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ВТРУЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЖУРНАЛІСТІВ ТА ЗМІ
ІМІ наголошує, що основним способом перешкоджати журналістам
виконувати свої професійні обов’язки колеги називають спроби прямого
та непрямого тиску з боку виконавчої влади різного рівня, з метою політично зорієнтувати журналістські оцінки, змусити до певної тенденційності та інколи перекручень інформації. Такі факти нелегко доводити за
канонами юриспруденції, ще важче реагувати на них ефективно, оскільки
власники медіа, – і в тому числі такий власник, як держава, – найчастіше
вбачають у ЗМІ лише механізм пропаганди та лобіювання власних інтересів. На думку ІМІ, одним з шляхів реального виходу з такої ситуації є
встановлення, на законодавчому рівні, чітких вимог до прозорості джерел
фінансування ЗМІ та ідентифікації реальних власників. Персоніфікація
власника сприятиме його особистій відповідальності за те, що відбувається з журналістами.
(Інститут масової інформації, «Барометр свободи слова», лютий 2003 р.)
ЦЕНЗУРА

Олекса Довгий:
Цензура. Знайоме слово, чи не так? Результати моніторингу, проведеного Інститутом масової інформації (ІМІ), свідчать: минулого року – у
порівнянні з 2000-2001 – число втручань державних органів у діяльність
ЗМІ зросло майже втричі. Отже, з минулого року державна цензура в
Україні планомірно і неухильно впроваджується в життя.
Причому українська цензура має свою специфіку. Як правило, це
явище існує в тоталітарних державах, де об’єктом полювання цензорів
стають матеріали чи видання, які не відповідають державній ідеології.
Специфіка України – у присутності цензури при відсутності будь-якої
державної ідеології. Між іншим, так само відсутня ідеологія й у нашої
опозиції. В Україні все зводиться до особи: політична партія ототожнюється з її лідером, державна влада – з Президентом. Відповідно, і цензура
в нашій країні має авторитарний характер. Під тиск потрапляють ті ЗМІ,
які дозволяють собі критику Президента, а в регіонах – місцевих «князьків» (губернатора, мера тощо). При цьому політична спрямованість видання не має жодного значення.
3

Є ще один нюанс. Україна – держава демократична, принаймні зовні.
Відкрите застосування тиску на ЗМІ значно зашкодить міжнародному авторитету, що для такої слабкої держави, як наша, – неприпустимо. Тому
новітні українські цензори широко застосовують опосередковану, так
звану «непряму» цензуру, коли факт тиску на ЗМІ приховується за будьяким іншим приводом. До цього залучається широкий спектр різноманітних установ. За даними ІМІ, найчастіше до непрямої цензури в Україні
причетні міліція, податкові органи, прокуратура та органи судової влади.
Інколи до цього залучалися і такі нібито сторонні інституції, як управління пожежної охорони та керівництво державних друкарень.
Проте «не все так погано у нашому домі». Порадувала, що вдається
їй не часто, Верховна Рада. Депутати прийняли у першому читанні закон,
який регламентує відповідальність за цензуру. Зокрема, визначено саме
поняття цензури (яке включає в себе і непрямий тиск на ЗМІ), введено
навіть кримінальну відповідальність за цензуру. За закон проголосували
363 депутати при необхідних 226. Хочеться вірити, що це не випадковість, а перший крок до встановлення в Україні вільного та прозорого суспільства.
(«Твоє право», м. Суми)

***
Олексій Захарченко:
Чи існує в Україні цензура? Всі, хто більш-менш цікавиться громадсько-політичним життям, розуміють – існує. Про це свідчать і парламентські
слухання у Верховній Раді з цього приводу, і звіт про свободу преси в
світі в 2002 році міжнародної організації «Репортери без кордонів». А
слово, яке минулого року увійшло в лексикон мало не кожного українця, –
«темники»? Такої форми тиску за часи незалежної України ще не було –
конкретно вказувати телеканалам і газетам те, що їм слід подавати в новини і як саме. Відповідно до даних опитування Соціс-Гелап, 85% громадян України переконані в тому, що в державі взагалі немає незалежної
преси. Особливо відчувається явна недостача (або повна відсутність) незалежних мас-медіа місцевого рівня, що якраз і свідчить про серйозний
тиск на них з боку місцевої влади.
(«Твоє право», м. Суми, №10)

***
Законодавці нарешті спромоглися 240 голосами «за» прийняти постанову «Про підсумки парламентських слухань «Суспільство, засоби
масової інформації, влада: свобода слова і цензура в Україні»
У цьому документі відзначається, що «в Україні відсутні достатні, в
тому числі і законодавчі, умови для виконання ЗМІ функції інформуван4

ня, громадської критики і контролю», а також умови для економічної незалежності ЗМІ, що є «основною передумовою обмеження конституційних прав громадян на свободу думки і слова, на вільне вираження поглядів і переконань». Майже в повному складі за постанову проголосувала
«більшовицька» фракція «Народний вибір», по одному-двоє сміливців
знайшлося й у кількох інших пропрезидентських фракціях. Спікер Володимир Литвин теж був «за».
(«Україна молода», №9, 17 січня 2003 р.)

***
Раніше за відповідний проект проголосували 223 народних обранця з
438 зареєстрованих у залі. Жодного голосу на підтримку постанови, яка
базувалася на визнанні існування політичної цензури в Україні, не дали
пропрезидентські фракції – фракції ПППУ – «Трудова Україна» та Народно-демократичної партії і група «Народовладдя»; лише по одному
«за» видали Аграрна партія та група «Демократичні ініціативи»; по два
голоси – група «Європейський вибір» та фракція СДПУ(о). Опозиційна
«четвірка» не додала загалом 16 голосів, зокрема, лише від БЮТ – 7.
Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Микола Томенко висловив думку, що це голосування засвідчило: парламент розділений чітко навпіл на тих, хто підтримує свободу слова в
Україні, і тих, хто вважає, ніби український народ не повинен мати право
на вільне слово, або ж це право може існувати не для всіх. Як заявив Томенко, фактично проти свободи слова (а значить – за політичну цензуру,
незаконний тиск на журналістів і мас-медіа, неадекватні за розмірами судові позови проти ЗМІ тощо) виступили ті фракції, керівники яких контролюють найвпливовіші засоби масової інформації в Україні та здійснюють вплив на виконавчу й судову гілку влади.
(«Україна молода», №3, 9 січня 2003 р.)

***
Михайло Бублик. Темники». Повітові варіації. Цензура живе й шириться «до самих до окраїн»
Владний режим в Україні давно втратив би рештки того, що зветься
«людським обличчям», але ж в очах Заходу нашим можновладцям так
хочеться виглядати цивілізованими. А для цього треба постійно демонструвати відданість західним стандартам, у тому числі у сфері інформаційної політики, де режим виступає прямим, хоча й недолугим, епігоном
своїх попередників. Ті стверджували, що в нас цензури немає – і ці з усіх
сил пнуться довести дану тезу.
Як на мене, «інтелектуалам» в Адміністрації Леоніда Кучми краще
було б вигадати якісь причини для існування цензури, ніж узагалі її запе5

речувати. Але ж – Європа... І чиновники знайшли (їм так здається) потрібний хід. Коли їх якось спіймали на розсиланні так званих «темників»,
вони вчепилися зубами в цей термін. Вони спробували епізод загального
явища оголосити самим явищем, і тепер щоразу, коли їх звинувачують у
застосуванні цензури, вони починають волати... про темники. Мовляв, ми
їх не підписували, тому ніяких темників не існує – це все вигадка підступної опозиції.
Дуже цікаво, не зрозуміло лише, кого вони у такий дитячий спосіб
хочуть переконати. Особливо в країні, де «телефонне право» визнано мало
не офіційно (як, до речі, й корупція).
Існування прихованої цензури легко доводиться... ну, хоча б змістом
передач українських телеканалів, тим, що ми там бачимо й не бачимо.
Дякувати Богу (чи Європі?), опозиційних політиків ми хоч іноді зустрічаємо на екранах центральних телеканалів, а трапляється й таке, що
чуємо від них по кілька фраз (надійно ізольованих від контексту). Небезпечно, звичайно, зате в телечиновників є підстави час від часу прибріхувати, буцімто опозицію вони показують мало не частіше, ніж самого «гаранта». Натомість у провінції й такого рівня інтелектуальної сміливості
не спостерігається – тут влада просто «рубає з плеча». Тобто всім, хто
ставиться до неї критично, поява в ефірі або на сторінках контрольованої
преси заборонена категорично. Так воно здається спокійнішим.
Ось останній приклад свободи преси в її «уєздной» редакції.
Днями в Луганську першу прес-конференцію давав голова обласного
виборчого штабу «Нашої України» Олексій Данилов (президентська виборча кампанія офіційно ще не почалася, тому штаб працює на громадських засадах).
Уже те, що про себе заявляє на «червоному» Сході країни патріотична сила, яка перемогла на останніх виборах, мала зацікавити і журналістів, і населення краю. Але й сам по собі Данилов – людина в Луганську
дуже популярна – луганський міський голова в 1994-1998 роках, позбавлений крісла в жовтні 1997-го внаслідок першого в Україні «путчу», влаштованого обласною владою. Як сьогодні стверджують серйозні соціологи,
на останніх виборах мера обласного центру він мав одержати абсолютну
перемогу. Влада це теж розуміла, і тому зняла Данилова з перегонів з допомогою підконтрольного суду.
Журналісти зустріччю дійсно зацікавилися. За підрахунками прессекретаря штабу Тетяни Ковтун, на прес-конференцію прийшли представники 26 газет, радіостанцій та телеканалів. Не кажучи вже про представників кількох партій і громадських організацій. Питання, які вони ставили Данилову, теж не свідчили про байдужість аудиторії, хоча іноді здавалися якимись дикими. На кшталт: «Як почуватиметься в проросійськи
налаштованому регіоні Ющенко, котрий оголошує себе ворогом Росії».
Слід сказати, решта присутніх, навіть ті, хто представляв соціал-демократичні видання, жодної ворожості ні до «Нашої України», ні до її лугансь6

кого представника не виявляли; радше навпаки. Зате пізніше її виявили
їхні шефи. Ні того дня, ні наступного жоден телеканал словом не обмовився про прес-конференцію. Основна маса місцевих газет в області виходить у середу, але лише одна наважилася надрукувати про спілкування
преси з колишнім мером. Чи слід уточнювати, що у близьких стосунках із
владою це видання не помічене? Згадана вище Тетяна Ковтун сказала, що
не бачила (на момент нашої розмови) тільки однієї чи двох газет. Отже,
навіть якщо там щось і вийшло, рахунок явно розгромний – на користь
повітової цензури.
(«Україна молода», №187, 8 жовтня 2003 р.)
«ТЕМНИКИ»

Неофіційна державна цензура на українському телебаченні (Дослідження Human Rights Watch: січень 2003)
Human Rights Watch Європейський та Центральноазіатський відділ
Адреса вебсайту: http://www.hrw.org
З повним українським текстом дослідження можна познайомитися з
адресою: http://www.hrw.org/russian/reports/ukraine/2003/fight1/
Зміст дослідження

І. Робоче резюме
ІІ. Політичне тло
ІІІ. Масово-інформаційне тло
ІІІ.1. Радіомовлення та телебачення
ІІІ.2. Друковані видання
ІІІ.3. Інтернет-Медія
ІІІ.4. Обмеження свободи висловлювання
IV. Неофіційне державне цензурування за допомогою темників
IV.1. Історія темників
IV.2. Джерела темників
IV.3. Форма темників
IV.4. Теми темників
IV.4.1. Зображення Кучми
IV.4.2. Свобода слова
IV.4.3. Діяльність СДПУ(о)
IV.4.4. Зображення опозиційних політиків
IV.4.5. Діяльність опозиційних партій
V. Вплив темників на свободу висловлювання
V.1. Зміни видавничої політики та зростання загрози для журналістів
V.2. Самоцензура
V.3. Обмеження діяльності поза телевізійними повідомленнями
VІ. Рекомендації
Додатки: зразки темників
7

Нижче наводимо перший розділ та додатки
І. РОБОЧЕ РЕЗЮМЕ
Хоча офіційна цензура, яка існувала в Україні за радянських часів,
припинила своє існування після того, як країна стала незалежною у 1991
році, неофіційна цензура все ж таки існує. Засоби масової інформації, які
висловлюють погляди, критичні щодо державних службовців чи інших
визначних осіб, наражалися на довільні податкові перевірки, позбавлення
та скасування ліцензій з формальних приводів, позови про нанесення моральних збитків через наклеп, а тим часом окремі журналісти зіштовхувалися з турботами та фізичними нападами. У цьому звіті повідомляється
про ще одну підступну форму неформальної цензури: секретні інструкційні пам’ятки, які Адміністрація Президента готує та поширює серед
вищих керівників та редакторів національних телевізійних станцій та деяких газет. Ці нотатки, відомі як темники (від російського темы недели,
тобто щотижневі теми), описують директиви щодо змісту та характеру
повідомлень новин. Головні редактори страхаються наслідків за незгоду з
цими директивами й тому дотримуються інструкцій темників, коли визначають редакційні рамки для праці журналістів.
Державні службовці, як заведено, заперечують, що що-небудь знають
про темники чи як-небудь причетні до них. Проте, українські журналісти,
аналітики засобів масової інформації та визначні політики послідовно повідомляють, що ці інструктивні документи походять з надр Адміністрації
Президента. Редактори отримують від службовців вимоги щодо інструкцій, які містяться в темниках, та й самі ці документи постійно вимагають
такого висвітлення новин, що зображає Президента Кучму та пропрезидентську Соціал-демократичну партію України (об’єднану) (СДПУ(о)) у
сприятливому світлі та дискредитує чи надає другорядності значним опозиційним політичним діячам та партіям.
У жовтні 2002 року Human Rights Watch («Нагляд за дотриманням
прав людини») провела дослідження щодо неофіційної політичної цензури шляхом інтерв’ю зі службовцями телевізійних студій, урядовцями та
аналітиками засобів масової інформації. Ми зосередились на впливі темників на журналістику телевізійних новин, тому що телебачення – найпоширеніша форма мас-медіа в Україні. З цією метою ми опитали десятьох провідних службовців п’яти національних телевізійних станцій та
однієї київської станції, включаючи старших редакторів, редакторів програм, журналістів, що ведуть репортажі з місця подій, ведучих програм та
кореспондентів. Крім того, ми дослідили сім темників за різні тижні кінця 2001 та 2002 роки. Human Rights Watch отримала темники із джерел,
пов’язаних з вищим керівництвом провідних телестанцій.
Вперше темники були розповсюджені серед обмеженої кількості засобів масової інформації протягом вересня та жовтня 2001 року під час
передвиборної кампанії до Верховної Ради у березні 2002 року. Редактори,
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журналісти та аналітики ЗМІ повідомляли, що до серпня 2002 року розповсюдження темників поширилося на всі станції й підлягання інструкціям було ще рішучіше посилене телефонними дзвінками та залякуванням.
Темники стали відомі широким колам громадськості, коли голова Комітету в справах свободи слова та інформації Верховної Ради, Микола Томенко, викрив їх існування.
Темники підірвали свободу слова в Україні. Редактори та журналісти
відчували зобов’язання дотримуватися інструкцій темників через економічний та політичний тиск, а також боялися наслідків відмову співпрацювати. В минулому ті засоби масової інформації, які підтримували опозиційні партії або які не підкорювалися офіційним вимогам, зіштовхнулися з податковими перевірками, судовими позовами або позбавленням
ліцензії, що загрожувало їх існуванню, а в деяких випадках навіть були
повністю закриті. Подібним чином ті журналісти, які зайняли незалежну
позицію, були переведені на нижчі посади, почали отримувати зменшену
платню чи були звільнені. Турботи та насильство, яких зазнали журналісти навіть ще до появи темників, зробили свій внесок в атмосферу залякування, яка примусила їх дотримуватися директив. Найбільш шокуючим з
таких інцидентів стало вбивство відверто опозиційного журналіста Георгія
Ґонґадзе у вересні 2000 року, у причетності до якого згодом було запідозрювано Президента Леоніда Кучму та інших високих посадових осіб.
Невдалі реформи та економічний застій зробили засоби масової інформації та самих журналістів чутливими до спонсорства значних політично-фінансових блоків, які використовують засоби масової інформації як
виразників своїх інтересів. Така ситуація особливо явна для телевізійних
станцій. З шести національних телевізійних станцій в Україні, одна є державною, дві належать лідерам СДПУ(о) та знаходяться під впливом глави
Адміністрації Президента, а три інші фінансуються значною мірою зятем
Президента Кучми. Найбільш впливовому органові регулювання діяльності засобів масової інформації країни (та єдиному, що видає їм ліцензії),
Національній раді з питань телебачення та радіомовлення, бракує прозорості, й вона зазнає паралізуючого політичного тиску.
Темники та інші види тиску на роботу телевізійних станцій трансформували процес випуску новин. Якщо колись, в минулому, журналісти,
кореспонденти, що ведуть репортажі з місця подій та редактори в значній
мірі визначали зміст новин, тепер вони повинні детально обговорювати з
головними редакторами чи вищим керівництвом фактично всі аспекти
кожного тексту та програми, щоб забезпечити дотримання телестудією
інструкцій Адміністрації Президента, що передаються через темники, телефонні дзвінки та інші неофіційні канали. Деякі керівники телевізійних
станцій усунули політичні програми або аналітичні шоу, щоб запобігти
протиріч. Занадто відвертих журналістів було переведено на нижчі посади в межах тих же станцій, де їхня непокора є менш суттєвою. За таких
умов журналісти почали самі себе піддавати цензурі, оскільки вони
9

дійшли розуміння, який саме матеріал буде прийнятним для передачі, а
який буде відхилено. Телевізійні новини тепер одностайно прокучмівські й, через те, що телебачення є найбільш поширеною формою засобів
масової інформації в Україні, державна цензура ефективно перешкоджує
громадськості України мати доступ до провідного джерела об’єктивної
інформації
ДОДАТКИ: ЗРАЗКИ ТЕМНИКІВ

Додаток 1.
ПРЕСС-РЕЛИЗ, 13.09.02 г., 17.00
Внимание!
Просьба в сегодняшних вечерних выпусках новостей выдержать
следуюший порядок освещения событий дня:
1. Начать выпуски с сообщения о том, что в данный момент проходит концерт-реквием памяти жертв трагедии 11 сентября 2001 года. На мероприятии присутствует Президент Л.Кучма.
2. Состоялась интернет-конференция Президента Л.Кучмы. Комментарий. На интернет-конференции Президент сделал ряд важных
заявлений. Их основные тезисы:
– Л.Кучма оставит президентский пост в 2004 г;
– Л.Кучма убежден, что Украине, а также всему миру, диктатура не
нужна;
– Л.Кучма считает, что власть готова к диалогу с общественностью,
но к этому не готово общество. «Открытость власти – это дорога с двусторонним движением».
3. Развитие ситуации вокруг планируемых акций 16 сентября.
А) вечером. 12 сентября Шевченковский местный суд Киева запретил
проведение акции, запланированной БЮТ, СПУ и КПУ ка 16 сентября,
в центре столицы. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.
Комментарий. В соответствии с решением суда, участники акций 16 сентября не могут собраться в центре Киева. Очевидно, местом проведения
акций КПУ, БЮТ, СПУ, в соответствии с решением киевских властей,
станет автодром «Чайка» на окраине Киева. Сторонники Президента проведут митинги на проспекте Глушкова. Что касается «Чайки», то на ней
не раз проводились массовые мероприятия. Самое известное из них – торжественное богослужение Папы Римского Иоанна Павла II в 2001 г. Оно
прошло организованно и без эксцессов.
NВ. Просьба использовать архивные видеоматериалы богослужения.
Картинка: милиция, скорая помощь, биотуалеты. Указывать количество
участников обоих мероприятий.
Б) 13 сентября областные советы Донецкой, Харьковской Тернопольской областей на внеочередных заседаниях приняли обращения по поводу акции 16 сентября.
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Комментарий. Событие важное и актуальное.
NB. Тексты обращений будут розданы в ближайшее время.
B) Президиум Совета Федерации профессиональных союзов Украины на своем заседании принял постановление, в котором считает нецелесообразной поддержку акций 16 сентября и не рекомендует председателю ФПУ принимать участие «в этой и других политических акциях»
(см. приложение).
Комментарий. Событие важное и актуальное.
NB. Просьба при цитировании текста постановления подчеркнуть,
что оно подписано председателем ФПУ А.Стояном, и показать при этом
его портрет или видеоряд.
Г) Львовский областной комитет КПУ заявил, что не будет принимать участия, в акциях 16 сентября в связи с провокационными заявлениями ряда националистически настроенных народных депутатов. Комментарий. Событие актуальное.
Д) Глава Администрации Президента В.Медведчук выступил с комментарием по поводу событий 16 сентября.
Комментарий. Событие важное и актуальное.
NB. Просьба цитировать текст в полном объеме.
4. ГНАУ прокомментировала факт задержания помощника народного депутата А.Турчинова (БЮТ) с крупной суммой наличных
денег.
Комментарий. Событие острое и актуальное.
NB. Дополнительно будет роздан видеоряд задержания помощника
депутата. Просьба широко осветить.
5. 11 – 13 сентября Генеральный прокурор Украины С. Пискун
пребывал в Страсбурге с официальным визитом по приглашению
Генерального секретаря Совета Европы В.Швиммера, С, Пискун встретился с руководителями СЕ, ПАСЕ, «Венецианской комиссии», выступил
на заседании Бюро Комитета Министров (см, приложение).
Комментарий. Событие важное и актуальное.
6. Во Львовской области предотвращен взрыв на шахте. Начальник областного УВД провел пресс-конференцию.
Комментарий. Событие важное и актуальное. По информации Львовского УВД, никакой связи между инцидентом я акциями 16 сентября не
имеется.
NB. Дополнительно будет роздан видеоряд с комментариями представителей правоохранительных органов Львовской области. Просьба
широко осветить.
7. 13 сентября в г. Ужгород (Закарпатская область) состоялось
выездное заседание коллегии МинЧС с участием министра В.Дурдинца
и народного депутата В.Ризака по вопросам ликвидации последствий
паводка.
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Комментарий. Для сведения редакций.
8. Депутат Ю.Кармазин заявил, что к нему поступила информация по поводу местонахождения головы Г.Гонгадзе.
Комментарий. Отсутствует.

Додаток 2.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
К СОБЫТИЯМ НЕДЕЛИ 36
ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕМА НЕДЕЛИ:
1. Под знаком обсуждения телеобращения Президента Л.Кучмы
к украинскому народу начнет новую сессию Верховная Рада Украины.
ДСП. Просьба по вопросу формирования состава коалиционного правительства брать комментарии не у членов действующего Кабмина, а у
представителей фракций, политических партий и общественных организаций.
Просьба не акцентировать внимание на проекте закона «О выборах
народных депутатов Украины», внесенном народными депутатами Ю.Иоффе и Г.Дашутиным.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ НЕДЕЛИ:
2. Участие Президента Л.Кучмы во Всемирном саммите по вопросу устойчивого развития в Йоханнесбурге (ЮАР).
ДСП. При освещении двусторонних встреч просьба акцентировать
внимание на обращении Президента с представителями европейской политической элиты. Встречи с лидерами африканских государств просьба
освещать во внешнеэкономическом контексте по дополнительному согласованию.
ТЕМЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ В ВОСКРЕСНЫХ ТЕЛЕПРОГРАММАХ
4. Реакция общества и политиков на обращение Президента Л.Кучмы к украинскому народу 24 августа 2002 года.
ДСП. Просьба в газетных материалах использовать текст открытого письма В.Ющенко Президенту и его статьи в «Зеркале недели» (от 31.08.02 г.)
для демонстрации противоречивости позиции «Нашей Украины» в отношении телеобращения Л.Кучмы. С одной стороны, «НУ» говорит, что блок
давно считал необходимым переход к парламентско-президентской республике, с другой – отмечает, что «сейчас не время» для изменения политической системы, общество и политикум не созрели. С одной стороны,
«НУ» – против вмешательства АП в структуризацию парламента, с
другой – просит Президента о содействии в формировании большинства
на базе «НУ». Каким же высказываниям В.Ющенко верить? Такая невзвешенная и противоречивая реакция В.Ю. может свидетельствовать о том,
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что он нервничает из-за того, что видит реальную перспективу потери надежд на президентское кресло.
Позицию СДПУ(о) относительно политической реформы просьба
подавать в обычном информационном режиме.
Просьба не акцентировать внимание на инициативах некоторых политиков по проведению референдума о переходе к парламентско-президентской системе.
Просьба не освещать конфликт Е.Червоненко и О.Рыбачука.
Просьба не называть количество депутатов, которые якобы согласились войти в парламентское большинство.
Просьба, чтобы призывы к дружбе с «НУ» со стороны политических
сил, поддерживающих Президента, озвучивались только высказанные
С.Тигипко, а не другими комментаторами.
ПРОЛОНГИРОВАННЫЕ ТЕМЫ:
6. Оппозиция готовится к проведению уличных акций 16 сентября.
ДСП. Тема только для печатных и интернет-изданий. Освещение на
ТВ просьба исключить.
Информационная работа по т.н. «Форуму демократических сил» будет проводиться по следующей логической схеме:
– «Форум» на самом деле является собранием назначенных представителей партий.
– далеко не все силы, которые собираются участвовать в мероприятии, можно назвать «демократическими» (напр. СНПУ О.Тягнибока)
– Ющенко должен убрать из списка участников людей, далеких от
демократии, выработать правила участия в «Форуме». Тогда в нем будут
готовы принять участие действительно демократические силы.
– Если В.Ю. этого не сделает, он рискует окончательно дискредитировать «Форум» в глазах общественности;
– Если В.Ю. «вычистит» список и обнародует порядок его формирования, ожидается, что десятки и десятки различнейших партий и организаций направят письма с заявками об участии в адрес оргкомитета
«форума». В результате появляется возможность «размывания» и забалтывания «форума», мероприятие рискует стать смешным.
7. Генеральная прокуратура Украины продолжает расследование резонансных дел.
ДСП. Просьба тщательно отслеживать информационные поводы, задаваемые Генеральной прокуратурой. Просьба не искажать информацию,
предоставляемую Генпрокуратурой, сохранять все официальные формулировки.
9. 1-14 сентября на Яворивском общевойсковом полигоне Западного оперативного командования пройдут совместные украинскобританские батальонные учения «Казацкий экспресс-2002» в рамках
программы НАТО «Партнерство ради мира» с боевой стрельбой.
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ДСП. Просьба не акцентировать внимание на факте проведения боевых стрельб. Необходим показ видеоряда, демонстрирующего военных с
привлекательном свете.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ:
2 сентября, понедельник
11. В Украине отмечается День знаний.
ДСП. Просьба не злоупотреблять поздравлениями депутатов ко Дню
знаний. Просьба показывать официальных лиц правительства, отвечающих
за сферу образования.
13. В 10.00 начнется церемония открытия Украинско-венгерского
института информационных технологий им. Арпада Гёнца.
ДСП. Просьба проигнорировать.
17. Пройдет торжественное собрание, посвященное началу 20022003 учебного года.
ДСП. Порядок освещения будет представлен дополнительно.
18. В 11.00 начнется пресс-конференция на тему: «Вставай,
Украина!».
ДСП. Просьба игнорировать.
19. Комиссия по журналистской этике и общественная организация «Хартия-4» возобновляют региональные поездки по Украине. 23 сентября представители комиссии посетят Львов.
ДСП. Просьба игнорировать.
20. В 13.00 начнется пресс-конференция издательского дома
«Такі справи» на тему: «Налоговики начали конкретные действия,
направленные на незаконное присвоение имущества «Таких справ».
ДСП. Просьба игнорировать.
3 сентября, вторник
27. В 15.00 начнется «круглый стол», посвященный обсуждению
политической реформы в Украине.
ДСП. Просьба исключить освещение любых тезисов, ставящих под
сомнение серьезность инициатив Президента
32. Исполняется 40 дней со дня авиакатастрофы на аэродроме
Скнылив.
ДСП. Просьба проигнорировать попытки ряда политических партий
превратить 40 дней трагедии в политическое шоу (Human Rights Watch)
(http://www.hrw.org/russian/reports/ukraine/2003/fight1/)
Див. також – «Права людини», м. Харків, № 8, 15-31 березня 2003 р.

***
05.02.2003. Голова парламентського комітету з питань свободи слова
та інформації Микола Томенко звернувся до генерального прокурора Святослава Піскуна з вимогою порушити кримінальну справу за статтею 171
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кримінального кодексу України відносно перешкоджання Адміністрацією Президента України професійній діяльності журналістів. Виступаючи
з трибуни Верховної Ради України, М.Томенко повідомив, що керівники
телекомпаній нещодавно передали йому «чергову серію темників». Голова профільного комітету звернув увагу на те, що в «темниках» в «чорному
списку» вже опинилися не лише опозиційні фракції, а практично вся Верховна Рада. Він зачитав один з «темників» від 17 січня, в якому «знову розписується те, що необхідно говорити журналістам, а що непотрібно». М.Томенко висловив сподівання, що генеральний прокурор виконає обіцянку,
дану ним на парламентських слуханнях з проблем свободи слова та цензури в Україні 4 грудня 2002 року, та відкриє кримінальну справу по «темниках».
(Інститут масової інформації, «Барометр свободи слова», лютий 2003 р.)

***
В «темнику» від 17 січня коментарі про підсумки 2-ї сесії Верховної
Ради журналістам рекомендується брати лише у Олександра Зінченка,
Богдана Губського, Олександра Волкова, Ігоря Шарова, Миколи Оніщука
та Михайла Погребінського.
(«Сільські вісті», №16, 7 лютого 2003 р.)

***
05.02.2003. Народний депутат України Юрій Артеменко подав до Генеральної прокуратури України запит щодо перевірки фактів розповсюдження серед ЗМІ «явно тенденційних статей місцевими обласними держадміністраціями з подачі Адміністрації Президента, з «рекомендаціями»
щодо їхнього оприлюднення». У запиті Генеральній прокуратурі пропонується перевірити, чи є в наявності Адміністрації Президента та обласних
держадміністрацій засоби незаконного впливу на ЗМІ, і чи мали місце факти репресій проти ЗМІ, які відмовлялися оприлюднювати матеріали, «рекомендовані» Адміністрацією Президента та місцевими державними адміністраціями.
(Інститут масової інформації,
«Барометр свободи слова», лютий 2003 р.)
Див. також – «Сільські вісті», №15, 6 лютого 2003 р.

***
Микола Томенко, голова Комітету ВР з питань свободи слова та
інформації:
«... Проблема в тому, що ті люди, які отримують «темники», настільки залежать від влади, що ніколи не будуть свідками у судових процесах.
Таким чином, ми все знаємо, але не можемо довести факти в суді...
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Є великий позитив у звуженні кола одержувачів «темників». Ті, в чиїй «есдепеушній» орієнтації на Банковій сумніваються, «темники» вже не
отримують. Ті ж ЗМІ, які є залежними від Медведчука, продовжують їх
отримувати. Існує й інший механізм розповсюдження «темників»: є видання, які ніхто не купує, вони друкуються лише для того, щоб у регіональних медіа їх передруковували. Подається стаття, нахабна, цинічна, про
те, приміром, який Ющенко бандит, потім цю статтю надсилають в обласну адміністрацію, а звідти – по місцевих газетах. Багато видань від неї
відмовляються, а багато – беруть. Цікавий випадок стався в Кіровограді,
там статтю про мене передрукувала лише одна газета. Вона надійшла звідкись до обладміністрації, і в ній не змінили жодної коми, а закінчувалася стаття фразою: «Як у нас, у Львові, прийнято казати». Далі йшла якась
приказка, а потім про те, як Томенко непрофесійно діє. Я кажу: «Ви б хоч
назву міста поправили». Ось у таких випадках довести винних до відповідальності легко...».
Останні «темники» з колекції Миколи Томенка датуються 17 січня.
В одному з них по пунктах розписано, як слід подавати на телеекранах
підсумки другої сесії Верховної Ради, а також як торкатися питання діяльності підприємства «Ленінська кузня», почесним президентом якого є
«нашоукраїнець» Петро Порошенко.
Микола Томенко щодо телефонограми від «головного консультанта
Головного управління з питань внутрішньої політики Адміністрації Президента Стеблюка за дорученням першого заступника керівника Головного управління Харьковченка. Цим передбачено збір інформації про плани
опозиції, основні форми її роботи, внутрішні процеси в середовищі опозиції, про об’єкти і установи, які гіпотетично можуть підтримати нові
протестні акції, зондаж настроїв серед робітників таких підприємств
тощо:
«Уявіть собі, що ви працюєте в держобладміністрації, і вам треба передати до АП список об’єктів, на яких потенційно можуть виникнути
співчутливі березневим акціям настрої. Як це робити? Я бачив звіти, що
надходили у відповідь, – це просто відписки, бо, звичайно, ніхто й не збирається виконувати такі розпорядження. Але лишається порушення закону, і за це треба нести відповідальність, бо ніхто не має права зобов’язувати
«губернаторів» доповідати на Банкову, хто кого політично підтримує на
підприємствах. Я звернувся до Генпрокурора, та від нього ще відповіді не
отримав. Але я й так знаю, що мені скажуть: або недостатньо доказів, або
ці люди відмовилися від телефонограми... Проблема полягає в тому, що
мені представники обладміністрацій «темники» передадуть, але на суді
вони не виступатимуть.
(«Україна молода», №31, 18 лютого 2003 р.)
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***
29-08-2003. Народний депутат Микола Томенко повідомив про появу
чергових темників, надісланих у очолюваний ним парламентський Комітет
з питань свободи слова і інформації. У цих документах йдеться про порядок висвітлення основних подій громадсько-політичного життя країни,
зокрема журналістам пропонується ігнорувати заяви з приводу
конституційної реформи народних депутатів Бориса Беспалого, Петра
Олійника та Олекси Гудими, зустріч віце-спікера Олександра Зінченка з
делегацією Спілки молодих держслужбовців Німеччини, статтю у
американській газеті «The New York Times», яка вважає, що Україною
керує «бандит Кучма». За словами М. Томенка, експерти, які
проаналізували темник, вважають його авторами фахівців з Банкової.
(Інститут масової інформації)

***
Андрей Карафка:
Под «крышей» президента Кучмы создано подразделение информационных киллеров. Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации народный депутат Николай
Томенко.
Внимание Томенко привлекло интернет-издание «Тиждень». Как отмечает депутат, в его заказных материалах, написанных за гранью журналистской этики, достается не только оппозиции, но и пропрезидентским политикам, которые, однако, конфликтуют с СДПУ(о).
Томенко считает, что можно было бы не обращать внимания на этот
«грязераспространитель» (ведь посещаемость ресурса крайне низкая), но
на сайте указано, что его дизайном и разработкой занимается структура
«УРА Internet». Интрига в том, отмечает Томенко, что и на официальном
веб-сайте президента Украины в качестве креативной группы значится
эта же структура.
Кроме того, председатель комитета по свободе слова обращает внимание на программу Первого Национального канала, посвященную обзору прессы. «Спецификой этой программы является то, что чуть ли не половина информационных сообщений идет со ссылкой не на, к примеру,
агентство новостей Укринформ или тиражные авторитетные издания, а
именно на сайт «Тиждень», – отмечает Томенко. По его словам, контентанализ содержания и анализ стилистики материалов сайта «Тиждень», по
мнению экспертов, дает повод утверждать, что и фальшивые письма от
Виктора Ющенко, скорее всего, готовились «писателями» этого сайта.
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«Этот совершенно маргинальный сайт, разработанный той же структурой, что и официальный сайт президента, становится официальным
информационным агентством власти», – резюмирует народный депутат.
(www.vv.com.ua, 25 сентября 2003 г.)

***
Десь два роки тому журналісти каналів, підконтрольних Медведчуку, вперше отримали дивну цидулку, де їм прямим текстом вказувалося, які події висвітлювати і як їх коментувати. Пізніше це явище
отримало назву «темник»
Майже рік тому «плани дій» для журналістів стали предметом розгляду парламентських слухань, де їх було названо формою цензури, та
жорсткої критики з боку ПАРЄ та інших європейських інституцій.
Але «темник» не зник, просто значно еволюціонував за формою. Від
жорстких вимог перейшли до більш лояльних – «тема важлива і актуальна», «прохання широко коментувати» тощо.
Ось і вчора у розпорядженні УП опинився один цікавий документ за
підписом керівника Головного управління інформаційної політики Васильєва. Короткого листа адресовано «прес-секретарям, керівникам пресслужб, начальникам відділів з питань взаємодії зі ЗMІ та зв’язків з
громадськістю обласних, Севастопольської міської держадміністрації,
голові Комітету з інформації Ради міністрів АР Крим».
Впадає в око, що в перелік адресатів не потрапила Київська міська
державна адміністрація. Вочевидь, і в цьому питанні столична влада має
«особливий статус». Щоправда, «регулюється» він у даному випадку не
законом, а, скоріше, особистістю міського голови. Припускаємо, Омельченко за подібні «розсилки» міг би й сам «послати»…
Але все-таки про суть документа. Тест його дуже лаконічний, тож
можна процитувати його без купюр: «Шановні колеги! До Вашої уваги
надсилаються опубліковані 3 грудня газетою «Дипломатический мир»
статті «Азаров: тіньовий сектор відступає, внутрішні інвестиції в економіку зросли вдвічі» і «Якби «міністром правди» став Порошенко...», в
яких висвітлюються важливі та актуальні внутрішньополітичні питання».
Далі ідуть власне обидві вищеназвані статті.
Газета «Дипломатический мир» видається видавництвом «Фокус событий» за участі Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв і виходить російською мовою.
Що цікаво, статті, які було опубліковано газетою «Дипломатический
мир», долучено в розсилці як мовою оригіналу, так і в перекладі українською. Що само по собі дивно, чи не так?
Ні, вболівання чиновників за поширення української мови лише похвал достойне. Особливо, якщо це стосується діловодства державних ор18

ганів. Але ж стаття вийшла російською? Ніхто ж не сумніватиметься, що
російською у нас володіють усі чиновники без винятку – від Львова до
Донецька?
А тому управління пана Васильєва могло б не завдавати собі зайвого
клопоту, перекладаючи тексти. Звичайно, за умови, що ці статті було розіслано лише «до уваги», для ознайомлення.
Чим повинен займатися консультативно-дорадчий чи інший допоміжний орган при Президентові України, яким (і тільки яким!), згідно з
Конституцією, може бути АП? Та, мабуть же, обслуговувати діяльність
Президента у здійсненні ним своїх повноважень. Це, знову ж таки, за
Конституцією.
Натомість «перекладачі» з президентської канцелярії загострюють
увагу відповідальних в регіонах за зв’язки із мас-медіа на інтерв’ю першого віце-прем’єра Азарова та… розшифровці підслуханої розмови народного депутата Порошенка з директором «5 каналу» Лясовським («Дипломатический мир» помилково називає Владислава Лясовського керівником
інформаційної служби, тоді як ним на «5 каналі» є Андрій Шевченко – УП).
І коли поширення управлінням інформаційної політики АП інтерв’ю
другої людини в уряді ще можна якось виправдати (кореспондент запитує
про ВТО, ЄБРР, відносини Кабінету міністрів з АП та СДПУ(О)) – хоч і
це є не чим іншим як «ориентировкой» на «правильну» точку зору, – то з
приводу «Порошенко-мінігейту» тільки й можна знизати плечима до АП –
а вам-то що до того?
Успіх у читачів бульварної преси підтверджує: скандал – це, справді,
саме те, що потрібно більшості публіки. А ще секс і кримінал.
Після плівок майора Мельниченка це вже другий «телефонний перехват». УП не поінформована, чи підслухану на початку минулого року
телефонну розмову між Віктором Ющенком і Олександром Омельченком
з приводу інспірування відставки Віктора Медведчука з посади першого
віце-спікера АП також розсилала по областях «до уваги». Але на «1+1», в
усякому разі, аудіо «крутили» як минулого, так і цього разу (торік було й
на Інтері, то ж ми могли чергову «свіжу серію» на цьому каналі просто
пропустити).
УП не збирається зараз захищати чи нападати на Порошенка. Врешті, факт «вправляння мізків» по телефону службі інформації «5 каналу»
так і залишився неспростованим з його боку. Як і факт та зміст згадуваної
розмови Ющенка з Омельченком з боку лідера «НУ» (більше того, Сан
Санич визнав, що голос – його).
В контексті інформаційної війни на дискредитацію Ющенка та його
оточення логічним й закономірним є оприлюднення запису політичними
противниками в «своїх» засобах масової інформації, хоча б і на тому ж
«1+1».
Питання в іншому – до чого тут Адміністрація Президента? Безперечно, будь-який чиновник в АП чи облдержадміністрації має повне право,
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як і будь-яка людина, цікавитися сексом, криміналом та політичними скандалами. Але як ознайомлення з цією інформацією допомагає у «здійсненні
своїх повноважень» Президенту України? Адже лист не приватний, а на
«фірмовому» бланку Адміністрації…
Головне управління інформаційної політики Адміністрації Президента вкотре відмовило «Українській правді» прокоментувати появу нового
«темника». Пан Васильєв принципово відмовляється кожного разу від будьяких коментарів виданню
(«Українська правда», 11.12.2003)

***
Журналисты одного из провластных СМИ передали «Украинской
правде» свежий темник, который распространяется администрацией президента. Точнее, это отрывок из темника. Интересен он тем, что власть
продолжает уничтожать оппозицию в СМИ с помощью этого механизма.
Хотя в октябре Кучма заявил, что темников не существует, а присутствующий при этом руководитель УТ-1 заявил, что их не получает. Первая
тема – это попытка привязать оппозицию к проблемам с самолетом Ан124 «Руслан», который арестовали в Канаде. Особый же цинизм в том,
что ни Ющенко, ни Тимошенко, ни Мороз в этом не виноваты. Связывают же их с проблемой очень просто – если вы дружите с диаспорой, то
должны освободить самолет из плена. Идиотизм постановки вопроса понял бы сам Медведчук, если бы оппозиция могла сделать по нему симметричный удар в СМИ. Например, если бы обвинила лидера СДПУ(О) в
том, что он допустил изнасилование крымской несовершеннолетней девушки моряками Черноморского флота России, который базируется в Севастополе (был такой случай летом этого года).А что, разве Медведчук
не виноват? СДПУ(О) же объявила себя главным лоббистом России, а сам
ее лидер дружит с разными российскими чиновниками и московскими
галеристами. Связь между Медведчуком и инцидентом в каюте корабля
очень прямая, не правда ли? Вторая тема темника – это подтверждение
стратегического партнерства Украины и США. Вот недавно Кучма на
пресс-конференции радовался улучшению отношений с Вашингтоном. А
теперь глава его администрации предлагает сделать посла США виновным в распространении... коровьего бешенства. Привет всем!
Темник за 25 декабря. Отрывок: «Продолжается развитие ситуации
вокруг решения канадского суда относительно продажи украинского самолета «Руслан». Комментарий. Тема важная и актуальная. Аналитики
считают, что в парламенте СМИ зададут народным депутатам следующие
вопросы:
1. И. Драчу, П. Мовчану, И. Юхновскому, другим депутатам из «НУ» и
БЮТ, которые имеют тесные связи с диаспорой (включая при этом лидеров
этих фракций): «Почему молчит украинская диаспора в Канаде, почему
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она не обращается к правительственным структурам Канады, не организовывает правовую защиту украинского имущества, не принимает других
мер по защите имиджа и деловой репутации как одного из мощнейших
украинских предприятий, так и Украины в целом?»
2. Б. Олейнику, Г. Крючкову: «Почему оппозиционеры, которые чуть
ли не каждую неделю катаются за границу и особенно любят ездить в гости к украинской диаспоре в Канаде, не выступают в защиту украинского
имущества в частности и имиджа государства вообще?» 24 декабря обнародована информация о том, что в США выявлен первый случай заболевания скота так называемым «коровьим бешенством». Комментарий. Дополнения. Тема важная и актуальная. Аналитики считают, что на протяжении ближайших двух недель СМИ подадут развернутые материалы по
теме, акцентировав внимание на панике среди американского населения,
опасности для импортеров американской говядины, прекращении ее поставок, потерях американской экономики. Материалы на ТВ и в газетах
должны быть проиллюстрированы изображениями больных коровьим
бешенством животных. Аналитики считают, что все СМИ обязательно
получат комментарий ситуации от посла США в Украине Дж. Хербста
(понимает ли господин посол опасность для граждан Украины в связи с
возможными поставками в нашу страну зараженного американского мяса, какие меры будет принимать американская администрация для недопущения этого и т.п.)
(Vlasti.NET, Українська правда 26.12.2003, www.pravda.com.ua)
МИКОЛА ТОМЕНКО: П’ЯТЬ ЗАПИТАНЬ ПРО СВОБОДУ СЛОВА
ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ЛЕОНІДА КУЧМИ –
У ФОРМІ ВІДКРИТОГО ЛИСТА

Шановний Леоніде Даниловичу!
Ваша позиція щодо свободи слова в Україні широко відома. Вона
лаконічно й чітко сформульована в книжці «Україна – не Росія» й звучить
так: «Ніщо не може мене змусити замахнутися на свободу преси».
Однак останнім часом керівники ЗМІ та журналісти звертаються до
комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації зі
скаргами на дії Адміністрації Президента України та уряду Януковича.
Головний лейтмотив незадоволення – Адміністрація Президента України
та уряд, посилаючись на Вас, здійснюють втручання в редакційну діяльність ЗМІ.
З огляду на це, багато експертів й журналістів почали знову називати
Вас «ворогом преси №1» в Україні. Для того, щоб спростувати це твердження, прошу Вас відповісти на наступні п’ять запитань щодо теперішнього бачення Президентом України проблем ЗМІ в нашій державі.
Наголошую на тому, що Ваша позиція важлива не лише для мене, як
голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, але і для журналістів та пересічних громадян.
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Чи дійсно Ви заборонили керівництву Першого національного телеканалу транслювати парламентські дебати за участю опозиції у прямому
ефірі та особисто контролюєте кількість позитивних згадок про Олександра Мороза, Віктора Ющенка та Юлії Тимошенко в ЗМІ?
Чи дійсно ви змушуєте керівництво телевізійного каналу «Студія 1+1»
транслювати в ефірі і надалі програму «Проте», яку Ви вважаєте найоб’єктивнішою з поміж інших телевізійних передач?
Чи дійсно Ви розпочинаєте робочий день з перечитки матеріалів так
званих «аналітичних» Інтернет-видань, які відомі тим, що публікують
відверто цинічні та недостовірні матеріали про діяльність опозиції? (26
листопада 2003 у розповсюдженому низкою телеканалів України сюжеті
про Ваш робочий день у лікарні «Феофанія», на робочому столі президента лежали саме такі матеріали). Важко сказати, чи всю інформацію про
життя країни Ви черпаєте з цих видань або ж переглядаєте ще й інші ЗМІ.
Однак, за словами працівників Адміністрації Президента України, читання матеріалів саме «аналітичних» Інтернет-видань дають Вам наснаги у
нелегкій президентській діяльності.
Чи дійсно Ви заборонили членам Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення голосувати за попередження й позбавлення ліцензії тих телеорганізацій, які порушують законодавство України, зокрема транслюючи вдень рекламу алкогольних напоїв, фільми без
прокатних посвідчень Міністерства культури України та ретранслюючи
заборонені у цивілізованих країнах програми; FM-радіостанцій, які розповсюджують «блатні та зеківські» музичні твори і тим самим пропагують культ насильства та жорстокості в українському суспільстві?
Чи дійсно Ви даєте вказівки Податковій адміністрації України не перевіряти лояльні до Вас ЗМІ, які нахабно приховують прибутки від розповсюдження реклами, а натомість даєте вказівки перевіряти ті ЗМІ, які
критикують Вас?
Прошу Вас відповісти особисто, а не через главу Адміністрації Президента України В.Медведчука, як це Ви робили раніше. Оскільки, як
вже було сказано про це вище, позиція Президента України Леоніда Кучми як Гаранта Конституції у цьому питанні надто важлива для всього
Українського народу.
Щиро Ваш,
Голова Комітету Верховної Ради України
з питань свободи слова та інформації
Микола Томенко
(1.12.2003 р., «Українська правда», http://www.pravda.com.ua)
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ПРОТИ НТКУ

Микола Томенко стверджує, що заборона керівництву Національної
телекомпанії проводити прямі ефіри за участю депутатів виходить від
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Президента Кучми. Про це глава комітету парламенту зі свободи слова
повідомив на прес-конференції у Києві.
Томенко закликав керівництво Національної телекомпанії дозволити
політичні дискусії у прямому ефірі.
Він зазначив, що пропонує відмінити трансляцію Днів уряду, парламентських слухань та програм про діяльність Верховної Ради, які виходять у запису, і замість них проводити передачі у прямому ефірі за участю лідерів різних політсил.
«Мова іде не про політичні дебати, а про можливість в кінці сесійного дня обговорити рішення Верховної Ради», – зазначив Томенко. «Формат прямого ефіру за участю політичних лідерів – це єдина можливість
донести свою політичну позицію».
Томенко сказав, що такі передачі могли б виходити у дні сесійних
засідань, а натомість парламент відмовився б від претензій на інші ефіри.
Глава комітету також підтримав заснування спеціального парламентського каналу, який би поширював сигнал через кабельну мережу та
супутник.
За його словами, вже у 2003 році можлива поява такого каналу у кабельній мережі Києва. Томенко сказав, що найбільший київський оператор «Воля» зарезервував місце для такого каналу у своїх пакетах – таке
зобов’язання ним було взято при отриманні ліцензії.
Говорячи про підсумки роботи комітету за рік, Томенко привітав
підписання Президентом змін до закону, якими журналісти звільняються
від відповідальності за оціночні судження.
Водночас, коментуючи закиди на свою адресу з боку Адміністрації
Президента, Томенко зазначив, що «протягом року Президент як суб’єкт
законодавчої ініціативи не запропонував змін до законів у частині їх покращення». «І тому дивно, що Адміністрація Президента говорить, що
погані закони і винна в цьому Верховна Рада», – сказав він.
Томенко повідомив, що комітет подав до парламенту зміни до Цивільного та Цивільно-процесуального кодексів, якими анулюється положення, що «негативна інформація є недостовірною».
Він також сказав, що на наступній сесії буде внесений проект закону
про громадське телебачення. Томенко сказав, що абонентам буде запропоновано платити близько 2-5 гривень щомісяця, в той же час канал буде
виходити без реклами, з «досить великою кількістю» новин і освітніми,
культурологічними програмами. При цьому депутат висловив сумнів, що
такий канал почне працювати до президентських виборів-2004.
(9.06.2003, УП, http://www.pravda.com.ua)

***
Противостояние между Верховной Радой и Национальной телерадиокомпанией по поводу трансляции сессий парламента продолжается. На23

циональный совет по телевидению и радиовещанию намерен применить
жесткие санкции и оштрафовать Национальную телекомпанию (НТКУ)
на 1,15 млн. гривен за невыполнение госзаказа о прямой трансляции заседаний Верховной Рады.
Как объяснил глава парламентского Комитета по вопросам свободы
слова и информации Николай Томенко, учредители НТКУ – Верховная
Рада и Кабинет Министров – на основании решения Нацсовета по телевидению и радиовещанию имеют право оштрафовать телеканал на сумму
нереализованного госзаказа.
(«Факты», №163, 9 сентября 2003 г.)

***
У п’ятницю Верховна Рада вкотре спробувала дати лад проблемі з
висвітленням своєї діяльності. Депутати заслухали звіти про хід виконання парламентської постанови про порядок висвітлення четвертої сесії
президента Національної телекомпанії України (НТКУ) О. Савенка, голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення Б. Холода та тимчасово
виконуючого обов’язки голови Держкомітету телебачення і радіомовлення А. Мураховського.
Головний «обвинувачуваний» О. Савенко запевнив, що НТКУ «завжди відповідально ставиться до висвітлення діяльності Верховної Ради».
І, ніби між іншим, уточнив: він уже сьомий керівник НТКУ, з яким з’ясовує
стосунки парламент, незалежно від того, хто його очолює. А виконати
постанову НТКУ ніяк не має змоги, оскільки досі «не забезпечено розміщення держзамовлення» і «відсутні механізми її практичної реалізації».
Мовляв, існує ряд колізій, які без допомоги депутатів не розв’язати.
Конфуз стався при посиланні О. Савенка на участь численних представників парламентської опозиції в популярній передачі «Саме той». Перераховані «саме ті» обурено заявили, що вперше про це чують.
А. Мураховський повторив тезу про невиписаність чіткого механізму
розміщення держзамовлення. Б. Холод зіслався на неузгоджені норми
«на висвітлення і замовлення» та невиділені Нацраді кошти. Хоча, за його словами, «є підстави для укладання договору між парламентською телекомпанією «Рада» та Нацрадою»...
В. Литвин прокоментував цей «пошук обставин для невиконання»
досить емоційно. Він нагадав, що постанова про висвітлення роботи четвертої сесії прийнята 433 народними депутатами. Чи вже й Верховній Раді треба писати «темники» і добиватися їх виконання, поцікавився він у
звітуючої трійки. «Повинен в цій державі бути порядок!» – наголосив
В. Литвин.
Голова парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації М.Томенко для ілюстрації ситуації на першому каналі УТ навів ре24

зультати моніторингу за останній тиждень. За його словами, проявилося
«чотири гілки влади» – це президент, уряд, Верховна Рада та... СДПУ(о).
При цьому президент – на першому місці по висвітленню, СДПУ(о) – на
другому. А цитування висловлювань С. Медведчука, голови Львівської
обласної податкової служби і брата глави адміністрації президента, зрівнялося по кількості з цитуванням Л. Кучми.
М. Томенко повідомив, що парламентський профільний комітет не
затвердив бюджет НТКУ, бо не з’ясовано, скільки вона заробляє від реклами, від передачі приміщень в оренду і як ці кошти використовуються.
Комітет пропонує створити слідчу комісію і разом із страйкомом телевізійників з’ясувати ці питання, а заодно й те, чому дружина глави президентської адміністрації Оксана Марченко займає в стінах НТКУ цілий
поверх, телеканал «1+1» – два поверхи... «Перший канал УТ приватизувало кілька людей з адміністрації президента і керівництва каналу. Голова Верховної Ради заборонений до висвітлення, всі події в парламенті постійно коментують дві-три особи», – заявив М. Томенко. На його переконання, треба «змінити статус НТКУ і чітко поставити її під парламентський
контроль, тоді не соромно буде дивитися перший канал».
За результатами обговорення Комітету доручено підготувати проект
постанови.
(«Сільські вісті», №117, 7 жовтня 2003 р.)
ПРАЦІВНИКІВ ЗМІ ПРИМУШУЮТЬ ЗВІЛЬНЯТИСЯ

09.02.2003. До реанімаційного відділення дніпропетровської лікарні
швидкої допомоги з діагнозом «просторий інфаркт» госпіталізовано
головного редактора Дніпропетровської обласної газети «Зоря» Леоніда
Гамольського. Негаразди із серцем ще на початку січня примусили журналіста взяти бюлетень. Але інфаркт стався після того, як його приїхали
провідати вдома працівники апарату Дніпропетровської облради – представники засновника газети. Відвідувачі привезли редакторові наказ про
його звільнення з роботи. У наказі, виданому на підставі рішення сесії облради з порушенням трудового законодавства, констатується, що «на період
прийняття зазначеного рішення сесії Гамольський Л.В. знаходився на
бюлетені у зв’язку з хворобою...» Кодекс Законів про працю забороняє звільнення робітника в період його тимчасової непрацездатності. Через це у
наказі встановлено дату звільнення – «наступний день після виходу Гамольського Л.В. з бюлетеня». Лікарі визначають стан Л.Гамольського як важкий, з порушенням серцевого ритму. У спеціалізованому кардіореанімаційному відділенні журналісту доведеться провести до двох місяців, а потім
ще потрібен тривалий реабілітаційний курс.
(Інститут масової інформації, «Барометр свободи слова», лютий 2003 р.)
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***
28.03.2003 «Президент Національної телекомпанії України Ігор Сторожук не виправдав надії тієї частини команди Президента України, яка
вважає, що Перший національний канал є структурним підрозділом Адміністрації Президента», – так прокоментував голова Комітету Верховної
Ради з питань свободи слова та інформації Микола Томенко звільнення
І.Сторожука з посади керівника НТКУ. За словами М.Томенка, в
Адміністрації Президента Першому національному каналу «закидали
останнім часом», що він занадто об’єктивний, і навіть представникам
опозиції інколи надає слово. М.Томенко зазначив, що така заміна
керівництва «прогнозована і з каналу робитимуть підрозділ
Адміністрації Президента». Новопризначений президент НТКУ
Олександр Савенко до цього часу працював керівником Управління з
питань взаємодії із засобами масової інформації та органами державної
влади АП, а перед тим – генеральним директором Державного
інформаційного
агентства
України.
(Інститут масової
інформації,
«Барометр свободи слова», березень 2003 р.)
***
12.03.2003 Павло Шевченко, який очолює редакцію тижневика НДП
«Україна і світ сьогодні» написав заяву на звільнення з роботи за власним
бажанням. Це сталося після того, як у здвоєному числі газети (№ 7-8) він
опублікував свою статтю, у якій піддав жорсткій критиці редакційну політику видавців партійних газет. Він наголошує, що минулого року тижневик у судовому порядку «діставали переважно «свої», зокрема народні
депутати, представники дружніх до НДП партій». За інформацією джерела в колективі цього видання, рішення звільнитися П. Шевченко прийняв
на знак протесту проти тиску керівництва партії. 22 березня Політрада
Народно-Демократичної партії розглянула заяву Павла Шевченка про звільнення з посади за власним бажанням. Відставку журналіста, який виступив проти партійної цензури, було прийнято одноголосно. В інтерв’ю
ІМІ Шевченко сказав: «На засіданні політради я заявив, що, нарешті, вичавив із себе раба, чого й бажаю своїм однопартійцям».
Павло Шевченко – журналіст із 28-річним стажем. До роботи в тижневику «Україна і світ сьогодні» редагував у Львові газету «Діло», де, за
його словами, зазнавав постійних цензурних утисків з боку власника контрольного пакету акцій – дуже відомого київського бізнесмена і політика.
(Інститут масової інформації)

***
18 квітня 2003 року до Інституту масової інформації за юридичною
допомогою звернувся редактор щотижневої всеукраїнської галузевої проф26

спілкової газети «Моряк» Євген Кравець. Він повідомив, що 31 березня
голова Профспілок морського транспорту України Михайло Кирєєв в категоричній формі став вимагати від нього звільнення за власним бажанням, мотивуючи тим, що газета своїми публікаціями нібито завдає шкоди
співробітництву профспілки з соціальним партнером – Міністерством транспорту України. Пан Кирєєв також заявив, що запроваджує в газеті цензуру і зміст матеріалів перед її відправкою до типографії буде перевіряти
він особисто, або його заступник Олесандр Калошин. Голова профспілки
проігнорував зауваження головного редактора Є.Кравця, що такі дії суперечать Конституції України і чинному законодавству. На пропозицію
головного редактора скликати з цього приводу редколегію, М.Кирєєв відповів, що думка редколегії його не цікавить і не хвилює, і він припиняє
фінансову допомогу газеті до тих пір, поки головний редактор не звільниться.
2 та 9 квітня 2003 року Олександр Калошин відвідав редакцію з метою перевірки матеріалів газети перед передачею її до типографії і повторив головному редактору свою вимогу, звільнитись. Починаючи з квітня 2003 року фінансування газети «Моряк» профспілкою припинено. 11
квітня 2003 року М.Кирєєв звернувся до головного редактора з листомвимогою передати всі оригінали статутних документів та бухгалтерської
звітності, мотивуючи це реорганізацією, що планується.
Газета «Моряк» є найстарішою в Україні профспілковою газетою,
що видається з 1912 року. Вона має свою читацьку аудиторію і є своєрідним символом як Одеси, так і професійної єдності моряків. Засновник газети «Моряк» – профспілка робітників морського транспорту України.
КОМЕНТАР ІМІ:

Припинення фінансової допомоги ставить під загрозу існування газети і є формою тиску на творчий колектив:
1. Фінансування газети здійснювалось на підставі договору між
центральною радою Профспілки робітників морського транспорту і редакцією газети, згідно з ним засновник зобов’язується здійснювати фінансову допомогу редакції в межах розрахованої суми. Односторонньої відмови від виконання зобов’язань договір не передбачає.
2. Ст. 2 Закону України «Про друковані засоби масової інформації»
встановлює: «Свобода слова і вільне вираження у друкованій формі своїх
поглядів і переконань гарантуються Конституцією України і відповідно
до цього Закону означають право кожного громадянина вільно і незалежно шукати, одержувати, фіксувати, зберігати, використовувати та поширювати будь-яку інформацію за допомогою друкованих засобів масової
інформації.
Друковані засоби масової інформації є вільними. Забороняється створення та фінансування державних органів, установ, організацій або посад
для цензури масової інформації.
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Не допускається вимога попереднього погодження повідомлень і матеріалів, які поширюються друкованими засобами масової інформації, а
також заборона поширення повідомлень і матеріалів з боку посадових осіб
державних органів, підприємств, установ, організацій або об’єднань громадян, крім випадків, коли посадова особа є автором поширюваної інформації чи дала інтерв’ю».
Тож встановлення цензури (цензура в Україні ЗАБОРОНЕНА – стаття 15 Конституції України) головою Профспілки робітників морського
транспорту є незаконним, оскільки законодавство не дозволяє засновникові
втручатись в редакційну політику газети і є тиском на творчий колектив
редакції.
У головного редактора є підстави звернутись до прокуратури з заявою про порушення кримінальної справи за ст. 171 – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.
Ч.1 ст. 171 за умисне перешкоджання діяльності журналістів встановлює покарання в вигляді штрафу до п’ятидесяти неоподаткованих мінімумів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням
волі на строк до трьох років
3. Згідно зі ст.34 Закону України «Про підприємства» ліквідація і реорганізація здійснюється за рішенням власника, а у випадках, передбачених законодавством, за рішенням власника та участю трудового колективу або органу, уповноваженого створювати такі підприємства.
Газета «Моряк» – профспілкова газета. Власник – професійна спілка
робітників морського транспорту. Рішення про її заснування приймалось
на Пленумі Центральної Ради профспілокробітників морського транспорту України. Згідно Статуту Редакції газети «Моряк» рішення про реорганізацію (ліквідацію) газети віднесено до компетенції Президії Центральної Ради. Без рішення Пленума, оформленого постановою, говорити про
реорганізацію передчасно.
(Інститут масової інформації 21.04.2003 17:33)

***
21-11-2003. Редактора одеської газети «Моряк» Євгена Кравця блоковано у приміщенні редакції представниками президій Профспілки працівників морського транспорту України, на чолі з головою Киреевим. Конфлікт виник внаслідок того, що ППМТУ перереєструвала видання та видала наказ про звільнення головного редактора. Не погодившись, Євген
Кравець подав позов до суду і суд ухвалив рішення від 18.08.03, у якому,
зокрема, зазначено: «Заборонити профспілці працівників морського транспорту України та її центральним органам здійснювати дії, пов’язані з виконанням оскарженої Кравцем Є.О. постанови». Проте члени президії профспілки все ж таки намагалися виставити Кравця з редакційного приміщення,
яке він відмовився залишити, заявивши, що в іншому разі він сюди біль28

ше не повернеться. Цього дня Кравець викликав міліцію, яка приставила
до нього охоронця. 25.11.03 голова СЖУ Ігор Лубченко направив факсове
звернення до прокурора Одеської області та мера міста Одеса, проте, за
словами головного редактора, реакції не було.
28-11-2003 Євген Кравець почав голодування. В такий спосіб він висловив свій протест і з протизаконними діями видавця газети «Моряк» –
Профспілки працівників морського транспорту України, і з діями прокуратури Одеської області, котра не реагувала впродовж тижня на його звернення. Цього ж дня захисник Євгена Кравця – адвокат Сергій Кармазін
подав в Одеську обласну прокуратуру 2 заяви про притягнення до кримінальної відповідальності голови профспілки ППМТУ Кирєєва та про невиконання профспілкою судової ухвали від 20.05.03 щодо припинення
дій, пов’язаних з ліквідацією підприємства-видавця газети «Моряк».
(Інститут масової інформації)

***
03.12.03. Третій день продовжує голодування Євген Кравець – головний редактор одеської профспілкової газети «Моряк». Заяви, про неправомірність дій президії профспілки ППМТУ,розіслані кілька днів тому,
проте реакції з боку прокуратури Одеської області досі немає.
(Інститут масової інформації)

***
Редактора тележурнала Минобороны «Территория безопасности»,
выходящего на УТ-1, уволили из-за отказа от цензуры своей программы.
По словам Игоря Рудича, его тележурнал вышел 8 июня в эфир с существенными купюрами. Из сюжета про отправку украинских миротворцев
в Ирак ему приказали вырезать комментарии лидера блока «Наша Украина» Виктора Ющенко и коммуниста Георгия Крючкова, главы комитета
ВР по вопросам национальной безопасности и обороны. Когда Рудич отказался это сделать, его сразу же уволили. Экс-редактор обвинил начальника Центральной телерадиостудии Минобороны Александра Тереверко
и обратился к коллегам и общественности с просьбой защитить программу от цензуры.
(«Вечерний Харьков», №65, 19 июня 2003 г.)

***
З ВІДКРИТОГО ЛИСТА ГОЛОВИ СНЖУ І. ЛЮБЧЕНКА
ГОЛОВІ ДЕРЖКОМТЕЛЕРАДІО ІВАНУ ЧИЖУ:

Наказом очолюваного Вами Держкомтелерадіо звільнено з займаної
посади Георгія Терона – генерального директора Чернівецької ОДТРК.
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Формальним приводом для цього стало закінчення дії контракту з
Г.Тероном. Кажу – формальним, бо і керівництво СНЖУ, і буковинські
працівники ЗМІ, та і наші колеги у всій державі добре знають про багаторічний конфлікт Голови Чернівецької облдержадміністрації Теофіла Бауера з журналістами, про судові позови до них.
Протистояння чернівецького губернатора і журналістів, які сповнені
рішучості відстоювати право писати і говорити правду, сягнуло апогею,
коли журналісти і члени їхніх сімей пікетували приміщення облдержадміністрації, серед пікетувальників був і Г. Терон. Це викликало особливий спротив пана Бауера, який заявив, що такий принциповий журналістський ватажок не буде очолювати обласну телерадіокомпанію. І, як бачимо,
він цього домігся. Наказ про звільнення Г. Терона з посади видано навіть
без погодження з радою генеральних директорів держтелерадіокомпаній,
хоча це й передбачено положенням про раду, затвердженим колегією
очолюваного Вами Комітету.
Прикро, що Держкомтелерадіо у протистоянні журналістів і чиновника стало на бік останнього.
У ті ж дні, коли у Києві був підписаний наказ про звільнення Г. Терона,
у Сімферополі у відставку з посади генерального директора телерадіокомпанії «Крим» місцеві чиновники відправляють Валерія Низового.
Загроза розірвання контракту нависла й над генеральними директорами Дніпропетровської, Волинської та деяких інших ОДТРК.
Гірко, що очолюваний Вами комітет руйнує те, що Ви весь час декларували.
(«Свобода», №25, 24-30 червня 2003 р.)
Див. також – «Україна молода», №113, 25 червня 2003 р.

***
23.06.2003. Партія Зелених України направила листи з вимогою повернути на посаду головного редактора газети «Ржищів» Олега Преданченка голові парламентського Комітету з питань свободи слова Миколі
Томенку, голові Спілки журналістів України Ігорю Любченку, главі Адміністрації Президента України Віктору Медведчуку. У місті Ржищів Київської області 12 травня 2003 року було звільнено з посади головного
редактора міської громадсько-політичної газети «Ржищів» керівника місцевого партійного осередку «Партії Зелених України» Олега Преданченка. За його словами, звільнення відбулось після засідання «круглого столу», на якому різні політичні сили обговорювали запропоновану президентом держави політичну реформу. Олег Преданченко повідомив, що
він, як керівник партійного осередку «Партії Зелених України» висловив
позицію партії, яка дуже не сподобалась присутнім. «Після круглого столу мене викликали «на килим» до міського голови, де повідомили, що,
маючи такі погляди, які розбіжні з поглядами міської влади я не можу
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очолювати міську газету», – сказав Преданченко. В позиції щодо політичної реформи, яку висловив керівник партійного осередку «Партії зелених України» йдеться про те, що партія виступає проти поділу парламенту на Палату регіонів та Державні збори, збільшення терміну депутатських повноважень до 5 років, зменшення чисельності депутатів, розпуску парламенту президентом в разі неприйняття державного бюджету,
прийняття законів референдумом. Голова політради «Партії Зелених України» Сергій Курикін коментуючи ситуацію, назвав її «грубим порушенням
і переслідуванням професійних прав журналіста за політичні переконання».
(Інститут масової інформації, «Барометр свободи слова», червень 2003 р.)
Див. також – «Сільські вісті», №73, 26 червня 2003 р.

***
07.07.2003. Заступник голови Верховної Ради Олександр Зінченко на
прес-конференції заявив про припинення свого впливу на канал «Інтер».
Два тижні тому він мав зустріч з колективом каналу, на якій повідомив
про своє рішення. «Я звернувся й сказав, що вичерпав ресурси, щоб забезпечити незмінність інформаційної політики», – уточнив О.Зінченко.
Він також дав зрозуміти, що канал загальноукраїнського масштабу не
може представляти інтереси одного політичного угруповання. «Національний канал не може бути рупором однієї політичної сили», – сказав Зінченко, явно маючи на увазі СДПУ(о). «Партійний листок нікому не потрібний», – додав він.
(Інститут масової інформації, «Барометр свободи слова», липень 2003 р.)
ІНШІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ФАКТИ ВТРУЧАННЯ
В ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

«Агентство телевидения Новости» официально заявляет о факте грубого вмешательства в редакционную политику нашей телекомпании. 23
января 2003 года в выпуске «Новостей», который выходит в 18-30 в
прямом эфире на «7 канале», был показан репортаж об одном из депутатов городского совета Харькова Геннадии Кернесе, который является совладельцем «7 канала». В 21-30, когда тот же выпуск повторяется в записи, этот сюжет по распоряжению Г. Кернеса был вырезан из «Новостей»,
и вместо него был показан другой репортаж, изготовленный по заказу
Кернеса, к которому АТН не имеет никакого отношения. Это было сделано вопреки договорным отношениям АТН с «7 каналом». Ни генеральный директор, ни выпускающий редактор, ни кто-либо из сотрудников
АТН не были поставлены в известность о подготовке заказного репортажа, а также о том, что репортаж АТН будет удален из новостийного выпуска, и вместо него будет поставлен заказной материал. Коллектив АТН
расценивает подобные действия как грубую цензуру, посягательство на
31

свободу слова, попытку давления на журналистов и нарушение авторских
прав АТН».
(«Объектив-НО», м. Харків, №5, 30 січня 2003 р.)

***
25.02.2003. Як заявив голова фракції «Наша Україна» в Рівнераді
Юрій Вовк, депутатам стали відомі факти вчинення адміністративного
тиску на головного редактора газети міської ради «Сім днів» Поліну Вальчук. Міські депутати незадоволені однобокістю та упередженістю газети «Сім днів», про це йдеться у політичній заяві, яку вони оприлюднили
на десятій сесії Рівне ради минулого четверга. Депутати підтримують головного редактора тижневика Поліну Вальчук, бо, на їхню думку, на неї
чиниться тиск, про що свідчать її слова «я не можу цього надрукувати».
Міський голова Рівного Віктор Чайка заявив, що у роботу газети він
не втручається і «не тисне на Поліну Вальчук». На його думку, на наступне засідання сесії Рівнеради варто запросили редактора «Семи днів»,
щоб вона пояснила те, що відбувається з газетою.
(Інститут масової інформації, «Барометр свободи слова», лютий 2003 р.)

***
По сообщению газеты «Деловые новости», Начальник управление по
вопросам прессы и информации Херсонской облгосадминистрации Иван
Федорович Калиниченко «пообещал штраф в полторы тысячи гривень»
оформить независимой газете «Каховские окна» за «злоупотребление в
газете русским языком».
Редактор «Каховських окон» Ольга Степановна Занахадинова сообщила «Деловым новостям», что «все собщения ГНИ и официальную информацию мы печатаем только по-украински. Кроме того, в свидетельстве у
нас указаны два языка – русский и украинский».
И.Ф.Калиниченко в своих комментариях отметил, что газета пишет
только на русском языке, а заявление о штрафе назвал бредом.
«Тем не менее, – пишет журналист газеты «Деловые новости», – факт
остается фактом, –молодую газету в одногазетной до недавнего времени
Каховке пытаются «приручить».
(«Деловые новости», № 16, 17 апреля 2003 р.)

***
На прес-конференції фракції «Наша Україна» журналістка Львівської
обласної держтелерадіокомпанії Ангела Лавринович заявила, що офіційно
знімає з себе авторство за сюжет про форум «НУ», який вийшов на обласному телебаченні. За словами журналістки, авторський матеріал зазнав
32

цензури і значного спотворення. Зокрема, з сюжету були вирізані певні частини, натомість додані коментарі. Ангела Лавринович додала також, що
авторство даного матеріалу необхідно приписати Людмилі Майор, яка
здійснювала редагування даного сюжету. Журналістка зазначила, що у сюжеті були додані коментарі з приводу відсутності на форумі «НУ» лідера
блоку БЮТ Юлії Тимошенко, згадки про лідера «НУ» Віктора Ющенка
були просто вирізані, а загальна ідея форуму була подана необ’єктивно і
упереджено. А. Лавринович зазначила, що це не перший прояв цензури
на ЛОГТРК.
(«Без цензури», №9, 4 квітня 2003 р.)

***
У зв’язку з публікацією Тетяни Метельової («Українська газета», №13,
3 квітня 2003 р.) про справу Вітрука-Суптеля, звинувачуваних у вбивстві
декілька років тому, судовий розгляд якої продовжується, маємо наступне.
Тетяна Метельова:
21 травня на запрошення помічника прокурора Голосіївського району Києва Олександра Корнійця відбулася наша зустріч. Привід – звернення до прокуратури суддів Апеляційного суду Києва (або ж судді –
прізвища з’ясувати не вдалося). Припускаю, що автором звернення (чи
одним із авторів) була суддя Григор’єва. Про її дії на судовому процесі
йшлося в публікації «Кримінальний склероз», друк якої мені інкримінують як злочин за статтею 376 КК України... Олександр Павлович не виявив
бажання ознайомити мене з документом, яким мене в чомусь звинувачено, і не поінформував стосовно форми отриманого звернення, а тільки
нагадав, що ще є й «повідомлення про злочин». Маю підстави вважати,
що саме така форма видалась ображеним суддям (судді) найдоцільнішою.
На той же висновок наводить і факт втручання прокуратури в стосунки
між посадовою особою (суддею) і журналістом, який про дії цієї особи
писав. Згідно законів, скарга на ЗМІ з приводу здійсненої публікації не
передбачає втручання в ці стосунки прокуратури. Лише звернення до керівного щодо «кривдника» органу або ж до суду може розв’язати питання
про ображену, на думку посадовця, його честь і гідність. Майже з тригодинного спілкування з помічником прокурора щодо змісту моєї статті, я
винесла глибокий подив. Не приховую: метою моїх публікацій справді
завжди був тиск на всіх посадових осіб з суддями включно задля примусу
їх до виконання законів і Конституції України. Тиск автори звернення
відчули. І як на те відреагували? Кваліфікували його ж як кримінальний
злочин?!
Цікава в нас судова система. Виявляється, прилюдно вимагати від
судді, аби він не нехтував законом, аби дотримувався того, що написано в
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Конституції, це – неприпустимий тиск на суддів, які мають бути від того
незалежними! То що: судді офіційно через прокуратуру вимагають незалежності від... закону?
(«Українська газета», №20, 29 травня-4 червня 2003 р.)

***
Це сталося на одному з останніх пленарних засідань сесії Львівської
міськради, і аналітики вважають, що саме цей крок можна вважати ще більшим загостренням стосунків між пресою та львівським мером, адже до
оголошеного списку потрапили власники, головні редактори, кореспондентти ЗМІ Львова. У своїй промові міський голова наголосив, що «не сказав
жодного слова проти свободи слова, ні з ким не воюю, це зі мною йде війна». На думку Любомира Буняка, у кількох медіа розгорнуто його «травлю» – мер демонстрував депутатам при цьому дві львівські газети: «Високий Замок» та «Поступ». Щоправда, якщо провести моніторинг лівівських газет, радіостанцій та регіональних телевізійних новин, то у переліку
тих, хто не вельми лояльно налаштований до керівника міста, їх є значно
більше. Ретроспектива подій свідчить про те, що відлік такого протистояння є доволі розмитим. Першим таким кроком, коли мер намагався відразу показати, що принципів роботи не змінюватиме, навіть якщо змінить
керівництво магістральними нафтопроводами «Дружба» на крісло мера,
були відкриті теледебати, проведені ТРК «Люкс» у березні минулого року. Тоді кандидат Любомир Буняк покинув залу, пояснивши свою поведінку небажанням проводити дебати там, де йому готують провокацію.
– Власне, в процесі роботи Любомира Буняка на посаді міського голови, – на думку політолога Тараса Батенка, – мер не зібрав сильної команди, яка б виконувати роботу прес-служби. Прес-служба недостатньо
взаємодіяла з журналістськими колами, не знімала внутрішньої напруги,
яка творилась довкола персони міського голови.
Останніх штрихів до добре помітної тріщини у стосунках між пресою та владою додала Скнилівська трагедія. Обороняючись від настирливого запитання: «Чому мер дав дозвіл на проведення авіашоу на Скнилові, чому не було скликано засідання міськвиконкому, аби визначитись з
того приводу?», Любомир Буняк звинувачує пресу у закликах до громадян прийти на авіашоу 27 липня 2002року. Журналісти схильні тоді були
вважати, що мер не тільки не дає відповіді на поставлені запитання, але й
не говорить правди.
Додало масла у вогонь і рішення мера перевести газетні кіоски на
реалізацію виключно газетної продукції або прирівняти їх до суто комерційних. Львівська обласна спілка журналістів стала на захист газетярів,
як повідомив прокурор міста Львова Володимир Гураль, цією справою
зацікавилась міська прокуратура.
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Тому преса доволі саркастично у своїх публікаціях, радіо та телевізійних матеріалах відреагувала на заяву міського голови щодо погроз йому та звинуваченні журналістів і депутатів, які за переконанням мера, до
них спричинилися.
Вже цього тижня у пресі з’явились публікації про те, що львівський
міськвиконком випустив листівки, в яких закликає мешканців міста не
купувати газету «Високий Замок». Влада звинувачує журналістів видання
в антиукраїнській пропаганді. На вихідних такі листівки з’явилися у поштових скриньках львів’ян. Однак деякі поштарі, прочитавши листівки,
відмовились їх розповсюджувати і про їхній зміст повідомили дирекцію
«Укрпошти». У міській раді причетність до розповсюдження листівок
відкидають. А головний редактор «Високого Замку», обурений листівками, пообіцяв у випадку, якщо подібне повториться, звернутися до суду.
Загальний наклад листівок – двісті тисяч штук.
Як далі складатимуться стосунки між пресою та мером, прогнозувати важко – схоже на те, що кульмінаційні моменти цих взаємин уже відбулися… Тепер за усіма відомими характеристиками будь-якого процесу
мав би настати спад емоцій…
Хоча і мер, і представники медіа мають свої позиції агресивно-вперті
і культурально та соціально обумовлені. З іншого боку, і це зауважують
не лише журналісти, але й мої співрозмовники, міська рада нічого не робить для цього, аби продуктивно спілкуватися з пресою, і навіть якщо міська влада щось робить для громади, ніхто цього не помітить. Асистент
кафедри психіатрії та психотерапії Львівського медичного університету
імені Данила Галицького Олег Березюк зауважив, що при такому конфлікті наявному, чи прихованому, або хтось не витримає – йдеться про фізичний чи моральний зрив, або все ж знайдеться той, хто візьметься за налагодження публічної роботи у мерії.
«Меру не варто загострювати форм спілкування із медіа, бо це в жодному випадку позитивно не відобразиться на його іміджі, йому треба –
резюмує політолог Тарас Батенко, – підсилити чи підібрати зовсім новий
колектив прес-служби, який би мав довіру, користувався авторитетом у
провідних львівських журналістів. Крім цього, мер мусить критично оцінити свої кроки, які він дозволяв собі робити з медіа, тому що якщо він
хоче каяття з одного боку, тому мусить бути воно і з іншого. Односторонньої любові немає, як говорив свого часу Любомир Буняк. Тим паче, на тлі
подій, які розвиваються у Києві, які нам насаджують різні PR-служби не
нашого походження, нам ще тільки бракувало протистояння між мером і
медіа, тим паче у Львові. Адже Львів і львів’яни – це та сполука, яка заслуговує на спокійне життя і спокійне вирішення проблем міста і містобудування» (Парасковія Дворянин, Інститут масової інформації, 12.11.2003).
(www.imi.org.ua)
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ПЕРЕШКОДЖАННЯ ВИРОБНИЦТВУ
ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЮ ЗМІ
Наприкінці минулого року кілька друкованих ЗМІ в Кіровоградській
області несподівано випали з чергової передплати. Причини того, що
сталося, ніхто не називає. Є версії, що причина в невигідних, «драконівських» цінах на передплату від «Укрпошти», але політичні аналітики звернули увагу на те, що це видання, засновниками яких не є офіційна влада, і
які «страждали несанкціонованим вільнодумством».
Серед «потерпілих» два видання з периферії – «Вечірній Світловодськ» та газета з приватним засновником «Там, де Ятрань...» із Голованівського району.
Смілива думка, що відмова в передплаті – це новий прийом боротьби
з свободою слова в області, має підстави. Дві згадані газети приємно виділялись у кращий бік серед своїх аналогів із районів області. На подібний новий прийомчик у боротьбі із ЗМІ звернули увагу й учасники присвяченого проблемам свободи слова «круглого столу», що проходив у Кіровограді.
(«Майдан», 6 січня 2003 р., «Медіа-навігатор»,
№1, грудень 2002 р. – січень 2003 р.)

***
Третій місяць як припинила своє існування газета «Ранковий експрес», засновником якої було ВАТ «Видавництво» Полтава». Тижневик
не витримав конкуренції, так і не знайшовши своєї читацької ніші, боячись відійти від провладної позиції. Але передплатникам вартість газети
за 4 місяці видавництво повертати не збирається.
(«Полтавський обласний медіа-клуб», №59, 2 грудня 2003 р.)

***
Як повідомив голова Комітету ВР з питань свободи слова та інформації Микола Томенко, Генеральна прокуратура «відреагувала» на його
депутатський запит від 7 лютого «Про наказ Міністерства транспорту
України №61/4-Ц від 18.12.02р. щодо введення інформаційної цензури на
транспорті».
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У цьому документі голова «інформаційного» комітету на прикладі
листа-вказівки начальника Дніпропетровського вокзалу повідомляв ГП
про те, що деякі «транспортні» посадовці вводять в своїй галузі цензуру.
У їхніх «вказівних» листах зазначалося, що на виконання «Інструкції про
розміщення реклами друкованої інформації та розповсюдження преси на
вокзалах і в поїздах залізниць України» відповідальні за цю ділянку роботи працівники повинні проводити «перевірку приналежності видань до
політичного напряму (партії)», вимагати від ЗМІ «надання зразків останніх п’ятьох випусків, переліку постійних рубрик» тощо.
(«Україна молода», №42, 5 березня 2003 р.)
Див. також – «Юридичний вісник України», №10, 8-14 березня 2003 р.

***
Генеральна прокуратура відреагувала на депутатський запит голови
комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Миколи
Томенка від 7 лютого про «Наказ Міністерства транспорту України №61/4Ц від 18.12.02 р. щодо введення інформаційної цензури на транспорті»
За словами Миколи Томенка, генпрокурор Піскун повідомив, що перевіркою Генпрокуратури було встановлено, що пункти 8.2, 8.3 «Інструкції про розміщення реклами друкованої інформації та розповсюдження
преси на вокзалах і в поїздах залізниць України», затвердженої наказом
Гендиректора Укрзалізниці №644-у від 12.12.2002 р. «суперечать вимогам Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу)
в Україні». Також Піскун повідомив, що «з метою приведення зазначеної
інструкції до вимог чинного законодавства, Генеральною прокуратурою
України на ім’я Міністра транспорту України – Генерального директора
«Укрзалізниці» – внесено протест. Розгляд протесту Генеральною прокуратурою України взято на контроль».
У зв’язку з цим, Томенко закликав Президента України та голову Кабінету Міністрів з’ясувати правомірність перебування на чільних посадах
осіб, які, за офіційними даними Генпрокуратури, здійснюють грубі порушення українського законодавства. «Хочу наголосити, що запровадження
цензури є звичним порушенням закону для осіб, наближених до партії
СДПУ(О). Міністр транспорту (Кирпа), який своєю інструкцією порушив
Закон України, призначений до складу Кабінету Міністрів саме за квотою
СДПУ(О)» (Наш інформ.)
(«Права людини» № 7, 1-15 березня 2003 р.)

***
Согласно сообщению информагентства «Рівнеінформ», городской
совет отказался продолжить аренду земли под киосками сети распространения печатной продукции «ОГО-пресс». Подобное решение принято и
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относительно еще одного предпринимателя, занимающегося продажей
периодики. Сеть «ОГО-пресс» работает в Ривном около 10 лет. Кроме торговли прессой, ее основатели сами издают газеты. Критические публикации в одной из них – ежедневной газете «ОГО», – возможно, и стали причиной проблем, постигших «ОГО-пресс».
«Руководители города не раз выказывали недовольство критической
тональностью публикаций в нашей газете», – комментирует ситуацию
главный редактор «ОГО» Виктор Данилов.
По словам секретаря горсовета Андрея Грещука, в городе сейчас работают около 5 торговых точек сети «ОГО-пресс», существует, как
минимум, еще две сети распространения периодики со своими киосками.
21 мая провластная фракция «Наше місто», имеющая в горсовете большинство, не особо аргументируя свою позицию, заблокировала принятие
позитивного решения по «ОГО-пресс».
«Это давление на свободу слова, на издателей и распространителей», –
считает В. Данилов.
(«Сегодня», №113, 24 мая 2003 г.)

***
17 червня розповсюджувачів газети блоку «Наша Україна» «Без цензури» в Харкові спіткав прикрий інцидент. Працівниками місцевої міліції
було вилучено 410 примірників видання. Політичний тижневик безкоштовно поширювали у підземному переході станції метрополітену «Пролетарська». Близько 5-ї вечора до розповсюджувачів Ігумнова та Полтавця
підійшли працівники станційного підрозділу міліції з вимогою пройти до
кімнати чергових станції. Там у присутності понятих було складено
протокол про вилучення 410 примірників видання. Як пояснили «УМ»
працівники газети, формальною причиною було посилання на те, що розповсюджувачі начебто заважали руху пасажирів метро. Однак на офіційний запит помічників народного депутата України Володимира Філенка
Короля та Варченка про правові підстави своїх дій старший сержант Сапельник повідомив, що він діяв відповідно до наказу чергового відділу
охорони метрополітену капітана Сухорука. У редакції «Без цензури» наголошують, що це вже не перший випадок переслідування поширювачів
видання у Харківській області.
(«Україна молода», №109, 19 червня 2003 р.)
Див. також – Інститут масової інформації,
«Барометр свободи слова», червень 2003 р.

***
Начальник УВС м. Харкова В.В. Єгупенко, відповідаючи на запит
народного депутата України від блоку «Наша Україна» Володимира Філен38

ка (адже випадки переслідування поширювачів газети «Без цензури» у
Харкові траплялися не раз), ще раніше, 30 квітня, повідомив, що «факт
неналежного виконання міліціонерами ППС своїх функціональних обов’язків розібрано на оперативній нараді, а самі міліціонери, звичайно ж, «суворо попереджені». Але така недбалість підозріло часто повторюється.
(«Без цензури», №19, 20 червня 2003 р.)

***
23 червня 2003 року активістами блоку «Наша Україна» Є. Полтавцем
та Г. Ігумновим було проведено повторне, після інциденту 17 червня, поширення безкоштовної газети «Без цензури» (№19) у переході станції метрополітену «Пролетарська» м. Харкова. Під час розповсюдження знову підійшли співробітники міліції, вже конкретно поцікавились, що за газета, і
дізнавшись, що блоку Віктора Ющенка, попросили примірник, а пізніше –
ще кілька примірників для колег і керівництва.
(«Без цензури», №20, 27 червня 2003 р.)

***
18 жовтня 2000 року співробітники Радянського райуправління міліції м. Києва Я.Манаринський і А. Крайпяй вилучили з мережі агентства
«Союздрук» наклад газети «Свобода» №29.
Майже через три роки начальник ТУМ-1 Шевченківського райуправління міліції м. Києва (наступника Радянського РУ) О. Галиня повідомив
редакцію, що вилучення накладу «Свободи» було здійснено за письмовим
завданням колегії Генпрокуратури України. Найцікавіше, що за наслідками
перевірки змісту вилученого номера «Свободи» прокуратурою Радянського району м. Києва прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи за ст. 6 п.2 КПК України (відсутність складу злочину).
З березня 2002 року у прокуратурі Черкаської області продовжує незаконно утримуватися 107-тисячний наклад газети «Свобода», №11, а кримінальна справа, на підставі якої наше видання було вилучене в друкарні
черкаського видавництва «Республіка», ще й досі не розслідувана.
(Інститут масової інформації, «Барометр свободи слова», липень 2003 р.)
Див. також – «Свобода», №25, 24-30 червня 2003 р.

***
17 червня Радивилівське відділення зв’язку (Рівненська обл.) прийняло 95 відправлень на замовлення книг Дмитра Чобота, а наступного дня
відмовилось приймати хоча б одне. Оператор зв’язку демонстративно розірвала один пакет і кудись з ним зникла. Через 2 години вона повернулась і відмовилась приймати книги, пославшись на пункт 40 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених Постановою КМ України
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№1155 від 11 серпня 2002 р. У цьому пункті дано перелік предметів, які
заборонено пересилати поштою: зброя, вибухові, легкозаймисті і отруйні
речовини, наркотики, психотропні засоби і подібне.
Інформацію надало видавництво «Просвіта», яке випустило книги
Дмитра Чобота «Нарцис», «Свистун», «Час підлої влади».
(«Сільські вісті», №79, 10 липня 2003 р.)

***
Виконком Львівської міської ради розіслав у всі регіональні видання
своє офіційне звернення до громадськості з вимогою ігнорувати газету
«Високий Замок»
Коли влада у своїх кабінетах робить дурниці, про це знає лише вона
сама. Але коли влада сама свої дурниці виносить на суд громадськості, як
це зробила львівська мерія, про них дізнаються сотні тисяч людей.
Виконком Львівської міської ради розіслав у всі регіональні видання
своє офіційне звернення до громадськості з вимогою ігнорувати газету
«Високий Замок», яка «стала рупором антиукраїнської пропаганди». Причиною радикальних кроків представників влади стали слова пісні «Україна», опублікованої на сторінках популярного видання.
Що ж це за пісня, яка викликала такий спротив влади?
«Газета «Високий Замок» дозволила собі поглумитися над кожним із
нас, над кожним українцем, надрукувавши під рубрикою «Співаймо разом» бридкий опус – нікчемні слова невідомого автора, – читаємо у зверненні міськвиконкому. – Якщо свобода слова – це право обпльовувати рідну
мову й рідну Батьківщину, глумитися над ними і видавати це творіння за
вияв культури, то ми проти такої свободи і такої культури».
Що ж, це перший за роки незалежності випад влади проти газети,
який гідний бути занесеним до книги рекордів України. Щось подібне
могли собі дозволити хіба що в застійні часи, коли з’являлися перші паростки незалежних видань. У чому причина агресивності місцевої влади?
Виявилося, що слова пісні «Україна», написані Андрієм Кузьменком, лідером групи «Скрябін», ще в 1990 році й стосуються радянської України.
Колись за цю пісню за Кузьменком бігала радянська міліція, вважаючи її
«бридким опусом на радянську дійсність». Львівським чиновникам доволі було зайти на сайт групи «Скрябін», щоб дізнатися історію народження
пісні, проти якої вони так рішуче виступили. А члени Львівського міськвиконкому, не з’ясувавши всі обставини, показали себе повними невігласами, які навіть не знають елементарних речей. Нічого дивного, коли за
духовність і гуманітарну сферу у міськвиконкомі відповідають люди, у
яких нічого духовного за душею нема.
Не знаючи, що це слова пісні про радянську Україну, чиновники вирішили спаплюжити газету. Але вляпалися в смішну історію, бо показали
себе стовідсотковими дилетантами. «Наїзд» на газету, яка часто критикує
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міського голову і його команду, закінчився як в анекдоті. Галичани, яким
не дуже солодко живеться у цей складний час, змогли завдяки рідненькій
владі від душі посміятися.

Замість коментаря
«Коли у квітні 2002 року мером Львова став Любомир Буняк, представники різних мас-медіа багатосторонньо, в найтепліших дружніх
тонах висвітлювали цю подію, – говориться у зверненні до громадськості, яке підписали депутати міськради, керівники партійних груп НРУ,
УНП, ПРП, КУН, ХДС, що складають депутатську більшість. – Вже через
кілька місяців після обрання Буняк звільняє з роботи щойно призначеного з його подання і затвердженого сесією міськради головного редактора
газети «Ратуша» Олега Базара. Згодом зі скандалом виганяє з прес-конференції журналістів, один з яких, Б.Куфрик з «Експресу», у суді довів протизаконність дій міського голови. За цим йде війна з газетою «Високий Замок». Усе це супроводжується повчаннями на пленарних засіданнях сесії
міськради, де Буняк розказує, що, як і про кого повинні писати журналісти.
Ми, депутати Львівської міської ради, повністю підтримуємо заяву
секретаріату Львівської обласної організації Національної спілки журналістів України про протиправні дії міської виконавчої влади та вимагаємо
від міського голови Любомира Буняка припинити війну з пресою і зосередитися на очевидних провалах у міській господарці (Богдан Кушнір,
влас. кор. «Молоді України»).
(«Молодь України» 28 жовтня 2003 р.)

***
В кіосках Союздруку міста Ірпінь більше не продаватиметься газета
«Вечірні вісті».
Причину цього кіоскери не знають, відповідають лише, що їм так
сказало начальство. Відтепер бажаючі матимуть таку можливість придбати опозиційну газету лише в розповсюджувачів в електричках або змушені будуть їздити до Києва («Майдан», 07.11.2003).
(maidan.org.ua)

***
За повідомленням газети «Ділові новини», у Херсоні відбулося засідання Комісії з журналістської етики, під час якого озвучувалися факти
утиску права на отримання інформації у Новій Каховці та недобросовісну
конкуренцію на ринку інформації, яку активно підтримують органи міської влади. У якості приклада наводилась газета «Херсонський вісник»,
яка, незважаючи на свої 16 сторінок реалізується за 25 копійок. Усі ж інші видання у Херсоні відштовхуються від рубежу у 35 копійок.
(«Деловые новости» – № 16, 17 апреля 2003 г.)
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***
Як повідомив редактор «Популярної газети», з Адміністрації Президента України надійшло розпорядження директору Дніпропетровського
видавництва «Зоря» змінити день друкування «Популярної газети».
«16 січня від видавництва «Зоря», де згідно з умовою виходить друком газета, ми одержали повідомлення про зміни у графіку і перенесення
випуску нашого видання з середи на четвер, – повідомив головний редактор газети Сергій Лебідь. – Тобто у графіку випуск газети перенесли на
один день, що ставить під загрозу подальше існування нашого видання.
Всі суспільно-політичні видання, які мають солідний тираж, як і наше,
виходять з телепрограмою саме в середу. І видання газети в будь-який
інший день нищить наш тираж на 5-7 тисяч. «Популярну газету» таким
чином роблять неконкурентноспроможною на газетному ринку. Раптовий
перехід на інший день видання неможливий ще й тому, що відповідно до
вже укладених минулого року угод із Головпоштамтом, «Союздруком»,
іншими нашими поширювачами, зокрема, з Кривого Рогу, Нікополя, Дніпродзержинська, Новомосковська, ми зобов’язані надавати їм «Популярну
газету» саме в середу».
В редакції мають власне пояснення, чому саме так вчинили з їхнім
виданням: «Наша газета протягом тривалого часу інформаційно підтримує блок «Наша Україна». Після друку інтерв’ю з В.Ющенком, поздоровлень лідерів опозиції з Новим роком при виданні «Популярної газети super місцеве життя», №1 від 6 січня 2003 року з вини видавництва був
знищений головний матеріал на 1-й і 2-й сторінках. Після виходу матеріалу з інтерв’ю В.Ющенка та Р.Безсмертного з приводу річниці блоку «Наша
Україна» видавництво «Зоря», не маючи жодних підстав, переносить друк
нашої газети з середи на четвер або п’ятницю».
«Не маючи ніяких додаткових надходжень, окрім реклами та прибутку від продажу газет, ми не можемо друкуватися в інших видавництвах.
В інших видавництвах Дніпропетровської області вартість друку вдвічі
дорожча», – говориться в повідомленні.
«Такі дії видавництва «Зоря», а також столичної і Дніпропетровської
влади, – адже у видавництві «Зоря» нас залякували й СБУ, й тутешніми
можновладцями, вимагаючи не друкувати опозиційних матеріалів, – вважаємо боротьбою із свободою слова в нашому регіоні і боротьбою з виданням, яке підтримує блок «Наша Україна», як і інші опозиційні партії», –
вважають в редакції «Популярної газети».
(«Телекритика», 20 січня 2003 р., «Медіа-навігатор»,
№1, грудень 2002 р. – січень 2003 р.)

***
13.03.2003 Дніпропетровська газета «Лица» змушена шукати «поліграфічного» притулку у інших областях України. Редакція отримала по42

відомлення про те, що друкарня не зможе з 18 березня приймати замовлення газети «Лица» у зв’язку з «ремонтними роботами». Усі інші місцеві
поліграфічні підприємства, куди журналісти звернулись з проханням надрукувати черговий наклад, знов традиційно відмовили через «перевантаженість виробництва». Ці «ремонтні роботи» та «перевантаженість» не
заважають поліграфістам друкувати усі інші газети, а типографії Дніпропетровської області завантажені лише на 40 відсотків. У вересні минулого року ця одна з небагатьох незалежних газет Дніпропетровщини, засновниками якої є дві фізичні особи, отримала відмову від місцевих поліграфістів на тиражування. Тоді журналісти пов’язували «перевантаженість»
друкарень із своїм намаганням об’єктивно висвітлювати виборчі перегони та критикою на адресу керівників області. Проте, через кілька тижнів
після оприлюднення інформації проблема була вирішена, і майже півроку
«Лица» спокійно друкувались у рідному місті. Цього разу газета отримала повідомлення про відмову в друці напередодні березневих виступів
опозиції. Представники газети пов’язують між собою ці події, оскільки
«Лица» – єдине видання в Дніпропетровську, яке подає позитивну інформацію стосовно опозиційних політичних сил.
(Інститут масової інформації, «Барометр свободи слова», березень 2003 р.)

***
Находившийся в прошлый понедельник на судебном процессе в Черкассах Олег Ляшко не мог оказать сопротивления незаконным действиям
генерального директора концерна «Ин-Юре» (бывшее издательство «Наукова думка») Виктора Буплакова и начальника производственного отдела Татьяны Пославской, которые из цензурных мотивов запретили печатать предыдущий номер «Свободы». Именно действия этих господ привели к тому, что читатели получили газету со значительным опозданием.
(«Свобода», №6, 11-17 лютого 2003 р.)

***
Відповідаючи на запитання керівника медіа-клубу Л. Кучеренко: чому полтавська газета «Новий день», кременчуцький «Інформаційний бюлетень» та «Миргородська правда» не можуть надрукуватися в Полтавській
області, і чи справді є заборони на те «губернатора», полтавський «губернатор» Євген Фролович Томін спромігся на відповідь: «Як буде закон про опозицію, тоді й будуть друкуватися!». Ну а далі – в його стилі. «Як же її
друкувати, коли вона паплюжить владу?». Не інакше, як про «Інформаційний бюлетень йдеться, бо якось уже Євген Фролович дозволяв собі
такий самий «комплімент» у бік нашого видання. Та й четвертий рік діє
заборона на друк.
(Інформаційний бюлетень», №12, 27 березня 2003 р.)
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***
Керівник полтавського обласного медіа-клубу Людмила Кучеренко
про газету «Новий день»:
«Если газета, преодолевая барьеры, выживает и в этих условиях, то
применяется «тяжелая артиллерия». Зависящие от власти типографии могут в любой момент прекратить ее издание. Все эти приемы были сполна
использованы против газеты нашего медиа-клуба «Новий день». Она не
выходила полтора года, с тех пор как сначала издательство «Полтава», а
затем «Кобеляки», в нарушение договора прекратили печатать издание.
Директор одного из них мотивировал свое решение «невозможностью
дальнейшего сотрудничества». И точка. Мы подали иск в суд. И недавно
выиграли процесс. Суд обязал издательства продолжить сотрудничество
с газетой. Но мы далеки от того, чтобы удовлетвориться этой победой.
Справедливость требует, чтобы виновные компенсировали материальные
потери газеты за полуторалетние мытарства. Понимаем, что главные виновники беззакония – не директора, а хозяева высоких кабинетов, руководствующиеся не законом, а телефонным правом. Поэтому продолжаем
судиться, добиваясь компенсации материальных потерь, одновременно
доказывая, что не всегда можно пренебрегать законом, и каждое должностное лицо может оказаться с ним с глазу на глаз...».
(«Зеркало недели», №41, 25-31 октября 2003 г.)
ТК «ТИСМЕНИЦЯ» (ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ.)
ВИГАНЯЮТЬ З ПРИМІЩЕННЯ

16.07.2003. Директор ТК «Тисмениця» Івано-Франківської області
Володимир Струк письмово повідомив ІМІ, що «Після критичного матеріалу з благоустрою міста, міський голова Тисмениці Ярема Галига своїм
листом № 392 від 19 червня 2003 року зобов’язує нас звільнити приміщення до першого вересня 2003 року». Таке рішення мера журналісти телекомпанії розцінюють як розправу над ними за критичний матеріал.
(Інститут масової інформації,
«Барометр свободи слова», липень 2003 р.)

***
«Наша Україна», 18.11.2003
Миколаївська обласна друкарня відмовилась друкувати загальноукраїнську газету «Український Південь».
Україномовна опозиційна газета Народного руху України підтримувала в своїх публікаціях блок «Наша Україна». Газета, зокрема, виступала і з критикою обласного керівництва. Формальним приводом відмови
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друкувати «Український Південь» є малий наклад газети – 5 тисяч примірників.
Це стало своєрідним подарунком обласної влади газеті до 10-річчя
виходу першого числа газети 12 листопада 1993р.
(razom.org.ua)

***
«Говорити про свободу слова в Миколаївській області навіть непристойно», – заявив кореспонденту ІМІ головний редактор газети «Український південь» Юрій Діденко з приводу відмови Миколаївської обласної
друкарні співпрацювати з його виданням.
У розмові Юрій Діденко повідомив про те, що сьогодні на Миколаївщині не залишилося жодної друкарні, яка б мала технічні можливості та
погодилася друкувати «Український південь». Справа в тім, що, надрукувавши нашу газету із критичними матеріалами, які стосуються діяльності
перших осіб області, поліграфічне підприємство може придбати багато
проблем з владою.
Головний редактор вважає, що політичний тиск здійснюється не тільки
прямо, але й опосередковано, оскільки «Український південь» – єдина газета українською мовою, яка постійно є у продажу в кіосках Миколаєва.
Інша україномовна газета, яку видає місцева влада, має менший наклад і
до пунктів продажу надходить у незначній кількості, а отже, очевидним є
те, що загальмувавши діяльність однієї україномовної газети, можна
штучно нав’язати іншу (Інститут масової інформації 19.11.2003).
(www.imi.org.ua)

***
Все нових непривабливих форм набирає спроба не дозволити друкувати на теренах Миколаївської області газету «Український Південь».
Невідомі викрали частину накладу попереднього номера газети, в
якому є матеріал про те, що «Український Південь», єдина із газет Миколаївщини, потрапила до темників Адміністрації Президента України.
Всього 156 газет України, із загальної великої кількості, дозволили собі
критикувати владу. І заборона під надуманим приводом друку «Українського Півдня» показує нетерпимість обласного керівництва до свободи слова
на Миколаївщині.
«Український південь» підтримала комісія Миколаївської міської
ради з питань місцевого самоврядування, гласності та зв’язків із ЗМІ, багато видань, що написали про незаконні дії у відношенні газети, комітети
Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією та з питань свободи слова та інформації, а також з прав людини.
(Майдан-ІНФОРМ, 10-12 20:44
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***
11 листопада колишня друкарня обкому КПУ, а нині АТЗТ «Видавництво «Донеччина» відмовилося друкувати черговий номер щотижневої
газети «Острів»
Причини відмови не названо, однак очевидно, що одностороннє порушення договору про випуск видання викликане незалежною позицією
обласного щотижневика, який виступив проти свавілля місцевої влади,
яка організувала 31 жовтня в Донецьку так званий «Холуїн». Газета також кожного номера публікує матеріали журналістського розслідування
про корупцію в органах прокуратури. Головним «героєм» ще не закінченого «епосу» під назвою «В країні неляканих прокурорів» став колишній
прокурор Донецької області, а нині перший віце-спікер ВР, кандидат на
посаду Генпрокурора України Геннадій Васильєв. Перший натяк на те,
що договірні відносини з видавництвом будуть розірвані, надійшов 10
листопада, коли головний технолог підприємства Володимир Дятловський в особистій бесіді з головним редактором «Острова» Євгеном Талишевим повідомив, що «ми не маємо претензій до вашого видання, але в
подальшому друкувати вашу газету не можемо». При цьому Дятловський
запевнив, що до отримання редакцією офіційного повідомлення про одностороннє розірвання угоди, черговий, 45 номер газети побачить світ.
Однак видавництво порушило і цю обіцянку. Зранку 12 листопада, коли
номер «Острова» із закінченням журналістського розслідування Володимира Бойка «В краю неляканих прокурорів» був зверстаний, виведений
на типографські плівки і водій редакційної машини вже віз оригінали в
друкарню, з виробничого відділу видавництва надійшло телефонне розпорядження повідомлення, що «Донеччина» друкувати «Острів» більше
не буде. Трохи пізніше усе той же головний технолог В.Дятловський сказав, що розпорядження про відмовлення в друкуванні газети дав голова
правління Василь Ковальов. Спроби редакції безпосередньо зв’язатися з
керівником підприємства успіхом не увінчалися – у приймальні повідомляли, що В. Ковальова немає на місці. Однак, як підкреслили там же,
В. Ковальов підтвердив по мобільному телефону категоричну відмову
друкувати «Острів» без будь-яких пояснень. Примітно, що в цей же ранок 12 листопада, о 9.40 на стару адресу редакції щотижневика навідалися молоді люди «бритоголової зовнішності», які хотіли особисто зустрітися з головним редактором «Острова» Євгенієм Талишевим. Довідавшись,
що офіс редакції змінив «прописку», невідомі видалилися, не повідомивши мети візиту і не залишивши для Талишева жодних координат для
контакту. Постійний автор «Острова» Володимир Бойко, добре відомий
читачам українського політ-інтернету своїми гострими викривальними
статтями про корупцію в правоохоронних органах, переконаний, що від46

мова видавництва «Донеччина» друкувати незалежну газету викликана
публікацією в «Острові» його «багатосерійного» розслідування церковно-прокурорського бізнесу Геннадія Васильєва. Його статті «Прокурор
милістю божою», «Христопродавці» і «У краю неляканих прокурорів»
давно стали бестселерами «світової павутини», однак у Донбасі «живцем» їх наважується публікувати тільки «Острів». Саме тому, як вважає
В.Бойко, кандидат на посаду Генпрокурора України віддав наказ «розірвати газету й автора».
Але є і друга, не менш обґрунтована версія причини, по якій «Донеччина» відмовила газеті «Острів» у типографських послугах і готова виплатити журналістам будь-яку неустойку. Справа в тім, що саме «Острів»
виявився єдиним в області друкованим виданням, що не тільки не «замовчало» ганебні події в Донецьку 31 жовтня, але і присвятило цій події
практично весь 44-й номер, смуги якого вийшли під загальною шапкою
«Кримінальний путч у Донецьку». Причому на першій сторінці цього
спецвипуску був крупно поданий знімок, зроблений кореспондентом газети в облдержадміністрації в той момент, коли лідер «Наший України»
Віктор Ющенко прямо вказав на організаторів недільного «шоу» і назвав
їх справжнім ім’ям: «Холуї!..» Як видно, Вікторові Андрійовичу вище
керівництво Донецької області «холуїв» простило, а от правди зі сторінок
«Острова» стерпіти не змогло («Наша Україна», 14.11.2003)
(www.razom.org.uа)
Див. також – «Україна молода», №210, 12 листопада 2003 р.)

***
Інститут масової інформації:
Сьогоднішній номер донецької газети «Острів» вийшов, незважаючи
на всі перешкоди. Як і було обіцяно читачам, видання надрукувало останню
частину трилогії «В краю непуганных прокуроров». Викривальний матеріал
розповідає про зв’язок першого віце-спікера, кандидата на посаду Генерального прокурора України Геннадія Васильєва з кримінальними колами Донецька. Дізнавшись про те, який матеріал збирається друкувати «Острів», типографія «Донеччина» відмовилась друкувати номер, поки з нього не буде вилучено статтю журналіста Володимира Бойка. Працівникам редакції
було запропоновано привезти до типографії плівки, де їх перевірять на наявність матеріалів про Васильєва. Головний редактор «Острова» Євген Талишев від таких пропозицій відмовився, повідомив кореспондентам ІМІ Володимир Бойко. Сьогоднішній номер газети друкувала інша друкарня.
Між тим, конфлікт, що виник між типографією «Донеччина» та газетою – лише незначна частина айсбергу...
(«Телекритика», 13.11.2003 17:03)
47

***
Журналіст Володимир Бойко, статті якого, присвячені діяльності донецьких кримінальних кіл, регулярно виходять друком у щотижневику,
повідомив кореспонденту ІМІ про те, що «у газети «Остров» виникли
проблеми з реалізацією, але попит на неї великий».
– Від розповсюдження газети відмовилися оптові фірми, на які чинить тиск державна податкова адміністрація. Крім того, дивним чином
зникли 3 тис. примірників «Острова», розсилкою яких опікується донецька дирекція «Укрпошти». Замість того, щоб розіслати газети у 900 відділень області, їх було відправлено на головпоштамт міста Донецька, де
їх купила одна особа, – зазначив Володимир Бойко. (Інститут масової інформації, 17.11.2003)
(www.imi.org.ua)

***
Олексій Захарченко:
А якщо задати питання щодо існування цензури, скажімо, директору
будь-якої обласної друкарні (звичайно ж, «правильно» орієнтованої і шанованої владою)? Знову складається та сама ситуація – цензура «взагалі»
ніби то і існує, а на конкретних місцях – ні. Щоправда, дещо інша думка
щодо цього, можливо, побутує в редакціях, наприклад, «Позиції», «Панорами», «Ярмарка». І саме ці газети в обласній друкарні з різних причин
не друкуються. Зокрема, в свій час весь тираж сумської молодіжної газети «Гроно», який «за недоглядом» надрукували, було знищено. Взагалі,
чому всі хоча б більш-менш незалежні чи опозиційні газети Сумщини
друкуються за межами області? Не буду робити висновків з цього приводу, кожна мисляча людина здатна зробити їх сама.
Нещодавно до списків видань, які не подобаються обласній друкарні,
потрапила і газета «Твоє право». Отримавши замовлення і кошти, типографія раптово відмовилася друкувати минулий номер. Причому без будьяких нормальних пояснень. Як стало відомо з альтернативних джерел, ініціатива заборони друку йшла від керівництва типографії. Ну що ж, директора також можна зрозуміти – до пенсії йому недалеко, хочеться спокійно
допрацювати.
Але по-дитячому все це виглядає – ну що у нас, типографій в Україні
мало? Яка б газета не була, все-одно вона надрукується. Було би бажання. Хоча ситуацію, яка склалася, сприймаю як позитивну. Це свідчення
того, що газета «Твоє право» видається не даремно. Беремо на себе зобов’язання і надалі тримати рівень, якого досягнули, і намагатися не випускати номери, які би подобалися шановному керівництву обласної
друкарні.
(«Твоє право», м. Суми, №10)
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***
Олекса Довгий:
У цьому плані хочеться відзначити регіональну специфіку Сумської
області. Звичайно ж, важко порівнювати з іншими областями, не живучи
і не працюючи там, але, здається, такої ситуації з друкарнями, як в нашій
області, немає ніде. Останнім часом я ледве не кожен тиждень чую, що та
чи інша сумська газета не може надрукуватися – керівництво друкарень
просто відмовляється брати замовлення. Причому про обласну друкарню
навіть і мова не йде – практично жодна незалежна газета туди й не звертатиметься. Вражає те, що відмовляються від, власне, заробітку приватні
заклади, оскільки бояться можливих проблем, які виникнуть внаслідок
виконання замовлення небажаних (для кого?) клієнтів.
Цікаву історію розповів колега, який намагався віддати в друк газету
(між іншим, станом на сьогодні це так і не вдалося). Директор однієї приватної друкарні довго пояснювала йому, як вони співпрацюють з рекламними газетами і не мають ніяких проблем, і як вони не хочуть влізати в
політику і т. ін. Згодом, після тривалих вмовлянь і роз’яснень, вона сказала: «Ну добре. Залишайте свої плівки у нас, ми їх почитаємо. Але якщо
нам щось із матеріалів не сподобається, ми друкувати газету не будемо».
І поспіхом додала: «Тільки не подумайте, що це цензура!» Вибачте, а що це?
(«Твоє право», м. Суми)
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СУДОВІ ПРОЦЕСИ НА ЗАХИСТ СВОБОДИ СЛОВА І ПРЕСИ

СПРАВА ЛЮДМИЛИ СОКОЛЕНКО,
ВЛАСНОГО КОРЕСПОНДЕНТА УНІАН, М. ЛУГАНСЬК

Прокурору Жовтневого района
города Луганска
старшему советнику юстиции
Найдышу Юрию Михайловичу
ул. Щаденко,2, г. Луганськ
Соколенко Людмилы Александровны,
собственного корреспондента
Украинского Независимого Информационного
Агентства Новости (УНИАН) в Луганской области,
проживающей по адресу: ______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о совершенном преступлении
6 мая 2003 года с 11.00 я находилась в открытом судебном заседании
Жовтневого районного суда г. Луганска при рассмотрении уголовного дела
по обвинению Щербатюка и Зверева.
Суд проходил под председательством судьи Ковалева А.И.
При этом я выполняла свои профессиональные обязанности, так как
ко мне лично еще в марте этого года обратилась бабушка подсудимого
Щербатюка Гавриленко Вера Семеновна, инвалид 1-й группы, с жалобой
на несправедливое к нему отношение во время досудебного и судебного
следствия и попросила присутствовать в суде. Как журналисту мне необходимо было собрать информацию о ходе судебного процесса.
Во время предыдущего заседания 31 марта 2003 года я также присутствовала при рассмотрении этого дела, при этом до суда зашла в
кабинет судьи Ковалева А.И, представилась, показала ему журналистское удостоверение и сказала, что меня интересует этот судебный процесс
и судьба Евгения Щербатюка, у которого трудная судьба – он сирота.
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Во время судебного заседания 6 апреля 2003 года, я все время находилась в зале судебного заседания и вела записи в тетради. После перерыва, в 13 часов, когда начали допрашивать в качестве свидетеля Гавриленко В.С., с целью получения более полной и достоверной информации
я воспользовалась диктофоном.
Примерно, в 13 часов 40 минут секретарь в судебном заседании заметила, что я пользуюсь диктофоном и сказала об этом судье Ковалеву А.И.
Судья Ковалев А.И. в приказном тоне запретил мне пользоваться диктофоном, не совершая по этому поводу никаких процессуальных действий – он просто грубо выкрикнул в мой адрес «Выключите диктофон!».
После этого запрета, я поднялась и попросила разъяснить мне, журналисту, который в данный момент исполняет свои профессиональные
обязанности, в чем состоит мое нарушение, если суд не принимал никакого постановления о запрете аудиозаписи судебного процесса, либо о
каком-либо ином ограничении публичности судебного процесса.
Судья Ковалев А.И. ничего не объяснил и потребовал предъявить
диктофон суду. В ответ я возразила, что это мой рабочий инструмент и
личная собственность. После это судья Ковалев А.И. приказал охранникам забрать у меня диктофон силой, на что я заявила суду об ответственности за препятствование журналистской деятельности по ст. 171 УК
Украины.
Судья Ковалев А.И. приказал мне удалиться. Я еще раз сказала, что я
не нарушала порядок судебного заседания и заявила: «Я выйду, если вы
поясните мне, в чем состоит мое нарушение». Однако судья Ковалев А.И.
ничего не стал пояснять и в истерическом тоне повторил свое приказание.
Я вынуждена была покинуть зал заседаний.
Таким образом, судья Жовтневого районного суда Луганска Ковалев А.И. воспрепятствовал моей профессиональной журналистской деятельности, и его действия содержат признаки преступления, предусмотренные ст. 171 УК Украины.
Мне известно, что я могу быть привлечена к ответственности за ложный донос.
Прошу привлечь к уголовной ответственности судью Ковалева А.И.
В качестве свидетелей прошу допросить Гавриленко Веру Семеновну
(Луганск, квартал Шевченко, дом ___, тел. ______) и Гончарова Владимира
Леонидовича, квартал Алексеева, дом ___, тел. ________)
7 мая 2003 года, Л. Соколенко

***
«… Согласно ст. 271 п. 2 УПК Украины « Все участники судебного
разбирательства, а также все присутствующие в зале судебного заседания
должны беспрекословно выполнять распоряжения председательствующего
о соблюдении порядка в судебном заседании».
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На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что Соколенко Л.А. в процессе исполнения своих профессиональных обязанностей,
присутствуя в открытом судебном заседании суда Жовтневого района г. Луганска, применила звукозаписывающее устройство без предварительного
предупреждения суда, не заявив в установленном законом порядке ходатайство о применении звукозаписывающей аппаратуры в ходе судебного
заседания, руководствуясь ст.ст.6 п.2, 130 УПК Украины…
1. В возбуждении уголовного дела в отношении судьи Жовтневого
районного суда г.Луганска Ковалева А.И. по признакам состава преступления, предусмотренного ст.171 ч.1 УК Украины, отказать на основании
ст. 6 п.2 УПК Украины – за отсутствием в его деяниях состава преступления.
2. Копию настоящего постановления направить прокурору Жовтневого района г. Луганска и заявителю.
Л. Трубников,
Старший следователь прокуратуры
Жовтневого района г.Луганска юрист 3-го класса
***
Прокурору Жовтневого района
города Луганска
старшему советнику юстиции
Найдышу Юрию Михайловичу
ул. Щаденко,2, г. Луганськ
Соколенко Людмилы Александровны,
собственного корреспондента
Украинского Независимого Информационного
Агентства Новости (УНИАН)
в Луганской области,
Адрес: _______________________
ЖАЛОБА
на ненадлежащее расследование обстоятельств
по моему заявлению о совершенном преступлении от 7 мая 2003 года
1. Изложение фактов
1.1. 7 мая 2003 года я направила на Ваше имя заявление о совершенном преступлении по ст. 171 УК Украины (копия прилагается) – о действиях судьи Жовтневого районного суда Ковалева А.И. в отношении меня,
содержащих признаки преступления, предусмотренные указанной статьей уголовного закона.
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1.2. 12 мая 2003 года мое заявление из прокуратуры было направлено
председателю Апелляционного суда Луганской области Фесенко Л.И. –
для рассмотрения его дисциплинарной комиссией судей в соответствии с
Законом Украины «О статусе судей». Я получила копию уведомления об
этом направлении моего заявления в Апелляционный суд 12.06.2003 г.
1.3. 21.07.2003 г. мое заявление было направлено из Апелляционного
суда Луганской области председателю Жовтневого районного суда г. Луганска – «для рассмотрения и дачи ответа».
1.4. 08.08.2003 г. мне позвонил старший следователь прокуратуры
Жовтневого района г. Луганска Л.Л. Трубников и сообщил, что он ведет
дело по моему заявлению и пригласил меня на собеседование.
1.5. 13.08.2003 г. я встретилась с Л. Трубниковым и передала ему
Дополнение к моему заявлению от 7 мая 2003 года – в части исправления
даты события, содержащего предмет заявления, и послужившего поводом
для его написания в адрес прокуратуры.
1.6. 15.08.2003 г. я вторично была на собеседовании у следователя
Л. Трубникова.
1.7. 20.08.2003 г. я получила по почте уведомление от 15.08.2003 г.,
подписанное старшим следователем прокуратуры Жовтневого района
г. Луганска Л.Трубниковым, в котором он сообщил, что «в возбуждении
уголовного дела в отношении Ковалева А.И. по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 171 ч.1 УК Украины отказано на основании ст. 6 п. 2 УПК Украины – за отсутствием в его деяниях состава
преступления».
Мне также сообщено этим письмом о том, что я имею право «обжаловать данное решение прокурору Жовтневого района г. Луганска в 7дневный срок с момента получения копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела». Между тем, копии постановления я не получила.
2. Нарушение законодательства
2.1. В соответствии с ч.2 ст. 97 УПК Украины по моему заявлению в
течение трех дней прокуратура должна была принять решение: либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в возбуждении уголовного
дела, либо о направлении его по принадлежности.
Прокуратура нарушила процессуальный срок и направила мое письмо «по принадлежности» – в Апелляционный суд Луганской области через пять дней, 12.05.2003 г. При этом мне сообщила об этом (как это следует из даты на почтовом штемпеле) 12.06.2003 г., то есть через месяц.
2.2. Полагаю, что направление заявления в Апелляционный суд было
неправомерным, так как в соответствии со ст. 31 Закона Украины «О статусе судей», основанием для дисциплинарной ответственности судьи может
быть совершение им дисциплинарного проступка в рамках осуществляемого правосудия при рассмотрении судебного дела, в частности, в случае
нарушения обязанностей, указанных в ст. 6 этого Закона. А именно:
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Судді зобов’язані:
– при здійсненні правосуддя дотримуватись Конституції та законів України, забезпечувати повний, всебічний та об’єктивний розгляд судових справ з дотриманням встановлених законом строків.
Я не была участником судебного процесса и обжаловала не его
процессуальные действия в рамках судопроизводства, а его незаконное
препятствование моей журналистской деятельности во время судебного
заседания.
2.3. Мне неизвестна мотивация дальнейшего движения моего заявления – из Апелляционного суда в Жовтневый районный суд, а затем опять
в прокуратуру Жовтневого района: я не получила в связи с этим никаких
пояснений.
2.4. Я не получила копии постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела (о необходимости направлять копию такого
постановления заявителю для обеспечения его права на обжалование в
порядке и сроки, предусмотренные ст. 991 УПК Украины, указано в Научно-практическом комментарии к ст. 99 УПК). В связи с этим я не могу
воспользоваться своим правом на обжалование, так как я не знаю, чем
руководствовался следователь Л. Трубников, постановляя отказ в возбуждении уголовного дела. Я не знаю даже, взял ли он показания у заявленных мною свидетелей Гавриленко В.С. и Гончарова В.Л., чем обоснованы выводы следователя об отсутствии состава преступления.
2.5. Обращаю Ваше внимание, что в обжалуемых мною действиях
судьи Ковалева А.И. имеется, как я полагаю, состав преступления:
а) его действия имеют общественную опасность, так как препятствование мне, журналисту, свободно собирать информацию во время открытого судебного процесса (я при этом действовала в рамках действующего
законодательства, а судья Ковалев не указал мне, какую норму какого
закона я нарушила, пользуясь диктофоном во время судебного
заседания) противоречит ст. 34 Конституции Украины. Нарушение Конституции не может не наносить ущерба общественным интересам, в том
числе правам и свободам граждан; в данном случае нарушались также
принципы правосудия, так как, удалив меня из зала заседания, судья нарушил право подсудимого на публичное, гласное рассмотрение его дела
(ст.20б)УПК).
его действия в отношении меня с объективной стороны были противоправны, так как прямо нарушали предписанную норму ст. 171 УК
Украины – они были публично, в присутствии свидетелей, выражены в
форме воспрепятствования моей профессиональной деятельности;
в) по своему субъективному характеру его действия содержали умысел, который был сознательно выражен в грубой, циничной форме насильственного пресечения моей журналистской деятельности во время судебного заседания. То есть его деяние в данном случае есть деяние виновное.
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Прошу:
1. Выслать в мой адрес копию постановления следователя прокуратуры
Жовтневого района об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении
судьи Ковалева А.И., чтобы я могла воспользоваться своим правом на его
обжалование.
2. В порядке надзора за соблюдением законодательства на стадии досудебного следствия рассмотреть вопрос о ненадлежащем расследовании
обстоятельств по моему заявлению от 7 мая 2003 года и устранить нарушения законодательства.
Приложение:
1. Копия моего заявления о совершенном преступлении прокурору
Жовтневого района г. Луганска от 07.05.03;
2. Копия моего дополнения к заявлению о совершенном преступлении
от 13.08.03;
3. Копия письма прокуратура Жовтневого района г. Луганска от
12.05.03, № 20р;
4. Копия письма Апелляционного суда в Луганской области от
21.07.03. № II-2987;
5. Копия письма прокуратуры Жовтневого района г. Луганска от
15.08.03, № 208.Пр-03
Л. Соколенко, г. Луганск, 27 августа 2003 года

***
В ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД Г. ЛУГАНСКА

Заявитель:
Соколенко Людмила Александровна,
Адрес: __________________________
На Постановление
старшего следователя прокуратуры
Жовтневого района г. Луганска Л.Л. Трубникова
от 15.08.2003 года
ЖАЛОБА
Постановлением от 15.08.03 года старший следователь прокуратуры
Жовтневого района г. Луганска, юрист 3-го класса Л. Трубников по моему заявлению о совершенном преступлении на имя прокурора Жовтневого района г. Луганска от 7 мая 2003 года отказал в возбуждении уголовного дела в отношении судьи Жовтневого районного суда г. Луганска
Ковалева А.И. по признакам состава преступления, предусмотренного
ст. 171 ч.1 УК Украины. Отказ постановлен на основании ст. 6 п.2 УПК
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Украины – за отсутствием в деяниях судьи Ковалева А.И. состава преступления.
Считаю, что данное Постановление незаконно и подлежит отмене, а
материалы дела должны быть направлены на дополнительное расследование.
Аргументы:
1. В описательно-мотивировочной части Постановления следователь
Л. Трубников указал на имевший место 6 мая 2003 года в Жовтневом районном суде факт препятствования моей журналистской деятельности со
стороны судьи А.И. Ковалева во время судебного процесса, когда я, журналист редакции, воспользовалась своим правом «открыто совершать записи, в том числе с применением каких-либо технических средств…»
(ст. 26 Закона Украины «О печатных средствах массовой информации…»,
№ 2782 от 16.11.92г.) и с целью фиксирования информации включила
диктофон. При этом судья Ковалев запретил мне пользоваться диктофоном, не указав, какую норму какого закона я нарушила, включив диктофон без специального разрешения суда, и приказал мне удалиться из зала
суда.
2. Следователь прокуратуры Л. Трубников не нашел в действиях судьи А. Ковалева состава преступления. При этом он сослался на ст. 26
Закона Украины «О печатных средствах массовой информации…», указав, что журналист имеет право «… открыто совершать записи, в том числе с применением каких-либо технических средств, за исключением
случаев, предусмотренных законом».
2.1. В приведенной выше ссылке на ст. 26 ЗУ «О печатных средствах…» подчеркнутая следователем заключительная часть фразы акцентирует внимание на некоем исключении из права журналиста «открыто
совершать записи, в том числе с применением каких-либо технических
средств». То есть следут предположить, что такое исключение есть, и
что если бы такого исключения не было, то моя запись с помощью диктофона части судебного процесса была бы правомерной.
3. Далее следователь прокуратуры Л. Трубников сослался на ст 87-1
п.п. 1,3 УПК Украины: «Полное фиксирование судебного процесса с помощью звукозаписывающей аппаратуры или других технических средств
осуществляется по требованию хотя бы одного участника судебного разбирательства дела в суде первой инстанции при рассмотрении дела по
существу…
…. О том, что с целью полного фиксирования судебного процесса
применяются технические средства, а также данные об их технических
характеристиках, указывается в протоколе судебного заседания. К протоколу прилагается отчет секретаря судебного заседания, в котором поминутно указываются сведения о процессуальных действиях, произведенных в судебном заседании».
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3.1. Указанная выше норма ст. 87-1 УПК Украины не может считаться такой, которая устанавливает исключение из права журналиста (в
данном случае – меня, собственного корреспондента УНИАН) «открыто
совершать записи, в том числе с применением каких-либо технических
средств» по следующим основаниям:
3.1.1. Норма ст. 87-1 УПК Украины определяет возможность полного фиксирования судебного процесса «… как для фиксации хода судопроизводства, так и для исследования отдельных доказательств…» (Научно-практический комментарий к ст. 87-1 УПК) – «по требованию» участников судебного процесса «либо по инициативе суда».
3.1.2. То есть эта норма никоим образом не регулирует деятельность
журналиста, записывающего в зале суда информацию о судебном процессе и потому не может ограничивать его право «открыто совершать запись» такой информации, в том числе с помощью «каких-либо технических средств» – она определяет процессульное право «полного фиксирования судебного процесса» лишь участников судебного процесса.
3.1.3. Я, как журналист редакции, не являлась участником судебного
процесса и находилась в зале судебного заседания Жовтневого районного
суда г. Луганска 6 мая 2003 года для сбора информации о самом судебном
процессе в порядке исполнения своих служебных обязанностей, которые
находятся за пределами юрисдикции судьи Ковалева А.И.
3.1.4. Техническая запись свидетельских показаний свидетеля Гавриленко В.С., которую я пыталась сделать «открыто» с помощью своего диктофона, нужны были моей редакции и читателям – в качестве информации, представляющей общественный интерес, а не суду – в качестве процессуального документа.
3.1.5. Будучи в зале судебного заседания в качестве «присутствующего» и записывая информацию сначала с помощью одного технического средства – шариковой ручки (что для судьи Ковалева А.И. было приемлемым), а затем, для более точной фиксации информации, прейдя к
другому техническому средству – диктофону (что судье Ковалеву А.И.
было неприемлемым), я не нарушила ни закон, ни порядок в судебном
заседании и не мешала судебному процессу.
4. В обжалуемом Постановлении следователь прокуратуры Л. Трубников указал, что я «применила звукозаписывающее устройство без предварительного предупреждения суда, не заявив в установленном законом
порядке ходатайство о применении звукозаписывающей аппаратуры в
ходе судебного заседания…», однако не указал, каким именно законом
«установлен порядок» заявления суду ходатайств со стороны присутствующих в зале судебного заседания лиц, не являющихся участниками
судебного процесса.
4.1. Поскольку в УПК Украины такой процессульной нормы нет, истолкование следователем моих действий, выразившихся в том, что я вклю57

чила диктофон во время судебного заседания, не заявив на этот счет ходатайства суду, как неправомерных, считаю не только необоснованным, но
и невозможным для юриста 3-го класса. Полагаю, что юрист 3-го класса
Л.Трубников сознательно неправильно применил указанную норму закона.
5. Учитывая сказанное выше, учитывая также то обстоятельство, что
следователь прокуратуры Жовтневого района г. Луганска Л.Л. Трубников
не проверил в полном объеме поступившее в прокуратуру мое заявление
о совершенном преступлении от 7 мая 2003 года (не допросил заявленных
мной свидетелей Гавриленко и Гончарова), считаю, что обжалуемое Постановление не обосновано и потому незаконно.
6. Таким образом, постановив отказ в возбуждении уголовного дела
по моему заявлению о совершенном преступлении от 7 мая 2003 года на
основании неправильного применения закона, следователь прокуратуры
Л. Трубников отказал мне в праве на правосудие, предусмотренное ст. 55
Конституции Украины.
7. Обжалуемое Постановление принято 15.08.03 г., направлено в мой
адрес, как это следует из сопроводительного письма, 30.08.03 г., а получено
мной, как это следует из почтового штампа на конверте, – 19.09.2003 г.
Таким образом, в соответствии с нормой ст. 2361, срок обжалования указанного Постановления мною не пропущен.
Руковдствуясь ст. 55 Конституции Украины и на основании ст.ст. 991,
1
236 , 236 2 УПК Украины, –
Прошу:
1. Отменить Постановление следователя прокуратуры Жовтневого
района г. Луганска Л.Трубникова от 15.08.03 об отказе в возбуждении
уголовного дела и вернуть материалы для проведения дополнительной
проверки.
Приложение:
1. Копия Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от
15.08.03;
2. Копия сопроводительного письма следователя Л.Трубникова от
30.08.03;
3. Копия конверта от 19.09.03
4. Копия настоящей жалобы – для прокуратуры Жовтневого района.
Л. Соколенко, 23 сентября 2003 года

***
КОММЕНТАРИЙ

Н.Козырев. Председатель правления Общественного комитета защиты конституционных прав и свобод граждан, г Луганск.
3 ноября суд Каменнобродского района г. Луганска рассмотрел жалобу Соколенко Л.А. на Постановление ст. следователя прокуратуры Жо58

втневого района г. Луганска Л.Трубникова от 15.08.03 и удовлетворил её,
направив материалы дела на дополнительное расследование.
Следует обратить внимание на два обстоятельства.
1. Волокиту с расследованием обстоятельств дела – практически 7
месяцев потребовалось, чтобы дойти до суда по событию, содержащему
признаки преступления, которое можно расследовать за 2 дня.
2. Постановление следователя прокуратуры от 15.08.03 об отказе в
возбуждении уголовного дела настолько вопиюще своей правовой безграмотностью, что, скорее всего, она лишь внешне проявляет более глубокое, системное явление – корпоративную круговую поруку, которую можно квалифицировать, как коррупцию или укрывательство преступления.
***
А вот судебная система не разделяет газеты на «свои» и «чужие».
Газета «Восточный экспресс» выиграла судебный процесс по защите чести и достоинства журналиста, оскорбление которому публично нанес депутат горсовета во время сессии. Сумма моральной компенсации составила 2000 гривен. Газета «Мелитопольские ведомости» предъявила иск к
городскому голове Мелитополя о защите чести и достоинства журналиста. Суд удовлетворил иск и взыскал с мэра 1300 гривен.
(«Популярные ведомости», г. Павлоград, №9, 27 февраля 2003 г.)

***
03.03.2003 Запорізькій журналіст Дмитро Бровкін оскаржив у місцевому суді Орджонікідзевського району м. Запоріжжя відмову прокуратури
у порушенні кримінальної справи за ст.171 ККУ (перешкоджання у законній професійній діяльності журналіста).
31 березня 2002 року, в день парламентських виборів, Дмитро Бровкін і старший оператор Станіслав Єфремов проводили зйомки у міській
виборчій комісії виконуючи редакційне завдання ТК «Хортиця». Це не
сподобалось начальнику відділу внутрішньої політики міськвиконкому
Валерію Зотову, за наказом якого знімальна група «Хортиці» була брутально видворена з приміщення міськвиборчкому силами спецпідрозділу
міліції. При цьому була пошкоджена телекамера. Після інциденту Дмитро
Бровкін звернувся в прокуратуру Орджонікідзевського району м. Запоріжжя
з проханням порушити кримінальну справу за ст.171 ККУ. 18 квітня 2002
року йому було в цьому відмовлено.
(Інститут масової інформації)

***
13.03.2003. Мiсцевий суд Галицького району Львова не задовольнив
позов журналiста львiвської газети «Експрес» Богдана Куфрика до мiського
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голови Львова. Журналiст вимагав визнати в судовому порядку неправомірним дiї мера Львова, коли 7 серпня 2002 року Л. Буняк вимагав залишити залу представника газети «Експрес» через те, що їх не запрошували на
зустрiч з мером. Б. Куфрик вимагав вiд мера вибачень i вiдшкодування
моральних збиткiв у розмiрi 5 тис. грн., заявляючи також про ущемлення
своїх прав як журналiста, оскiльки його не попередили про прес-конференцiю мера. Суд не задовольнив його позов, визнавши, що журналiста
не виганяли з прес-конференцiї, а «попросили вийти». Журналiст Богдан
Куфрик має намiр подати апеляцiю на рiшення мiсцевого суду. «Тiлькино буде отримано на руки рiшення суду, адвокати вивчать його, i звернуться з апеляцiєю до Апеляцiйного суду Львiвської областi», – заявив
Б.Куфрик.
(Інститут масової інформації)
Див. також – «День», №48, 18 марта 2003 г.

***
24.06.2003. Апеляційний суд Львівської області визнав дії міського
голови Любомира Буняка, який вигнав місцевого журналіста Богдана
Куфрика зі своєї прес-конференції, неправомірними. Таким чином, суд
скасував рішення Галицького місцевого суду Львова, який у березні ц.р.
відмовив Б.Куфрику у задоволенні його скарги. Проте Апеляційний суд
скаргу позивача задовольнив лише частково – у відшкодуванні 5000 гривень моральних збитків журналістові відмовлено. Відразу після інциденту на брифінгу 7 серпня 2002 року, ще дві найпопулярніші львівські газети – «Поступ» і «Високий замок» підтримали «Експрес» і Богдана Куфрика, надрукувавши спільну заяву, в якій звинуватили Любомира Буняка
у порушенні законів України про пресу та інформацію та «Про державну
службу», які регламентують доступ журналістів до інформації і закликали мера публічно вибачитися перед журналістами та громадою Львова.
(Інститут масової інформації, «Барометр свободи слова», червень 2003 р.)
Див. також – «Сільські вісті», №73, 26 червня 2003 р.

***
Галицкий местный суд Львова обязал председателя городской администрации Львова Любомира Буняка опровергнуть информацию, распространенную в августе 2002 года, когда он призвал газеты Львова звиниться
за причастность к организации авиашоу, на котором произошла катастрофа Су-27.
Представитель суда сообщил о том, что мэр может обжаловать решение в суде высшей инстанции. Он не дал других деталей.
Напомним, в августе прошлого года газета «Экспресс» потребовала
в суде от Любомира Буняка опровергнуть обвинения в адрес газет. Редакция газеты не требует денежной компенсации от мэра.
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Мэр обвинил средства массовой информации, которые выступили
информационными спонсорами авиационного шоу, в том, что они не поинтересовались у организаторов о безопасности мероприятия.
В результате катастрофы военного самолета Су-27 в конце июля
2002 года на аэродроме Скнылив во Львове погибли 76 человек.
(Українські Новини 18.08.2003)

***
Прокуратура Шевченковского района Киева отказывает в возбуждении дела по иску корреспондента «Киевских ведомостей» по статье 171
УК Украины
Корреспондент «Ведомостей» Юлия Ким подала заявление в прокуратуру Шевченковского района Киева о возбуждении уголовного дела по
статье 171 УК Украины (препятствование законной деятельности журналистов). Поводом стало то, что после открытого судебного заседания в
столичном Апелляционном суде судья приобщила кассету из диктофона
Ю. Ким, который отобрал у нее один из родственников пострадавшего, к
материалам уголовного дела. Более чем через год после инцидента в редакцию пришла бумажка, что журналистка может явиться в суд для получения кассеты. Тем не менее прокуратура вынесла постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела «в связи с отсутствием состава
преступления». Юлия Ким выяснила в столичной прокуратуре поразительный факт: за те полтора года, когда уже действовал новый Уголовный кодекс, по 171-й статье не было возбуждено ни одного уголовного
дела. Представляете – едва ли не каждый журналист может привести не
один пример того, как за те же полтора года ему отказывали в предоставлении информации, не пускали на пресс-конференции, не отвечали на
письменные обращения. И все равно: ни одного уголовного дела не было
на сей счет возбуждено.
(«Киевские ведомости», 28 марта 2003 г.)

***
24.07.2003. Світлана Максимова, головний редактор «Юридичної газети», звернулася до прокуратури Печерського району міста Києва із заявою про порушення кримінальної справи за ст. 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів). У заяві журналіст повідомила, що 23 липня вона, виконуючи завдання
редакції, перебувала за адресою Землянська, 10, де вона зазнала перешкоджання при виконанні своїх професійних обов’язків з боку представників
відповідача у цивільній справі за позовом громадянина Береговенка до міської ради міста Києва. За словами пані Максимової, на неї було вчинено
фізичний та психологічний тиск, який виразився у спробі її утримати,
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відбиранні відеокамери та інше. Інститут масової інформації зробив з цього
приводу запит до прокуратури та взяв цю справу на свій контроль.
(Інститут масової інформації, «Барометр свободи слова», липень 2003 р.)

***
13 июня 2003 года местный суд г. Ялты рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по жалобе главного редактора газеты
«Алубика» Рагима Гумбатова на неправомерные действия должностных
лиц. Суть дела заключалась в том, что Гумбатов обжаловал отказ в
предоставлении информации журналисту должностными лицами Алупкинского городского Совета, в том числе городским головою Алупки Валерием Андыком.
В декабре прошлого года Ялтинский суд принял аналогичное решение, однако ответчик В.Андык обжаловал его во второй судебной инстанции, и Апелляционный суд Крыма направил дело на новое рассмотрение
в суд первой инстанции.
Вынося решения, местный суд г. Ялты обязал Алупкинского городского голову Валерия Андыка предоставить журналисту Рагиму Гумбатову
необходимую информацию.
Решение суда вступит в законную силу через месяц после его вынесения. Интересы редактора в суде представлял юрист Комитета по моніторингу свободы прессы в Крыму Арсен Османов.
(Комитет по мониторингу свободы прессы в Крыму, kommon@home.cris.net)

***
21-10-2003. Кримський Апеляційний суд відмовився задовольнити
скаргу мера Алупки Валерія Андика на рішення місцевого суду за позовом редактора газети «Алубіка» Рагіма Гумбатова. Пан Гумбатов підкреслив, що ухвалення рішення на користь його газети свідчить про визнання права журналістів на отримання інформації від міської влади:»
Сподіваюся, що цей прецедент буде наукою для всіх чиновників», – підкреслив редактор.
Нагадаємо, що у липні 2002 року журналіст Гумбатов, редактор газети
«Алубіка», звернувся до суду міста Ялти зі скаргою на протиправну відмову чиновників Алупки надати журналісту інформацію. За цей час справу
кілька разів розглядали у судах різних інстанцій. Двічі місцевий суд задовольняв скаргу Р. Гумбатова, і кожного разу мер Алупки В.Андик оскаржував
ці рішення в апеляційному суді.
(Моніторинг Інституту масової інформації)

***
У Шостці порушено справу про перешкоджання журналістській діяльності 2 червня Шосткінським міжрайонним прокурором Сумської об62

ласті порушено кримінальну справу за ст.171 ч.1 КК України про умисне
перешкоджання законній професійній діяльності журналістів відносно
начальника відділу РАГС Шосткинського міського управління юстиції.
Як повідомила ІМІ Лариса Якубенко, генеральний директор ТК «ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС», в обласному інформаційно-аналітичному щотижневику
«Перекресток», засновником якого виступає телекомпанія, в рубриці «Архіваріус» друкувались дані про кількість зареєстрованих упродовж тижня
народжень, шлюбів, розлучень та померлих.
– Такі дані ми отримували від РАГСу з 1999 року, однак призначена
на цю посаду пані Дегтярьова без жодних пояснень відмовилась надавати
для редакції таку інформацію, – каже Лариса Якубенко.
Слід зазначити, що справу порушено тільки після депутатського запиту
голови комітету ВР Миколи Томенка до Генеральної прокуратури з цього приводу. На заяву самих журналістів до прокуратури, вже за існуючим
в Україні звичаєм, Шосткинська міжрайонна прокуратура в порушенні
кримінальної справи відмовила. Як кажуть працівники прокуратури –
підстав для порушення справи не вбачається. Проте чинне законодавство
не відносить такі, – власне, кількісні дані, – до інформації з обмеженим
доступом.
За інформацією ІМІ, місцевий суд, до якого має бути направлено
справу, вже має свою думку – «справа судової перспективи не має» (Марія Самбур).
(09.06.2003, Інститут масової інформації, http://imi.org.ua/)

***
03.07.2003. Шосткінський місцевий суд Сумської області не розглянув скаргу Ірини Дегтярьової на постанову Шосткінської міжрайонної
прокуратури про порушення кримінальної справи стосовно неї за статтею
171 Кримінального кодексу України. Причиною стала неявка представників прокуратури на засідання. 2 червня Шосткінським міжрайонним
прокурором Сумської області порушено кримінальну справу за ст.171 ч.1
КК України про умисне перешкоджання законній професійній діяльності
журналістів відносно начальника відділу РАГС Шосткінського міського
управління юстиції Ірини Дегтярьової. В своїй скарзі пані Дегтярьова зазначила, що справу порушено безпідставно.
(Інститут масової інформації, «Барометр свободи слова», липень 2003 р.)

***
28-10-2003 Прокурорська перевірка підтвердила законність вимог
журналістів і вказала на неправоту чиновниці, яка, до речі, має юридичну
освіту і тим більше повинна знати про ст. 171 Кримінального кодексу
України, яка за перешкоджання професійній діяльності журналістів передбачає санкції аж до обмеження свободи до трьох років.
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У ході перевірки прокуратури Сумської області, спрямованої на виявлення порушень прав журналістів, жодного серйозного порушення не
зареєстровано, – заявив прокурор області Юрій Ударцов. Однак бувають
випадки, коли журналістам не дозволяють бути присутніми на апаратних
засіданнях міськради. Такі ситуації прокурор вважає «необгрунтованою
відмовою» і нагадує, що відмову в акредитації журналіст має право оскаржувати в суді.
(Моніторинг Інституту масової інформації)

***
Шосткинская межрайонная прокуратура Сумской области направила
в суд уголовное дело в отношении начальника городского ЗАГСа, которая обвиняется в препятствовании профессиональной деятельности журналистов.
(«День», №197, 1 ноября 2003 г.)

***
01-10-2003. Генеральна прокуратура України отримала та зареєструвала заяву Київської незалежної меда-проспілки з вимогою порушити
кримінальну справу та знайти винних у інциденті із закриттям журналістів у прес-центрі Кабінету Міністрів. Ця заява, за інформацією ГПУ,
передана для розгляду до відділу нагляду за дотриманням конституційних прав громадян. У Генпрокуратурі підтвердили, що заява буде розглянута протягом 30 днів.
За словами голови профспілки Сергія Гузя, «намагання прес-служби
КМУ уникнути відповідальності є зайвим свідченням упередженого
ставлення до журналістів. За свідченнями журналістів, і раніше охорона
прем’єр-міністра та працівники прес-служби вимагали від представників
преси перебувати виключно у прес-центрі, поки коридором пройде пан Янукович. Журналістам перешкоджали вільно пересуватись коридорами Кабміну саме тоді, коли там знаходились найвищі посадовці КМУ. Такі обмеження не можуть бути виправдані міркуваннями безпеки. Обмеження
прав журналістів застосоване для зручності найвищих посадовців, аби журналісти не ставили їм зайвих запитань. Саме за допомогою цих «дрібниць»
від преси приховують важливу інформацію».
(Моніторинг Інституту масової інформації)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ,
В ЯКИХ ОБВИНУВАЧУЮТЬ ЖУРНАЛІСТІВ ТА ЗМІ

ПРОЯВИ КСЕНОФОБІЇ В ЗМІ

Алексей ЗУБ. Куда зовет нас «Русский Крым»?
Пишу спонтанно, вчера только ознакомился с материалами газет «Русский Крым» (№ 1 и № 3…).
Какую реакцию вызвали материалы, опубликованные в «Русском
Крыме», у меня, украинца по национальности, жителя Ялты с 1968 года,
(с учетом того, что я с 1955 г. и по 1960 г. учился в Севастопольском
ВВМИ подводного плавания, в Крыму прожил всю свою взрослую и сознательную жизнь, то есть с момента присоединения Крыма к Украине).
Братья-славяне! Вы «круто берете» в своей антиукраинской, антигосударственной, антипрезидентской пропаганде, на очевидный вред себе
перегибаете. Главная идеология Русского блока – это защита россиян,
где-бы они не проживали. Там, где проживает хотя бы один россиянин,
вы это считаете российской землей. Пожалуйста, согласитесь, что все это
уже было у фашистской Германии. Чисто по-человечески, по-славянски
умоляю вас не повторять роковых ошибок Геббельса, Гитлера, Баркашова – идеологов русского националистического единства.
В 1994 и 1998 гг. я баллотировался вместе с А. Н. Черноморовым и
А. Н. Лосем по одному избирательному округу кандидатом в депутаты ВР
АРК. Я хорошо знаю их политическую, идеологическую платформы. Я не
смог их ни в чем переубедить. Я с уважением отношусь ко всем россиянам,
проживающим в Крыму и в Украине, но А. Н. Черноморов и А. Н. Лось никак не могут освободиться от российского шовинизма. А российский шовинизм страшнее фашизма.
Я хотел сотрудничать с Черноморовым и Лосем в решении многих
насущных проблем, таких как равноправие граждан Украины, не спрашивая, кто они по национальности – евреи или россияне. Я даже согласен
был участвовать в решении проблемы статуса российского языка в
Крыму и в Украине. Но когда главный редактор газеты «Крымская правда» М. Бахарев на страницах газеты на весь многонациональный Крым
заявляет, что украинский язык – это язык «черни», то здесь ярый российский шовинизм – налицо.
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А. Н. Лось, которого А. Н. Черноморов как депутат ВР АРК взял к
себе в помощники, на митингах в центре Ялты в разгар курортного лета
много раз вещал по микрофону в многочисленную толпу из туристов и
отдыхающих со всей Украины, в том числе и Западной Украины: «Украины нет, она находится на территории России. Украинского языка нет,
это кем-то выдуманный язык! Украинской культуры нет, Шевченко –
пьяница и алкоголик, умер от белой горячки!»
Братья-славяне! Пожалуйста, прекращайте опасные игры с оголтелой пропагандой межнациональной вражды! Не вздумайте благодатный
Крым превратить во вторую Чечню! О каком геноциде россиян в Крыму,
в Украине вы глаголете? Почему вы полностью замалчиваете о жестоком,
настоящем геноциде чеченского народа? А сами на каждой странице
«Русского Крыма», «Крымской правды» поносите, проклинаете «киевского дядьку» за то, что он забирает у всех крымчан, особенно у россиян,
все права и свободы. Налицо двойная мораль, двойная совесть. Или отсутствие совести и морали вообще.
После первого ознакомления с газетой «Русский Крым» мне поначалу хотелось бежать в суд, добиваться немедленного запрещения издавать
и распространять эту газету в Крыму – как рупора российского шовинизма. Потом одумался. Украина – молодая, демократическая и правовая
держава. Запрещенный плод всегда бывает сладок. Я и Ялтинская организация Украинской республиканской партии «Собор» пришли к единому мнению: пусть чаще и больше выступают на страницах «Русского
Крыма» ярые украинофобы. Как говорил Петр I, надо дать возможность
всем говорить, «чтобы дурь всякого видна была». Пусть в омерзительной
наготе предстанут перед крымчанами все «радетели» их интересов, в том
числе и липовые, банановые, как бывший президент Крыма Мешков. Мы
же призываем граждан Украины, независимо от национальности, цвета
кожи, вероисповедания – двигаться к прогрессу, к цивилизованному,
правовому, демократическому обществу.
(«Кримська світлиця», №11, 14.03.2003)
МАНИПУЛЯТОРЫ*

Анатолий Филатов:
Злоупотреблять доверием одного человека можно, как известно, всю
жизнь. Но вот злоупотреблять доверием сообщества долгое время просто
невозможно. Рано или поздно «крапленые карты» становятся заметны,
сначала одному-двум, а затем и всем. Особенно, если речь идет о статистике и реальных фактах.
В преддверии очередной годовщины депортации татар из Крыма в
интервью газете «Известия», опубликованном 19 мая 2003 г., руководитель нелегальной организации, носящей название «меджлис крымскота66

тарского народа», М. Джемилев привел якобы статистические данные относительно численности татарского этноса в Крыму.

Сначала цифры
Будем оперировать, с одной стороны, данными, которые даются Джемилевым, а с другой стороны, реальными цифрами, имеющими не только
научное и логическое, но и историческое обоснование.
Версия М. Джемилева
Отвечая на вопрос корреспондента «Сколько в Крыму крымских татар и сколько за его пределами?», он называет такие цифры: «По официальной статистике, 248 тысяч, но мы полагаем, что около 260».

Реальные цифры, полученные в результате украинской
переписи 2001 г.
Население Крыма (включая Севастополь) – 2410,7 тысячи. Из них:
русские – 1450,4 или 60,1%, и украинцы – 576,6 (23,9%), татары – 245,9
(10,2%).
Какую статистику г-н Джемилев считает официальной, можно только догадываться, но приплюсовал он даже в этой позиции к своей этнической группе больше двух тысяч человек. Потом, уже от себя непосредственно, добавил еще двенадцать тысяч. При этом утаив, кто это «мы полагаем». «Мы полагаем» – это сидя на лавочке или за «фужером чая»?
Ладно, приняли во внимание. Пойдем дальше.
Версия М. Джемилева
«Сколько (татар – ред.) за пределами Крыма, точных данных нет. По
нашим оценкам, в бывшем СССР их от 150 до 200 тысяч, преимущественно в Узбекистане». Таким образом получается, что, по версии Джемилева, всего на территории бывшего Советского Союза проживает в настоящее время от 410 до 460 тысяч крымских татар. Запомним эти данные.
Реальные цифры
Крымский историк и исследователь этно-социальных процессов
А. Мальгин в своей книге «Крымский узел», вышедшей в 2000 г. в Симферополе, отмечает, что, «по данным всесоюзной переписи 1989 года, на
территории СССР насчитывалось 271 715 крымских татар».
Следовательно, по версии Джемилева, либо за двенадцать лет численность крымских татар увеличилась на 140-190 тысяч, либо данные
переписи неверны, но тогда надо признать неверными в сторону уменьшения данные этой переписи по всем этническим группам Советского
Союза и всего населения в целом. Никто из действительных ученых, исследующих демографические процессы в нашей стране, этого не сделал и
даже не поставил под сомнение результаты переписи населения 1989 г.
И еще один курьезный момент из этого интервью.
Версия М. Джемилева
«По нашим оценкам, в первые два года погибло около 46 процентов
крымских татар».
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Реальные цифры
Уже упоминавшийся ученый Мальгин, оперируя реальными статистическими цифрами, а не чьими-то «оценками», пишет: «Всего из Крыма
весной 1944 года было принудительно переселено 194 303 лица крымскотатарской национальности».
Получается, если поверить М. Джемилеву, что за два года погибло
89 380 крымских татар, а всего их стало в1946 году 104 920.
Теперь сравним цифру 105 тысяч (округлим 104 920) крымских татар в 1946 году и 460 тысяч в 2003 году. Выходит, что естественный прирост у них составляет около 7% в год. В то время как в период «демографического взрыва» в Китае (самой многочисленной стране в мире) естественный прирост населения составлял всего 2,6% в год. По версии М. Джемилева, крымские татары увеличили свою численность с середины ХХ
века по настоящее время, т. е. за 50 с лишним лет, почти что в пять раз.
Татарское население за это время росло быстрее, чем китайское.
Теперь можно делать выводы из жонглирования данными М. Джемилевым.
Либо стремительный рост численности крымских татар во второй
половине ХХ века (у русских в этот период естественный прирост составлял лишь 0,8% в год) говорит об условиях особо благоприятного развития для этой этнической группы в СССР. Тогда стенания о «жестокости
советского режима» (завуалированно или определенно умышленно отождествляемого с русскими), раздающиеся со стороны некоторых татарских
и других некорректно действующих политиков, являются чистой воды
фальсификацией.
Либо хитрость состоит в том, чтобы на период депортации показать
массовую гибель людей с целью добиться сострадания (фактически играя
на самой сокровенной для человека проблеме жизни-смерти), а в настоящее время внедрить значительную численность своей этнической группы
с задачей получить под эту численность инвестиции, материально-финансовую и иную помощь для якобы потенциально стремящихся вернуться в
Крым татар.
Среди крымских татар много солидных и уважаемых ученых, мне
кажется, что их не только научный, но и гражданский долг состоит в оппонировании такому роду измышлениям представителей «меджлиса»,
который пытаются представить как единственный (и неповторимый) орган всех татар в Крыму.
К сожалению, отсутствие честного оппонирования ведет не просто к
псевдонаучным манипуляциям «меджлисовцев», но и провоцирует межэтническую напряженность в Крыму. «Меджлис» сеет ветер и «ловит рыбку» во взбаламученной вихрем воде. Но бурю придется нам всем пожинать вместе. Если вовремя не остановить «сеятелей».
* От франц. manipulation – ловкая проделка, ухищрение
(«Крымская правда», №111, 20 июня 2003 г.)
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На Украине так называемый «Меджлис крымскотатарского народа» –
практически единственная политическая структура, действующая без правового статуса
… ПРОИСКИ ЭКСТРЕМИСТОВ

Леонид Грач, профессор, доктор исторических наук, председатель
Всеукраинского объединения «Наследники Богдана Хмельницкого», народный депутат Украины:
Однако из этого правила всё ещё существуют некоторые исключения. Одно из них – проявление экстремизма среди части крымских татар:
не секрет, что некоторые радикалы из числа крымских татар вдохновляются не задачами установления тесных и дружественных межнациональных и межцивилизационных отношений, а, наоборот, разжигают межнациональную вражду, сеют рознь между татарами, русскими и украинцами,
волей исторических судеб в течение многих столетий проживающих вместе.
Одни требуют уничтожения памятников русским «захватчикам», вторые
уверены, что выделенных земельных площадей для обустройства неомигрантов совершенно недостаточно, в то время как многие участки годами
не застраиваются, а кое-где происходит откровенная спекуляция бесплатно полученной землей, причем нередко в ущерб русскому населению;
третьи хотят быть титульной нацией Крыма, забывая, что, во-первых, процесс становления крымскотатарской нации еще только-только вошел в
фазу генезиса, а, во-вторых, крымские татары – всего лишь один из многих
народов, населявших и населяющих Крым, к тому же – не самый многочисленный среди них; четвертые требуют своей государственности и независимости.
Среди них особенно «отличился» активист неправового формирования «меджлис крымскотатарского народа» и заместитель председателя
Верховного Совета АРК Ильми Умеров. В газете «Кримська свїтлиця» он
заявил, что «в Крыму народ один – крымскотатарский, все остальные –
этнические группы». Поэтому ему «всегда противно слышать о равных
правах для всех народов, населяющих Крым». А в июне 2003 года в газете «Авдет» («Возвращение») он уже говорит о необходимости «национальной государственности» крымских татар.
Заметим, что все это делает не какое-то частное лицо, а вполне государственное, имеющее высокий ранг госслужащего и соответствующую
зарплату. Как справедливо замечает в этой связи газета «Крымская правда», «Что-то не припоминается случай, когда бы в каком-нибудь европейском или заокеанском государстве государственный служащий, представитель власти высказывал мысли, идущие вразрез с государственной
политикой. Обычно после этого он или сам подает в отставку, или его в
нее отправляют. Но поскольку до Европы нам далековато, то, видимо, у
нас это позволительно».
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Не отстает от Умерова и некая госпожа Нурис Биязова, выступившая
в конце июня 2003 года в газете «Голос Крыма» со статьей «Национальная
идея. К вопросу об идеологической концепции крымских татар». Закусив
удила, автор призывает крымскотатарский народ добиваться «своей государственности» «всеми средствами», используя для этого связи «с другими национальными, демократическими, политическими партиями и движениями, стоящими на позиции признания за крымскотатарским народом
права на самоопределение на земле предков».
Надо полагать, в первую очередь, с «Нашей Украиной» Виктора Ющенко, который за пост президента из рук американцев согласен пожертвовать
чем угодно, начиная от Крыма и завершая Галичиной.
Всё это наталкивает на грустные мысли о том, что даже в эпоху электронных СМИ и Интернета некоторые господа и дамы совершенно не
знакомы с аналогичным опытом Чечни. И все же надо надеяться, что поскольку, в отличие от арабов Аравийского полуострова, над которыми, как
и раньше, продолжает витать седой дух кочевий, крымские татары уже в
течение многих столетий являются искусными земледельцами и садоводами, а теперь еще – инженерами и летчиками, биологами и физиками,
личностей вроде бен Ладена их среда не родит, а ислам их не лишится
взращенного временем и обстоятельствами духа светскости и понимания
близкого генетического родства с православием. В конце концов жизнь в
Крыму строится на туристах из России и с Большой Украины, а не на альянсе радикалов из татарской среды с националистическими кругами Западной Украины. У тех не разживешься – сами живут на дотациях из тощего госбюджета. Поэтому правильнее было бы для некоторых особо
продвинутых «борцов» заниматься не мифическими проектами выращивания хлопка (вода-то откуда?!), а всячески укреплять отношения с Россией. Когда появляется материальное благополучие, все имеют хорошо
оплачиваемую работу, дети учатся в школах и вузах, – как-то само по
себе исчезает желание создавать «Аль-Каиду», учиться подрывному делу
и пилотированию гражданских «боингов»…
(«Крымская правда», №131, 22 июля 2003 г.)
НАСИЛЬСТВЕННАЯ ПОЛЗУЧАЯ УКРАИНИЗАЦИЯ

Я. Бузиашвили, Евпатория:
О том, что властями Украины при попустительстве депутатского корпуса, с подачи националистов из Западной Украины в отношении крымчан проводится политика насильственной украинизации, давно всем известно. Почему такая болезненная акция оказывается возможной? Пословицы, в которых сосредоточены многовековой опыт и мудрость народа,
на этот вопрос отвечают так: каковы сами, таковы и сани. Пожалуй, лучше
не скажешь. Инфантильное население, которое молча и покорно сносит
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все издевательства и гнусную ложь, которая исходит от правительства
Украины, проводящего против крымчан откровенно колониальную политику, приводит к нарушениям Конституции и прав человека.
На помощь в противостоянии богатых и бедных приходит национализм, который делит людей разных национальностей на своих и чужих.
Достигается отчуждение людей разной национальности, в том числе и с
помощью нарушения в правах. Так, например, если вы русский, грек, армянин и не знаете украинского языка достаточно хорошо, вас на работу в
госучреждение не возьмут. Спрашивается, как можно за короткий исторический период 10-12 лет раздора и нищеты, заставить многомиллионное и многонациональное население Крыма, которое на протяжении нескольких веков было территорией России и, естественно, говорило и общалось на межнациональном русском языке, в одночасье забыть все и
перейти на инородный язык? Поползновение на язык народа является наиболее опасным и гнусным по своей сути, так как порождает бесправие и
приводит к социально-политической напряженности. Ученые утверждают,
что если любое национальное движение не преследует освободительных
от гнета покорителей целей, оно неизбежно перерождается в нацизм, а
затем в фашизм. И население Крыма на собственной шкуре ощущает все
прелести и последствия такой политики государства, в которой нет понимания того, какое же мы общество строим?
О том, что правительство Украины ставит своей целью «покорить»
Крым, общеизвестно. С этой целью на население Крыма оказывается давление в виде всяких лимитов, высоких цен на предметы первой необходимости, разжигание межнациональной вражды, сокращение часов изучения в
школах русского языка и литературы и увеличение часов изучения украинского языка, изменение надписей на вывесках учреждений с русского на
украинский. Зашел недавно в магазин «Союзпечати». Среди большого количества периодики нет ни одного издания на украинском языке. На вопрос, почему так, последовал ответ: «А кто их будет покупать?» Это говорит о том, что украинский язык в Крыму не востребован. А что мы наблюдаем в передачах телевидения, когда люди обращаются друг к другу
на разных языках, хотя оба прекрасно владеют русским языком? Иначе,
чем позором, не назовешь. Потребовалось недавно дочери оформить нотариальную доверенность на другое лицо, и что же оказалось? Все нотариальные конторы, по приказу начальства, оформляют материалы только
на украинском языке. Разве это не произвол, разве это не издевательство,
когда искусственно создаются трудности для населения, которых и без
того хватает. К такому документу надо еще переводчика приложить. Вот
и получается, что Минюст, который призван защищать интересы населения, сам же их грубейшим образом нарушает. Что же это за такая «народная власть»?
(«Крымская правда», №133, 24 июля 2003 г.)
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НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА ПРОВОКАЦИИ!

Наталья Астахова:
Люди, давайте жить дружно!
Этот свой призыв симферополец И. Черкесов подтверждает подробным изложением истории взаимоотношений славянских народов, напоминает, что одни у нас корни, общая история, и нечего нам по большому
счету делить, а нужно искать и находить то, что нас объединяет: «всем
СМИ необходимо немедленно прекратить взаимные упреки и обвинения
в отношениях между русским и украинским народами, как можно шире
пропагандировать все то хорошее, что Украина сделала для России, а Россия для Украины. Стыдно нам, славянам, до сих пор не иметь общества российско-украинской дружбы, которое и занялось бы такой пропагандой».
Е. Шадинцев из Евпатории утверждает, что «чиновники из Киева не
хотят, чтобы россияне общались со своими единокровными братьями украинцами, вот поэтому, другого объяснения нет, пачкают российские паспорта всякими печатями, создают трудности при пересечении границы».
Надо нам всем сплотиться и общими усилиями решать общие
проблемы, считает жительница Симферополя А. Найденова и ее соседи,
приславшие в редакцию коллективное письмо в защиту прав русских.
«А бандеровцам, которым не нравится русский язык и русские, предлагаем отколоться от Украины, как когда-то от Польши, Венгрии и кого-то
там еще. Язык, который они сейчас навязывают, никакой не украинский. Понахватали слов из разных языков и создали какого-то уродца. А
настоящий украинский язык мы все хорошо знали и любили, украинскими песнями весь Советский Союз заслушивался. Не должны мы идти на
поводу у националистов, не должны позволить, чтобы они разрушили все
то, что нас держит вместе».
Нами правят пещерные националисты?
«Многочисленные читатели вашей газеты восторженно приветствуют
усилия по разоблачению пещерных националистов, – пишет киевлянин
В. Максимов. – Время и печальный опыт ничему не научили твердолобых.
Помнится, как «свидоми» ратовали за «видокремлення» от России, после
чего обещали, что народ Украины заживет «як в Амерыци», и все заговорят на мове. Зажили и заговорили! В ущерб братскому единению людей
разных национальностей они подло разжигают межнациональную рознь,
причиняя огромный ущерб народу Украины. Пещерные составляют ничтожный процент населения, но крикуны и баламуты они выдающиеся.
Поэтому и находятся у них слушатели и даже последователи. Понимают
ли эти обманутые, что ими манипулирует, использует в качестве орудия
кучка олигархов, разворовавшая и присвоившая народное достояние, а
сейчас боящаяся ответственности за свои злодеяния, и теперь они отвлекают справедливый народный гнев в межнациональные конфликты».
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Конечно, весь народ и все время обманывать еще никому не удавалось. Даже с помощью статистики. Симферополец И. Кириченко приводит такие доводы: «Даже перепись населения, несмотря на все нарушения,
с которыми проводилась, показала, что нас нельзя называть оскорбительным «нацменьшинством». В Крыму по статистике проживает 2033,7 тысячи человек. Почему-то считают без Севастополя. Может быть, потому,
что там стоит российский флот, и они россияне? Так они же все равно
наши, крымские, и только из-за отсутствия двойного гражданства не стали
нашими и не смогли дать хорошую прибавку в учете русских в Крыму.
Но и без Севастополя русских в Крыму насчитали 1180,4 тысячи человек.
Вам не кажется, что некорректно называть больше половины меньшинством? Так что ж мы сидим и терпим, не защищаем себя и своих детей от
языкового произвола?»
Г. Рыбаченко категоричен в своих суждениях: «Всю жизнь живу в
Крыму и не помню такого разгула национализма, как теперь. Но почему
же мы не замечаем роли наших депутатов, высокопоставленных чиновников, президента, которые не должны не замечать разжигания межнациональной розни? Они ведь в своих предвыборных программах обещали
нам и русский как второй государственный язык, и прочие блага для народа. Почему же теперь заигрывают с незаконным меджлисом, с бандеровцами, идут на поводу у дяди Сэма и пальцем не шевельнут, чтобы
защитить русский язык? А ведь это мы их кормим, а не они нас. Я – член
КПСС с 1977 года, поддерживаю Л. Грача и главного редактора «Крымской правды» в их стремлении к справедливости, но в недоумении нахожусь, почему молчит наша партия, почему не переходит к активным
действиям?»
У кого вы просите?
Национальное самосознание – не пустой звук, его не отменишь приказом считать представителей данной национальности меньшинством
или чем-то еще. Ф. Бояджиева из Симферопольского района обращается
ко всем нам: «Господа русскоязычные! Вы являетесь представителями
могучего сильного народа. Так почему вы просите, умоляете оставить вам
возможность пользоваться родным языком? У кого просите? Просто смешно. Ведите себя гордо, добейтесь, чего вам надо. Сильнее русского народа не было и не будет. Нас, татар, в Крыму гораздо меньше, но у нас есть
школы на нашем языке. А на каком языке разговаривают наши дети, на
каком языке учебники? Да на русском, на каком же еще. И мы не против.
А вот когда речь заходит об украинизации, то я лично против, потому что
националисты вредные и злобные. Пожалуйста, не подстрекайте через газету русских против татар, не судите обо всем народе по меджлису. Я за
объединение славянских народов, хотя сама, как понимаете, ни к одному
из них не принадлежу. Но уверена, что общие проблемы мы должны решать общими усилиями».
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«Конституция Украины гарантирует свободу слова, вот я и хочу ею
воспользоваться с помощью «Крымской правды», подписчиком которой
являюсь много лет. Хочу представиться: Наумов Алексей Сергеевич, 82
года, инвалид войны. Танкист, боевой путь от Прохоровки до Берлина.
Меня возмущают события, происходящие во Львове и вообще разгул национализма в стране. Обращаюсь к дожившим до наших дней оуновцам,
унсовцам и прочим бандеревцам. Во всех жизненных негараздах, которые бывают в жизни каждого народа, вы обвиняете «москалей». Для вас
слово «русский», что красная тряпка для быка. А ведь украинцы не имели
своей государственности вплоть до Октябрьской революции, это советская власть дала им республику со всеми атрибутами государственности,
вплоть до министерства иностранных дел. В тридцатые годы был сильнейший голод, и умирали от него все. Почему же вы утверждаете, что голодомор организовали «москали», чтобы уничтожить украинцев? Вызывает
удивление, что Верховный Совет принял документ, по которому голод
называется голодомором (наверное, чтобы страшней было), и определили, что это был геноцид против украинского народа. Сейчас руководители Украины говорят о большом экономическом и научном потенциале
страны. Это абсолютная правда. Все это было создано при советской власти, часто в ущерб другим народам страны. Так русский брат помогал
украинскому брату. Свои ведь. Ленинский план электрификации начинался с Украины, не забыли? В Великой Отечественной кто воевал против
Украины? УНА-УНСО, «СС-Галичина», бандеровцы и прочая профашистская сволочь. А настоящий украинский народ выдвинул из своих рядов
выдающихся военачальников всех родов войск, командиров, солдат.
Вместе со всем советским народом и победили. Всей страной и восстанавливали разрушенное. Теперь восточные славяне разделены на три государства, это ход истории. А то, что происходит во Львове во время празднования дня Победы, когда с ветеранов срывают боевые награды, плюют им
в лицо, иначе как вандализмом и беззаконием не назовешь. Настораживает то, что происходит это при попустительстве властей. Опять начинается
предвыборная борьба. Страшно подумать, а вдруг выберем зло. Я призываю всех вслед за Юлиусом Фучиком: люди, будьте бдительны!»
Наверное, прав ветеран. Именно бдительности нам всем не хватает.
Иначе бы не верили сладким обещаниям, не поддавались бы на разные
провокации, не позволяли бы собой манипулировать.
(«Крымская правда», №137, 30 июля 2003 г.)
НАБОЛЕЛО! СКОЛЬКО МОЖНО ВРАТЬ,
ГОСПОДА НАЦИОНАЛИСТЫ?

Юлия Вербицкая:
Лет десять назад, когда после обретения долгожданной независимости на Украине была отменена цензура, я с интересом ждала, о чем же бу74

дет писать свободная украинская пресса. Было понятно, что многие украинские журналисты не испытывали нежных чувств ни к Советскому Союзу,
ни к России и ее народу, так что боевой настрой статей предугадывался,
но того, что началось, не ожидал, кажется, никто.
Когда летели комья грязи в страну, в которой мы все родились и выросли, сначала было удивление. Затем комья трансформировались в лавины беспардонной лжи и клеветы, и мое интеллигентное удивление переросло в раздражение и злость.
Вождь гуннов был украинцем Богданом Гатиллой...
Из года в год смотря украинские каналы, слушая украинское радио и
читая украинские газеты, можно попросту превратиться в невротика...
Кажется, уже не осталось ничего, чему бы не уделили внимания, точнее, что бы не уделали и не переделали украинские СМИ.
Потрудилась и Академия наук Украины. Благодаря «исследовательским» работам ее историков и филологов мы теперь точно знаем, где зародилась цивилизация, какой язык был самый древний, кем по национальности был Иисус Христос, кто на самом деле открыл Америку и даже
кем был легендарный вождь гуннов Атилла (Богдан Гатилла). Список можно продолжать и продолжать. Сейчас злость прошла, осталась только брезгливость.
Севастополь строили казаки

Других чувств не испытываю, когда смотрю программы местных телекомпаний об «украинском городе Севастополе», о «славном прошлом»
и «боевых традициях» украинского военно-морского флота.
Недавний сюжет о презентации видеоклипа на песню «Легендарный
Севастополь» на одном местном канале все-таки вывел меня из состояния брезгливого равнодушия. Перед показом клипа ведущий любезно пояснил, что появление нового текста песни, естественно, на украинском
языке, восстанавливает справедливость, так как «русский вариант»(?!) не
отражает подлинных исторических событий. В чем именно? В том, что
«гетман Сагайдачный бывал и не раз здесь» задолго до появления русского флота и его адмиралов и что именно казаки «закладывали первые
камни» в «строительство Севастополя». Прощаясь, ведущий пожелал, чтобы песня стала если не гимном, то символом Севастополя. То, что песня
«Легендарный Севастополь» уже полвека является именно этим символом – символом Черноморского флота и города русской славы, журналиста ни капельки не смущало. Причем музыку к новой песне... оставили
ту же самую, вероятно, защищенную авторскими правами. Что ж по этому поводу говорится в законе Украины об интеллектуальной собственности? Это же не сочинение частушек на известную мелодию, а текст с кардинально противоположным первоначальному варианту смыслом, да
еще и с претензией не то на гимн, не то на символ, в котором Севастополь
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уже не гордость русских моряков, а «город наших кораблей», в смысле
украинских. Как вы думаете, можно ли построить патриотизм в государстве на краже символов и ущемлении прав весомой части населения?
Тяжело в Крыму быть украинским школьником

Вся националистическая пропаганда в этой стране базируется на
лжи, причем наглой, и каком-то уязвленном самолюбии горстки галицийского меньшинства. Уверена на все сто, что простые украинцы, например,
в Харькове или в том же Киеве, не обращают на подобные перлы СМИ
никакого внимания: они заняты зарабатыванием денег.
Нас же, крымчан, подобная политика возмущает до глубины души.
Особенно когда некто пытается завести разговор о том, что украинский
язык в Крыму притесняют.
Так, попалась на глаза крымская украиноязычная газета – студенты
второкурсники журфака Львовского университета рассуждают на тему,
легко ли быть в Крыму украинским школьником. Из статьи явствует, что
ой как нелегко, что школы всего четыре и дети учат «ридну мову» в жутких условиях. Этих детей, конечно, жаль. А мне еще и жаль тех детей,
которые толком не знают русский язык и русскую литературу, потому
что у них нет ни учебников, ни достаточного количества часов. И что самое нехорошее – у них нет выбора, потому что есть или обычный класс,
где русский преподносится в унизительном статусе зарубежного, или
украинский, куда, кстати, не так уж и много желающих. Во всяком случае,
очередь не выстраивается: кто хочет учить украинский, тот его и учит.
Может, больше четырех-то и не надо, а? Что точно надо, так это создать
всем детям равные условия. А то в украинских классах по 12 – 15 человек, а в обычных по 30 – 35.
А украинским девушкам лучше вообще не приезжать

Чтобы уж окончательно испортить себе настроение, прочла еще один
студенческий «твир» на ту же тему. Девушка пишет, что она приехала в
Крым и спросила на улице: «Як пройты до найблыжчои крамныци?» Знаете, что ей ответили? Нет, не послали: крымчане, несмотря ни на что, народ интеллигентный. Просто переспросили: что? «Ось така в нас нация», –
делает вывод оскорбленная украиноязычная девушка. И удивляется, мол,
почему? Почему с ней так поступили? Девочка, так и хочется спросить,
куда ж ты приехала? Ведь в Крым же, не во Львов. Кто бы что ни говорил, а украинским языком в Крыму не пользуются. Открою страшный секрет – его не употребляют даже те ярые сторонники украинизации, которые розмовляют с экранов телебачення на мове о том, что мову эту притесняют. Как-то на рынке я увидела двух таких неистовых украинцев.
Ради любопытства прислушалась, на каком же языке они разговаривают,
и обалдела – на чистейшем русском!!!
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Крым ну очень нуждается в украиноязычных газетах

И как-то странно получается, Украина вроде как демократическая
страна, но нравы в ней царят противоположные. Между прочим, советская держава, ставшая сегодня у сторонников украинизации главным объектом ненависти и плевков, этот же самый украинский язык-то и сохранила.
При Советском Союзе книг на украинском языке выпускалось гораздо
больше, чем сейчас. Может, кстати, их больше и читали. Я, например, в
школе прочла всю украинскую литературу – из интереса к другой культуре,
потому что меня не заставляли – уроки шли факультативом. Из-под палки же читать не хочу. Закон психологии срабатывает безотказно: чем больше заставляют, тем больше ты не хочешь.
Но вернемся к нашей демократии. Кстати, она ж еще и рыночная.
Нет тоталитарной империи, которая, «гнобила и зныщувала ридну мову» –
ура. Но появился рынок, а с ним и жесткая конкуренция. В сфере СМИ
тоже. Выпускают тот продукт, который пользуется спросом. К сожалению,
выбрать телеканалы, естественно, российские, большинству населения не
по карману – «тарелка» все-таки стоит дорого, так что приходится смотреть
украиноязычные. А вот 30-60 копеек потратить на ту газету, которую хочется, позволить себе могут все, даже пенсионеры и малообеспеченные.
Нашу газету выбирают. Нас ценят и любят. Судя по тиражам мы выпускаем продукт, который нужен. Нужны ли в Крыму украиноязычные газеты, не знаю. Лично мне нет. Человек ведь предпочитает общаться на том
языке, на котором говорят его соседи, продавщица в магазине, врач в поликлинике. Языковые потребности варьируются в зависимости от среды.
Во Львове это одно, а в Крыму совсем другое. На каком языке говорит
народ видно по газете, которую он покупает. Кому очень нужны газеты
на украинском языке – пожалуйста, пусть приобретают. Газета же должна сделать так, чтоб ее купили. Прикрываться украинским языком и выпускать некачественный товар, да еще и за государственные деньги – разве это дело? Те же украинские чиновники не выдерживают, когда главные редактора подобных изданий начинают плакаться, мол, дайте денег,
мы выпускаем в Крыму украиноязычную газету. Чиновники (!) редакторам
отвечают, что, кроме владения украинским языком, нужно еще и быть профессионалом. И я с ними абсолютно согласна: не можешь конкурировать,
не лезь на газетный рынок.
(«Крымская правда», №150, 16 августа 2003 г.)
ПУБЛІКАЦІЇ В ПРЕСІ «ПРОТИ СІОНІЗМУ»

1. Едуард Ходос. Хто продає Україну. «Інформбюлетень», №4, 30
січня 2003 р. №5, 6 лютого 2003 р.
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2. Едуард Ходос. Хто керує Україною, або «Евреи превыше всего, а
ХАБАД – превыше евреев». «Інформаційний бюлетень», №5, 6 лютого
2003 р.
3. Едуард Ходос. Єврейська «рулетка» в дії...» За книгою Е. Ходоса
«Еврейская рулетка, или Пир во время Кучмы». «Інформбюлетень», №6,
12 лютого 2003 р., №7, 20 лютого 2003 р., №8, 26 лютого 2003 р., №10, 12
березня 2003 р., №12, 27 березня 2003 р., №14, 10 квітня 2003 р., №17, 30
квітня 2003 р.
4. Едуард Ходос. За книгою «Єврейський синдром 2,5». «Інформаційний бюлетень», №19, 15 травня 2003 р., №20, 22 травня 2003 р., №21, 29
травня 2003 р., №31, 7 серпня 2003 р.
5. Едуард Ходос. За книгою «Єврейський удар». «Інформаційний бюлетень», №40, 23 жовтня 2003 р.,
6. В. Яременко. «Євреї в Україні: реальність без міфів». «Сільські
вісті» 2003.09.30, «Волинь», Рівненська обл., ч.44-47, 2003 р. (скорочено),
«Інформаційний бюлетень», №44, 20 листопада 2003 р., №45, 27 листопада 2003 р.
7. Бібліотека журналу «Персонал» (МАУП, 2003). Публіцистичні
статті «Міф про український антисемітизм», «Етика четвертої влади»,
«Іван Франко на позовах із староєвреями і новітніми рабинами», «Куди
серце лежить, туди і око глядить», «Євреї в Україні: реальність без міфів».
«Єврейське питання»
«... В «Хрестоматії української літератури» для 5-9 класів («Наукова думка», 1997 р.) Смирнова прикрашено переповіла історію Йосифа...»
Руслан Морозовський:
«... В «Хрестоматії української літератури» для 5-9 класів («Наукова
думка», 1997 р.) Смирнова прикрашено переповіла історію Йосифа, котрого брати продали в рабство до Єгипту, де він став першим візиром фараона, тобто, по-нашому, – прем’єр-міністром, в ранзі якого почав відбирати у селян збіжжя, мотивуючи свою реформу підготовкою до можливого
голодомору, який аж через 7 років він таки організував довірливим єгиптянам.
Подальші біблійні історії Йосифа до болю подібні на сценарій голодомору, що був організований в 1932-33 рр. соратниками тезки Йосифа –
кагановичами, френкелями, хатаєвичами та іншими комуно-юдейськими
діячами. Воістину, немає нічого нового, крім старого!
Хіба не про подібні діяння шахрая, облудника, єгипетського олігарха
Йосифа потрібно розповідати нашим дітям та онукам поряд з висвітленням подій українського голодомору 1932-33 років? Адже в біблії ці події
описані доволі ретельно і правдиво, як справжня інструкція йосифовим
нащадкам. Навіщо ж її перебріхувати?.. Наступне видання «Хрестоматії...»,
сміємо надіятися, врахує уроки єгипетсько-українського голодомору...
Пані Смирнова безсоромно чи несвідомо пройдисвіта та ката єгиптян,
махрового шахрая, винахідника рабства Йосифа Іаковича перетворює на
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героя і рятівника Єгипту... Хіба б стали можливими в наш час економічні
диверсії, трастові та приватизаційні теракти синів Іуди – нащадків Йосифа
Іаковича – в ході так званих ринкових реформ та розбудови так званого
перехідного періоду, якби економічна та політична еліта українців мала
глибокі і правдиві знання про єгипетський голодомор, з біблійного сценарію якого запозичено не тільки ім’я генсека Сталіна, але й скопійовано
взірець геноциду українського народу минулого та й сучасного століття,
звичайно ж, з деякими поправками на суттєві досягнення в царині промислових та піарівських технологій...»
«Молодь України», №4, 14 січня 2003 р.

***
«У Верховній Раді України євреїв більше, ніж в ізраїльському
кнесеті», – сказав під час зустрічі з громадськістю Полтави відомий
єврейський письменник Едуард Ходос
Ця творча зустріч з нашими земляками була організована президентом Полтавського обласного медіа-клубу Людмилою Кучеренко і відбувалася вона 13 листопада у конференц-залі Полтавської облпрофради.
Е. Ходос, автор численних книг-бестселерів про єврейські організації,
розповідав полтавцям страшні і жахливі речі. Не всі могли вислухати до
кінця ту гірку правду. Дехто зривався з місць і кричав письменнику: «Провокатор!» і в пориві гніву залишав зал. Та подібні «привітання» лише підігрівали гостя Полтави. Адже він неодноразово зазначав, що треба вести
боротьбу не з його словами та книгами, а з тим реальним фактажем, яким
він оперує.
Про розпад СРСР Едуарду Ходосу було відомо заздалегідь, коли він,
ще як голова іудейської общини міста Харкова, стажувався у Нью-Йорку
в організації «Хабад». У цьому єврейському мозковому центрі чітко знали
всю розкладку наперед. Письменнику зрозуміло також, чому Україна лишилася без ядерної зброї. Як зазначив Е. Ходос, «Хабад» будувався за принципом «фюрера» і є унікальною течією в іудействі. Унікальність полягає
в тому, що це вже не сіонізм, а єврейський фашизм. Це – іудо-нацистська
секта, представники якої не знімають своїх типово-чорних капелюхів навіть при зустрічах із президентами країн. Тому у своїй останній книзі єврейський письменник Е. Ходос закликає: «Смерть хабадським окупантам!».
Е. Ходос розповів полтавській громадськості, що за останнім переписом населення в Україні євреями визнали себе 103,4 тис. громадян. За єврейською статистикою, їх 90 тисяч у 47– мільйонному населенні України.
А у Верховній Раді пропорція зашкалює: понад 40% народних депутатів –
євреї (п’ятеро з них обрано на Полтавщині). Тож, не випадково Е. Ходос
зазначив, що у Верховній Раді України євреїв більше, ніж в ізраїльському
кнесеті. Ніде більше в Європі такої пропорції немає.
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В інших країнах євреїв також багато, однак в інших країнах люди
живуть по-людськи. Чому подібна ситуація не вимальовується в Україні?
Єврейський письменник так прояснив цю ситуацію: «В інших країнах єврейський капітал домінує за межами національної політики. В Україні ж
єврейський капітал перетворився на саму національну політику. А це вже –
все...» Саме після цих слів полтавці зрозуміли, чому Віктора Ющенка, лідера блоку «Наша Україна» хтось хоче звинуватити в нацизмі, малюючи
його в есесівській формі. Тут, як мовиться, доморощені єврейські фашисти прагнуть із шкіри вилізти аби перекинути тінь на справжнього патріота України.
Чому Президент Кучма безсилий у боротьбі з єврейськими олігархами?
А тому, відповів Е. Ходос, що найкрутіший єврейський олігарх – Пінчук
є рідним зятем нашого гаранта.
Синтез єврейського фінансового та політичного капіталу і призвів до
того, що в Україні за короткий термін чисельність населення скоротилася
на 5 мільйонів чоловік. Як зазначив Е. Ходос, єврейський парадокс в Україні полягає в тому, що у владу нашої країни пішли не євреї-академіки, а євреї-таксисти. На думку Е. Ходоса, «Кобзон керує Ринатом, тому й поставили співаку пам’ятник у Донецьку».
Євреї створили Федеральний резерв США, який завалив доларами
увесь світ, євреї керують всесвітнім інформаційно-медійним простором.
Тому ця братія, упевнений Е.Ходос, ніколи не допустить, щоб в Україні в
політичному вимірі перемогли національно-демократичні сили. На думку
Е.Ходоса, саме єврейська фінансово-політична олігархія несе відповідальність за те, що в Україні у 70-річчя трагедії голодомору підвищено ціни
на хліб – подібну історичну паралель письменник охарактеризував як «театр
абсурда».
Як українські «талмудили» бачуть майбутнє держави? На думку Е. Ходоса, події розвиватимуться так: навесні наступного року уряду Януковича
зроблять «обрізання». Замість нього поставлять такого Прем’єр-міністра,
який має бути єдиним кандидатом від влади. Хто ним стане? Е. Ходос прогнозує, що С. Тігіпко. Чому він? Харківський письменник розповів – тому,
що свого часу комсомольця С. Тігіпка посадили у крісло керівника фінансової установи, яку в Дніпропетровську називали «Банком Абрама» – «Приватбанком». Е. Ходос говорив полтавцям, що представники «Банку Абрама» віднесли папі (Леоніду Кучмі) багато мільйонів, щоб колишній
комсомолець доріс до рівня віце-прем’єр-міністра, а згодом став керівником Нацбанку. Ось так хазяї «Банку Абрама» заволоділи всіма фінансами України. А тепер залишилося зробити останній антиукраїнський
крок – націлити могутність єврейського фінансового капіталу на приватизацію державного політичного олімпу. Щоб і глава держави був слугою
«Абрама». Е. Ходос застеріг полтавців: «Єврейський фашизм страшний
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тим, що він – незримий, як чорнобильська радіація». Але як і радіацію,
цей фашизм можна виміряти, знаючи велику кількість фактажу. А після
виміру з ним треба боротися. Боротися, щоб Україна не була перетворена
на другу історичну прабатьківщину «синів Ізраїлевих». Подібна доктрина, як запевнив Е. Ходос, уже розробляється. На базі того, що колись
на наших землях жили хозари, які сповідували іудаїзм. Саме тому іудонацистські сектанти, говорив Е. Ходос, святим для себе місцем вважають
місто Любавичі, розташоване на зіткненні кордонів Росії, України та Білорусії – в самому епіцентрі слов’янського світу. Тому єврейські олігархи
України й зацікавлені в тому, щоб наші громадяни отримували менші
зарплати та пенсії. Щоб вони виїжджали з України в інші країни й поголовно вимирали на своїй рідній землі. Це робиться для того, щоб у перспективі з’явився «Північний Ієрусалим» – на теоретично обґрунтованій
доктрині другої «землі обітованої». Щоб він був таким же штучним, як і
сама держава Ізраїль, – у чому абсолютно не сумнівається Е. Ходос.
Отож, шановні добродії, багато, дуже багато залежить від наступних
виборів. Саме тому єврейські олігархи хочуть позбавити народ України
можливості всенародно обирати президента країни. Бо вони знають, що у
цьому разі політичні фігури, на зразок далеко не політичної одіозної персони Кохане, ніколи не переможуть. Вони можуть перемогти лише тоді,
коли президента обиратиме Верховна Рада, з якою не може конкурувати,
як говорив єврейський письменник Е. Ходос, навіть ізраїльський кнесет
(Ігор Червчатий, «Полтавська думка-2000», 21 листопада 2003 року)
«Полтавський обласний медіа-клуб, №57, 24 листопада 2003 р.))

***
Леонід Шульман. Антисемітизм в Україні? (Рубрика «Дискусійне»):
«... Серед завзятих антисемітських видань варто згадати журнал
«Персонал», що його видає Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП), газету «Ідеаліст» та кілька інших газет, антисемітські книжки,
видані «Оріяною» та іншими видавництвами, а також імпортовані з Росії.
І це попри те, що державної політики антисемітизму, на відміну від радянських часів, у сучасній Україні немає...
Нагадаю читачеві, що єврейське питання в Україні наближається до
свого природного фіналу. Більшість євреїв вже емігрувала. У багатьох євреїв
старшого покоління діти вже виїхали за кордон. Іншим країнам потрібні
розумні, грамотні, енергійні люди, а Україні – ні. Вимре старше покоління,
і в Україні євреїв практично не буде, як у сучасній Польщі. Але до того
часу антисемітська преса встигне завдати шкоди міжнародному авторитетові України.
У 1956 році єврейська громада Англії святкувала своє тисячоліття.
Антоні Іден, прем’єр-міністр Великої Британії, у своїй вітальній промові
у Лондонській синагозі сказав: «В Англії за тисячу років не було анти81

семітизму, бо ми, англійці, ніколи не вважали себе дурнішими за євреїв».
Закликаю українців наслідувати цей приклад...»
(«Українське слово», ч. 30, 24-30 липня 2003 р.)

***
Володимир Ференц:
Питання антисемітизму в Україні нагадує пришитий кобилячий хвіст –
кобилі він нібито не зайвий, але мух не відганяє. Але якщо це питання євреїв
цікавить (про що свідчить публікація пана Л. Шульмана, «УС», ч. 30), чому
б не побалакати. Відрадно, що на цей раз замість виправдовувань на одне
з численних звинувачень від українців хочуть почути щиру правду про
їхнє ставлення до євреїв.
Згоден, що державної політики антисемітизму в Україні немає. Але
це не зумовлено ні великим впливом євреїв на український бізнес і владу,
ні навіть не боязню судових позовів на антисемітські вислови чи публікації.
Все набагато простіше і об’єктивніше… Доволі наївними є уявлення пана
Шульмана, що звинувачення в антисемітизмі може якимось чином погіршити Україні вже доволі запаскуджений її недоброзичливцями і своїми поганими хлопцями імідж. Так званій демократичній світовій спільноті, яка насправді є конкурентним середовищем, глибоко байдуже до
стану нашої корупції, злочинності і поширення антисемітизму…
Відрадно, що серед громадян України єврейського походження є люди,
серйозно занепокоєні ганебним явищем штучного творення негативного
іміджу нашої держави. У свою чергу автохтонні українці можуть запевнити
євреїв, що не бояться звинувачень в антисемітизмі. Розумні люди мають
вважати такі слова, як антисемітизм, расизм, тероризм чи ще якийсь «изм»
звичайними науковими термінами, з допомогою яких політику роблять
незрозумілою для простої людини. Насправді людською природою керує
елементарне бажання мати власну вигоду. Але між українцями, а не тільки
між євреями (як думає п. Шульман) є різні за способом мислення та поінформованістю люди. Тому одні піддаються впливу інформаційних
технологій, інші сприймають серйозно поодиноке антисемітське гасло у
підземному переході. А треті можуть ненароком зробити з цього ледь не
світову проблему…
Хотів би розвіяти сумніви пана Шульмана в тому, чи будуть євреї в
Україні другого покоління, коли відійдуть ті, хто тут народився. Досить
уважно придивитись навколо, щоб переконатись у тому, що все якраз навпаки. Молодих євреїв у прибуткових галузях суспільної діяльності доволі багато, а події на Близькому сході роблять для євреїв будь-якого віку
українську землю дуже привабливою для бізнесу і життя. Адже антисемітизм в Україні принципово неможливий, та й українцям не до ворожнечі
в час, коли потрібно будувати державу.
(«Українське слово», ч.37, 11-17вересня 2003 р.)
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СУДОВИЙ ПОЗОВ ПРО ЗАКРИТТЯ «СІЛЬСЬКИХ ВІСТЕЙ»

Коментує політолог Ігор Лосєв:
Тридцятого вересня, у роковини розстрілів нацистами київських євреїв у Бабиному Ярі, газета «Сільські вісті», котра зве себе газетою захисту інтересів селян, надрукувала велику статтю професора Василя
Яременка «Євреї в Україні сьогодні: реальність без міфів». Чи справді йдеться про реальність, а чи про ще один міф? А, може, ще про щось?
Професор Яременко робить цілу низку заяв, не підтверджених нічим,
крім лише одного аргументу: «кажуть». За допомогою такого аргументу
можна стверджувати будь-що. Наприклад, що в Ізраїлі мешкають 400 тисяч українців. Якщо називати українцями євреїв, які приїхали в Ерец Ісраєль з України, то там їх значно більше, ніж 400 тисяч. Якщо ж мати на
увазі етнічних українців, то заява пана професора є фантастикою. А в кінці
статті той таки Яременко, цитуючи якогось Анатолія Герасимова, заявляє, що в Ізраїлі мешкають 300 тисяч слов’ян. Себто серед цих 300 тисяч
мають бути росіяни, білоруси, поляки, болгари, чехи, тощо. То скільки ж
українців в Ізраїлі і яким заявам професора Яременка вірити? Як казав
герой культового радянського фільму «17 миттєвостей весни» бригаденфюрер Шеленберг, у виконанні Олега Табакова, маленька брехня, Штірліце, викликає велику недовіру. А з огляду на те, скільки етнічних українців реально можуть мешкати в Ізраїлі, брехня тут не маленька, а дуже велика. Взагалі, людині, що називає себе професором, варто бути відповідальнішою, називаючи цифри і посилаючись на факти.
Професор Яременко малює фантастичні картини суспільно-політичної
течії, що зветься сіонізмом. Його оцінки сіонізму дивовижно нагадують те,
що в колишньому політвидаві ЦК КПСС і ЦК КПУ писали про український
буржуазний націоналізм, як про найлютішого ворога людства. Якщо ж ми
візьмемо Оксфордський політичний словник, який, здається, пан Яременко ще не звинувачував у заангажованості світовим єврейством, то прочитаємо там таке визначення сіонізму. Сіонізм означає рух європейських
євреїв кінця ХІХ ст. за створення єврейської держави. Цей рух значною
мірою став відповіддю на антисемітизм. Головна мета сіонізму виявилася
досягнутою 1948 року, коли була утворена держава Ізраїль, що визнала за
всіма євреями право жити в межах її кордонів. З цього моменту сіонізмом
можна назвати підтримку держави Ізраїль. Подібно до інших форм націоналізму особливим різновидом, якого він є, сіонізм припускає значне розмаїття ідеологій. В Ізраїлі можна бути релігійним сіоністом чи атеїстом,
«вірити» у капіталізм чи соціалізм, пише оксфордський словник.
Професор Яременко доводить нам, що все світове єврейство взагалі,
а українське зокрема є монолітною силою, що протистоїть іншоетнічному
оточенню і водночас наводять приклади, що яскраво спростовують його
твердження:
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«Нещодавно телеглядачі мали змогу побачити, як під час дискусії на
телеканалі Суркіса-Роднянського «1+1» сіоністський цербер Олександр
Найман із криком «антисемітський прихвостень», кинувся з кулаками на
іншого єврея, представника «Бейтару», який у відповідь назвав Наймана
«лайном» і заїхав йому у писок публічно. А з чим він кинеться на гоя?»
До речі, пан Яременко подає доволі одіозну постать Вадима Рабиновича, як вождя українського єврейства. Хоча насправді в єврейській громаді
України ставлення до цієї людини, м’яко кажучи, є дуже і дуже неоднозначним. Можу погодитися з тим, що такі «борці проти антисемітизму»,
як Вадим Рабинович викликають не більше симпатій, ніж такі «борці проти
сіонізму», як пан Яременко. Такі борці доповнюють один одного, бо ідеологічний продукт, створений одним, негайно використовується іншим і
явно не в інтересах України. До речі, намагання Вадима Рабиновича взяти під себе всю єврейську громадськість України дратує багатьох її представників...
...І Кравчук, і Кучма, і Фокін, і Пустовойтенко, і Марчук, і Янукович,
і Кінах, і Плющ, і Литвин, і Мороз, і Симоненко, і навіть посол братньої
держави, який теж не від того, щоб покерувати Україною, пан Черномирдін – всі вони, самі розумієте хто. І тут пан Яременко піднімається до
звинувачувальних юдофобських висот чорносотенного старшого брата,
який поки що значно випередив професора МАУП, створивши ціле юдожерське мистецтво, навіть пісенне:
Жиды – позор Отчизны,
Они снуют по жизни,
Как крысы по истерзанной земле.
Отродья сионизма...

Чомусь пан Яременко дуже низької думки про українців, які як він
вважає, обирають до ВР самих лише євреїв:
«Треба бити тревогу, очевидно треба класти факти і документи на
стіл ВР, доки у нас ще остаточно не перетворилася на ізраїльський кнесет
чи Велику центральну синагогу України» (Опубліковано: 2003-10-03 16:33)
(http://www.radiosvoboda.org/programs/us_text/uk/2003/10/
3646cf6c-4aa5-4e96-97de-6742640b1d63.asp)
СІОНІЗМ ПРОТИ «СІЛЬСЬКИХ ВІСТЕЙ»? НУ І НУ!

В останньому номері газети горезвісного Рабиновича «Столичные
новости» надрукували повідомлення: Міжнародний антифашистський
комітет проти «Сільських вістей». Це доволі малотиражне і неавторитетне в народі російськомовне видання з радістю повідомляє, що якийсь
«Міжнародний антифашистський комітет» звернувся до Шевченківського районного суду столиці та Генеральної прокуратури з заявою про закриття «Сільських вістей». Причиною стала поява в нашій газеті 30 вере84

сня статті відомого літературознавця і публіциста, професора Василя
Яременка «Євреї в Україні сьогодні: реальність без міфів». МАК вимагає
також порушити кримінальну справу проти автора статті, якого з дикунською зверхністю називає «так званим професором», хоч Василь Васильович Яременко є не тільки відомим ученим, а й улюбленим учителем багатьох поколінь журналістів і філологів, і, отже, панам з якогось самозваного київського комітету не варто було б демонструвати своє невігластво.
На відміну від голови МАКу Олександра Шлаєна, ім’я якого нічого не
каже нікому в Україні, Яременко є досить авторитетною громадською фігурою в нашій державі, соратником багатьох знакових постатей борців за
незалежну Україну, таких, як В’ячеслав Чорновіл, Василь Стус, Матвій Шестопал, до яких усяким шлаєнам не дотягтися і не піднятися. Як і до самого Василя Васильовича.
У «Сільських вістях» спокійно поставилися до факту подання заяви
до суду і прокуратури з вимогою закрити газету. В більш ніж вісімдесятилітній історії газети її закривали тричі – Гітлер, ГКЧП і Леонід Кучма.
Шлаєнів комітет хоче бути четвертим? Більше того, сільськовістяни сприйняли новину з вдячністю. Адже як би не розпинався МАК про «хуліганську виходку», «грубе порушення Конституції», «розпалювання міжнаціональної ворожнечі», антисемітизм тощо, нічого такого в публікації професора Яременка немає й близько. Є гірка правда про сьогоднішню практику втручання сіонізму в політику України, захоплення ним командних
висот у ній, і, отже, «Міжнародний антифашистський комітет» своїм позовом фактично викриває себе як слуга сіоністів, як формування войовничого сіонізму, і тут немає ніякої потреби маскувати свої змагання з українською свідомою громадою нібито боротьбою з антисемітизмом. «Сільські вісті» не опускалися і не опустяться до антисемітизму, до боротьби з
чесним і працьовитим єврейським народом, але вони вважали за свій державний і національний обов’язок сказати про загрозу, яку несе Україні
сіонізм. І в цьому ми були і будемо непохитні. За нами – документи ООН
і громадська думка світу. Ми не антисеміти, але й мовчати, коли сіонізм
захоплює політичну й економічну владу в державі, вважаємо принизливим
і не гідним українських патріотів, чесних громадян України. А вдячні ми
тому, що турботами шлаєнів ми одержимо додаткову трибуну для донесення до людей правди про те, що творять сіоністи в Україні. Навіть багатотиражному виданню такий піар не завадить.
Пан Шлаєн, котрого ми не знаємо ні за професією, ні за громадсько
значимими справами, стверджує, що публікація «Сільських вістей» брехлива від першого до останнього рядка. Він, мабуть, не звернув увагу на
ту обставину, що публікація побудована на листах читачів, які розповідають про підступи сіонізму, з якими зіткнулися самі, і, отже, ображає
українців, які пишуть про те, що є і що не викреслити ніякими позовами.
Чи, може, пан Шлаєн вважає неправдою, що сьогодні телебачення в Україні
опинилося в руках єврейського капіталу? А чи те, що видання, які проду85

кує цей капітал, зокрема й видавничий дім Рабиновича, виходять тільки російською мовою, і видавці виявляють тим самим повну зневагу до мови
народу, земля якого їх годує? Втім, ми не збираємося вступати в дискусію з шлаєнами в газеті, для цього буде суд. Якщо він буде. Бо він явно
не на користь шлаєнів і рабиновичів, якби навіть ухвалив угодний їм вирок. У своєму зухвальстві захисники сіонізму, котрі з доброго дива називають себе антифашистами, не годні навіть оцінити, яку бурю народного
гніву викличе цей судовий процес. Проте якщо їм це вигідно, то «Сільським вістям» вигідно потрійно. Як і українству взагалі. Хай люди знають,
хто Україну судить, хто хоче вести її на налигачі, і хай достеменно пізнає, що таке сіонізм у дії. Маска борців з антисемітизмом у них явно фарисейська, і хвалити Бога, що наш народ це розуміє. Якщо пани рабиновичі, шлаєни та іже з ними хочуть побачити і відчути всенародну підтримку «Сільських вістей», вони це матимуть. Як заведено у них говорити,
«їх у нас єсть». Було б забагато честі відповідати на кожне «апчхи» панів
з «Міжнародного антифашистського комітету», голосу чи навіть писку
якого проти геноциду українців нинішнім режимом досі не чули. Але ми
інформуватимемо своїх читачів про перебіг подій з позовом. Фальстарт
черговій акції режиму проти «Сільських вістей» дано, і дуже добре, що
український народ має змогу бачити, кого цього разу він підпрягає до
прагнення знищити наймасовіше українське видання українською мовою.
Ось так режим в обнімку з сіонізмом бере за карк і Україну, ведучи її на
світові торжища (І. ПИВИШИН).
Р.S. Суд судом, а ось наша зустрічна пропозиція «Міжнародному антифашистському комітетові»: давайте проведемо «круглий стіл» з проблем
становища євреїв і українців у сучасній Україні і спільної участі в боротьбі з геноцидом українського народу нинішнім владним режимом. Треба
думати, тут широке поле дій для всіх сил, яким дорога Україна, і справжні антифашисти не можуть стояти осторонь збереження української державності і української нації. То як, пане Шлаєн? Думаємо, вашої енергії і
наполегливості вистачить для цього благородного діла?
(«Сільські вісті», 24 жовтня 2003 р.)
КАРТА АНТИСЕМІТИЗМУ У ПЕРЕДВИБОРЧІЙ ГРІ

Олексій Гарань, доктор історичних наук, Національний Університет
«Києво-Могилянська Академія», Київ-Торонто (для УП, 6.11.2003, 17:28).
30 вересня в газеті «Сільські вісті», що виходить 500 тисячним тиражем, з’явилася стаття професора Василя Яременка «Євреї в Україні сьогодні: реальність без міфів». 21 жовтня «Столичные новости» повідомили про позов Міжнародного антифашистського комітету (організації, що діє в Україні, очолює її наш співвітчизник Олександр Шлаєн)
проти газети і автора статті. Публікацію в «Сільських вістях» помітили
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і відповідно «відзначили» в оглядах зарубіжної преси, що готуються в
американській столиці. При цьому зазначалося, що раніше подібних публікацій у впливових українських газетах не було. Висловлювався подив, що
українське суспільство на неї практично не відреагувало.
Подолання антисемітизму радянської доби

Одним з позитивних моментів в незалежній Україні є толерантна політика держави щодо етнічних меншин і відсутність, на відміну від багатьох наших сусідів, насильницьких міжнаціональних конфліктів. Свого
часу українські і єврейські дисиденти вчилися реальному, а не сфальшованому інтернаціоналізму в радянських таборах. У 1989-1990 компартійна номенклатура намагалася розіграти антисемітську карту. В Росії у цей
час діяла «Пам’ять» і т.п., в Україні напередодні виборів 1990 почали розповсюджуватися провокаційні листівки, що залякували євреїв і намагалися дискредитувати Рух. Насправді ж, керівництво Руху приділяло питанням міжнаціональної стабільності велику увагу, прийняло ряд заяв, було
сформовано Раду національностей Руху, яку очолив спочатку вірменин
Вілен Мартиросян, а потім єврей Олександр Бураковський, активісти Руху взяли значну участь у творенні організації «Антишовіністична дія» (я
докладно писав про це в книзі «Убити дракона: з історії Руху та нових
партій України» в 1993).У незалежній Україні антисемітизм перестав бути офіційною лінією, як це де-факто в прихованому вигляді було за брежнєвських часів. Як і в інших цивілізованих країнах, в паспортах зникла
згадка про етнічність (так звана «п’ята графа»). На тлі багатьох інших пост-комуністичних країн міжнаціональні стосунки в Україні виглядають
дуже добре. Але багато ще треба зробити. Нам треба ламати стереотипи і
щодо сіоністів (сіоністи, як і націоналісти, є різні), і про Захід, який їх начебто беззастережно підтримує.
Міфи старі і нові

Періодично в деяких вітчизняних виданнях з’являються антисемітські випади. Можна не дуже турбуватися, коли йдеться про маргіналів із
«Нескореної нації» чи «Ідеаліста», хоча іноді і невелика група екстремістів може спровокувати конфлікт з непередбачуваними наслідками. На
жаль, цього разу йдеться про одну із найвпливовіших газет опозиції, близьку до Олександра Мороза, яку влада хотіла свого часу закрити. Тоді це
не вдалося. А зараз вдасться? Бо привід знайшовся? Вражає обсяг статті
(я читав її в Інтернеті, і вона займає 15 друкованих сторінок) і те, що вона
є передруком із однойменної збірки серії «Бібліотека журналу «Персонал»,
що видається МАУПом (Міжнародною академією управління персоналом). Чому цей несподіваний передрук з’явився саме зараз? Про це трохи
нижче, а зараз щодо самої публікації та її автора. Василь Яременко відо87

мий своїми виступами на захист української мови і культури протягом
багатьох років. Я добре пам’ятаю його виступи під час перебудови, коли
саме питання державності української мови вважалося крамольним. Тоді
він робив добру справу. Зараз він очолює «Інститут культурологічних і
політологічних досліджень при МАУП». Але він – філолог. Справжніх
етнополітологів, які володіють інструментарієм сучасної науки, в Україні
можна перелічити на пальцях (до речі, я себе теж до них не можу віднести). Я поділяю пафос пана Яременка, коли він говорить про стан українців, їх мови та культури. Мене як батька україномовних дітей також надзвичайно турбує, що вони не мають відповідного мовного середовища.
Але до чого тут євреї? Хіба ми не знаємо, що основна причина в самих
нас? Чесно кажучи, не хотілося б наводити брудні антисемітські випади,
якими рясніє стаття. Але зробити це треба, щоб не бути звинуваченим у
«пересмикуванні». Отже, виявляється, що «як і в минулі віки, єврейство
сьогодні прагне панувати, та вже й панує над українським народом, і збагачується за його рахунок». Наводяться цитати з листів до автора про «нахабні жидівські морди» на телебаченні і про те, що «розмальований та оплаканий ними голокост у порівнянні з українською трагедією виглядає досить блідо». Але є й «нові перли» про «400-тисячну орду євреїв-есесівців,
що прийшли з фашистами в Україну» (?!).
Стаття твердить, що вся преса і телеканали контролюються сіоністами, які займають антиукраїнську позицію. До них віднесли і «Зеркало» (з
контексту випливає, що це «ДТ») і контрольовану донецькими «Сегодня».
«Американського сіоніста, власника україножерних видань «Корреспондент» та «Kyiv Post» Джеда Сандена», як і інших медіа-власників, «належало б депортувати з України або віддати під суд, є за що». Але постає
питання, чи сіоністи контролюють і медіа-імперію Андрія Деркача, і газети опозиції (від лівих до правих)?
Як це буде використано?

Про можливість використання владою антисемітської публікації проти
Мороза і «Сільских вістей» вже говорилося. По-друге, ВСЮ опозицію
будуть дискредитувати перед Заходом, виставляючи її антисемітською.
По-третє, проблема полягає в тому, що ті, хто виступають на захист української мови та культури, асоціюються в громадській думці насамперед з
«Нашою Украною» і БЮТ. Отже, якщо антисемітські випади лунатимуть
від осіб, що претендують на звання українських патріотів, це відіб’ється і
на Ющенкові. Це відштовхне від опозиції тих лібералів і колишніх прихильників інтеграції з Росією (наприклад, Малінковича), котрих події навколо так званої політреформи, ЄЕП, Тузли, а тепер – і Ходорковського,
змушують різко критикувати і Кучму, і Путіна. Ярлик «націоналізму» перешкодить і можливим контактам між «Нашою Україною» і тією прагма88

тичною частиною провладного бізнесу, яка шукає можливості відійти від
Кучми і забезпечити собі нішу на випадок перемоги опозиції. А ось і прямий випад Яременка проти потенційного переможця президентських перегонів: «Гроші сіоністів уже пливуть у передвиборні штаби майбутніх
кандидатів у президенти України, що дає їм впевненість: хто не переможе – буде їхнім ставлеником і має відробляти вкладені гроші... схоже, що
в 2004 р. народ знову буде обдурено». Вам це не нагадує тезу влади про
те, що опозиція від влади нічим не відрізняється? Проблема, на жаль, полягає в тому, що серед опозиції дійсно є окремі особи, які дозволяють собі антисемітські висловлювання, причому з високої трибуни. Так, ветеран
парламенту Василь Червоній заявив під час парламентських слухань, що
голодомор і репресії в Україні були організовані сіоністами, котрі «вивчали Тору і Талмуд» і «були запеклими ворогами християнства». Якщо
провладним силам не вдасться збити рейтинг Ющенка або ж знайти інші
шляхи, вони можуть вдатися до провокацій. Пам’ятаємо, як було здійснено спробу дискредитації Мороза у зв’язку з терактом проти Вітренко.
Пам’ятаємо, як Путін прийшов до влади на хвилі боротьби з терористами. Розіграти карту міжнаціональної ворожнечі намагалися і в ході
кампанії 2002. Це і свистопляска в ЗМІ, підконтрольних «есдекам», навколо проблеми реабілітації УПА і дивізїї «Галичина», і навіть навколо
трагічного вбивства кандидата від СДПУ(О) Миколи Шкрібляка, коли прозоро натякалося, що це на руку «націоналісту Зваричу». Згадаймо, як це
збіглося із наростаючою хвилею антиамериканізму і спробами представити націонал-демократів як «руку Заходу». До речі, це відбувалося в тих
же самих «контрольованих сіоністами ЗМІ». Отже, насправді вододіл
іде не по лінії «патріоти, українці – Захід, сіоністи», а по лінії «олігархія –
демократія». Цього літа ми бачили спроби «есдеків» використати дискусії навколо волинських подій не з метою знайти історичну правду, а з
метою дискредитації правоцентристської опозиції. Наприклад, до однієї з
теледискусій від «Нашої України» запросили Тягнибока із маргінальної
Соціал-національної партії. Чому саме його? А тому, що він відомий своїми радикальними заявами, і глядача можна тим полякати.
За опосередкованими даними, гра на міжнаціональній проблематиці
планується «есдеками» і в ході виборів 2004. Схоже, і «донецькі» можуть
до неї долучитися (це засвідчила «війна плакатів» під час поїздки Ющенка до Донецька). Треба врахувати і можливість провокацій на міжнаціональному грунті влади/окремих груп від партії влади/спецслужб одного з
наших сусідів: між українцями і поляками в Західній Україні, росіянами і
кримськими татарами в Криму, українцями і росіянами в Східній Україні,
і проти євреїв. Захмелілі підлітки після футбольного матчу вже били шибки в київській синагозі. Але ж з подібного можна спробувати зробити і
передвиборний трюк?
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Опозиція мусить бути свідомою цього, і виробити план контрдій. А
перший крок доволі простий: опозиційна преса не має бути місцем сумнівних публікацій. Навпаки, саме вона мусить давати відсіч спробам роз’єднати нас за міжнаціональною ознакою.
(«Українська правда», 6 листопада 2003 р.)
СЕМЕНА И ВСХОДЫ АНТИСЕМИТИЗМА. КТО ГОТОВИТ ПОЧВУ

Сергей Лозунько.
Одной из отличительных черт Украины, ее несомненным достоинством в сравнении с другими постсоветскими государствами является межнациональный и межэтнический мир, сохраняемый на протяжении всех
лет независимости. Взвешенная политика властей и присущая украинскому
народу толерантность позволили избежать катаклизмов, не миновавших
Россию, Молдавию, Кавказ или республики Средней Азии. Даже из новоиспеченных членов ЕС – стран Балтии – тысячами бежали (либо были выдворены) русскоязычные жители. А сотни тысяч до сих пор пребывают
там на бесправном положении. Украина в этом плане – гораздо более европейская и цивилизованная.
Но в последнее время из уст политиков и общественных деятелей, а
также на страницах прессы все чаще звучит тема антисемитизма, отдельные
проявления которого не могут не беспокоить демократическую общественность. Более того, это уже вышло за пределы нашей страны. Статья в
газете «Сільські вісті» (главный редактор – депутат фракции социалистов
Иван Бокий) от 30 сентября 2003 г. «Евреи в Украине сегодня: реальность
без мифов», написанная профессором МАУП Василием Яременко, вызвала
озабоченность и за рубежом.
А Международный антифашистский комитет, возглавляемый Александром Шлаеном, подал в Шевченковский районный суд Киева и в Генпрокуратуру заявление, в котором требует в соответствии с Конституцией
и законодательством Украины закрыть газету «Сiльськi вiстi».
6 ноября на сайте «Украинской Правды» была размещена статья «Карта
антисемитизма в предвыборной игре», в которой автор рассматривает вышеупомянутую публикацию в «Сiльських вiстях».
Журналист «УП» указывает, что статья г-на Яременко (ее мы коснемся
ниже) «пестрит» «антисемитскими выпадами», а также отмечает, что эта
публикация уже вызвала резонанс за рубежом. Посетовав, что такой материал напечатан в «...одной из самых влиятельных газет оппозиции,
близкой к Александру Морозу», и мимоходом бросив, что «иногда и небольшая группа экстремистов может спровоцировать конфликт с непредсказуемыми последствиями», главную опасность автор все же усмотрел
не в том, что статья задевает национальные чувства евреев (да по большому счету – и украинцев, которые преимущественно довольно толеран90

тный народ), сеет раздор в обществе и провоцирует люмпенизированные
элементы, а в том, что существует возможность «...использования властью
антисемитской публикации против Мороза и «Сільських вістей»». (Как
уже сказано, этим «трудом» заинтересовалась не власть (к сожалению), а
Международный антифашистский комитет).
Автор даже целый раздел озаглавил «Как это будет использовано?»
В частности: «...проблема заключается в том, что те, кто выступает в защиту
украинского языка и культуры, ассоциируются в общественном мнении в
первую очередь с «Нашей Украиной» и БЮТ.
Следовательно, если антисемитские выпады будут раздаваться от людей, которые претендуют на звание украинских патриотов, это отразится
и на Ющенко».
Приводит журналист «УП» и пример «провокативного» поведения
властей: «Например, в одну из теледискуссий от «Нашей Украины» пригласили Тягныбока из маргинальный Социал-национальной партии. Почему именно его? А потому, что он известен своими радикальными заявлениями, и зрителя можно этим попугать».
Казалось бы, чего проще – не включать в партийные списки лиц, известных «своими радикальными заявлениями». Но если уж такие политики в списках появляются, это, естественно, характеризует и того, кто их
составлял – а как иначе? Вероятно, было бы намного хуже, если бы от
общества скрывали правду, в т. ч. истинное лицо членов команды и соратников того или иного популярного политика.
Очевидно, здесь налицо ситуация, которую народная мудрость определяет как «перекладывать с больной головы на здоровую». И в последнее время мы уж слишком часто наблюдаем подобное. Какой-нибудь политик, принадлежащий к вполне определенной партии или блоку, опускается до сомнительных высказываний или умозаключений, а когда ему
на это указывают, он либо его ближайшие соратники начинают кричать о
провокациях: мол, оппоненты хотят бросить тень на светлое имя партии...
На самом деле задача журналистов – своевременно обращать внимание на болевые моменты, чтобы пресечь возможные трагедии в самом зародыше.
Семена...

Цитировать все пассажи профессора Яременко нет возможности –
его статья по объему занимает две полосы формата А2. Поэтому приведу
лишь некоторые.
Скажем, ставит Яременко «проблему» «читачеві – до роздумів»: почему «грецька національна громада в Україні більша за єврейську», а вот
«у Верховній Раді, в українському уряді, в адміністрації президента» соответствующим образом не представлена? Но Яременко не ждет, пока
читатель самостоятельно додумается, – он предлагает готовый ответ:
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«Секрету «чому», власне, й немає – він у різних фінансових можливостях.
Греки, як і українці, народ обікрадений. Культура самих греків не дозволяє красти, грабувати». Из чего сам собой напрашивается вывод, что культура евреев только и зиждется на кражах и грабежах.
Яременко повторяет давний прием антисемитов – поднимает надуманную «проблему пропорциональности», точнее – пытается заострить
внимание на непропорциональном присутствии евреев в той или иной
сфере деятельности или общественной жизни. Цель – создать у населения
впечатление о еврейском «засилье», о нарушении прав других национальностей евреями.
Однако следует разобраться: в чем состоит равноправие? В пропорциональности (одинаковом проценте политиков, бизнесменов или писателей у всех народов)? Конечно, нет! Равенство людей заключается в том, что
права отдельного человека никак не зависят от его национальности...
Яременко предупреждает: «Як і в минулі віки, єврейство сьогодні
прагне панувати, та вже й панує над українським народом, і збагачуватись за його рахунок...»
«Українці повинні знати, що інформаційний простір України цілковито в єврейських руках і що всі ми споживаємо інформаційну й духовну
продукцію із єврейської ідеологічної кухні».
И «уже прозвучали голоси обурення, що, порушуючи закон, єврейські олігархи в Україні мають по три і більше телеканалів в одних руках».
Уж не г-на ли Томенко, подававшего запросы в Антимонопольный комитет по поводу концентрации СМИ в олигархических руках, имеет в виду
г-н Яременко, когда пишет про «голоси обурення»?
А вот и «нова проблема», поставленная профессором, – «уроки єврейського Голокосту в українських школах». Возмущает г-на Яременко
тот факт, что учитель истории должен отмечать «особливу жорстокість
фашистів щодо євреїв».
Вряд ли профессору не известно, в чем заключалась особенность
фашистского подхода к евреям. Действительно, в абсолютных числах потери русских, украинцев или поляков в годы Второй мировой войны сопоставимы с количеством евреев, погибших от рук нацистов. Но если
славяне имели хоть какую-то возможность спастись – приняв «новый мировой порядок» по гитлеровскому образцу, или, например, путем сотрудничества с оккупантами, то для евреев и цыган была уготована одна-единственная дорога – в газовую камеру, безо всяких шансов на спасение. И
только за то, что они – евреи (цыгане).
Более того, пытаясь придать дополнительную остроту, Яременко переводит «проблему» в бинарную плоскость «или – или»: «чекай, Україно,
нового предмета, очевидно, знову за рахунок скорочення кількості годин
на українську мову, літературу, історію». Т. е. читателю предлагается
мыслить антитезами: или изучение холокоста, или изучение украинского
языка, литературы, истории. Странная, мягко говоря, постановка вопроса.
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А вот и предложение профессора Яременко министру образования
Кременю: «...звертаюся до Вас із пропозицією ввести в шкільну програму
курс українського Голокосту і Геноциду з метою, визначеною Щупаком І.,
«формувати національну самосвідомість та історичну пам’ять», щоб кожен учень знав, що в 1932–1933 роках мільйони українців були заморені
голодом, організованим євреями з помсти: що в 1937–1938 роках нові
мільйони українців були знищені НКВД, яке на 99 відсотків складалося
з євреїв і було кероване лідерами сіонізму».
Вот эта последняя фраза – о го лодоморе, устроенном евреями в Украине, уже звучала даже с трибуны Верховной Рады. И произносивший ее
депутат от «Нашей Украины» Василий Червоний не зря ссылался на «научные источники». «2000» обращали внимание на выступление Червония
на слушаниях по голодомору.
Недавно в редакцию пришло письмо от Я.Загоруя (опубликовано в
«2000» 17 октября), который советует мне «почитать или хотя бы пролистать» книгу Ю.Шаповала «ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи».
Вероятно, по мнению Загоруя, «почитав или пролистав» указанное
сочинение, я должен был лично убедиться, что сказанное Червонием соответствует истине.
Но в чем можно убедиться, читая подобные труды? В наличии евреев
среди руководства ЧК-ГПУ-НКВД? Так это не новость. Еще в «Архипелаге
ГУЛАГ» Солженицын перечислял фамилии (значительное число которых –
еврейские) руководителей советских карательных органов и начальников
лагерей.
Дело ведь совсем в другом – используя такого рода данные, некоторые
«исследователи» выводят тенденцию, делают обобщения вроде «метою
цього злочину (голодомора. – Авт.) було «принесення українців у жертву
як християнського народу» та «звільнення Руси-України від українців»
(В. Червоний, 12 февраля 2003г., ВР). И выходит, что за злодеяния отдельных лиц (вне зависимости от их количества) ответственность возлагается
на весь народ. К слову, «Архипелаг» Солженицына вовсю использовали
русские шовинисты и антисемиты.
Более того, есть и «труды» израильских шовинистов, которые прославляют, например, Лейбу Бронштейна (Льва Троцкого) как «великого
сына еврейского народа» за то, что уничтожил много русских. И что?
Следует кричать «Эврика!» и указывать пальцем – дескать, сами признались?! Нет, ведь стиль подобных авторов не является нормой для евреев,
так же как стиль Яременко – для украинцев.
Профессор Яременко пишет о якобы 99% евреев, засевших в НКВД
и вершивших свои «темные дела». А вот экс-глава союза писателей СССР
Владимир Карпов пару лет назад издал книгу «Генералиссимус», посвященную Сталину. Желая подчеркнуть мудрость и дальновидность во93

ждя, Карпов приводит «документ» – докладную записку Берии на имя
Сталина, из которой следует, что 90% репрессированных в тридцатые годы... как вы думаете, кто?.. – евреи! По Карпову (который тоже претендует на «научность» своей работы), если бы не «еврейские чистки» Сталина, то и войну бы СССР проиграл, да и вообще конец света бы наступил.
Любопытно, не правда ли? В одном случае 99% палачей – евреи. В
другом 90% жертв – тоже евреи. Парадокс? Нет. Все дело в том, что
авторы ставили перед собой разные задачи, и евреи для них были всего
лишь инструментом. Яременко с Червонием искали «ответственных» за
голодомор, а Карпову евреи понадобились для демонстрации государственной мудрости Сталина...
В чем опасность статей, подобных написанной Яременко? В том, что
их содержание прикрывается ученым званием автора – профессор. И это
звание оказывает завораживающее действие на читателей (видимо, и
Я.Загоруй попался на этот крючок). С другой стороны – печатаются они в
газете, выходящей почти полумиллионным (!) тиражом.
Надо отметить, что «Сільські вісті» не одиноки. В ряде других изданий можем встретить пассажи, которые практически слово в слово повторяют фразы Яременко.
В газете «Грани-плюс» (главный редактор – социалист Юрий Луценко) от 29 сентября 2003 г. (статья «Балда с эклером») г-жа Коробова комментирует события во Львове 25 сентября: «львовский эсдек(о) Шурма,
которого националы вместе с наехавшим во Львов десантом Ющенко в
горсовете и облсовете «утискали»,.. и, кроме прочего, жалуется на некие
антисемитские проявления – я верю, что они, наверное, есть».
«Конечно, – заключает Коробова, – на слабые галицкие нервы, тонкую душу и нестойкий интернационализм дуплет антисемитско-антироссийский мог случиться...»
«Вот они (галичане. – Авт.) теперь и борются с последствиями, когда
в кране нет воды... Тем более, блин, ее ж эти самые действительно выпили... Ну, не сами. Но попили». (Не напоминают ли вышецитированные
слова Яременко о том, что «еврейство» «панує над українським народом,
і збагачується за його рахунок»?)
Мало того, что журналист позволяет себе антисемитские высказывания, так еще и галичан какими-то люмпенами выставляет, которых любой
буквально повод может спровоцировать на «дуплет антисемитско-антироссийский».
Та же Коробова 3 ноября 2003 г. («С дядей – вдоль по Питерской»)
рассуждает о том, что не следует, мол, политикам перед телекамерами креститься – «показуху с осенением лбов устраивать». Затем перечисляет –
кому, собственно, не следует – «ни президентам, ни премьерам, ни политикам – никому». Казалось бы, никому – и все тут. Так нет, у нее имеется
отдельное предостережение, особое: «Граждане евреи, вас это тоже касается!»
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Или вот украинская редакция радио «Свобода» (финансируемая,
кстати, правительством США), 18 августа 2003 г. Репортаж с открытия
Мирового конгресса украинцев, который ведет Ганна Стецив. Среди прочего, журналистка рассказывает: «Його Святість Патріарх Філарет, зверхник УПЦ Київського Патріархату, розпочав Конгрес молитвою, де всі
змовили, окрім Дмитра Табачника, звичайно, «Отче Наш»».
Спрашивается: к чему эти подчеркивания? Продемонстрировать, что
есть «мы», а есть – «они»?..
Выше цитировалось «предупреждение» Яременко о том, что «...інформаційний простір України цілковито в єврейських руках...»
Ему вторит близкая к Ющенко газета «Україна молода» от 22 октября 2003 года: «...маємо натомість по-новому «совковізований» телеканал,
який дехто вже воліє називати «Першим обрізаним»» (статья «Криве дзеркало УТ-1, або Чого не поділили Верховна Рада та Національна телекомпанія»). И хотя журналист оговаривается, что имеет в виду «одну партию», тем не менее употребляет именно национальные характеристики в
контексте негативных высказываний в адрес телеканала.
А теперь вновь возвращаюсь к работе профессора Яременко. На протяжении статьи он обильно цитирует письма своих читателей. Это – отклики на предыдущие публикации Яременко по «еврейскому» вопросу. В
частности, «мою публікацію в «Сільських вістях» 15 листопада 2002 року, – пишет профессор, – читачі сприйняли як потрібну і своєчасну».
Более того, «у телефонних розмовах і листах до редакції газети» читатели, оказывается, «підкреслюють, що порушена проблема давно непокоїть
українську націю».
И вот какие идеи овладевают людьми после чтива, которое предлагает им г-н Яременко.
Читатель из Ровно: «...я викинув телевізор на смітник, щоб не калічити свого сина тією пропагандою непотребу, розпусти, жорстокості й
мерзоти, яка повсякчас звалюється на нас від тих же чужаків, які обліпили СТБ, ICTV, Інтер, «1+1», «Новий канал». І справді, немає там на що
дивитися, окрім нахабних жидівських фізіономій...»
В этом месте Яременко в скобках поясняет: «Довели чоловіка до антисемітизму, деморалізували, але ще не денаціоналізували, бо патріотичний спротив порушенню прав української людини тільки посилився».
(Перечитайте несколькими абзацами выше цитату из г-жи Коробовой –
примерно так же она поясняла причину проявлений антисемитизма во
время львовских событий.)
А вот читатель из Броваров: «Піднята проблема виживання українців
на своїй Батьківщині саме в цей тяжкий час. Як же так сталося... Чому ж
серед українців не знайшлось жодного депутата, який би довів до відома
всьому суспільству, що останні 12 років Україною керують «жиди». Так,
«жиди», бо євреї – це ті, що розбудовують свою батьківщину – Ізраїль».
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Из письма, адресованного в редакцию «Сільських вістей» для Яременко: «Серед будь-якого народу є люди добрі і є сволота. Але цей народ
має особливу хитрість і підступність та вміння виставити себе страдальцем» (выделено Яременко).
Или вот из Кировоградской области: «Чому українці не вимагають
каяття у євреїв за людей, яких вбили Каганович, Троцький, Зінов’єв, Каменєв? За Жовтневу революцію 1917 р., голодомор 1933 р. і т. д.?» И т. д. и т. п.
И таких «листів-відгуків, – пишет профессор, – дуже багато». Но если Яременко трактует этот момент как пробуждение патриотизма и национального самосознания украинцев, то, на мой взгляд, это свидетельствует о пробуждении национального противостояния – именно такого
результата (независимо от заявляемых целей) достигают подобные публикации. И на примере цитированных читательских писем это хорошо
видно.
К сожалению, антиеврейские высказывания, все более откровенно и
назойливо проскакивающие в СМИ, зачастую остаются без внимания со
стороны наших видных политиков. А уж когда антисемитские пассажи
звучат от их однопартийцев (соблоковцев) и проходят без всякой реакции –
это и вовсе вызывает недоумение и наталкивает на размышления. В первую очередь: а те ли это люди, за которых они себя выдают?..
Политические лидеры должны идти на полшага впереди своего электората, служить для него примером, демонстрировать избирателю на собственных поступках и решениях свой «европейский выбор», о котором
твердят постоянно.
(«2000», 2003-11-14)
«СІЛЬСЬКІ ВІСТІ» НАШКОДИЛИ – И ИСПУГАЛИСЬ

Газета «Сільські вісті», которая недавно прославилась тем, что поставила рекорд по разжиганию межнациональной вражды за всю историю
независимой Украины своей публикацией явно антисемитской статьи так
называемого «профессора» Василия Яременко, испугавшись ответственности, решила все списать на… рекламу.
Публикация статьи Василия Яременко «Евреи в Украине сегодня: реальность без мифов» возмутила всю украинскую общественность циничностью, ксенофобским и человеконенавистническим духом. О чем, кстати,
говорили представители украинской интеллигенции, журналисты и писатели. Официальное заявление с осуждением разжигания межнациональной вражды в публикации «Сільськіх вістей» принял Государственный
комитет по делам национальностей и миграции. А Международный антифашистский комитет обратился в суд, требуя уголовного наказания разжигателей межнациональной вражды. Испугавшись подобного резонанса, поняв, что сегодня в Украине безнаказанно разжигать межнациональ96

ную вражду не удастся, руководство газеты «Сільські вісті» решило все
свалить… на рекламу. Оказывается, как пишут «Сільські вісті», статья
профессора Яременко была всего-навсего «платной рекламой его новой
книги».
Безусловно, в газете бывает и реклама. Однако, напомним газетчикам
«Сільськіх вістей» требования Закона о рекламе: материалы, помещаемые
на коммерческой основе в газете, должны быть соответствующим образом
обозначены рубрикой «Реклама» или «На правах рекламы», выделены либо
текстом, либо иными полиграфическими способами. Естественно, ничего
этого в публикации Яременко нет. Просто-напросто, почувствовав, что
придется отвечать за разжигание межнациональной вражды, «Сільські вісті» решили «соскочить»: дескать, реклама…
Кстати, за рекламу нужно платить. Оплатил ли эту «публикацию»
целого вкладыша(!) в газету размером в две полосы формата А-2 пан
Яременко? По информации рекламного отдела «Сільськіх вістей», он должен был внести в кассу газеты ни много ни мало 60 402 гривни, то есть
более 11 тысяч долларов (и эта сумма еще – без учета НДС и налога на
рекламу!)
Черную кошку не отмоешь добела! Придется «Сільськім вістям» ответить по закону – и никакой якобы рекламой мозги не запудрить.
Чтобы отвлечь внимание читателей, «Сільські вісті» вдруг набросились на инициатора иска на них – Международный антифашистский комитет, в составе которого – видные деятели международного антифашистского движения, ветераны Второй Мировой, известные деятели науки и
культуры. По имеющейся у нас информации, Международный антифашистский комитет готовит новый иск за клевету на свою организацию.
«Сільські вісті» никак не могут понять: времена клеветников и разжигателей межнациональной розни, которые могли бы пачкать газетные страницы подобной «рекламой» безнаказанно, уже прошли! Придется отвечать!
Профессор МАУП Яременко – главный олигарх Украины!
Оказывается, самыми богатыми рекламодателями в Украине являются те, кто разжигает межнациональную вражду и публикует в прессе
свои прогеббельсовские бердовые идеи. Во всяком случае именно так
утверждает газета «Сільські вісті». Возмутившая общественность откровенной ксенофобией, человеконенавистничеством и антисемитизмом статья
профессора МАУП Василия Яременко в этой газете, как оказалось, была
всего-навсего «платной рекламой новой книги этого автора».
Сейчас Шевченковский суд столицы рассматривает иск Международного антифашистского комитета к газете «Сільські вісті» по факту разжигания межнациональной вражды. Испугавшись ответственности, газета
«Сільські вісті» начала утверждать, что это, дескать, была платная реклама. Суд и соответствующие органы, очевидно, в таком случае обязатель97

но поинтересуются, оформлена и оплачена ли эта «реклама» надлежащим
законным образом. В частности, внес ли профессор МАУП Яременко в
кассу газеты «Сільські вісті» положенные за подобного объема рекламу
(по расценкам рекламного отдела «СВ») 60 тысяч 402 гривни (без учета
НДС и налога на рекламу). И если окажется, что только за рекламу своей
книжки, наполненной полуфашистскими утверждениями, профессор МАУП
Яременко заплатил почти 12 тысяч (!) долларов, то наши поздравления
профессору – он чемпион среди олигархов! Таких денег на рекламу межнациональной розни и разжигание ксенофобских настроений в Украине
еще никто не тратил!
(Mignews.com.ua, 12.11.2003 // 11-22)/

***
ЖАБА ДАВИТЬ? РЕПЛІКА. ШАБАШ НИЩИТЕЛІВ «СІЛЬСЬКИХ ВІСТЕЙ»

Минулого тижня дано старт новому витку владного наступу на «Сільські вісті».
Це явна ознака того, що режим Кучми почав президентську кампанію і, як стало відомо з вірогідних джерел, приступив до здійснення розробленого на Банковій «хитрого» плану знищення опозиційної преси.
А почали з «Сільських вістей» тому, що вона є наймасовішою народною газетою.
Те, що не вдалося Кучмі 2000 року, він хоче здійснити на заході свого президентства. Наступ іде в двох напрямках: адміністраціям на місцях
дано команду будь-що стримувати, аж до заборони (незаконної!), передплати на «Сільські вісті» і водночас руками якогось «Міжнародного антифашистського комітету» замахнулися нищити газету через Шевченківський суд м. Києва за публікацію нібито антисемітських (насправді –
антисіоністських) статей професора Василя Яременка проти розгулу
сіонізму в Україні.
До виконання цього завдання підпряглися й деякі засоби масової інформації. Хай уже «Столичные новости» – рупор горезвісного Рабиновича, але до кампанії цькування «Сільських вістей» прилучилися й «Факты»
та «2000». А втім, чого дивуватися? «Факты» є газетою сім’ї Кучми – Пінчука, «2000» – тижневик, який обслуговує СДПУ(о) вірою й правдою.
Ось тільки в самих їхніх публікаціях немає ні віри, ні правди. «Факты»,
щоправда, тільки викладають інспіровану найманами та шлаєнами заяву
Держкомнацу, а ось «2000» закипіли гнівом статтею якогось С. Лазунька
аж на дві сторінки. У полеміці з «Сільськими вістями», де автор не так сперечається з фактами, наведеними в нашій газеті, а радше зі своїм розумінням проблеми виходить на оцінки, яких у нас і не могло бути, бо стосуються інших граней людських відносин, журналіст припускається і фактичних помилок. Так, він стверджує, що головним редактором «Сільських
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вістей» є Іван Бокий – «депутат фракції соціалістів». До відома пана Лазунька, наш колега І. Бокий уже друге скликання працює у Верховній Раді і
не може як депутат займати будь-яких адміністративних посад. Він є законослухняним громадянином і участі в керівництві газетою не бере. Іван
Бокий є нашим активним автором, разом з народними депутатами Б. Олійником та К. Ситником – членом редакційної ради, головою якої є попередній головний редактор І. Сподаренко. До згаданих публікацій ніхто з них,
до речі, взагалі не має ніякого відношення. Так само, як і Олександр Мороз
та Соціалістична партія, на близькість газети до яких натякає «2000». Ще
б «пришили» близькість до Пентагону чи Білого дому, але на це, мабуть,
фантазії не вистачило. Хоча за бажанням можна встановити «близькість»
і до Юлія Цезаря та Калігули, у нас є на це мастаки.
До домислів та інсинуацій, що дуже дивно, вдалося й інтернет-видання
«Українська правда». Його автору О. Гараню взагалі ввижається, що вся
українська опозиція заразилася антисемітизмом і через це не буде підтримана Заходом. Дай Боже, щоб опозицію і нашу газету розумів український
народ, а закордону ми якось пояснимо, що й до чого. Там же не всі простаки, як мислять собі організатори наступу на «Сільські вісті».
Хоча що пояснювати? Вкладки із передруком статей В. Яременка –
це звичайна платна реклама, яка пропонує читачам підготовлену ним книгу,
що й видно із зносок до другої публікації. І робити у зв’язку з цим якісь
далекосяжні висновки щодо антисемітизму нашої газети просто безглуздо. Виходить, горілку рекламують алкоголіки, цигарки – курці, а зброю –
убивці? Хай уже «Міжнародний антифашистський комітет» (ніхто толком не пояснив, що воно таке) бавиться у ці ігрища, комітет, який не захистив жодного українця, жодного єврея од режиму Кучми, від голоду й
холоду, від закриття лікарень і шкіл, від безгрошів’я, від визискування
олігархами. Але якщо за неправедне діло беруться журналісти, то про що
мова? Жаба давить, що нас передплачують, а їх, незважаючи на владну
підтримку і рекламу, – ні?!
Хоча... Зрештою, вони тільки виконують завдання влади, завдання
режиму Кучми і СДПУ(о). Як колись виконували завдання КПРС. Конформісти завжди з тим, хто при владі, і завжди з режимом, яким би він не
був. Як і всякі так звані антифашистські комітети, котрі борються не з
фашизмом, а з українським народом, – заодно з Кучмою і компанією.
(І.ПИВИШИН)
(«Сільські вісті» 2003.11.18)

***
Ярослав Загоруй
Уважаемые господа!
Не могу не отреагировать на статью Сергея Лозунько «Семена и
всходы антисемитизма». Нет, я полностью согласен с тем, что ни в коем
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случае нельзя винить весь народ за преступления некоторых его представителей.
Однако, мне кажется, «2000» использует двойные стандарты. За примером далеко ходить не надо: статья «Давайте учиться у евреев» (в прошлом номере газеты), где прямо говорится о том, что Германия не смеет
упрекать Израиль из-за холокоста. Получается, весь немецкий народ должен до конца дней своих отвечать за злодеяния национал-социалистов
Третьего рейха? (От редакции: Читатель, вероятно, не почувствовал того
значения, которое было вложено в слово «не смеет». В данном случае «не
смеет» означало не «не имеет права», как прочел автор письма, а «не осмеливается».) Все поколения немцев обязаны молча следить за военными
преступлениями израильской армии против мирного палестинского населения или за другими противоправными действиями Тель-Авива?
Понимаю, что главный смысл статьи был в другом: Германия позволяет себе вмешиваться во внутренние дела Украины. Однако это упрек в
адрес руководства страны, которое разрешает подобное Вашингтону, Москве и Берлину.
Да, приведенные цитаты из статьи профессора Яременко и других не
могут восприниматься позитивно, однако стоит задуматься: почему они
появились, кому выгодно провоцировать антисемитские настроения народа? Откровенно говоря, политика Израиля по отношению к Палестине
не может не вызывать негодования. А ведь именно это – первопричина
нового витка антисемитизма в мире.
И все же проблема в статье С.Лозунько освещена односторонне. Сейчас
нужно поглубже подходить к этому, искать причины, а затем выводить следствия. Именно так можно прийти к истине. Обычная демагогия или констатация факта ни к чему не приведут.
В свое время, пытаясь понять причины холокоста, я много читал о
немецком национал-социализме, осилил «Майн кампф».
Почему антисемитизм стал идеологией государства? Почему в украинской и зарубежной литературе прошлых веков находим столь негативные образы евреев? Почему никто не раскрыл причин возникновения патологической ненависти к евреям?
Можно ли было избежать холокоста? Почему не удалось этого сделать? К каким выводам пришли народы после этой трагедии? Да, холокост навсегда останется в памяти человечества черным пятном, как и рабовладельческий строй, голодоморы в Украине, этнические чистки в Югославии, использование химического оружия против курдов в Ираке, тысячи
войн и катастроф и другие ужасные события.
Однако почему, когда говорят о холокосте, забывают о погибших цыганах, украинцах, поляках, россиянах. Почему всячески стараются замять
курдский вопрос, замечая только палестинский, хотя они оба в равной
мере значительны?
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Проблема евреев в том, что они пытаются убедить всех, что холокост – самая страшная трагедия в истории человечества. Я отнюдь не националист, и, упаси Господи, не неонацист. Считаю, что во всех школах
должен быть урок национальной терпимости как пример мирного сосуществования всех национальностей. Помнить мы должны и о других трагедиях.
Я понимаю отказ России принести Украине извинения по поводу голодомора 1932-33 гг., так как его организаторами были и евреи, и грузины, и представители других национальностей, которые находились у власти. Но если Россия объявила себя правопреемницей Советского Союза,
значит, к ней перешли и долги как материальные, так и моральные, которые следует отдавать. И здесь стоит поучиться у немцев, взваливших на
себя груз ответственности за две мировые войны и холокост.
Сегодня в мире существует не только антисемитизм. Нельзя забывать
нетерпимость по отношению к американцам, арабам, россиянам, «лицам
кавказской национальности». Причем в последних случаях мы имеем дело с национализмом на государственном уровне, что намного выше, чем
уровень СМИ и отдельных политиков.
С уважением Ярослав Загоруй.
(http://www.news2000.kiev.ua/print/aspekty/uvazhaemyegospoda.html,
2003-12-19 15:00:00))

***
Анатолий Фидель, г. Херсон:
Здравствуйте, уважаемый т. Лозунько! (не знаю, к сожалению, вашего имени-отчества)
Пишу под впечатлением прочитанной статьи «Семена и всходы...»
Спасибо за добрые и объективные слова! Вам пишет участник ВОВ, в войну
летал (стрелок-радист) на бомбардировщиках ТУ-2 и др. Воевать закончил
в Порт-Артуре в 1945-м. Статью пана Яременко пока не достал, но приведенных в вашей публикации цитат и комментариев достаточно, чтобы утвердиться в своем мнении о гнезде г-на Щекина, МАУПе и его «птенцах». Они
не первые и не последние. Позвольте с вами поделиться своим опытом.
В разгар перестройки в Москве из щелей вылезли т. н. патриоты, а
фактически зоологические антисемиты. С.Куняев (ныне гл. редактор журнала «Наш современник»), Баркашов, общество «Память» и др. Антисемитизм получил т. н. гласность! Я написал, чтобы поделиться мнением со
своим бывшим командиром, Героем Советского Союза, заслуженным летчиком-испытателем М. Л.Галлаем (2 года тому его не стало). В одном из
своих писем он мне писал: «Я считаю, что выступать во весь голос против
антисемитизма должны прежде всего не евреи, т. к. водораздел проходит
не по национальному признаку, а по признаку порядочности...»
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Или: «Когда мы с вами летали, никто не интересовался нашей национальностью. Мерзкая вещь – война! Но в отношении нравственного состояния общества время было более светлое(!). По крайней мере было ясно, где враги, а где – друзья».
Так что от души вам благодарность!
Если позволите, несколько слов о «социалистической» прессе («Сільські вісті», «Грани-плюс»). В 90-е годы в Херсоне проводил пресс-конференцию нардеп из Херсонщины, известный социалист С.Николаенко, где хорошо проехался по сионистам и т. д. и т. п. Я был в шоке (тогда верил Социалистической партии) и написал А.Морозу. В ответ пришло извинительное письмо С.Николаенко (дескать, его неверно поняли и исказили). Сейчас
он верный соратник Ющенко (но это уже другая тема).
Теперь о т. н. пропорциональности. Еще в 1990 г. известный журналист В.Линник опубликовал в «Правде» статью, где писал, «что евреи
были спасены от окончательной гибели благодаря рекам крови, пролитым
русскими на войне» (так примерно).
На эту публикацию ответил письмом в «Правду» (копию посылаю,
вернее, его вторую половину, первая затерялась). Упоминавшийся мной
М.Галлай – достойный сын советского еврейского народа, писал:
«То, что делает т. Линник, оскорбляет чувства двух национальностей
сразу. Ведь, если принять его высказывания всерьез, то русские получают
веские основания сожалеть о своем решающем вкладе в Победу (реки
крови, пролитые за чьи-то посторонние интересы!), евреи – обидеться за
их изображение в виде некоего пассивного «объекта спасения».
Кстати, если допустить, вслед за В. Линником, что реки русской
крови были пролиты с единственной или хотя бы главной целью спасения евреев, то пришлось бы с горечью признать, что пролиты они были,
увы, напрасно. Ведь миллионы евреев погибли в Германии и оккупированных ею странах Европы – и мы, Советский Союз, силой обстоятельств
не смогли этому помешать. Новые миллионы теперь уже советских евреев погибли на оккупированной врагом территории нашей родины. И когда она действительно, ценой рек крови, была освобождена, ожидавших
спасения от гибели евреев на ней уже не оставалось. Зато были миллионы
советских людей других национальностей, ожидавших спасения от порабощения, ради чего, вне всяких сомнений, пролить кровь стоило.
Не хочу спекулировать на аналогиях, но не могу не вспомнить геббельсовские листовки, которые фашисты сбрасывали нам во время войны
и в которых содержался провокационный призыв: «Русские солдаты! Не
воюйте за евреев и коммунистов! Втыкайте штык в землю и переходите к
нам». Вряд ли т. Линник обрадуется этому сходству, не отражающему,
хочу надеяться, его взглядов.
Полагаю, что пассажи, подобные допущенному т. Линником и, к сожалению, не замеченному в редакции, особенно опасны сейчас, в условиях обострения национальных отношений в нашем общем доме.
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...С уважением Ваш многолетний подписчик, член КПСС с 1939 года, участник Отечественной войны, Герой Советского Союза»
(http://www.news2000.kiev.ua/print/aspekty/zdravstvujteuvazhaemyjtlo.html,
2003-12-19 15:00:00)

***
Государственный комитет Украины по делам национальностей и миграции выступил с заявлением, в котором осуждаются материалы ксенофобского характера, обнародованные в СМИ. В частности, в сообщении
пресс-службы Госкомнацмиграции Украины, говорится: «Материал в газете «Сiльськi вiстi» от 30 сентября этого года «Євреї України: мiф i реальнiсть», который принадлежит перу профессора В.В.Яременко, вызвал
крайне негативный резонанс в обществе. Автор приводит много необоснованных и оскорбительных для еврейского населения нашей страны высказываний, что может повредить международному авторитету Украины,
посеять межнациональную вражду в государстве. Госкомнацмиграции
Украины решительно осуждает какие-либо проявления национальной и
религиозной нетерпимости, в том числе и антисемитизма и призывает ученых, публицистов, политических и общественных деятелей, всех, кому не
безразлична судьба Украины, проявить максимальную взвешенность, жизненную мудрость, научную добросовестность при освещении необычайно
тонкой проблематики межнациональных отношений и национальных меньшинств. Наша страна, стремящаяся занять надлежащее место в Европейском сообществе, не должна отправляться туда с позорным багажом антисемитизма».
Международный антифашистский комитет обратился в суд с требованием о закрытии газеты «Сельские вести», которая не впервые печатает
антисемитские материалы. Заседание суда состоится 27 ноября 2003 года.
(По матеріалам JewishNews. Київ, 26 листопада 2003 року)
(Mignews.com.ua)
Див. також – «Факты», №209, 12 ноября 2003 г.

***
ЗАЯВА ПАРТІЇ «БАТЬКІВЩИНА»

Чергова спроба влади залякати або закрити газету «Сільські вісті»
партія «Батьківщина» розцінює як чергову брудну провокацію проти опозиційної преси, спрямовану на «зачистку» інформаційного простору напередодні президентських виборів. Не викликає сумнівів, що в цій кампанії
влада використовуватиме будь-які фальшиві приводи та провокації.
Партія «Батьківщина» закликає Верховну Раду, громадян України, всі
опозиційні сили та міжнародні моніторингові організації стати на захист
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газети «Сільські вісті». Ми не тільки закликаємо, але й заявляємо про готовність самим вжити всіх необхідних заходів, аби не допустити розправи над опозиційним виданням.
Соціалістична партія України звертається до читачів газети «Сільські вісті» та до всього українського народу із закликом захистити видання
від «злочинного режиму». Як зазначено у заяві фракції СПУ та її голови
Олександра Мороза, переданій УНІАН, члени партії вимагають від комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації негайно розглянути ситуацію, яка склалася навколо «Сільських вістей» і «забезпечити газеті
нормальне життя». «Ми звертаємося до всіх фракцій і партій: «Станьте
на захист «Сільських вістей».
Пам’ятайте, якщо ви промовчите, режим не забариться розправитися
і з вашим виданням. І з вами також. «Не дайте «спалити» «Сільські вісті».
Пам’ятайте: в пожежі горить все!» – сказано в заяві. СПУ нагадує, що в
ніч з 10 на 11 листопада був спалений будинок першого секретаря Новопсковського РК СПУ Луганської області. А 18 листопада голова Державного комітету України у справах національностей та міграції Геннадій
Москаль запропонував делегатам Асамблеї національних меншин звернення до президента України щодо закриття газети «Сільські вісті» начебто
за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. «В матеріалах газети насправді ніякого розпалювання не було – було звичайне, розважливе обговорення накопичених гострих проблем в народногосподарському і духовному житті народів України, проблем, які завжди були і будуть і які слід
мудро і відверто вирішувати, використовуючи й інформаційний простір», –
зазначається у заяві СПУ. На переконання авторів документа, зазначене
звернення було ініційоване в адміністрації президента, а його завданням
було знищення перед виборами глави держави всієї опозиційної преси.
«Не випадково здійснення цього злочинного плану починається із «Сільських вістей» як наймасовішого, найчеснішого і найавторитетнішого видання об’єднаної опозиції», – сказано в заяві. На місцях дано вказівку зривати
передплату на газети «Товариш» та «Сільські вісті». «Таким чином Банкова
хоче повторити злочинну спробу розправитися з «неслухняною» пресою,
що мало місце в 2000 році!» – йдеться в документі.
(«Сільські вісті» 2003.11.25)

***
ЗАЯВА ФРАКЦІЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ
У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

У ніч з 10 на 11 листопада спалено хату 1-го секретаря Новопсковського РК СПУ Луганської області. Ця пожежа має зловісний відсвіт на зло104

чинному режимі – спалено хату людини, котра безстрашно захищає селян –
їхні права на землю, волю, нормальне людське життя .
Пожежа в «нашому домі» уже стала невідворотним явищем – палять
хати, людські долі, майбутнє держави. Пожежу перекинуто на свободу
слова – режим уже намагається спалити народну газету «Сільські вісті».
18 листопада голова Державного комітету України у справах національностей та міграції Геннадій Москаль запропонував делегатам Асамблеї Національних меншин (і протяг при напівпорожньому залі – присутніх було 10 відсотків делегатів) звернення до президента про закриття газети «Сільські вісті» мовби за розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
У матеріалах газети насправді ніякого розпалювання не було – було
звичайне, розважливе обговорення накопичених гострих проблем в народногосподарському і духовному житті народів України, проблем, які завжди
були і будуть, і які слід мудро і відверто вирішувати, використовуючи й
інформаційний простір.
Ми розуміємо, що звернення Асамблеї ініційоване ззовні – це зловісне яйце, знесене на Банковій, а його завдання має стратегічні заміри –
перед виборами президента знищити всю опозиційну пресу. Не випадково здійснення цього злочинного плану починається із «Сільських вістей»
як наймасовішого, найчеснішого й найавторитетнішого видання об’єднаної
опозиції. А об’єднана опозиція – це весь народ. Таким чином кучмівський
режим прагне закрити рота всьому народу України. Для цього мобілізовано якийсь антифашистський комітет, суд, а тепер ще й Асамблею національних меншин, щоб усе спустити «з ланцюга», нацькувавши на опозиційну пресу.
На місцях дано вказівку зривати передплату на газети «Товариш» та
«Сільські вісті». Таким чином Банкова хоче повторити злочинну спробу
розправитися з «неслухняною» пресою, що мало місце в 2000 році! Але
спалити газети, знищити останні плацдарми свободи слова не вдається
нікому.
Ми віримо, що скрізь – і в комітетах, і в асамблеях, і в судах, і на місцях в адміністраціях та установах «Укрпошти» є розумні, чесні люди,
які не захочуть стати співучасниками злочинних дій. Адже однаково за
всі вчинки доведеться відповідати кожному зокрема.
Соціалістична партія України звертається до читачів «Сільських вістей», до всього українського народу: захистимо народний часопис від злочинного режиму, станемо пліч-о-пліч на захист свободи слова і волевиявлення.
Ми вимагаємо від Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації негайно розглянути ситуацію, яку навколо «Сільських вістей» нагнітає влада і забезпечити газеті нормальне життя.
Ми звертаємося до всіх фракцій і партій: «Станьте на захист «Сільських вістей». Пам’ятайте, якщо ви промовчите, режим не забариться розпра105

витися і з вашим виданням. І з вами також. «Не дайте «спалити» «Сільські вісті». Пам’ятайте: у пожежі горить все!»
Голова Соціалістичної партії України О. Мороз
(19-11-2003 18:10, Майдан-ІНФОРМ,
«Полтавський обласний медіа-клуб,
№56, 21 листопада 2003 р.)

«Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі програма «МИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД: НАЦІОНАЛЬНО-ЕТНІЧНА МОЗАЇКА» (Українська студія радіо «Свобода»)
Сергій Грабовський
30 вересня цього року, у роковини масових розстрілів нацистами євреїв у Бабиному Ярі, газета «Сільські вісті» опублікувала статтю
професора Василя Яременка «Євреї в Україні сьогодні: реальність без
міфів». У цій статті містилися твердження, зокрема, що близько третини
депутатів Верховної Ради України – це євреї, що Гітлер привів 1941 року
в Україну 400 тисяч євреїв-есесівців, що 100% українських телеканалів у
руках сіоністів тощо. «Як і в минулі віки, єврейство сьогодні прагне
панувати, та вже й панує над українським народом, і збагачуватись за
його рахунок, – стверджував професор Яременко. – Одним із засобів досягнення цього є деморалізація і обездуховлення та денаціоналізація, а
другим – захоплення політичної влади. І один і другий засіб на сьогодні
спрацьовують бездоганно. Привид сіонізму в Україні перетворився у
потворну реальність». Впадає в око, що сіонізм при цьому професор
Яременко потрактовує не вслід за світовою політичною наукою, тобто
як єврейський націоналізм, що у минулому мав на меті створення, зараз –
зміцнення Держави Ізраїль, а як ідеологію всесвітнього єврейського
панування. Останнє твердження було характерним для нацистської і
совєтської
Після пропаганди.
публікації цього тексту, на факт появи якого в Україні тривалий час не відреагувало жодне видання, 6 листопада в Інтернет-виданні
«Українська правда» з’явилася стаття професора Олексія Гараня «Карта
антисемітизму у передвиборчій грі». Автор вважає публікацію професора
Яременка у «Сільських вістях» антисемітською і попереджає, що її буде
широко використано у передвиборчій грі. По-перше, буде здійснена спроба
закриття газети «Сільські вісті» – писав професор Гарань. По-друге, всю
опозицію спробують дискредитувати перед Заходом, виставляючи її як
антисемітську. По-третє, все українське в олігархічних мас-медія подаватиметься як вороже євреям. «Опозиція мусить бути свідомою цього і виробити план контрдій, – завершує статтю Олексій Гарань. – А перший
крок доволі простий: опозиційна преса не має бути місцем сумнівних публікацій».
Наступна публікація належить тижневику «2000». Це стаття Сергія
Лозунька «Насіння і сходи антисемітизму». У ній об’єктом критики стають
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як стаття Гараня, так і стаття Яременка. Перша – за те, що Олексій Гарань,
мовляв, перекладає провину за використання антисемітизму у політиці з
хворої голови (тобто опозиційної) на здорову (себто – владну). Друга – за
антисемітизм. Закиди на адресу професора Яременка при цьому вибудовані так, що звинуваченими в антисемітських настроях виявилися і журналістка газети «Грані плюс» Тетяна Коробова, і народний депутат Василь
Червоній, і низка інших журналістів і політиків. 19 листопада у парламенті
Соціалістична партія звинуватила адміністрацію президента України у
тиску на «Сільські вісті». За даними Соцпартії, йдеться про спробу закрити
видання у зв’язку із публікацією статті Яременка за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Того ж дня лідер Соцпартії Олександр Мороз заявив, що в матеріалах «Сільських вістей» не було ніякого розпалювання
міжнаціональної ворожнечі – навпаки (цитата) «було звичайне, розважливе
обговорення накопичених гострих проблему у народногосподарському і
духовному житті народів України».
Напередодні, 18 листопада, «Сільські вісті» у статті «Жаба давить?»
заявила, що публікація статті Василя Яременка – це звичайна платна реклама. 19 листопада сайт mignews зауважив у відповідь, що за законом,
публікація на правах реклами мала бути спеціально позначена, а це не
було зроблене. Впадає в око, що «Сільські вісті» охрестили застороги згаданої статті Олексія Гараня «домислами та інситуаціями», зауваживши
(цитата): «Дай Боже, щоб опозицію і нашу газету розумів український
народ, а закордону ми якось пояснимо, що до чого». Газета зарахувала
всіх критиків публікації Василя Яременка до числа тих, хто «тільки виконує завдання режиму Кучми і СДПУ(о)».
20 листопада у прямому ефірі Радіо «Свобода» народний депутат
Олександр Турчинов від імені партії «Батьківщина» заявив, що «Сільські
вісті» влада незрозуміло у зв’язку з чим намагається звинуватити в антисемітизмі. А 23 листопада в ефір телеканалу «1+1» вийшла програма В’ячеслава Піховшека «Епіцентр», в якій ішлося про антисемітизм в Україні і
його зв’язок із опозицією. На думку київського політолога Віктора Каспрука, почав розігруватися сценарій, про який попереджав професор Олексій
Гарань, але, схоже, його слова не почуті і не будуть почуті опозицією.
Вадим Скуратівський
Одверто кажучи, ця стаття сама по собі мені не цікава. Тому що вона
постає, як одверте похідне від тієї самої фашизоїдної антисемітської схеми, яка десь виникає на повну силу у 1920 роках, що за неї і єврейство і
світ взагалі добряче розплатилися. Йдеться власне про інше, як від резонувала ось оця стаття? І оце вже для мене набагато цікавіше. Ті чи ті соціалісти високого класу вони от необхідним чином от захищають газету
«Сільські вісті», і серед іншого, захищають тим самим публікацію Яременка. Я перепрошую, які ж Ви соціалісти, якщо соціалісти солідарні з
такою негуманною моделлю, то можна згадати, сказати б, постаті подібні
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їм у Веймарській Німеччині 1920 років, коли брати Отто і Грегор
Штрассери намагалися поєднати соціалізм з антисемітизмом. Зрештою,
ще десь наприкінці ХІХ століття Енгельс говорив про «соціалізм ідіотів».
Оце і є саме отакий соціалізм. Але тут ось інше. От в газеті «Сільські
вісті», яка лежить переді мною за 25 листопада репліка. Сказано буквально таке: «Не зрозуміло тільки для чого посилається пан Піховшек
на авторитет Івана Дзюби та Євгена Сверстюка, адже Василь Яременко з
цього ж кола – не антисемітів, а українських патріотів, друзів Василя
Стуса». Я перепрошую, не треба брехати, автор шановної репліки. Іван
Дзюба і Євген Сверстюк мають зовсім інше уявлення про те, що говорив і
писав, і пише, і говорить добродій Яременко. Це зовсім інший вимір
українського патріотизму, який іде на солідарність з народами, а не
сказати б на якусь ксенофобію у вульгарній, печерній, варварський її
ксенофобії формі. А оцей самий нібито патріотизм добродія Яременка,
куди він нас веде? Зрозуміло, нас цим самим антисемітизмом цих самих
добродіїв у Європу і близько не пустять, але є сюжет набагато гірший і
набагато важчий. Річ у тім, що сучасна Росія од Петербурга до
Владивостока вона при тисячах дуже різких, сказати б, радикальнонаціоналістичних російських сюжетів, які наскрізь просякнуті
антисемітизмом. Антисемітизм, по суті, це головний пароль отієї самої
імперської маси, яка прагне реваншу. То що виходить? Ми маємо йти у
напрямі спілки з цією самою темною погромною російською масою, з її
расизмом, з її, сказати б, «летючками» брудного українофобського
юдофобського і американофобського і іншого змісту. Дивно, дуже
дивно себе поводять деякі, сказати б з дозволу, патріоти. Чому власне так
звана опозиція взяла під захист оцю саму газету і оцей самий текст у
тій самій газеті? Можливо, у неї є якась своя стратегія стосовно цієї
самої газети? Але перепрошую, яка може бути нормально гуманістична
стратегія у зв’язку з виданням, що надрукувало оцей самий текст одверто
есесівського типу? Я за своїм фахом германіст. Мені доводилось читати
саме есесівську газету «Шварцекор», з усією відповідальністю я хочу
сказати, нічим не відрізняється текст добродія Яременка від текстів
писаних отих самих есесманів. Ото тільки всього, що в Німеччині після
1945 року таких текстів, зрозуміло, не друкують. А ми чомусь друкуємо
та й ще й захищаємо – тим гірше для нас.
Віталій Пономарьов:
Одним із втілень політики російського уряду щодо «інородців» була
так звана «смуга осілості», яка проходила землями України від кінця ХVIII
століття. У містах поза смугою, приміром, у Києві, євреям, за винятком купців першої та другої гільдій, дозволялося перебувати тільки тимчасово, за
спеціальними квитками і на певних подвір’ях. Дотримання цього спецрежиму перевірялося під час реґулярних поліцейських облав у міських кварталах.
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Урядова дискримінація євреїв зміцнювала традиції побутового антисемітизму, що призводило до погромів, зокрема, у Києві у квітні 1881 року
та у жовтні 1905 року. Погроми відбувалися тільки у містах, на той час
вже зрусифікованих, і найчастіше були наслідком аґітації провокаторів та
прямого заохочення російської влади. Нерідко погромники отримували
інструкції від жандармських аґентів, а російські солдати стріляли по євреях, що боронилися від натовпу. Найбільшого розголосу національна
політика російського уряду набула у 1911–13 роках під час київського судового процесу у справі Менахема Менделя Бейліса. Урядовій та чорносотенній версії «ритуального вбивства» українська і російська інтеліґенція протиставили публічну кампанію на захист євреїв, що, зрештою, не
могло не вплинути і на рішення суду присяжних.
Євген Сверстюк:
Тип українського поважного господаря, який знає собі ціну і звик відстоювати правду перед насельством. Цей тип зберігся аж до голодоморів
і тотального нищення народу в часи колективізації. Задумаємось над гучним свого часу судовим процесом Бейліса, де звичайні українські селяни
в ролі присяжних засідателів не просто врятували від розправи невинну
людину, а вивели справжнє лице свого народу. Чи були ті селяни національно свідомими патріотами? Думаю, ні. Чи були вони людьми прогресивними, які намагалися захисти чужу іудейську віру і народність? Думаю,
теж ні. Що ж тоді змусило їх зробити людський і національногідний вибір? Гадаю, що всупереч інструкціям та їх перед судом ті селяни, певно,
отримували. Всупереч навіть заангажованості декотрих з них у царській
демократії, тобто в «чорних сотнях» страх Божий і совість перед лицем
Бога – це все те, що зберегло їх віками і залишило історії, як репрезентанттів української нації.
Віталій Пономарьов:
Про подібність завдань єврейського та українського рухів свідчив навіть циркуляр голови російського уряду Петра Столипіна 1910 року, який
забороняв реєструвати так звані «инородческие» товариства. Інструкція
до нього пояснювала, що заборона поширюється на єврейські та українські
організації. З утворенням Української Центральної Ради до неї увійшли і
представники єврейських партій. 22 січня 1918 року Центральна Рада ухвалила Закон про національно-персональну автономію. Статус, який він
надавав євреям, лідер сіоністського руху Соломон Гольдельман схарактеризував як зразковий. Коли ж навесні 1919 року в Україні почалися масові
єврейські погроми, здійснювані «отаманами», денікінцями та червоноармійцями, Директорія вживала проти них усіх заходів. Згодом член Генерального Суду УНР Арнольд Марґолін згадував, як українські вояки 13
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березня припинили погром у Коростені, вчинений червоними, а в Лубнах
14 українців загинули, захищаючи євреїв. Відтак, самі більшовики пояснювали влаштований ними у грудні у Могилеві-Подільському погром
прагненням (цитата) «викорінити з єврейських мас петлюрофільство».
(http://www.radiosvoboda.org/programs/us_text/uk/2003/10/3646cf6c-4aa5-4e9697de-6742640b1d63.asp)

***
К. Заболотний. Репліка
Недільний «Епіцентр» на телеканалі «1+1» поряд з подіями у Туреччині і Грузії та 70-річчям Голодомору поставив у центр українського політичного життя «скандал» з вересневою (!) публікацією у «Сільських вістях» статті професора Василя Яременка про сіоністську загрозу в Україні. Здавалося б, де той вересень, кінець листопада, зима на носі, а пана
Піховшека потягло на спогади. Не будемо їх переповідати, йдеться все
про те ж – що «Сільські вісті» розпалюють міжнаціональну ворожнечу,
антисемітизм і всяке таке інше.
Заладила сорока Якова – одне й те саме про всякого. За кілька днів
до цього той же канал розповів, як Асамблея нацменшин під проводом
Фельдмана і Москаля засудила ту ж статтю.
Не дивуйтесь. Банкова, куди персонально до Медведчука ходить Піховшек за вказівками, здійснює чергову акцію з наступу на «Сільські вісті». Цими днями має бути перше засідання Шевченківського місцевого
суду м. Києва, де, як відомо, позиції Медведчука дуже сильні, і «1+1» підказує судові «правильне» рішення. Готує, так би мовити, громадську думку. Незрозуміло тільки, для чого посилається пан Піховшек на авторитет
Івана Дзюби та Євгена Сверстюка. Адже Василь Яременко – з цього ж кола.
Не антисемітів, а українських патріотів, друзів Василя Стуса, у долі якого
роль Медведчука досить сумна і всім відома, не забута і не прощена.
Видно, комусь дуже на часі жупел антисемітизму, щоб полякати ним
суспільство. Тільки ж правда про сіонізм і антисемітизм – не одне і те ж.
Наслідуючи пана Піховшека, скажемо: у пристойному товаристві про це
навіть нагадувати непристойно.
«Плюси» давно відомі своєю, м’яко кажучи, нелюбов’ю до «Сільських вістей». Одного разу пан В’ячеслав зізнався, що тема «Сільських вістей» – табу на «1+1», проте це не завадило каналові устами Олександра
Шилка у часи гонінь на газету в 2000 році внаслідок самодурської вказівки Кучми звести, по суті, наклеп на газету. Журналістська, так би мовити,
солідарність. З режимом, а не з колегами. Що ж, хороша житейська школа конформізму. Зараз із підлеглим засусідив і його начальник. Вітаємо,
пане Славку! Ваша специфічна слава в віках не вмре й не поляже.
(«Сільські вісті» 2003.11.25)
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***
«НЕОНАЦИЗМ В УКРАЇНІ: МІФИ І РЕАЛЬНІСТЬ»
НОТАТКИ З «КРУГЛОГО СТОЛУ» ПРО АНТИСЕМІТИЗМ, СІОНІЗМ
ТА УКРАЇНОФОБСТВО. ВІДГОМІН

Сергій Скоробагатько, Олександр Черевко:
«Круглий стіл» з цієї проблематики провели Єврейський фонд України та Єврейський народний університет імені Маймонида. Нас, представників «Сільських вістей», на це зібрання запросили, як було сказано,
«відповідно до вашої пропозиції у статті «Сіонізм проти «Сільських вістей».
І ми запрошення прийняли. Тема ж бо сенсаційна і цікава.
Отож, озброївшись деякими теоретичними знаннями, рушили на зустріч. Теорія та передусім полягала у визначенні понять антисемітизму,
сіонізму та українофобства, нацизму і фашизму. Великий тлумачний словник сучасної української мови дає такі пояснення.
«Нацизм – німецький фашизм».
«Фашизм – політична течія, в основі якої лежить ідеологія культу
сильної особистості, агресивного шовінізму та расизму».
«Сіонізм – націоналістична ідеологія і політична практика, що виникла у середовищі єврейської буржуазії наприкінці ХІХ століття».
«Українофоб – противник, ненависник усього українського», а «українофобство – напрями, склад думок і дій українофоба».
Оскільки єврейський народ фігурує у цих визначеннях тільки у понятті «сіонізм», ми сподівалися на розмову із широкого кола питань. Однак
зал, де мала відбутися зустріч, зустрів дивним плакатом: «Ганьба неонацистам із газети «Ідеаліст» та журналу «Персонал».
Ще до початку «круглого столу» чоловік поважних років переконував зарубіжних журналістів у тому, що «справжній єврей хоче жити з
українцями в мирі й злагоді і робитиме українцям тільки добро; що цей
народ є частиною українського народу». Згадав чоловік і те, що єврейству «дуже шкодять жиди-асимілянти». Що «еврей крещенный, что волк
клейменный». Що Медведчук із Суркісом і не євреї зовсім, і «треба ще подивитися, як вони обрізані».
Та й після цього вірилося, що розмова піде не лише про взаємини
українців і євреїв, а про неонацизм як такий взагалі. Сталося ж зовсім не
так. Почали організатори із радісної для них звістки про те, що Держкомітет у справах національностей та міграції назвав статтю професора Василя Яременка «Євреї в Україні сьогодні: реальність без міфів» (вміщена
у «Сільських вістях» 30 вересня 2003 року) такою, що «розпалює національну ворожнечу». Це, мовляв, перший випадок, коли державна інституція рішуче виступила проти антисемітизму, адже нічого гіршого за антисемітизм у світі немає.
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Звісно, статтею Василя Яременка антисемітизм не обмежується. Он
у Севастополі пам’ятник жертвам Голокосту за два місяці хтось тричі обливав фарбою. Одна з харківських газет «і досі сумнівається у доцільності
уроків Голокосту» в українських школах, твердячи, що в Україні треба
передусім вивчати Голодомор та інші злочини проти українського народу.
Ще – у Києві було побито рабина і одного єврейського молодика.
Згадано було й українофобство. Деякі лженауковці, мовляв, доходять
у своїх розвідках до того, що антисемітами називають Великого Кобзаря і
Великого Каменяра. А це чомусь не що інше, як українофобство. Розмови
про єврейське засилля у владі, банківській сфері та засобах масової інформації, мовляв, також недоречні, бо у наших паспортах уже немає графи
«національність». А якби й була, то всі народи у нас рівні в правах і не
мають обмежень щодо власності.
Оце, власне, і все про неонацизм. Зате дісталося «Сільським вістям».
Розпалюють, мовляв, антисемітські настрої, а самі жодного разу не відгукнулися на запрошення до розмови про взаємини між єврейським і українським народами.
Зважаючи на це, ми одразу ж поцікавились, хто й куди запрошував
сільськовістян. У відповідь почули, що персонального запрошення ми удостоїлися вперше, а раніше акції єврейської громади анонсувалися через
інформаційні агенції. А ми, мовляв, на них не відгукувалися. Ще нам буцімто пропонували спростувати факти, викладені в публікації Василя Яременка, однак «Сільські вісті» відмовились. Але ж ми насправді про все це
не відали.
Представники інших видань поцікавилися, чи запрошено на «круглий
стіл» самого Василя Яременка. У відповідь сказано було, що організатори
цього заходу не хочуть мати справи із «невігласом і відвертим брехуном,
який використовує геббельсівські прийоми». Тому й не запрошували його.
Словом, зрозуміли ми, «круглий стіл» відразу задумувався не як дискусія, а як місце для оприлюднення висновків і пропозицій його організаторів, а також для таврування і витирання ніг об «Сільські вісті» та автора неугодної публікації у цій газеті.
У такий спосіб організатори хотіли, як ми збагнули, добитися всеукраїнської любові, шани і поваги до євреїв.
Тепер про те, чого ми не почули. Не почули тривоги про весь український народ. Про криміногенну ситуацію в країні, коли вбивають і б’ють
не лише євреїв, а всіх поспіль. Коли вандали піднімають руку на пам’ятники
тим, хто переміг фашизм. Коли геніїв нашого народу обзивають п’яницями,
а дехто навіть докотився до звинувачень їх у нетрадиційній сексуальній
орієнтації.
Чого б то, раз ми всі – український народ? Чого б то ні згадуваний
уже Держкомітет на чолі з Геннадієм Москалем, ні віце-прем’єр з гуманітарних питань Дмитро Табачник не б’ють на сполох? Не почули ми й про
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сіонізм – єврейську націоналістичну течію, яка ставить євреїв над усе.
Почули лише, що нашу, і не лише нашу, а – народну газету голослівно
обвинувачено в антисемітизмі, тому ми не маємо права на життя.
Для цього, схоже, і задумувався саме цей спектакль – «круглий стіл».
І для цього в поштові скриньки наших передплатників, принаймні на
Київщині, безкоштовно додавався примірник газети «2000» із статтею
«Семена и всходы антисемитизма». Доважок цей вкладався саме у той
номер «Сільських вістей», у якому ми віншували нашого голову редакційної ради, народного депутата України Івана Васильовича Сподаренка.
Це – чиї штучки?
(«Сільські вісті», №138, 2003.11.25)

***
«СІОНІЗМ В УКРАЇНІ НЕ ПРОЙДЕ». ІЗ ТАКИМИ ВИМОГАМИ КИЯНИ ПІКЕТУВАЛИ
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СТОЛИЦІ

Учора Шевченківський районний суд міста Київ розпочав розгляд
судової справи за позовом Самуїла Шлаєна проти «Сільських вістей» та
професора Василя Яременка. «Антифашистський комітет», який представляє Шлаєн, вимагає закриття газети за «розпалювання міжнаціональної
ворожнечі та антисемітизм». Розглядає справу суддя Тетяна Васильєва.
У час, коли судді сходилися на роботу, кияни зустрічали їх пікетом.
Вимагали свободи слова в Україні, свободи «Сільським вістям», закликали
не брати гріх на душу і не йти на повідку світового сіонізму. Бо сіонізм, пояснювали, така ж людиноненависницька політична течія, як і фашизм.
Розгляд справи розпочався рівно о дев’ятій ранку. Позивача представляє Самуїл Шлаєн та правники Всеукраїнського єврейського конгресу.
Інтереси редакції відстоюють помічник головного редактора з правових
питань, старший радник юстиції Павло Куненко, а також народні депутати
Костянтин Ситник, Іван Бокий, Василь Червоній, Валентина Семенюк,
Павло Мовчан, Станіслав Ніколаєнко.
Другий відповідач – професор Василь Васильович Яременко, автор
книги і публікації в газеті під назвою «Євреї в Україні сьогодні: реальність без міфів», – з’явився у суд з доброї волі. Справа в тому, що позивач
із незрозумілої причини вказав його неправильну домашню адресу, отож
Василь Васильович позову не отримав. Про що повідав суду, попросивши
копію позову та час для підготовки аргументованого відзиву на нього.
Водночас професор Яременко звернувся до суду із клопотанням про
відмову в розгляді позову на тій підставі, що його тема є дискусійною,
належить до таких, які мають розв’язуватися фахівцями за круглими столами під час діалогу та на наукових симпозіумах, а не судом.
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За процедурою судочинства поки що задоволено першу частину
клопотання Василя Яременка.
Судове засідання перенесено на десяту годину 25 грудня 2003 року.
(«Сільські вісті», №140, 28 листопада 2003 р.)

***
ГЕТЬ БРУДНІ РУКИ ВІД «СІЛЬСЬКИХ ВІСТЕЙ» І ПРОФЕСОРА В. ЯРЕМЕНКА!
З ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІЇ

Заява громадської організації «Наша Тернопільщина»:
30 вересня цього року газета «Сільські вісті» опублікувала статтю
професора Василя Яременка «Євреї в Україні сьогодні: реальність без
міфів». В ній порушено надзвичайно актуальну для України проблему, а
саме – нищення сіоністами українства. Публікація базується на конкретних фактах української реальності та на листах читачів, що пересвідчилися в злоносності сіонізму на власному прикладі.
Так званий «Міжнародний антифашистський комітет», очолюваний
Олександром Шлаєном, звернувся до Шевченківського районного суду
м. Києва із позовом про закриття «Сільських вістей» та притягнення до
кримінальної відповідальності В. Яременка. Оскільки публікація, мовляв,
брехлива від першого до останнього рядка, що вона є хуліганською виходкою, яка грубо порушує Конституцію України, розпалює міжнаціональну ворожнечу, сіє антисемітизм.
Як реакція на статтю В. Яременка у придворній суркісівській газеті
«2000» з’явилася стаття якогось Сергія Лозунька «Семена и всходы антисемитизма». Цей адвокат сіонізму видає за антисемітські, зокрема, такі
думки і висловлювання В. Яременка: «Як і в минулі віки, єврейство сьогодні прагне панувати, та вже й панує над українським народом». «Українці повинні знати, що інформаційний простір України цілковито у єврейських руках і що всі ми споживаємо інформаційну і духовну продукцію із єврейської інформаційної кухні»; що «в 1932-1933 роках мільйони
українців були зморені голодом, організованим євреями з помсти» і «що
в 1937-1938 роках мільйони українців були знищені НКВС, яке на 99 відсотків складалося з євреїв і було кероване лідерами сіонізму».
Порушену В. Яременком проблему непропорційної присутності євреїв
у Верховній Раді, в уряді, в адміністрації президента України Лозунько
кваліфікує як «давний прием антисемитов». Хоча, якщо розібратись, то з
наведених Лозуньком цитат В. Яременка видно, що звинувачення професора в антисемітизмі абсолютно безпідставні і цілком абсурдні. Більше
того, Лозунько намагається приписати В. Яременку антисемітизм на основі
явного перекручування фактів. Він пише: «Возмущает господина Яременко
тот факт, что учитель истории должен отмечать «особливу жорстокість
фашистів щодо євреїв».
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Так, професор В. Яременко категорично проти введення в шкільну
програму, як окремого предмета, єврейського Голокосту за рахунок зменшення кількості годин на вивчення української мови, літератури, історії.
Але він не проти, «щоб учитель історії, розповідаючи про злочини фашистів проти людства і людяності, не забував, а був зобов’язаний згадати про
особливу жорстокість фашистів щодо євреїв». А це – речі різні.
Які ж злочини вчинив В. Яременко, щоб тягнути його до кримінальної відповідальності?
За те, що оприлюднив маловідомі сторінки з історії єврейства в Україні,
а саме – що разом з фашистами прийшла в Україну 400-тисячна орда євреїв-есесівців?
За те, що «засвітив» наміри Міністерства освіти і науки, очолюваного
заступником В. Медведчука по СДПУ(о) В. Кременем, ліквідувати шкільний предмет «Історія України», запровадивши «Світову історію», в навчальному курсі якої будуть зреалізовані сіоністські ідеї?
Чи, можливо, за те, що розкрив суть уже розробленої Міністерством
шкільної програми Голокосту, провідними темами якої є: «Антисемітизм»,
«Формування політичного антисемітизму», «Зародження сіонізму», «Герцль», «Перший сіоністський конгрес» тощо?
Та хіба є злочином розкриття сіоністських планів, спрямованих на
винищення українського народу, що дали уже свої результати – зменшення лише за останні роки чисельності населення України майже на 4
мільйони?
І чи взагалі є злочином закликати свій народ до пильності, розкривати очі своїм незрячим землякам на те, хто і що з ними робить і що на них
чекає?
Навпаки, це – обов’язок не тільки інтелігента, а кожного чесного
громадянина.
Хіба порушує професор Конституцію, коли запитує: чому прокуратура Києва приймає до розгляду заяви єврейської антидифамаційної ліги,
яка в Україні навіть не зареєстрована? Чому ізраїльські і американські
сіоністи, які не є нашими громадянами, тиражують в Україні україножерські видання? Чому влада дозволяє діяльність в Україні воєнізованої ізраїльської структури «Бейтар», підрозділи якої уже є в 20 областях і якою
керують ізраїльські інструктори?
Чи не тому неугодний сіоністам професор Яременко, що вимагає,
аби влада присікла злочинну практику продажу сіоністськими структурами українок для закордонної секс-індустрії?
А може, неугодний Яременко тому, що сказав правду українському
народові, хто його обікрав, зробив гнаним і голодним? Що саме єврей Рабінович вивіз з України до Ізраїлю 750-кілограмову мінору із чистого золота?
А інший єврей – Звягільський – вивіз з України до Ізраїлю 300 мільйонів
доларів США готівкою, за що, схоже, й отримав від Кучми звання «Героя
України»?
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Хіба бреше професор В. Яременко, що євреї захопили в Україні
політичну владу, що фінанси і провідні галузі народного господарства
перебувають практично у єврейських руках?
Детальний аналіз статті професора Яременка засвідчує, що в ній немає жодного антисемітського випаду. Він закликає представників єврейської нацменшини сісти з українцями за «круглий стіл» для всебічного
обговорення міжнаціональних відносин, щоб виробити нормальні, цивілізовані норми співжиття між українцями і нацменшинами.
Більше того, як ми знаємо, вчений зробив солідний внесок у справу поглиблення українсько-єврейських культурних взаємин – підготував до видання 4-томник перекладених на українську мову творів єврейських письменників, які жили і творили в Україні.
Насправді головна «провина» перед сіоністами професора Яременка
в тому, що він розголосив табуйовану, тобто заборонену, тему – про злочинну діяльність сіонізму в Україні. І тим перешкодив здійсненню багатьох
їхніх таємних планів.
Спроби так званого «Міжнародного антифашистського комітету» розправитися з тими, хто бореться з сіонізмом (тотожно – із фашизмом), засвідчує, що ця інституція тільки маскується під антифашистську. Насправді
вона просіоністська і тому й хоче добитися закриття «Сільських вістей»,
що збігається з бажанням влади закрити цю опозиційну газету.
Висновок: українство нищиться сіонізмом в упряжці із кучмівським
режимом.
Українці благородно і гостинно наділили єврейську нацменшину рівними із собою правами. Натомість гість, замість вдячності, у домі господаря веде себе нахабно, агресивно, сідає йому на шию. Намагання української інтелігенції пробуджувати у народу патріотизм, національну свідомість кваліфікується сіоністами як породження національного протистояння. Дійшло до того, що сіоністи взагалі виступають проти обговорення
стану відносин між двома народами.
З повагою ставимося до чесних євреїв, які поділяють сьогодні нужденну долю переважної більшості українців і прихильно ставляться до українського відродження. Однак не можемо змиритися з тим, щоб на нашій
землі сіоністи чинили розправу над вченим-патріотом, який доносить до
українського суспільства правду, а також над газетою «Сільські вісті», яка
послідовно відстоює національні інтереси України, стоїть на захисті гідності українського народу. Тож сьогодні вся чесна громадськість України
має стіною стати на захист «Сільських вістей» і патріота В. Яременка.
Закликаємо лідерів національно-патріотичних партій сказати у цій
ситуації своє вагоме слово. Маємо на увазі, перш за все, Левка Лук’яненка,
Анатолія Матвієнка, Юлію Тимошенко, Степана Хмару, Віктора Ющенка,
Юрія Костенка, Бориса Тарасюка та інших.
Не допустимо розправи сіонізму над українством!
Геть брудні руки від «Сільських вістей» і професора В. Яременка!
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Цю заяву прийнято на зборах громадської організації «Наша Тернопільщина» за участю громадськості міста Тернополя.
Співголови організації – Володимир Колінець і Михайло Світлик.
(«Сільські вісті» 2003.12.25)

***
19-11-2003. Асамблея національних меншин, що розпочала роботу
18 листопада 2003 року, звинуватила газету «Сільські вісті» у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Її учасники ухвалили звернення до Генпрокуратури в якому сформулювали прохання припинити роботу газети.
Приводом до цього стали опубліковані у «СВ» уривки з книги професора
Василя Яременка, яка присвячена міфам і реаліям життя євреїв в Україні.
Головний редактор «СВ» Василь Грузін відкинув звинувачення, зауваживши, що газета завжди тільки сприяла об’єднанню націй, що живуть в
Україні.
(Інститут масової інформації)

***
Відбулося чергове засідання Шевченківського районного суду міста
Київ, де розглядається справа за позовом «Міжнародного антифашистського комітету» про припинення випуску газети «Сільські вісті».
Павло КУНЕНКО:
Під час судового засідання працівники цього комітету несподівано
висловили недовіру судді Тамарі Васильєвій, хоча на попередньому засіданні такої заяви не було. Тепер вони її мотивували сумнівною інформацією про те, начебто десь і колись (за межами суду) в приватній розмові Тамара Васильєва обмовилася, що не бачить підстав для задоволення позову.
Суддя заяву про відвід відхилила. Але, вочевидь, враховуючи суспільний резонанс справи, спрямувала її голові суду.
(«Сільські вісті» 2003.12.23)
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КОНФЛІКТИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЛІЦЕНЗУВАННЯМ
ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ
Події, які відбулися нещодавно навколо кременчуцького ТТЦ «Електрон», прокоментували вже регіональні ЗМІ, оскільки одразу після конфіскації майна центру та перших публікацій до Кременчука приїхали представники Полтавського обласного управління внутрішніх справ О. Шульга,
С.Міщенко, О. Бесараб, які мали би «розтлумачити» кременчуцьким
журналістам законність дій міліції щодо ТТЦ «Електрон» та його директора М. Правди. «Законність» полягала в тому, що правоохоронці вирішили нагадати М. Правді, що він працює без потрібної на те ліцензії.
Дали знати про себе у своєрідній, як видно із заяви працівників «Електрону», формі. Щоправда, на прес-конференції правоохоронці заперечили
саме таку форму, бо якщо підтвердити її, то треба нести відповідальність. Але документ підписано шістьма членами колективу ТТЦ. Адресований він голові правління української секції Міжнародного товариства з
прав людини. Ось що вони пишуть:
«31 січня 2003 року в приміщення колективного підприємства ТТЦ
«Електрон»... зайшли працівники міліції. Без пред’явлення будь-яких документів вони провели обшук та безпідставно вилучили майно колективного підприємства, бухгалтерську та інші документації. При цьому вони
поводилися брутально. Погрожували посадити у клітку приймальницю
замовлень. Документацію розкидали по кімнаті, безпідставно вилучили
обладнання міської комунальної власності КП ТТЦ «Електрон» на суму
80 тисяч гривень. Це спричинило відключення від прийому телебачення
тисяч громадян, яким було завдано моральну шкоду».
(Інформаційний бюлетень», №6, 12 лютого 2003 р.)

***
05.02.2003. Господарський суд міста Києва відмовив у позові запорізької телекомпанії «Хортиця» до Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення про визнання недійсним надання ліцензії на
право користування 28 телевізійним каналом запорізькій незалежній телекомпанії «ТВ-5». Справа слухалася у суді з 22 квітня 2002 року по 5 лютого
2003 року. 20 січня 2003 року генеральний директор «Хортиці» Олег Му118

хін заявив в суді клопотання про призупинення провадження справи до
висновків Тимчасової слідчої комісії ВР України з розслідування діяльності Нацради України з питань телерадіомовлення, яка проводить, зокрема, дослідження випадків ліцензування телерадіопростору у 2002-2003,
законність яких ставиться під сумнів. Справу телекомпанії «Хортиця» досліджує Тимчасова парламентська комісія з розслідування діяльності Нацради України з питань телерадіомовлення. Телекомпанія «Хортиця» мовила на 28 каналі з жовтня 1995 року. За місяць до завершення терміну дії
ліцензії, «Хортиця» подала заявку до Нацради на продовження ліцензії.
Проте, Нацрада припустилася багатьох порушень, позбавивши тим самим
«Хортицю» права на першочерговість при продовженні ліцензії, що гарантує законодавство. У результаті канал був переданий телекомпанії «ТВ-5».
До проблем з переліцензуванням, «Хортиця» опонувала місцевій владі,
на парламентських виборах 2002 року телекомпанія надавала ефір опозиційним блокам.
(Інститут масової інформації, «Барометр свободи слова», лютий 2003 р.)

***
З 18 червня 2003 року ТРК «ЮТА» припинила мовлення на 24-му
телеканалі, на якому багато років жителі Полтави і навколишніх районів
дивилися її передачі.
Власне кажучи, спроби знищити ТРК «ЮТА» почалися набагато раніше. А саме тоді, коли генеральний директор телекомпанії Георгій Чечик
«побив горшки» з тодішнім мером Полтави А.Кукобою. Першими можливості дивитися її передачі були позбавлені ті глядачі, що ближчі до технічного прогресу, тобто абоненти кабельних мереж Полтави: ще у травні
2001 року чотири полтавські оператори кабельного телебачення, домовившись, в один і той же день солідарно вимкнули ТРК «ЮТА». А через кілька днів вийшли в ефір передачі студії «Місто», засновниками якої були
три (з чотирьох) оператори кабельного телебачення і одна фізична особа.
З якою метою була створена нова телекомпанія і наскільки вона незалежна, можна судити з її передач. Власне, ні для кого не секрет, що маючи
офіційно приватний статус, телестудія «оспівує» мера.
До речі, Ю.Цомартов, директор центру кабельного телебачення «Сателіт» (один із співзасновників студії «Місто») стверджує, що й до цього
часу студія не погасила взятого в «Полтава-банку» кредиту.
Черговий наступ на ТРК «ЮТА», який генеральний директор телерадіокомпанії Г.Чечик розцінює як особисту помсту А.Кукоби, був здійснений через Фонд комунального майна Полтави. Коли телекомпанія згідно з
договором перерахувала кошти за викуплення будинку, в якому знаходилася (вул. Паризької Комуни, 44), то фонд тричі повертав телевізійникам гроші, доки не втрутилися посадові особи з Києва. Ледь була відбита ця атака,
як почався шалений тиск на телекомпанію з метою витурити з приміщен119

ня по вул. Жовтневій, 43, де знаходилася радіокомпанія «Полтава плюс».
Голова облдержадмінстрації на одній з апаратних нарад дав протокольне
доручення демонтувати передавальну антену. Директора Будинку техніки
змушували розірвати договір оренди з «Полтава плюс». Суть нових претезій міськсанепідемстанції зводилася до того, що нібито передавальна антена на даху цього будинку випромінювала шкідливі для здоров’я радіохвилі, хоча за кілька місяців до цього той же головний санітарний лікар
Полтави власноруч поставив дозвільний підпис на санітарному паспорті
радіокомпанії.
Коли й ці домагання та позови Фонду міського майна про виселення
з приміщення були відбиті, схоже, в хід була пущена «важка артилерія».
Під час парламентської виборчої кампанії ТРК «ЮТА» співпрацювала
з київською телекомпанією «ТЕТ». Та набагато пізніше після закінчення
виборів, у листопаді 2002 року «ТЕТ» пред’явив до ТРК «ЮТА» позов на
фантастичну суму – 9300000 гривень – про стягнення штрафних санкцій
за порушення умов договору. Сума позову більше, ніж у 30 разів перевищувала активи телерадіокомпанії. На думку юриста «Інтерньоз-Україна» Павла
Моісеєва, куди ТРК «ЮТА» звернулася за правовою допомогою, сума позову, позовні вимоги і обставини справи вказували на те, що дії позивача
спрямовані на знищення телекомпанії. До речі, саме в цей час очікувалося
оголошення Національною радою з питань телебачення і радіомовлення
України конкурсу на використання 24-го каналу, на якому до цього часу
мовила ТРК «ЮТА».
Подальший перебіг подій лише підтвердив, що ТРК «ЮТА» «замовив»
хтось із сильних світу цього. Бо вже наступного дня після надходження позову до господарського суду Полтавської області суд виніс ухвалу про забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно на банківські рахунки телекомпанії та надіслав її у держвиконавчу службу. Держвиконавці
спрацювали так же оперативно: наступного дня рахунки ТРК були арештовані, що практично паралізувало діяльність (зазвичай на це йде від двох
тижнів до місяця). І тільки потім керівництво ТРК «ЮТА» дізналося, в чому ж справа.
ТРК «ЮТА» подала зустрічний позов про визнання договору між
нею і ТРК «ТЕТ» недійсним.
Господарський суд Полтавської області ухвалив рішення про стягнення з ТРК «ЮТА» 9300000 гривень та 17118 гривень державного мита.
При цьому, як стверджує юрист «Інтерньюз-Україна» П.Моісеєв, суд повністю проігнорував пояснення ТРК «ЮТА», відмовив у задоволення її
зустрічного позову, перекрутив факти, частину рішення проголосив без
присутності сторін, тобто, грубо порушив норми матеріального і процесуального права.
12 березня ц.р. Харківський апеляційний господарський суд, розглянувши апеляційну скаргу полтавців, визнав спірний договір між ТРК «ЮТА»
і ТРК «ТЕТ» недійсним. «ТЕТ» це рішення не оспорювала.
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Тим часом ТРК «ЮТА» подала документи на участь у конкурсі Національної ради на право мовлення на 24-му телеканалі, оскільки на цей
час у неї закінчився строк раніше виданої ліцензії. На першому засіданні
голоси 8-х членів Національної ради розподілилися навпіл: чотири – «за»,
чотири – «проти». Цікаво, що присутня на засіданні представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Полтавській області Лілія Миронович (до цієї посади – референт заступника голови Полтавської облдержадмінстрації П.Шемета), котра, за логікою, повинна б відстоювати інтереси телерадіокомпаній Полтавщини, запропонувала
видати ліцензію... київській ТРК «ТЕТ», що близька до СДПУ(о). І це при
тому, що ТРК «ЮТА» має найсучасніше серед інших полтавських телекомпаній обладнання і багаторічний досвід роботи в ефірі.
Через кілька тижнів, на другому засіданні Національної ради доля
ТРК «ЮТА» була вирішена остаточно: більшість членів Нацради проголосували, щоб на 24-му каналі у Полтаві мовила ТРК «ТЕТ». До речі, коли перед засіданням Г.Чечик спитав одного з членів Нацради, як той голосуватиме, той сказав: «Вибач, але голосуватиму за «ТЕТ», хоч душею
за вас і ви заслуговуєте на ліцензію. Та мене попросила про це людина,
котра у свій час профінансувала мою виборчу кампанію. Тому я не можу
їй відмовити».
Тут, власне, немає чому дивуватися, адже відомо, що більшість з членів Національної ради представляють інтереси тієї чи іншої політичної сили,
чи частіше, олігархічних кланів. Тим більше, що в період підготовки до
президентської виборчої кампанії йде, по суті, неприхована боротьба за
володіння інформаційними ресурсами, які й формуватимуть громадську
думку. З цієї ж «опери», переконаний голова Національної спілки журналістів Ігор Лубченко, й зміна кількох директорів обласних державних телерадіокомпаній.
І все ж поки що надія на те, що ТРК «ЮТА», яка, пройшовши численні випробування різними формами політичної цензури, й справді стала незалежною, повернеться в полтавський ефір, і ми матимемо альтернативну владній телевізію, ще є: телекомпанія подала документи на конкурс
на інший телеканал. Звісно, якщо ділитимуть ефір чесно... (Людмила Кучеренко)
(Права людини», №20, 16-31 липня, 2003 р.,
«Інформаційний бюлетень», №29, 24 липня 2003 р.)
Див. також – «Свобода», №30, 29 липня-4 серпня 2003 р.

***
«Телекритика» звернулася із проханням прокоментувати ситуацію до Віталія Шевченка, заступника голови Нацради з питань телерадіомовлення:
«Це дуже давня історія, вона тягнеться не перший місяць. Конкурс, у
якому брала участь «Юта», був одним із, мабуть, десятка конкурсів, які
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проходили в цей час. І спробуйте ви зараз якогось члена Нацради розпитувати, чому він голосував за ту чи іншу телекомпанію, – кожен скаже,
що він керувався загальними положеннями і розумінням ситуації, тому
голосував так, а не інакше. Я, наприклад, голосував за «Юту». Але що з
того, коли «за» «Юту» було подано всього два голоси? Я, звичайно ж, враховував при цьому й те, що раніше з цією телекомпанією повелися посвинському, і якісь попередні рішення де в чому зобов’язували стосовно
неї. Проте теоретично це був новий конкурс, який просто виграв один із
кількох претендентів.
Спробуйте зараз дорікнути комусь, що він проголосував не за «Юту», –
він вам скаже, що не знає цих історій і не хоче на них зважати. Просто
зараз, розглядаючи результати конкурсу, дійшов висновку, що найбільш
оптимальним конкурсантом був інший, а не «Юта».
Зрозуміло, у первинному конфлікті було багато політики, адже тісно
на телевізійному світі стало із компанією, яка політично представляє інтереси СДПУ(о). Не знаю, на який конкурс тепер подасть «Юта», – зараз
у нас іде черговий пакет, за кілька тижнів завершується прийняття документів. У принципі, вони можуть претендувати на все, що завгодно, але, здається, полтавських частот, винесених на конкурс, зараз нема.
Ця ситуація складна, тому що в багатьох містах претенденти просто
можуть не дочекатися частот – у деяких регіонах частоти вичерпано. Адже
тут ми залежимо від зв’язківців, а вони що хочуть, те і роблять. Якщо виявлять і розрахують частоту, то ми її винесемо на конкурс, а якщо лежить
якась заявка нереалізована кілька років, ми тільки руками розводимо і самі
не можемо вплинути на ситуацію. Оце вже стосується не тільки «Юти».
Ми хотіли поламати цей порядок – знайти гроші та наперед проплатити за певну кількість частот, щоб таким чином впливати на розвиток
телерадіопростору. Але у зв’язківців це не викликало ентузіазму. Їм набагато простіше і зручніше розраховувати частоти в борг, бо, зрозуміло, тоді з’являються компанії, які йдуть навпростець до них, стають на коліна,
просять, готові щось проплачувати. І тоді вже господарі ситуації не ми, а
зв’язківці, від яких залежить, кого прорахують, а кого ні. Тут ми можемо
і не вплинути на те, що діється у Полтаві» («Телекритика»)
(«Полтавський обласний медіа-клуб, №56, 21 листопада 2003 р.)

***
Вадим Бережний:
Херсонська газета «Гривна» (№ 28 від 2003 р.) повідомила про успішну
історію захисту радіожурналістами своїх прав. Радіо «Вік», яке шість років
працює на першому каналі Українського радіо, зарекомендувало себе незалежним від влади інформаційним ресурсом із власною аудиторією та
власними поглядами на життя. Неодноразово після критичних матеріалів
про діяльність влади або емоційних виступів городян у прямому ефірі, чи122

новники від телебачення та радіомовлення намагалися обмежити «Віку»
час віщання в ефірі. Чомусь, саме за рахунок радіопрограм «Віка» необхідно було проводити профілактику радіочастот.
Після перших п’яти років функціонування незалежного радіо, Національна Рада України із питань телебачення та радіомовлення таки обмежила
обсяг мовлення «Віку» з 11 годин 25 хвилин до 7 годин на тиждень. Все інше
(більше чотирьох годин щотижня) пішло на... потреби «профілактики». Журналісти «Віку» були змушені звернутися до суду, щоб той пояснив на якій
підставі Національна рада вирішувала профілактичні питання за рахунок
обсягів мовлення незалежної радіостанції. Київський господарчий суд розібрався у справі та ухвалив повернути «Віку» їх «кревні» години. Але
Національна Рада не виконала судове рішення.
Тому Господарчий суд столиці був вимушений видати наказ про примусове виконання свого рішення. Чи буде результат?
(«Політична Україна» 14.7.2003)

***
За словами Миколи Томенка, голови парламентського Комітету з
питань свободи слова та інформації, Адміністрація Президента та уряд
взяли курс на ліквідацію державних телеканалів. Якщо точніше, то вони
намагаються зробити все, щоб «довести до банкрутства державні
телерадіокомпанії, щоб потім їх скупили олігархічні структури». Як
приклад, Томенко навів ситуацію, що склалася у Чернівцях. Там під час
конкурсу на 60-й телеканал Чернівецька обласна ТРК відмовилася від
боротьби, внаслідок чого телеканал дістався ТРК «ТЕТ», власником
якого є Ігор Суркіс. Подібна ситуація виникла й у Тернополі. Обласна
ТРК несподівано вибула з конкурсу. У результаті перемогла
телекомпанія «ТЕТ». Також Томенко повідомляє, що урядом було
запропоновано явно занижений бюджет державного телебачення на
наступний
До цього
рік.часу влада не ухвалила жодного конкретного рішення стосовно громадських ЗМІ. Хоч парламент і затвердив закон про громадське
телебачення, але на практиці він ще себе не проявив.
(«Без цензури», №33, 24-30 жовтня 2003 р.)
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СУДОВІ ПРОЦЕСИ ПРОТИ ЖУРНАЛІСТІВ ТА ЗМІ.
ЦИВІЛЬНІ СПРАВИ. ДИФАМАЦІЯ

ДЕЯКІ ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

За останніми даними, у 2002 році до судів надійшло 770 справ про
відшкодування моральних збитків, захист честі та гідності за позовами до
ЗМІ. Із них задоволено 223 справи, себто, 29%. В інших випадках справа
або була закрита, або розгляд її ще триває. Загальний розмір позовних вимог
склав 171 млн. 543 тис. 591 гривню. Але в реальності, після численних
судових процесів, із ЗМІ стягнули 1 млн. 191 тис. 47 грн.
(«Без цензури», №31, 10 жовтня 2003 р.)

***
На сьогодні у восьми українських судах розглядаються позови до ЗМІ,
загальна сума по яких перевищує бюджет України. Як передає УНІАН,
про це днями заявив голова НСЖУ Ігор Лубченко під час зустрічі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни Карпачової з омбудсменом Швеції Класом Еклундом. Водночас голова СНЖУ повідомив, що в
Черкасах суд заблокував рахунки обласної телекомпанії, якій один з суддів виставив позов у 5 млн. грн., «навіть ще не розглянувши справи по
суті».
(«Україна молода», №49, 18 березня 2003 р.)

***
ІМІ відомо про щонайменше 4 справи, які були або ініційовані проти
журналістів у січні 2003, або розглядалися відповідними інстанціями. З
нашої статистики випливає, що питання суми компенсацій за нанесення
моральної шкоди досі стоїть дуже гостро, оскільки, як і 5 чи 6 років тому,
спостерігаються настійливі спроби впливових та заможних людей з відчуття помсти зруйнувати видання чи зробити журналіста жебраком. Зважаючи на специфічні умови українського перехідного періоду від тоталітаризму до, сподіваємось, демократії, ІМІ настійливо (і не перший рік) про124

понує законодавчо обмежити суми позовів про захист честі і гідності або
певною кількістю мінімальних затрат, або з урахуванням матеріального
становища ЗМІ і журналіста.
(Інститут масової інформації, «Барометр свободи слова», січень 2003 р.)

***
Николай Козырев, председатель правления Общественного комитета защиты конституционных прав и свобод граждан, Луганск:
В 2002 году на рассмотрении в судах области находилось 269 дел о
защите чести, достоинства и деловой репутации, из них 203 дела поступили в 2002 году. За год было рассмотрено 188 дел, из них 31 дело было
оставлено без рассмотрения, 56 прекращено (т.е. в удовлетворении исковых требований отказано), решения были вынесены по 92 делам, в том
числе с удовлетворением иска по 69 делам. Больше всего дел было рассмотрено в Ленинском, Жовтневом районных судах г. Луганска и Стахановском городском суде.
Сумма материального и морального ущерба, предъявленная по искам,
составила – 2 089 077 грн., к взысканию было присуждено – 42 514 грн.
Из находящихся на рассмотрении дел о защите чести, достоинства и
деловой репутации 49 – к средствам массовой информации, из их 31 дело
поступило в 2002 году. За год было рассмотрено 35 дел, 12 дел было оставлено без рассмотрения, 6 прекращено (т.е. в удовлетворении исковых требований отказано), решения были вынесены по 17 делам, в том числе с удовлетворением иска по 14 делам. Так, в Ленинском районном суде г. Луганска было рассмотрено 25 дел, Брянковском городском суде – 7 дел, в
Краснодонском городском суде – 7 дел, в Жовтневом районном суде г. Луганска – 6 дел, в Стахановском городском суде – 2 дела, в Лутугинском
районном суде – 1 дело и Попаснянском районном суде – 1 дело.
Сумма материального и морального ущерба, предъявленная по искам, составила –1 627 704 грн., к взысканию было присуждено – 4 039
грн. Так, в Ленинском районом суде г. Луганска по иску было предъявлено к взысканию – 1 530 500 грн, присуждено – 1 717 грн., в Брянковском
городском суде – 7 000 грн., присуждено – 471 грн, в Краснодонском городском суде – 80 000, присуждено – 630 грн., в Лутугинском районном
суде – 10 000 грн., присуждено – 1017 грн., в Стахановском городском
суде – 204 грн., присуждено к взысканию – 204 грн.
Таким образом, СМИ области постоянно находятся в поле социального напряжения, порождаемого конфликтами интересов – чаще всего интересов бюрократии и граждан, пытающихся путем публикации в газетах
отстоять свои права и законные интересы. Однако при этом часто граждане
вместе с газетой оказываются жертвами неправосудных судебных репрессий.
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Примером может служить скандальное дело «Медяник против луганской газеты «Ракурс-плюс», в котором предприниматель и депутат городского совета Медяник, обиженный на опубликованную в газете в свой адрес
критику избирателей (!), вменил иск за причиненный моральный вред на
сумму 100 000 гривень. И суд разорил газету даже до рассмотрения дела –
приняв постановление об обеспечении иска наложением ареста на будущие выпуски газеты(!).
***
З 16 по 18 червня на Закарпатті перебував посол Канади в Україні
Ендрю Робінсон. Під час зустрічі з журналістами Е. Робінсон висловив
подив з того приводу, що в регіоні існує практика закриття газет шляхом
зняття їх із реєстрації за рішенням суду (мається на увазі прецедент із
«Вістями Тижня» та позов управління преси ОДА до суду щодо зняття з
реєстрації газети «РІО»). Про подібні випадки дипломат не чув у жодному іншому регіоні України, не кажучи вже про свою країну. «В Канаді
таке неможливе навіть теоретично, оскільки там немає вимог щодо реєстрації газет у державних органах, – зазначив посол. – Держава не відіграє в
подібних випадках ніякої ролі, хіба що йдеться про якийсь кримінальний
злочин». Е. Робінсон пообіцяв порушити цю проблему на зустрічі з головою ОДА.
(Ярослав Фриндак, Закарпатське обласне відділення
Комітету виборців України, м. Ужгород)
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

18.02.2003. По 250 тисяч гривень повинні заплатити депутату Верховної Ради Криму Миколі Котляревському газета «Євпаторійський тиждень» та її головний редактор Володимир Лутьєв. Таке рішення виніс Євпаторійський міський суд 14 лютого. М. Котляревський звернувся до суду
з позовом про захист честі, гідності та ділової репутації. «За час свого існування газета «Євпаторійський тиждень» неодноразово публікувала статті, в яких їх автор Володимир Лутьєв розповсюджував відомості», які підривають репутацію, – заявив, зокрема, М. Котляревський.
Рішення суду може бути оскаржене протягом 10-ти днів у вищестоящому суді.
(Інститут масової інформації, «Барометр свободи слова», лютий 2003 р.)

***
Иски рассматривались более года. Первый из них депутат Крымского парламента подал в суд еще 21 декабря 2001 года, сразу же после
выхода в свет «пилотного» номера «ЕН». Суд обязал Владимира Лутьева и «ЕН» опровергнуть опубликованную ранее информацию в отношении
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депутата Котляревского, а также взыскать в его пользу возмещение морального вреда – по 250 тысяч гривен с газеты и ее издателя, Владимира Лутьева.
(«Комсомольская правда в Украине», №30, 18 лютого 2003 р.)

***
14.07.2003. Директору програм ДТРК «Крим» і одночасно голові
Кримської республіканської організації Національної Спілки журналістів
Людмилі Хорошиловій відмовлено в задоволенні позову про захист честі
та гідності до шеф-редактора програми «12 хвилин новин» цієї ж телерадіокомпанії Олени Рожен. До такого рішення прийшла суддя місцевого
суду Залізничного району Сімферополя Ніна Старова, визнавши вимоги
позивачки такими, що «суперечать нормам діючого законодавства». Людмила Хорошилова мала намір стягнути зі своєї підлеглої 80250 грн., як
відшкодування нібито нанесеної їй моральної шкоди. На її думку, її честь
і гідність постраждали в результаті заяв Олени Рожен, висловлених на
прес-конференції, а також декількох телепрограмах, з приводу непрофесіоналізму Хорошилової та введеної нею на ДТРК «Крим» цензури. Суд
визнав, що дані висловлення – «оціночні судження» Рожен, і право висловлювати свої погляди і переконання їй гарантує Конституція України і
Конвенція про захист прав людини й основних свобод.
(Інститут масової інформації, «Барометр свободи слова», липень 2003 р.)
Див. також – «2000», («Свобода слова»), №29, 18-24 июля 2003 г.
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

25-11-2003. Із позовом на програму Ольги Герасим’юк «Без табу» до
суду вирішили звернутися сільська рада села Устя Бершадського району
Вінницької області та місцева міліція. Приводом послужила трансляція
телеканалом вересневої програми, у якій місцеві мешканці звинуватили
бершадського дільничного інспектора в доведенні до самогубства односельця. Зараз сільська громада і міліція району стверджують, що показані в програмі кадри не відповідають дійсності. Більше того, деякі жителі села заявили журналістам, що їхні інтерв’ю були неправильно змонтовані і в програмі мали інший контекст. За словами начальника Бершадської
міліції Володимира Соляра, прокурорська перевірка після телепередачі
не знайшла підтверджень озвученим в «Без табу» обвинуваченням.
Натомість, у розмові з ІМІ Ольга Герасим’юк, автор і ведуча програми
«Без Табу», висловила здивування тим штучно створеним ажіотажем навколо вказаного випуску програми «Без табу» і висловила сумніви в тому,
що представники вінницьких ЗМІ роблять це з власної волі. На сьогоднішній день позов ще не подано, повідомив ІМІ 1-ий заступник начальника
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кримінальної міліції Бернадського району Вінницької області Петро Полотнянко.
(Інститут масової інформації)
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

3 липня минулого року горохівська районна газета «Горохівський вісник» надрукувала статтю «Гіркий осад свята» під рубрикою «Критика-не
сварка». У публікації автор Остап Небайдужий (псевдонім) прокритикував
організацію свята до Дня молоді, яке проходило 30 червня у райцентрі.
До газети звернувся з позовом районний народний дім (РНД) «Просвіта» управління Горохівської районної держадміністрацїї, що сприйняв
критику на свою адресу. Позивач вимагав опублікувати у газеті спростування за підписом і текстом РНД «Просвіта». А ще – виплатити моральну
шкоду у розмірі 10 тисяч гривень та судові витрати.
Рішенням Горохівського районного суду у позові було відмовлено,
адже у публікації прозвучала критика щодо організації свята молоді, а
тому це не є підставою для судового засідання. Але РНД «Просвіта» вирішив продовжити судову тяганину і звернувся до Апеляційного суду Волинської області.
Справу слухали 23 квітня 2003 р. Позивач дещо змінив свої вимоги:
відмовився від стягнення моральної шкоди, але настоював на тому, щоб
газета спростувала відомості, що, на їхню думку, «принижують репутацію РНД «Просвіта», незаслужено ганьблять честь і гідність працівників
культури та колективів художньої самодіяльності Горохівського району».
Появу такої статті позивач (в особі Володимира Костецького) обумовив в
Апеляційному суді тим, що автор статті, «спортсмен по натурі, крепач, нібито обідився через те, що цукерки комусь іншому пішли», а не учасникам
спортивних змагань, які не відбулися.
Оцінивши зібрані докази, судова колегія, керуючись ст.ст. 301, 302,
305, 306, 310, 313 Цивільно-процесуапьного кодексу України ухвалила:
апеляційну скаргу РНД «Просвіта» управління культури Горохівської райдержадміністрації відхилити. Рішення Горохівського районного суду від
5 лютого 2003 року залишили без змін.
***
Восени 2002 року у луцькій газеті «Волинь» було надруковано ряд
публікацій, які містили критику на адресу Львівської залізниці. Кореспондент «Волині» Ярослав Гаврилюк в цих статтях оприлюднив інформацію про конфлікт санітарної служби залізниці із її керівництвом. В іншій
публікації містилась критика щодо зробленого раніше ремонту рухомого
складу (вагонів) Львівської залізниці. Автор зауважив, що весь цей ремонт
робився за участю польських спеціалістів та із використанням, в основному, польських матеріалів. Це викликало обурення керівництва залізниці,
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директором якої на той час був Кирпа О.І. На всі три публікації одразу
прийшли позивні заяви. Позивач вимагав опублікувати в газеті спростування, а також – виплатити моральну шкоду у досить великому розмірі та
судові витрати. На слуханнях справи, які відбулись у Луцькому міському
суді, юридична служба Львівської залізниці поводила себе дуже самовпевнено, вважаючи, що суд приме рішення на їх користь. Проте адвокат «Волині» Сергій Федорович Сафулько, який має певний досвід у веденні подібних справ, привів докази, схиливши рішення суду на користь газети.
Доречі, у даній справі на газету намагалась здійснити тиск і Волинська
облдержадміністрація. Зокрема, заступник голови облдерж-адміністрації
Бойко О.І. декілька разів телефонував головному редактору газети Сачуку С.Д. з вимогою опублікувати в газеті спростування та вибачитись перед
керівництвом Львівської залізниці. Мовляв, як так можна привселюдно ганьбити честь і гідність людей, які багато зробили для підвищення комфорту пасажирських перевезень в Україні. На що Сачук С.Д. відреагував негативно, сказавши, що особисто піде до голови облдержадміністрації Клімчука Б.П.
Тобто, влада в особі облдержадміністрації намагалась перешкодити
роботі журналістів «Волині», здійснюючи тиск на редакцію.
Після розгляду даної справи у Луцькому міському суді Львівська залізниця продовжила судову тяганину і звернулась до Апеляційного суду
Волинської області. Проаналізувавши зібрані докази, судова колегія не
задовольнила касаційні скарги.
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

Європейський Суд з прав людини зареєстрував заяву за №2332/03
головного редактора дніпропетровської газети «Лица» Олени Гарагуц
про порушення статті 10 Європейської конвенції – Свобода вираження поглядів.
Як стало відомо ІМІ, заява зареєстрована у Страсбурзі 25 березня
2003 року. Таким чином, це вже четверта справа в Європейському суді,
яка стосується діяльності ЗМІ в Україні.
22 квітня 2002 року місцевий суд Кіровського району міста Дніпропетровська задовольнив позовну заяву судді Ремеза В.А. та судді Шабанова Н.С. до редакції газети «Лица» про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди в сумі 10 тис. гривень кожному. Позов стосувався публікацій, де піддавались критиці судові процеси
за участю позивачів.
Редакція газети оскаржила рішення суду в апеляційному порядку.
24.09.2002 року апеляційний суд скаргу задовольнив частково і зменшив
суми відшкодування моральної шкоди до 1.500 гривень Ремезу і 2.000 гривень Шабанову. 24 жовтня 2002 року редакція газети звернулась з касаційною скаргою до Верховного Суду України. В своїй скарзі редакція зазначає,
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що хоча судом і застосовувалось рішення Євросуду у справі «Лінгенс проти
Австрії», однак в мотивувальній частині не вказано, чи справедливо відповідачі порівнюють суддів з політиками в питанні межі критики їх діяльності; які межі цієї критики; чи виходять критичні висловлювання за межі допустимої критики суддів як політиків; чи не перевищують вони інтереси відкритого обговорювання політичних питань.
Крім того, місцевим судом та судом апеляційної інстанції взагалі не
з’ясовувались питання про те, що відомості слід відрізняти від фактів і
оціночних суджень.
(Інститут масової інформації, 10.04.03)

***
Дніпропетровська обласна організація Руху почне судитися із дніпропетровським виданням «Популярная газета LUXE». Про це говориться
в офіційному повідомленні Руху для засобів масової інформації. Зокрема
в повідомленні відмічається, що в номері «Популярной газеты LUXE» від
3.09.03 міститься черговий відвертий наклеп на Народний Рух та обласне
представництво блоку «Наша Україна». На думку рухівців, не відповідає
дійсності інформація, що лідер обласного Руху «Сиченко не наважився
зробити заяву про створення обласного блоку «Наша Україна» партіями
НРУ, КУН, МПУ, ЛПУ в присутності сотень активістів «Нашої України».
З іншого боку партійці відмічають, що 24 серпня на мітингу біля пам’ятника Т.Г. Шевченку голова Руху Віктор Сиченко проголосив про створення
обласного блоку.
Також в повідомленні для ЗМІ говориться, що останнім часом у місцевій пресі поширюються неправдиві факти у зв’язку з утворенням блоку
«Наша Україна» на Дніпропетровщині. Ця інформація, на думку рухівців,
спеціально ініційована лідером міської організації ПРП Андрієм Денисенком та лідером місцевої УНП Іваном Шуликом, з метою розколоти блок.
Нагадаємо, що в області наприкінці серпня майже одночасно було створено два обласних блоки «Наша Україна», один за ініціативи лідера УНП
Івана Шулика, а інший – лідера НРУ Віктора Сиченка.
При чому незважаючи на заяви обох лідерів обласних штабів «Наша
Україна», «розбірки» між ними продовжуються
(Політична Україна 03.09.2003)

***
Судебные иски правоохранителей к журналистам «о защите чести и
достоинства» в Днепропетровске не редкость. Сейчас, например, начальник
областного УБОПа судится с собкором одного из всеукраинских еженедельников.
(«Комсомольская правда в Украине», №174, 20 сентября 2003 г.)
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***
25-11-2003. Засідання у справі дніпропетровського журналіста Володимира Овдіна та газети «Лица» перенесене на 21 січня 2004 року через
хворобу секретаря суду. Нагадаємо, що справу було порушено 23 червня
2003 року на підставі позову начальника Дніпропетровського УБОЗу Шевченка про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди в розмірі 10000 грн. до журналіста Володимира Овдіна та редакції газети «Лица». З п’яти призначених засідань відбулося лише одне.
(Інститут масової інформації)
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Представители Ассоциации работников СМИ утверждают, что народный депутат В. Балога уже неоднократно пробовал уничтожить мукачевскую горрайонную газету «Панорама», пытаясь незаконно лишить ее
помещения. Вмешательство правоохранительных органов и суда восстановило справедливость. В. Балога заключил с редакцией мировое соглашение и заплатил ей деньги как частичную компенсацию за капитальный
ремонт. Однако В. Балога не успокоился – в редакцию «Панорамы» опять
поступил судебный иск на 20 тысяч гривен за якобы причиненный «моральный ущерб».
(«Киевские ведомости», 9 апреля 2003 г.)
Див. також – «2000», №18-19, 16-22 мая 2003 г.
КИЇВ

В январе 2003 года Печерский районный суд столицы удовлетворил
иск студии «1+1» к газете «Столичные новости». Признав сведения, изложенные в публикации газеты, не соответствующими действительности,
суд обязал ответчиков выплатить телевизионщикам в качестве компенсации морального ущерба 10 млн. грн. Однако студия «1+1» уменьшила иск
до одной гривни, надеясь в то же время, что опубликованные в газете неправдивые сведения будут публично опровергнуты (наш информ.)
***
20.01.2003. Упродовж місяця ТОВ ТРК «Студія «1+1» виграло три
судових справи про спростування відомостей стосовно каналу «1+1», про
відшкодування моральної шкоди та проти ДП «CN-Столичные новости» і
особисто Вадима Рабіновича. 27 грудня 2002 року Печерський місцевий
суд міста Києва, розглянувши на відкритому судовому засіданні цивільну
справу за позовом «ТРК «Студія «1+1» до ДП «CN-Столичные новости»,
визнав інформацію, опубліковану в газеті «Столичка» № 28 від 01.03.2002
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під рубрикою «Репліка» у статті: «Студия «1+1» заплатила за «энтузиазм»
уже миллион (плюс-минус)», такою, що не відповідає дійсності, та зобов’язав «CN-Столичные новости» спростувати цю інформацію шляхом публікації резолютивної частини судового рішення на тій самій сторінці газети «Столичка» і тим самим шрифтом під рубрикою спростування протягом 5 діб після вступу рішення в законну силу. 16 січня 2003 року Печерський суд розглянув у відкритому судовому засіданні цивільну справу за
позовом «ТРК «Студія «1+1» до ДП «CN-Столичные новости» та особисто В.Рабіновича про спростування відомостей стосовно каналу «1+1», що
не відповідають дійсності і порочать ділову репутацію каналу «1+1», та
відшкодування моральної шкоди. Йдеться про статтю С.Ковтуненка «Плюсы и минусы телебизнеса. Не рой другому яму!», надруковану у тижневику «Столичные новости» №200 у лютому 2002 року (8-11 лютого). В цей
час В. Рабінович виконував обов’язки головного редактора газети «Столичные новости». Суд зобов’язав відповідачів спростувати неправдиві відомості, надруковані у газеті «Столичные новости», шляхом публікації у
зазначеному виданні тексту, наданого телеканалом «1+1». Також суд вирішив стягнути з відповідачів солідарно на користь «ТРК «Студія «1+1» на
відшкодування моральної шкоди суму у розмірі 10 млн. грн. 20 січня 2003
року Печерський суд м. Києва, розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ТОВ «ТРК «Студія «1+1» до В. Рабіновича, визнав такими, що не відповідають дійсності і порочать ділову репутацію відомості, поширені В. Рабіновичем на прес-конференції 7 лютого 2002 року в інформаційному агентстві УНІАН. Суд зобов’язав В.Рабіновича спростувати ці відомості шляхом публічного вибачення на прес-конференції в інформагентстві УНІАН, протягом 5 днів після вступу рішення
в законну силу.
(Інститут масової інформації)

***
Студия «1+1» уменьшает свой иск к газете «Столичные новости» с
10 млн. гривен до 1 гривни. Соответствующее ходатайство уже подано в суд.
Иск последовал после того, как газета распространила неправдивую информацию, бросавшую тень на деловую репутацию ООО ТРК «Студия «1+1».
В январе этого года Печерский районный суд столицы иск удовлетворил.
Признав сведения, изложенные в публикации «Столичных новостей» не
соответствующими действительности, Фемида обязала ответчиков выплатить телевизионщикам в качестве компенсации морального ущерба 10
млн. гривен.
Итак, «плюсы» решили простить коллег, оказавшихся в трудной ситуации. В то же время студия надеется, что опубликованные в газете неправдивые сведения будут публично опровергнуты.
(«Киевские ведомости», 18 апреля 2003 г.)
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***
Верховний Суд України визнав незаконним рішення Шевченківського районного суду столиці про звільнення від відповідальності
телерадіокомпанії «Інтер» і газети «Киевские ведомости» у тій частині,
що ці ЗМІ звільняються від обов’язку спростування відомостей,
поширених стосовно дружини лідера «Нашої України» Віктора Ющенка
Катерини Чумаченко. Як повідомив адвокат К. Чумаченко Микола
Полудьонний, таке рішення ВСУ ухвалив 8 січня ц.р.
Як відомо, К. Чумаченко подала позов проти російського журналіста
Михайла Леонтьєва, який, на її думку, образив її честь і гідність. Позов було
подано і проти видань, які розповсюдили його заяву. «У першому рішенні Шевченківського суду відповідальність було покладено лише на Леонтьєва як автора висловлювання. Натомість «Інтер» та «Киевские ведомости», які поширили неправдиву інформацію, було звільнено від відповідальності, тобто від обов’язку спростувати її та компенсувати позивачці
збитки за завдану моральну шкоду», – пояснив адвокат.
За його словами, Верховний Суд направив справу на новий розгляд у
Шевченківський райсуд. «Зараз суд першої інстанції має усунути усі недоліки і змусити організації, які поширили неправдиві відомості, що ганьблять честь і гідність Катерини Чумаченко, і є втручанням у її приватне
життя, спростувати цю інформацію», – заявив М. Полудьонний.
(«Юридичний вісник України», №3, 18-24 січня 2003 р.)

***
Печерський районний суд м. Києва ухвалив рішення визнати відомості, поширені телекомпанією «Студія «1+1» про Віктора Ющенка 18 березня 2002 року, такими, що не відповідають дійсності. Як повідомляє УНІАН
із посиланням на Громадську раду з питань свободи слова та інформації,
судом встановлено, що того дня, за два тижні до парламентських виборів,
у випуску «ТСН» у репортажі про візит Ющенка до Червонограда було
вказано, нібито 7 тисяч мешканців міста передали лідерові «Нашої України» відкритого листа щодо свого мера Петра Олійника, який, на їхнє переконання, розвалив місцеве господарство. У репортажі йшлося, що від
Ющенка городяни нібито чекали допомоги, щоб той вплинув на свого
соратника. Однак факт дійсності подання такого листа не був підтверджений під час судового розгляду. Таким чином, суд постановив зобов’язати
ТРК «1+1» спростувати поширені відомості – диктор у блоці новин «ТСН»
у вечірньому ефірі має оголосити резолютивну частину рішення суду
протягом місяця з дня набрання рішенням законної сили. Також суд вирішив стягнути з «плюсів» на користь Олійника компенсацію за завдану
моральну шкоду в розмірі 1650 гривень – ту суму, яку вимагав позивач.
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Варто зазначити, що це не перший факт програшу «Студією «1+1»
судів за підсумками, м’яко кажучи, необережних дій ТРК в ході минулих
виборів. Нещодавно судової сатисфакції від «плюсів» домоглася і Юлія
Тимошенко.
(Україна молода», №25, 8 лютого 2003 р.)

***
Апеляційний суд м. Києва не задовольнив апеляційну скаргу ТОВ
«Телерадіокомпанія «Студія «1+1» на рішення Печерського районного
суду від 6 лютого у справі за позовом народного депутата України Петра
Олійника до ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія «1+1» про захист ділової
репутації та відшкодування моральної шкоди, залишивши рішення суду
без змін, повідомила прес-служба представництва блоку «Наша Україна»
на Львівщині.
Згідно з рішенням Печерського районного суду, позов Петра Олійника
задоволено – відомості, поширені в блоці новин ТСН 18 березня 2002 року
про розвал мером м. Червонограда Петром Олійником місцевого господарства визнано такими, що не відповідають дійсності, і відповідача зобов’язано спростувати поширені відомості шляхом оголошення диктором у блоці новин ТСН у вечірньому ефірі резолютивної частини рішення та стягнути на користь Петра Олійника компенсацію за завдану моральну шкоду
в розмірі 1650 грн. 6 лютого рішення Печерського суду набрало чинності
і підлягало виконанню впродовж місяця.
«Рішення Апеляційного суду Києва свідчить про те, що в Україні все
ще існує фактор незалежності судової влади, яка здатна захистити, відстояти інтереси громадянина України», – прокоментував ухвалу судової
колегії судової палати з цивільних справ Апеляційного суду м. Києва голова
Львівського представництва блоку «Наша Україна», народний депутат
Петро Олійник. З приводу морального відшкодування «Телерадіокомпанією «Студія 1+1» Петро Олійник зауважив, що «в таких випадках треба
діяти розумно та справедливо». «Ми самі змінили розмір відшкодування
моральної шкоди в сумі 10 мінімальних заробітних плат. Тому раджу й
своїм колегам, діловій репутації яких було завдано шкоди, переконливо й
наполегливо відстоювати свою честь і гідність», – зазначив Петро Олійник.
(04.06.2003, Інститут масової інформації, http://imi.org.ua/)

***
27.03.2003. Відбулося перше засідання Шевченківського районного
суду міста Києва за позовом голови Київської обласної держадміністрації
Анатолія Засухи та народного депутата Тетяни Засухи до газети «Сільські вісті». Депутатське подружжя вимагають від редакції та журналіста
Степана Колесника спростувати інформацію, поширену в статті «Тече рі134

чка Роставиця...» (№ 144 за 6 грудня 2002 року). На думку позивачів, наведені в матеріалі факти принижують їхню честь, гідність і ділову репутацію. На судовому засіданні журналіст Степан Колесник навів висновки
спеціалістів в області публіцистики професора Анатолія Погрібного та
доцента Віталія Святовця, викладачів київського Інституту журналістики,
які доводять, що його статті належать до жанру публіцистики. На думку
експертів, це, зокрема, означає, що автор мав право на оціночні судження. Суддя Олександр Шостак задовольнив клопотання відповідачів допитати 14-тьох свідків, які фігурують в публікації. Згадана стаття була першою в циклі критичних публікацій Степана Колесника стосовно діяльності
Засух, зокрема у Васильківському районі, де Тетяна Засуха була обрана
депутатом-мажоритарником до Верховної Ради України. Претензії позивачів стосуються того фрагменту статті, де автор розповідає про практику
систематичних «поборів» з місцевих підприємців, ніби то запроваджену
можновладним подружжям. Зокрема, наводиться приклад голови агропромислової корпорації «Світанок» Івана Суслова, в якого, як довідався
журналіст, двічі вимагали гроші: спочатку 50 тисяч доларів Анатолій Засуха, потім знову 50 тисяч, але вже гривень – Тетяна Засуха. Остання не
заперечує, що просила таку суму в підприємця. Втім, за її словами, в якості «благодійного внеску». Як уточнює Суслов – на президентську компанію Леоніда Кучми.
(Інститут масової інформації, «Барометр свободи слова», березень 2003 р.)

***
Іван Суслов та екс-мер Фастова Володимир Тимофєєв, котрі проходять у справі як свідки, стверджують, що всі матеріали в публікації правдиві, для чого в них є відповідні докази. «Це справа не моя, не Колесника
і не «Сільських вістей», – сказав в інтерв’ю «УМ» Іван Суслов. – Це справа
всієї України. Таке не діється в жодній області».
Пан Суслов також повідомив, що з часу виходу публікації його піддають тискові: обшукує міліція, хтось спалив продовольчий склад, отруїв
300 свиней, про це є відповідний висновок. Йому «хотіли підкинути «ліву» зброю», а іншого разу – звинуватити у вбивстві майора міліції.
(«Україна молода», №66, 10 квітня 2003 р.)

***
Свого часу Національна спілка письменників України подала в Подільський районний суд позов на редакцію газети «Киевские ведомости»
і Олеся Бузину, який видрукував там свою статтю про Тараса Шевченка,
та Марію Туровську, яка намалювала знущальну карикатуру, з вимогою
притягти їх до відповідальності за образу честі, гідності та ділової репутації Тараса Шевченка. Але наші правники спочатку відмовилися прийн135

яти позов на тій підставі, що його міг подати лише сам Шевченко. Але
громадськість домоглася свого: наклепники постали перед судом. 11 судових засідань тривала «бузинотерапія». Обурені жінки, що були присутні
на суді, навіть встигли набити пику негіднику. Але суд не дійшов справедливого вироку: винуватців підвели під чергову президентську амністію.
Олесь Бузина не зробив висновків, надрукувавши наклепницькі матеріали про Шевченка окремою книгою. Можна лише обуритися, що Фонд
мистецтв, започаткований Леонідом Кравчуком і керований Анатолієм
Толстоуховим, визнав дебільний маразм, спрямований проти українського генія, найкращою книгою року, з врученням значної премії.
Тепер Національна спілка письменників звернулася в Апеляційний
міський суд Києва. 9 квітня відбудеться розгляд цього звернення.
(«Українська газета», №13, 3 квітня 2003 р.)

***
После рассмотрения в апелляционном суде Киева вступило в силу
решение по иску Союза писателей Украины к газете «Киевские ведомости», Олесю Бузине и Марине Туровской о «защите чести, достоинства и
деловой репутации Т.Г. Шевченко». Украинская Фемида постановила:
«Утверждение истцов, что они являются наследниками творчества
Тараса Григорьевича Шевченко, являются безосновательными. Законодатель не наделил их таким правом предъявлять данный иск. При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что СПУ не имеет права исковых
требований в своих интересах, поскольку, согласно уставу СПУ, они не
наделены правом предъявлять в суд иски о защите чести и достоинства
Тараса Григорьевича Шевченко. Истцы также просят взыскать с ответчиков моральный ущерб. В данной части иск также не может быть удовлетворен, так как согласно ст. 440-1 ГК Украины, причиненный моральный
ущерб возмещается лицу, права которого были нарушены неправомерными действиями других лиц. Как усматривается из исковых требований
истца, их права (СПУ) не были нарушены. Исходя из представленного,
суд считает, что СПУ по данному иску является ненадлежащим истцом, и
поэтому в удовлетворении иска необходимо отказать».
(«Киевские ведомости», 28 июня 2003 г.)

***
20.05.2003 р. Печерський суд Києва відмовив у позовних вимогах Мінтранспорту України до газети «Вечерние вести» та автора статті «Зачем
Минтрансу своя армия?» Сергія Сухобока, передрукованої «ВВ» з інтернет-видання «Обком». Позивач вимагав спростування і відшкодування
моральних збитків у розмірі 5 млн. грн.
(«Українське слово», ч.24, 12-18 червня 2003 р.)
136

***
29.07.2003. Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив
позовні заяви народних депутатів України Василя Онопенка та Михайла
Павловського до студії «1+1» та В’ячеслава Піховшека «про захист честі,
гідності, ділової репутації та відшкодування за завдану моральну шкоду».
У листопаді 2002 року, напередодні виборів голови Верховного суду України, на каналі «1+1» ведучий програми «Епіцентр» В’ячеслав Піховшек,
посилаючись на «своє джерело» у Генпрокуратурі, поширив інформацію
про хабарі в розмірі півмільйона, що начебто пропонувались за підтримку кандидатури Василя Онопенка, і що до цього був причетний народний
депутат Михайло Павловський, член фракції БЮТ. Ця інформація фактично
зумовила обрання на посаду голови Верховного суду Василя Маляренка.
Рішенням суду відомості, оприлюднені В’ячеславом Піховшеком, визнані
недостовірними, такими, що принижують честь, гідність та ділову репутацію Василя Онопенка та Михайла Павловського. Суд вирішив стягнути
з відповідачів грошову компенсацію за моральну шкоду на користь кожного з позивачів і постановив також у найближчій програмі «Епіцентр»
вибачитися перед Василем Онопенком та Михайлом Павловським за брехливу інформацію.
(Інститут масової інформації, «Барометр свободи слова», липень 2003 р.)
Див. також – «Вечерние вести», №113, 31 июля 2003 г.

***
Ведущий программы «Эпицентр» Вячеслав Пиховшек принес извинения депутатам В.Онопенко и М. Павловскому за распространение ложной информации о них. В ноябре 2002 года на телеканале «1+1» Пиховшек
сообщил о взятках в размере 0,5 млн. гривен, которые якобы предлагались
за поддержку кандидатуры В. Онопенко на пост председателя Верховного Суда Украины.
(«Вечерний Харьков», №97, 9 сентября 2003 г.)

***
Тижневик «2000» програв у суді справу за позовом до голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Миколи Томенка. Рішення Апеляційного суду м. Києва у справі за позовом приватного
підприємства «Газетний комплекс «Інтернет-Медіа» (засновник і видавець
тижневика «2000») до народного депутата набрало чинності 14 жовтня.
Позивач вимагав визнання недостовірними окремих положень депутатського запиту щодо перевірки інформації про порушення главою Адміністрації Президента України Віктором Медведчуком, народним депутатом Григорієм Суркісом, президентом футбольного клубу «Динамо»
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Ігорем Суркісом антимонопольних обмежень через їхню участь у заснуванні телекомпаній «Студія «1+1», «ТЕТ», «Альтернатива», радіокомпанії
«Шансон», газет «Киевские ведомости», «День», «2000», «Бізнес», оголошеного на засіданні ВР України у квітні цього року.
5 червня Оболонський районний суд м. Києва у своєму рішенні встановив, що ніхто не може бути притягнений до відповідальності за висловлювання, які не містять фактичної інформації і є оціночними. Було визнано,
що порушення перед правоохоронними органами питання про організацію перевірки щодо певних осіб саме по собі не є посяганням на їх законні
права та інтереси.
Підтвердивши рішення місцевого суду, Апеляційний суд м. Києва
також визнав, що, оспорюючи право на депутатський запит, на порушення питання про організацію перевірок щодо певних осіб, позивач тим самим ставить під сумнів свободу діяльності народних обранців.
(«Юридичний вісник України», №42, 18-24 жовтня 2003 р.)
Див. також – Моніторинг Інституту масової інформації

***
12 декабря 2003 г. Апелляционный суд г. Киева огласил решение по
апелляции адвоката Андрея Федура в деле по иску А.Федура к бывшему
генеральному прокурору Пискуну и газете «2000»
Напоминаем, что предметом судебного разбирательства являлось следующее: В интервью газете «2000» (номер за 06 сентября 2002 г.) Генеральный прокурор Украины Святослав Пискун, известный своей исключительной правдивостью, отвечая на вопрос журналиста о том, какая такая необходимость была задерживать А.Федура в г. Луганске сказал: «Он ездил
на ворованной машине, находившейся в розыске и угоне»
Кроме того, в этом интервью Пискун сообщил также, что: «Известно,
что в отношении Федура и его коллеги Агеева судьями неоднократно направлялись представления в коллегию адвокатов о лишении их лицензий
на право заниматься адвокатской деятельностью в связи с неуважением к
суду, которое они проявляли во время процесса. Оба неоднократно оскорбляли судей. И поверьте, если бы хотели вывести их из процесса, то сделали
б это раньше, лишив лицензий. А Федура и Агеева всего лишь дважды вызывали на коллегию, которая их предупредила о необходимости соблюдать закон».
Эти заявления Пискуна были полностью лживыми. Никогда Федур
не ездил на ворованном автомобиле, а его джип ни в розыске, ни в угоне
не находился. Никогда адвокаты Федур и Агеев не допускали нарушений
адвокатской этики или неуважения к суду, и соответственно никогда в их
адрес не выносилось каких-либо предупреждений коллегией адвокатов или
иными адвокатскими организациями или органами.
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Андрей Федур сразу же по поводу этого интервью обратился с иском
в суд. Адвокат требует, чтобы Генеральная прокуратура Украины, в качестве руководителя которой Пискун делал свои заявления, сделала опровержение и извинилась.
К делу судом приобщен соответствующий экземпляр газеты «2000»
с упомянутым интервью Пискуна.
Кстати, второй ответчик – газета «2000» уже давно опубликовала соответствующее опровержение распространенной Пискуном информации
со ссылкой на А.Федура.
Однако в суде первой инстанции, которым являлся в данном случае
Печерский районный суд г. Киева, небезызвестная судья Жанна Бернацкая,
в силу своей известной беспристрастности к Пискуну, постановила А.Федуру в иске отказать, так как ИСТЕЦ НЕ ДОКАЗАЛ, ЧТО ОТВЕТЧИКОМ
БЫЛИ РАСПРОСТРАНЕНЫ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ СВЕДЕНИЯ. То обстоятельство, что судом в качестве доказательства приобщена сама газета, и то что представитель этого печатного издания подтвердил в суде факт
публикации, более того, что газета уже успела опубликовать и опровержение судья Жанна Бернацкая умудрилась не заметить.
В оглашенном, 12 декабря 2003 г., решении Апелляционный суд г. Киева согласился с доводами апелляции А.Федура, признал что Жанна Бернацкая при вынесении решения грубо нарушила требования закона, и
постановил передать дело на рассмотрение суда первой инстанции в другом составе судей.
Напоминаем, что ранее адвокат А.Федур направил в Верховную Раду
обращение, в котором адвокат утверждает: деятельность судьи Жанны Бернацкой свидетельствует о том, что Бернацкая недостойна быть избранной
судьей на пожизненный срок (Адвокатська компанія «Агєєв, Бережний та
партнери», http://www.ageyev.org
(«Права людини», м. Харків, №34, 1-15 грудня 2003 р.)

***
21-10-2003. Інтернет-видання «Обком» подало в Шевченківський суд
м. Києва позовну заяву до інформаційно-видавничої групи «Телеграф».
Журналісти «Обкому» вимагають спростування інформації матеріалу
інтернет-газети «Версії» під назвою «Кукловод Тодійчук» від 06.10.2003.
«Просимо зобов’язати протягом 10 днів Василя Тура і ЗАТ «Інформаційно-видавнича група «ТелеграфЪ», на сторінках Інтернет-ресурсу «Версії», що видається ним, опублікувати спростування вищенаведеної недостовірної інформації і… публічно вибачитися перед журналістами Інтернет-ресурсу «Обком». Це спростування має бути опубліковане як головний
матеріал на тому ж самому місці, де була розміщена і стаття «Кукловод Тодійчук», говориться в позовній заяві.
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«У вказаній статті по відношенню до Інтернет-видання «Обком» були
використані відверто неправдиві й наклепницькі твердження» – вважають
«обкомівці». Зокрема у вказаному матеріалі «Обком» звинувачувався у
публікації статей замовного характеру в стилі чорного піару.
«Ми будемо реагувати й розбиратися в цій справі після одержання
позовної заяви. Якщо є наша провина – будемо домовлятися, якщо немає –
будемо відстоювати свою правоту», – зазначили ІМІ у редакції «Версій».
Дата першого судового засідання наразі невідома.
(Моніторинг Інституту масової інформації)

***
Станіслав Речинський:
«Простота и величие декана Андрейцева». Вы будете смеяться, но
именно так называлась статья, напечатанная в одной из киевских газет о
ныне действующем декане юридического факультета Киевского национального университета. Всякое, конечно, бывает в нашем отечестве. В том числе
и подобные заголовки. Но «простой и величественный» декан Андрейцев
заинтересовал нас совершенно по иному поводу. В Дарницком местном
суде столицы 21 октября слушался иск Владимира Андрейцева к Олегу
Ельцову, редактору интернет-издания «Украина криминальная».
Все началось с того, что в июне этого года на «УК» появилась статья
Ельцова с ехидным названием «Какие люди – и в наручниках». В ней сообщалось, что «12 июня в Киеве средь бела дня сотрудники одной из спецслужб задержали с поличным во время получения взятки декана юридического факультета, профессора, академика Академии правовых наук Владимира Андрейцева. Сам момент получения 8000 долларов за зачисление
абитуриента на учебу был задокументирован офицерами, проводившими
операцию. После этого на декана надели наручники, в которых отконвоировали его к оперативной машине, стоявшей у стен вуза. В таком виде
Андрейцева вывели из центрального – Красного – корпуса университета.
Успешному завершению операции помешал звонок на мобильный телефон
ее руководителя. Дело в том, что вскоре после появления представителей
спецслужбы в кабинете декана тот успел обратиться за помощью к своему
помощнику. Последний оперативно связался с влиятельным политиком,
занимающим один из самых высоких государственных постов. Чиновник,
кстати совсем недавно получивший титул академика НАНУ, по телефону
дал офицерам жесткую установку освободить Андрейцева. Что и было сделано – вопреки закону, но в полном соответствии с всесильным телефонным правом.
На сегодняшний день Андрейцев формально продолжает исполнять
свои обязанности. Однако, по словам ректора КГУ Виктора Скопенко, «погоревший» декан Андрейцев должен будет оставить занимаемый им пост.
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Декан Андрейцев оперативно подсуетился и написал заявления в СБУ,
МВД и прокуратуру с вопросом – был ли он задержан сотрудниками спецслужб, а заодно с требованием разобраться с теми, кто распространяет «заведомо ложную» в отношении него информацию. Ответы были однотипными – не задерживался. Что, впрочем, тоже не удивляет. Уж если по телефонному звонку задержанного отпустили, то почему бы по другому звонку
не выдать такую справку. Огрызнулась на декана только СБУ, которая в
лице тогдашнего своего председателя Владимира Радченко посоветовала
академику и доктору юридических наук, и даже «Юристу года» Андрейцеву обратиться за защитой своих прав не в СБУ, а в суд. Как и положено
по закону. А также напомнила декану юрфака, что расследование фактов
клеветы не относится к компетенции СБУ. Однако «простой и величественный» на этом не остановился. На сайте КГУ появляется текст под названием «Меморандум трудового коллектива юридического факультета
КГУ». Стиль меморандума выдержан в лучших традициях бывшего выпускника Киевского университета Андрея Вышинского: «Мы, студенты, аспиранты, докторанты, научно-педагогические и научные работники кафедры,
факультета, учебно-управленческий и вспомогательный персонал глубоко
озабочены провокационной выходкой интернет-издания «Украина криминальная». Опубликовав фальсифицированные данные, Вы их направили на унижение чести, достоинства, неприкосновенности, безопасности
жизни и здоровья, самоотверженного труда в сфере правового образования
лица – нашего декана – доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Украины, академика Академии правовых наук, всемирно известного основателя юридической школы, лауреата многих государственных и международных премий, человека, который возродил и сохраняет
славные традиции университета, который своей деятельностью на этой
должности явился примером верного служения нашей национальной альмаматер, идеалам правового образования, добра, правды и справедливости,
уважения к закону и Верховенству права. Понятно, что деятельность такого
активного, неравнодушного, откровенного и принципиального человека на
поприще национального юридического образования, концептуальное видение перспектив развития юридического образования, высокие требования
к лицам, которые реализуют просветительскую практику, – ученых и преподавателей, и в первую очередь к себе, принципиальные выступления в
средствах массовой информации – на радио, телевидении, в газетах – со
справедливой оценкой деятельности некоторых «новомодных» учебных заведений вызывает волчью ярость и провокационные противодействия, направленные не только против нашего декана юридического факультета, но
и возглавляемого им коллектива; коллектива, который недавно почти единогласно доверил на новый срок такому уважаемому человеку управление
флагманом юридического образования в Украине».
Коллектив юрфака, учитывая сегодняшние прискорбно-либеральные
реалии, ограничился простым доносцем: «Мы обращаемся к правоохрани141

тельным органам, в частности, к Генеральной прокуратуре Украины, Министерству внутренних дел Украины и Службе безопасности Украины с просьбой принять необходимые меры для привлечения виновных лиц к юридической ответственности».
«Простой и величественный» требует с Ельцова опровержения на
страницах «Украины криминальной», публичного покаяния на собрании
«трудового коллектива» юрфака и немного денег – 1200 грн. университету
и 500 грн. лично Андрейцеву. Правда, в качестве мелкой пакости «простой
и величественный» требует наложить арест на квартиру Олега Ельцова «в
целях предотвращения возможности уклонения ответчика от исполнения
судебного решения». Откуда, кстати, такая уверенность в том, что иск будет
удовлетворен? Впрочем, откуда – известно. Из тех же «заоблачных» высот, из которых раздался приказ не трогать декана. Но тут есть одна проблемка. Судя по информации на «Украине криминальной», задержание
декана происходило в Красном корпусе КГУ средь бела дня. И «вынос
тела» должны были видеть сотрудники Андрейцева, возможно, студенты
и наверняка охрана у дверей. Понятно, что всех этих людей можно запугать, убедить или уволить. Однако не исключено, что свидетели все-таки
найдутся. И вот тогда проблемы возникнут уже не только у «простого и величественного», но и у того, кто отдавал приказ освобождать задержанного, и у тех, кто выдавал справки-индульгенции. Редакция, естественно,
будет рада побеседовать с этими свидетелями. И вернуться к теме «простоты и величия» отечественной юриспруденции.
(«Вечерние вести», №163, 29 октября 2003 г.)

***
22-10-2003. Суддя Київського апеляційного суду Олександр Шевченко
звернувся з позовною заявою про відшкодування моральних збитків до редакції газети «Вечірні вісті» та співробітника видання Станіслава Речинського.
У позовній заяві, зокрема говориться: «Протягом весни-осені 2003
року в газеті «Вечірні вісті» опубліковано цикл статей під загальною назвою «Як стати прокурором?», підзаголовок – «особливості українського
слідства». Публікації присвячені безчинствам правоохоронних органів,
які автор називає «прокурорсько-міліцейсько-суддівським угрупуванням».
Головним «героєм» від «прокурорсько-міліцейсько-суддівського угрупування» автор статей Станіслав Речинський представляє прокурора м. Біла
Церква – Олександра Лупейка, образ якого з’являється перед читачами у
вигляді «чудовиська», яке фабрикує справи, бере участь «у пограбуваннях
при обшуках», «убиває арештантів», чинить тортури і страждає «якоюсь
разючою ненажерливістю, при повній відсутності бридкості».
Далі, суддя Шевченко у своїй позовній заяві заявляє, що його ділова
репутація була підірвана внаслідок того, що Речинський опублікував ска142

ргу осудженого Георгія Янева, в якій є низка неприємних висловлювань
на адресу судді Шевченка. На думку судді журналіст «явно помилково…
дозволив собі висловлювання, які мене ображають». Також суддя Шевченко вважає явно помилковою розповідь журналіста Речинського про те,
як суддя Шевченко дзвонив йому і погрожував судовим позовом «тисяч
на п’ятдесят» і тим, що «почне цікавитися автором статті».
У результаті, суддя просить суд стягти з редакції і журналіста по 50
тисяч гривень «морального збитку». Перше засідання було призначено на
30 жовтня цього року. Розгляд справи перенесено на 24.11.2003 на підставі клопотання «ВВ».
(Моніторинг Інституту масової інформації)

***
Станислав Речинский:
Существует интересная климатическая закономерность: как только
наступает осень и отечественные госчиновники возвращаются с Багам, Канар и прочих мест отдохновения, на нашу газету, как желтые осенние листья, сыплются исковые заявления с однотипными заголовками «О защите чести и достоинства». Иногда еще – и «деловой репутации». И с однотипной завершающей фразой: «Прошу взыскать с редакции газеты «Вечерние
Вести» в мою пользу… гривен морального ущерба».
Цифра может варьировать от 10 тысяч до пяти миллионов гривен. На
сегодняшний день редакция имеет 13 исков на общую сумму свыше
одного миллиона гривен.
В прошлом году, нужно заметить, иски были солиднее. Так, Мини
стерство транспорта хотело содрать с нас пять миллионов гривен, а Управление Киевской городской администрации – миллион. Суммы возмещения морального ущерба стали меньше после того, как приняли закон, запрещающий государственным учреждениям взыскивать моральный ущерб
и обязывающий истцов платить пошлину, пропорциональную заявленной
сумме. То есть просишь миллион, плати сто тысяч. Если проиграешь, деньги
к тебе не возвращаются. Впрочем, пошлина не очень-то и спасает редакции от чудовищных по своим размерам исков. Потому что существует множество оснований, по которым судья может освободить истца от уплаты
пошлины. Это могут быть как «чернобыльские» льготы, так и «тяжелое материальное положение», которое истец не прочь улучшить за счет газеты.
Мало того, если, к примеру, в суде первой инстанции мы иск проигрываем,
то при подаче апелляции уже мы должны платить пошлину. В общем,
вроде хотели помочь СМИ, а на деле помощь оказалась сомнительной.
Но речь не об этом. А о том, что количество судебных исков к нашей
газете и суммы, которые пытаются с нас взыскать за моральный ущерб,
могут свидетельствовать о двух вещах. Или журналисты «ВВ» чрезвычайно
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непрофессиональны, постоянно лгут и оскорбляют кучу людей, или газету
«заказали». О профессионализме газеты пусть судят читатели.
Вернемся к искам. Большинство из них получают сотрудники отделов
криминала и политики. И это вполне естественно. Было бы по меньшей
мере странно, если бы журналисты этих отделов писали только об успехах
нашего президента, правительства и правоохранительных органов. Об этом
вам расскажут почти во всех телевизионных новостях. Мы пишем иначе.
И о том, что видим.
Да, часто наши оценки резки и неприятны для власти. Но это наше
право. Если, конечно, мы живем в демократическом обществе и называем
себя Европой.
Большинство исков к нашей газете касаются именно не фактов, а
оценок. Свежий пример. Бывший глава ГУБОПа недавно подал иск, в котором требует признать «безосновательными и оскорбительными» следующие фрагменты статьи «Змеиное кубло и мертвые стрелочники», касающиеся расследования «дела Гонгадзе» и деятельности ГУБОПа: «...такого
«мастера» незаконных спецопераций как Николай Джига»; «И кубло это
будет похищать, пытать и убивать»; «…они были выращены в зверинце
Леонида Кучмы». (Две последние цитаты посвящены ГУБОПу. – Ред.)
Самое забавное, что в исковом заявлении сразу же после этих цитат
Николай Васильевич сам признает, что «отмеченные высказывания являются оценочными суждениями, безосновательными и оскорбительными – как по форме, так и по содержанию». И это освобождает ответчика
от необходимости доказывать в суде свою правоту.
В конце иска Джига просит суд признать приведенные выше фрагменты «безосновательными и оскорбительными», запретить ответчику распространять такие оценки относительно истца – сейчас и в будущем. Последнее, кстати, наталкивает на мысль, а не готовится ли Николай Васильевич к очередной «спецоперации», в ходе которой будут «похищать, пытать
и убивать»?
Но Джига хоть денег не просит. Другие же требуют. Примечательно,
что желает получить сто тысяч гривен за моральный ущерб даже один судья.
В своем исковом заявлении он заявляет, что его деловая репутация подорвана из-за того, что журналист «ВВ» опубликовал жалобу осужденного
Георгия Янева, в которой есть ряд неприятных высказываний в адрес судьи. По мнению судьи, журналист заведомо ложно позволил себе ряд высказываний, которые оскорбляют его личность. Например, судье не понравилось, что его назвали соратником печально известного прокурора Белой
Церкви Александра Лупейко. А что, лучше было бы назвать подельником?
Вообще, это дело обещает быть интересным. На первом судебном засадании журналист ходатайствовал о вызове в суд свидетелей. Каких, правда,
не уточнил, потому что судья попросила заявить это ходатайство на следующем заседании. А уже на следующий день одному из свидетелей позво144

нил неизвестный и сказал: «Ты что, хочешь, чтобы тебя повесили?» Наверное, неизвестный ошибся номером. По крайней мере, хочется так думать. Потому что иначе слишком уж страшно за нашу страну становится.
Судья желает получить по 50 тысяч гривен за «моральный ущерб» с
редакции и журналиста. Сто тысяч – большие деньги. Но и «моральный
ущерб», наверное, большой...
(«Вечерние вести», 10 ноября 2003 г.,
«Украина криминальная», 03.11.2003)

***
Дело Татьяны Коробовой в Европейском суде.
Об этом «Телекритике» сообщила представитель правительства в Европейском суде Зоряна Бортнянская. По ее словам, первая процедура рассмотрения дела проходит в закрытом режиме, поэтому представитель ответчика в Европейском суде отказалась от подробных комментариев.
«Это дело газеты «День», – рассказала в интервью «Телекритике»
журналист теперь уже газеты «Грани +» Татьяна Коробова. – Две моих
статьи, о Наталье Витренко и Петре Симоненко, опубликованные в 1999
году в «Дне», стали предметом разбирательства в украинском суде. Суть
публикаций составляли версии и оценки происходящего. Но наш суд к
таким материалам подходит традиционно: если сказали плохо – значит,
неправильно».
Решением суда газета «День» и журналист обязаны были возместить
моральный ущерб. Дмитрий Кутах, адвокат, представлявший интересы ответчиков, подготовил жалобу в Европейский суд по правам человека, которая была признана приемлемой к рассмотрению.
Дмитрий Кутах, юрист, РГС – Российская адвокатская группа:
– Уведомления о начале рассмотрения дела мы пока не получали.
Мы действительно подготовили заявление в Европейский суд, и оно было
принято к рассмотрению.
Минюст является ответчиком по делу, представляя Украину в Европейском суде. Если Европейский суд направил материалы относительно
данного дела в Минюст, то речь идет, скорее, о стадии подготовки материалов для возражений или подготовки для мирного урегулирования конфликта. Такая процедура предусмотрена, и она возможна.
– В чем суть жалобы?
– Основу искового заявления Татьяны Коробовой и АТЗТ «Украинская пресс-группа» в Европейский суд составляют два пункта о нарушении статей Европейской конвенции прав и свобод человека. Во-первых,
речь шла о том, что в статье журналиста были оценочные суждения, и
украинским судом они были признаны информацией, которая не соответствует действительности. Во-вторых, нарушения касались статьи 4 Евро145

пейской конвенции прав и свобод человека о доступе к справедливому
суду. Мы в своих аргументах ссылались на решение Европейского суда,
приводили в качестве нормативных актов прецеденты Европейского суда, однако наши доводы не только не были опровергнуты, но и не были
приняты украинским судом к вниманию. Правда, с того момента изменилось законодательство, определено понятие «оценочных суждений», которые не могут быть предметом опровержения. Но, в принципе, это дело
совпадает с известным делом «Лингенс против Австрии», в котором говорится о том, что политик является более открытой фигурой, чем обычный гражданин, поэтому вся его деятельность и критика в отношении его
более расширена, поскольку представляет общественный интерес.
– Сейчас Т. Коробова не работает в газете «День», у газеты «День»
изменилась редакционная политика, более того, у Т. Коробовой и газеты
нынче разные, если можно так сказать, политические убеждения. Может
ли это как-то повлиять на решение Европейского суда по этому делу?
– Для Европейского суда важно, чтобы не было нарушения закона и
права. Торжество закона не зависит от политических взглядов (Оксана Лысенко, «Телекритика», 14.11.2003)
(«Полтавський обласний медіа-клуб», №55, 17 листопада 2003 р.)
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Суд признал вину редактора броварской газеты «Грани» Виктора Воротникова в распространении клеветы. 14 июня 2002 года в интернет-газете
«Грани» появилась статья за подписью Сергея Романовского «Апокалипсис
«свободен». Сенсационные данные тут же подхватили другие СМИ. Сначала
сетевые – «Версии», «Украина криминальная», затем подключились газеты,
а там и телеканалы. В статье содержалось немало громких обвинений в
адрес СНБО и главы государства. В статье называлось имя Василия Ситара,
который будто бы подсказал майору Мельниченко, «как наиболее безопасно пересечь границу и вести себя в дальнейшем». Фигуранту статьи не
оставили другого выбора, как защищать честь в суде. Г-н Ситар судебный
процесс выиграл. Точка поставлена 6 марта 2003 года: Апелляционный
суд Киевской области оставил в силе решение Броварского суда от 12 ноября 2002 года. Двум ответчикам, представляющим «Грани», вменено опубликовать опровержение и уплатить Василию Ситару компенсацию за моральный ущерб – 60 тысяч гривен. Сегодня «Грани» исчезли из информацинного пространства. Как сообщает Институт массовой информации со ссылкой на редактора издания, интернет-газета «больше месяца не выходит ни
в печатном, ни в электронном виде». При этом ИМИ отмечает, что примерно через месяц «Грани» планируют возобновить работу.
Г-на Воротникова нам разыскать не удалось.
А пока задали несколько вопросов заместителю главы аппарата
СНБО г-ну Василию Ситару:
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«... Я с удивлением обнаружил, что моя фамилия значится в отчете
«Репортеров без границ». В рубрике «Угрозы» международные репортеры отмечают, что в прошлом году пяти украинским журналистам угрожали представители украинской власти. В качестве одного из примеров
говорится, что я угрожал Виктору Воротникову. Действительно, г-н Воротников в обращениях в различные, в том числе, международные, организации сообщал о якобы имевших место фактах запугивания и угроз его
жизни. Но это утверждение уже опровергнуто в суде. О судебном процессе
информировало еще в ноябре агентство УНИАН, публиковались материалы во многих газетах и на интернет-сайтах... Я подал иск не к СМИ, а к
физическому лицу – Виктору Воротникову. Ведь действует статья 440-1
Гражданского кодекса, где речь идет о том, что если лицо распространило информацию любым способом, и с ней ознакомились другие люди, а
информация кому-то нанесла ущерб, то распространитель несет ответственность за такие действия. То есть существует правовая основа обращения к Виктору Воротникову как к физическому лицу...
Впервые в юридической практике была задействована информация,
которую распространили посредством интернет-издания. На суде выяснилось, что ответчиком является еще один человек – совладелец сайта
«Грани» Сергей Шумихин... На мой взгляд, этот провокационный материал был задуман кем-то другим, не Воротниковым, как логическое звено
акции, направленной против высших руководителей государства с целью
подрыва доверия к Украине... Судиться с «Репортерами» не хочу. Я направил им копии постановления суда, думаю, они опровергнут все эти
придумки относительно меня».
(«2000», №18-19, 16-22 мая 2003 г.)

***
Сьогодні відбулось чергове засідання місцевого суду міста Бровари
Київської області у справі за позовом міського голови Віктора Антоненка
до редакції газети «Броварський кур’єр».
Міський голова вимагає від редакції спростування неправдивої інформації та відшкодування моральної шкоди в сумі 40 000 гривень.
– В позовній заяві пан Антоненко зазначив, що відомості опубліковані
в жовтневому номері газети «Броварський кур’єр» не відповідають дійсності, – каже головний редактор Надія Грицькова.
За словами журналіста публікація була присвячена святкуванню Дня
міста. В газеті було розміщено інтерв’ю голови бюджетної комісії міської
ради, де йшлося про те, що на святкування необхідно виділити 100 000
гривень. Бюджетний комітет був проти таких витрат, однак депутати міськради затвердили програму. У редакторському коментарі висловлювалася
думка, що було б ефективніше віддати таку суму грошей, замість святкування, на зарплату працівникам комунальної власності.
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На сьогоднішньому засіданні були заслухані свідки, заявлені позивачем, а 24 червня будуть допитуватись свідки, заявлені відповідачем, тобто
редакцією газети.
(11.06.2003, Інститут масової інформації, http://imi.org.ua/)

***
25.06.2003. Сьогодні Броварський міський суд Київської області частково задовольнив позовні вимоги Броварської міської ради Київської області до редакції газети «Броварський кур’єр» і зобов’язав редакцію газети
спростувати інформацію, розміщену в тижневику «Броварський кур’єр»
№ 9 від 11.10.02 року та № 10 від 25.10.02 року.
(Інститут масової інформації, «Барометр свободи слова», червень 2003 р.)
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

09.01.2003. Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області
задовольнив позовну заяву голови колгоспу «Нива» В.Огирі до журналістки «Новоукраїнських новин» Лариси Барановської. Позов про захист честі, гідності та ділової репутації подавався у зв’язку з публікацією в газеті 24 листопада 2001 року статті «Хто допоможе колгоспникам «Ниви»?»
Суд зобов’язав журналістку компенсувати моральну шкоду в розмірі 3
тисяч гривень. Суму стягнення було скорочено з 25 тисяч гривень, як спочатку просив позивач. За словами Лариси Барановської, до суду її викликали по телефону, без повістки. Вона подала апеляційну скаргу на це рішення
суду.
(Інститут масової інформації, «Барометр свободи слова», січень 2003 р.)

***
Начальник управления по делам религий, национальностей и миграции Кировоградской облгосадминистрации Николай Суворов выразил
недовольство по поводу публикации в областной газете «Русский блок»
«Не тяните нас и не толкайте», опубликованной в № 5-6 за 2003 год. Автором её является редактор газеты Валентина Бажан. Н.Суворов заявил,
что будет подавать на неё иск о защите чести, достоинства, деловой репутации.
Редактор обратилась за помощью в Мониторинговый центр свободы
слова. Юрист-эксперт проанализировал публикацию и пришёл к выводу,
что оснований для судебного преследования журналиста нет.
С целью урегулирования конфликта по просьбе редактора газеты «Русский блок» В. Бажан юрист-эксперт Юрий Денисов принял участие в беседе с Н.Суворовым. В ходе беседы стороны изложили друг другу взаимные претензии в связи с публикацией спорной статьи.
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При этом выяснилось, что правовых оснований для привлечения редактора газеты к гражданско-правовой ответственности по ст.7 Гражданского кодекса Украины нет. Она действовала в рамках ст. 34 Конституции
Украины, гарантирующей право на свободу мысли и слова, на свободное
выражение своих взглядов и убеждений.
Вследствие этого претензии Н. Суворова к автору статьи (она же редактор газеты) были сняты, возникший конфликт урегулирован в досудебном порядке.
(Нина Пташкина, Асоциация «Громадські інііативи»)

***
12.03.2003. Журналіст Юрій Михайлович має сплатити 15 тисяч гривень компенсації за моральну шкоду голові Кіровського районного суду
міста Кіровограда Володимиру Ярошенку. Ще 50 тисяч суд постановив
стягнути на користь судді з тижневика «Україна-Центр», на шпальтах
якого ще 14 червня 2002 року з’явилася публікація про конфлікт між кандидатами на посаду мера міста, де, зокрема, фігурував Ярошенко. 65 тисяч гривень за публікацію – результат апеляції Михайловича, яка 12 березня 2003 року була частково задоволена Апеляційним судом Кіровоградської області. За першою ухвалою районного суду від 10 грудня журналіст
і редакція тижневика мали сплатити по 100 і 500 тисяч гривень відповідно. 12 червня 2002 року четверо кіровоградських журналістів провели
прес-конференцію в Києві, де висловили свою точку зору на патову ситуацію, що склалася минулого літа під час виборів міського голови Кіровограда. Тоді виникла плутанина з підрахунком голосів, відданих за двох
основних претендентів у мери – Володимира Ярошенка і Миколу Чигирина. Під час прес-конференції один з учасників, Юрій Михайлович, звинуватив Ярошенка у тому, що останній, нібито, «замовив» його вбивство.
Журналіст повідомив також, що поінформував про це правоохоронні органи. Про подію того ж дня повідомила інформагенція УНІАН, у приміщенні якої й відбувалася прес-конференція. Це повідомлення 14 червня
передрукував кіровоградський тижневик «Україна-Центр». Головний редактор тижневика «Украина-центр» Юхим Мармер з рішенням Апеляційного суду Кіровоградської області не погоджується, вважає його незаконним і обов’язково оскаржить його в касаційному порядку до Верховного Суду України. «Побачимо, чи Верховному Суду України відомо хоч
що-небудь про існування Європейської конвенції і зокрема статті 10 –
свобода вираження поглядів, оскільки в кіровоградських судах про Європейську конвенцію нічого невідомо», – сказав Юхим Мармер.
(Інститут масової інформації, «Барометр свободи слова», березень 2003 р.)
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***
Кировоградский еженедельник «Украина-центр» обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд Украины на вердикт областного апелляционного суда, принявшего решение о взыскании с редакции 50 тысяч
гривен морального ущерба в пользу истца – экс-кандидата в мэры Кировограда. Поводом к иску стала публикация высказываний его оппонента в
предвыборный период.
Главным аргументом в защиту газеты ответчики назвали тот факт,
что публикуемая информация была взята из ленты новостей агентства
УНИАН. Но ни суд первой инстанции, ни апелляционный не приняли
этот аргумент во внимание. Еще одной пикантной деталью во всей этой
судебной истории есть то, что истцом по делу выступает не просто политик, а (в период между выборами) председатель одного из районных судов Кировограда.
Проявят ли судьи корпоративность в отношении коллеги или положение чаши весов Фемиды будет определяться исключительно законом?
Следует заметить, что г-ну судье удалось «наказать» за критику уже
не одно средство массовой информации.
О деталях судебного дела «Телекритике» рассказал главный редактор кировоградской газеты «Украина-центр» Ефим Мармер.
– Год тому назад, во время после «долгоиграющих» и скандальных
выборов в Кировограде, Владимир Ярошенко, председатель Кировского
районного суда, подал иск против нашей газеты. Он претендовал на кресло
мэра и вел достаточно активную политическую деятельность. Ему противостояли некоторые местные СМИ, которые открыто поддерживали его
политических конкурентов. «Украина-центр» занимала объективную позицию. Мы предоставляли слово всем кандидатам, в том числе и Владимиру
Ярошенко, и его оппонентам. В июне прошлого года произошло весьма
знаменательное событие для Кировограда. В УНИАН в Киеве в один день
состоялось две пресс-конференции, обе были проведены кировоградцами. Одну провели члены избирательной комиссии, деятельность которой
некоторым образом поддерживал Ярошенко, другую – журналисты, которые выступили с критикой предыдущих участников пресс-конференции.
Сообщение об этом мы дали на первой полосе. Наших журналистов на
ней не было. В материале мы использовали сообщения УНИАН. Внимание
Владимира Ярошенко привлекла фраза, которую мы, опять-таки, заимствовали с новостной ленты агентства, в которой участник пресс-конференции
тележурналист Юрий Михайлович во всеуслышание сообщил, что у него
есть сведения о том, что готовится его убийство и к этому каким-то образом
имеет отношение Ярошенко.
– И вы поставили эту цитату без комментариев В. Ярошенко?
– Но это же было официальное сообщение УНИАН, пришедшее прямо
в день выхода газеты. Кстати, сообщения об этой пресс-конференции ве150

чером дали в эфир ведущие телеканалы. Вместе с той самой злополучной
фразой. И мы же не написали, что Ярошенко «заказал» Михайловича. Мы
дали сообщение о том, что Михайлович на пресс-конференции сказал, что
его «заказал» Ярошенко. Есть разница? Но, тем не менее, эта фраза стала
предметом иска Владимира Ярошенко к нашей газете и журналисту Юрию
Михайловичу.
Эту разницу мы пытались втолковать районной и областной кировоградской Фемиде. Не получилось. Мы пытались доказать, что мы взяли эту
фразу из сообщения УНИАН. Из агентства на запрос суда пришло официальное письмо от бывшего руководителя Михаила Батога, в котором было
подтверждено, что «Украина-центр» использовала материал УНИАН.
Таким образом, согласно закону, с нашего издания должны были сразу
снять всю ответственность. Но вдруг в деле через пару недель появляется
еще одно письмо из УНИАН, уже на имя лично Владимира Ярошенко.
Его подписал новый руководитель, печально известный господин Юрычко. В письме речь шла о том, что материал не принадлежит агентству,
поскольку «существенно переработан», что УНИАН не предоставлял газете «Украина-центр» никаких материалов, поскольку газета не является
клиентом агентства. А потом оказалось, что письмо Батога вообще исчезло из дела. Когда мы это узнали, нам пришлось быстро ехать в Киев,
в УНИАН за копией выданного нам документа. Кстати, ни факт исчезновения из дела важнейшего документа, ни действиям в этой связи судьи
Ленинского районного суда Кировограда Галины Бутельской так никто и
не дал оценку.
Таким образом, в деле оказалось два взаимоисключающих письма.
Все наши требования о проведении сравнительной тестологической экспертизы злополучной статьи и информации УНИАН были отклонены. Мы
предлагали отвести состав суда в связи с необъективным ведением дела.
Даже в самом исковом заявлении Владимир Ярошенко указал на то, что
он является председателем Совета судей области. Это значит, что любой
судья области находится от него в определенной зависимости. Однако и это
ходатайство было отклонено. Единственное, чего мы добились, – уменьшение суммы иска с 500 тысяч гривен до ста тысяч. От газеты потребовали
опровержения. Правда, довольно оригинальным способом. Судья Бутельская в решении обязала редакцию повторить в опровержении текст публикации, что называется, один в один.
Есть еще один момент. Во время рассмотрения дела в районном суде
Юрий Михайлович представил в суд видеозапись пресс-конференции, из
которой следовало, что… ничего подобного он не говорил. Получилось,
что УНИАН распространил информацию, которой не было. А Ярошенко
предоставил видеозапись, на которой этот фрагмент со злополучной фразой есть. Надо было провести экспертизу. Ничего этого не было сделано.
После этого в апелляционном суде мы пытались аргументировать, что в
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соответствии с известным решением Пленума ВСУ при рассмотрении
исков в СМИ о защите чести, достоинства и деловой репутации нужно доказать, что журналист действовал со злым умыслом. Но как это доказать,
если «Украина-центр» была чуть ли не единственной газетой, которая
печатала г-на Ярошенко в Кировограде? За глаза нам сочувствовали, оправдывали, но в результате, решением апелляционного суда сумма иска уменьшилась до 50 тысяч. Это просто беспредел! Мы неоднократно поднимали
вопрос и в Верховной Раде, обращались к омбудсмену Н.Карпачевой. По
этому делу дали свое юридическое заключение и Комитет ВР по свободе
слова и информации, и Третейский информационный суд. По их оценкам,
наша газета не должна нести никакой ответственности за эту публикацию. Но все наши аргументы были проигнорированы.
– Напечатали ли вы опровержение, ведь решение вступило в законную силу?
– Нет. Мы сразу же подали кассационную жалобу. И одновременно с
ней – прошение приостановить исполнение постановления суда до момента
рассмотрения жалобы. Что важно отметить, я лично встречался с Председателем Верховного Суда Украины Василием Маляренко. И если он всех
журналистов так внимательно выслушивает, то, видимо, нам наконец-то
повезло. Исполнение постановления районного и апелляционного судов
было приостановлено. Для нас это очень важно, поскольку исполнительная
служба уже приняла решение заморозить активы и арестовать наше имущество. На сегодняшний день рассмотрение кассации еще не назначено.
Но я знаю, что судья Ярошенко, который к настоящему моменту судился
уже практически со всеми ведущими СМИ Кировограда, не успокоится.
Обычно в ВСУ обращаются за тем, чтобы дело вернули на повторное
рассмотрение в суд первой инстанции. Мы обратились к ВСУ с просьбой
рассмотреть это дело по сути. Мы категорически против возвращения этого
дела в Кировоград.
– Скажите, если бы суд удовлетворил первоначальные требования
истца, и было бы принято решение о взыскании с вашей газеты 500 тысяч
гривен, что бы это означало для издания?
– Даже 50 тысяч уничтожают полностью наше издание. Это – не Киев. Это означает, что мы не сможем заплатить ни за бумагу, ни за печать..
В суде мы говорили о том, что принятие такого решения – это убийство
газеты, препятствие для работы журналистов. Суд это проигнорировал,
не дав никакой оценки нашим аргументам. Более того, истец в суде не привел ни единого документального доказательства своих моральных страданий, которые стали основанием для определения суммы морального ущерба, хотя и должен был это сделать по закону. Зато в суде постоянно фигурировала замечательная фраза, цитируемая потом всеми газетами, которые освещали процесс: «передчасне посивіння». Мы и по этому поводу
подготовили документ о том, что седина развивается из-за генетических
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факторов. Тем более, у тех, кому за сорок. Выходит, что если судьи идут
в политику, то о них нужно говорить либо хорошо, либо никак.
Мы надеемся, что в ВСУ нашим аргументам будет дана надлежащая
оценка.
– Какова сейчас ситуация в Кировограде в отношении свободы деятельности СМИ?
– 23 мая в апелляционном суде г.Черкасс рассматривался иск судьи
Ярошенко к другим кировоградским СМИ – областной телерадиокампании, телекомпании ТТВ и газете «Кировоградская правда». Истец вменил
в вину перечисленным СМИ цитирование (опять таки – цитирование!)
критического выступления на многолюдном митинге его конкурента по
выборам. Областная телерадиокомпания предпочла «глубоко раскаяться»,
остальные получили по полной программе: ТРК ТТВ – 300 тыс. гривен
моральной компенсации г-ну Ярошенко, а «Кировоградская правда» – 50
тыс. грн. Тарифы, как видите, самые что ни на есть столичные. И совершенно непосильные для провинциальных СМИ. Так что в ближайшее
время в Кировограде либо СМИ станет поменьше, либо появится новый
медиа-магнат. Хотя мне известно, что ответчики уже готовят кассационные жалобы в Верховный Суд Украины. Надежда у нас только на Верховный Суд Украины (Оксана Лысенко, 30.05.2003).
(«Телекритика», www.telekritika.kiev.ua)

***
Зараз у Кіровограді тривають численні судові процеси. Зокрема, минулого тижня Верховний Суд постановив стягнути на користь голови Кіровського районного суду м. Кіровоград Володимира Ярошенка 15 тисяч
гривень з кіровоградського журналіста Юрія Михайловича та 50 тисяч
гривень з місцевої газети «Україна-Центр.
Пан Ярошенко вважає, що публікація мала замовний характер, і «за
оприлюднення неправдивої інформації» ЗМІ отримали гонорар. До речі,
той же пан Ярошенко судився практично з більшістю кіровоградських ЗМІ
(«Народне слово», «Кіровоградська правда», обласна ТРК), а на підході –
розгляд справи телекомпанії ICTV, де сума відшкодування становить 300
тисяч гривень.
(«Без цензури», №31, 10 жовтня 2003 р.)

***
06-10-2003. «Рішення суду було шоком для присутніх в залі адвокатів, журналістів, правозахисників, – сказав головний редактор щотижневика «Україна-Центр» Юхим Мармер. – Оскільки всі можливості для
захисту вичерпні, нам як законослухняним громадянам залишається ви153

конати рішення суду. Зате у нас з’явилась можливість переконатися в щирості судді, коли він казав, що його цікавить момент морального задоволення, а не гроші».
Володимир Ярошенко сказав: «Остаточну крапку поставлено. Рішення
оскарженню не підлягає. Якби відповідачі думали про тих, про кого пишуть, а в разі припущення неточностей своєчасно вибачались, як УНІАН,
судів би не було».
(Моніторинг Інституту масової інформації)

***
16 июля судебные исполнители описали имущество частной Кировоградской телекомпании «TTV» во исполнение решения суда по иску Владимира Ярошенко о защите чести, достоинства и деловой репутации. Напомним, что Каменский местный суд вынес решение о возмещении морального ущерба, причиненногоэкс-кандидату на должность мэра Кировограда в размере 300 тысяч гривен. Апелляционный суд Черкасской области
оставил решение в силе.
Заместитель начальника отдела государственной исполнительной
службы Ленинского района Юлия Кучицкая заявила, что действует в
соответствии со ст. 63 Закона Украины «О судебном исполнении», поскальку постановления Верховного суда о приостановлении решений местного
суда нет. Имущество описано и передано на хранение третьему лицу – Виктору Шмидту, который является представителем ООН по правам человека
в странах СНГ. Судебный исполнитель считает его незаинтересованным
лицом. Представители «TTV» – наоборот, – заинтересованым, поскольку
сам Виктор Федорович также судился с «TTV» и тоже выиграл дело.
Обращает на себя внимание тот факт, что попытки описать имущество
телекомпании предпринимались и раньше, но откладывались из-за отсутствия гендиректора и главбуха. Не было их и 16 июня. Где находится их
руководство, журналисты не сообщают; и почему в столь критический момент коллектив оказался брошенным на произвол судьбы?
В настоящее время помещение телекомпании опечатано, вещание
прервано. Не ясно, почему это произошло, ибо сама по себе процедура
описания имущества не является запретом пользоваться им для выхода в
эфир. В ситуацию вмешался ещё один неожиданный фактор: какой-то
аноним позвонил в милицию и сообщил о том, что помещение «TTV» заминировано. Милиция взрывчатки не нашла.
Мониторинговый центр свободы слова проводит экспертизу данного
конфликта.
(Кіровоградська Асоціація «Громадські ініціативи»,
«Права людини», м. Харків, №23, 16-31 серпня 2003 р.)
154

***
16.07.2003. Припинено мовлення приватної кіровоградської телерадіокомпанії «ТТВ». Як повідомили у ТРК, «невідомі особи – 10 людей
увірвалися в приміщення» телерадіокомпанії, разом з ними ввійшли судові виконавці і «під захистом невідомих почали незаконний опис і винесення майна з ТРК». Ці дії проводились на виконання рішення місцевого
суду Кіровограда, який підтримав позов судді Володимира Ярошенка, що
балотувався на посаду міського голови і виграв судовий позов проти ТТВ
за образу його честі й гідності. Пізніше до телекомпанії прийшли представники МНС шукати бомбу. Співробітникам компанії не повідомили,
хто надав інформацію про бомбу в управління МНС, однак пошуки вибухового пристрою унеможливили роботу компанії, тому що людей з приміщення ТТВ евакуювали. 23 липня головний редактор телерадіокомпанії
«TTВ» Сергій Полулях порізав собі вени на знак протесту проти перешкод,
які зазнає його телекомпанія. Генеральний директор TTВ Віктор Токарєв
пояснив, що вчинок С.Полуляха пояснюється «нервовим зривом, який виник в результаті останніх подій навколо ТРК «TTВ».
(Інститут масової інформації)
Див. також – «Голос України», №132, 18 липня, №137, 25 липня 2003 р.

***
25 июля представители Кировоградской областной организации
Всеукраинского объединения левых «Справедливость» пикетировали Верховный суд Украины, высказывая таким образом несогласие с решениями
Каменского местного суда и апелляционного суда Черкасской области, которые признали некоторые кировоградские СМИ виновными в распространении неправдивой информации во время минувшей избирательной
кампании. Решение вступило в законную силу, началась процедура его
исполнения: государственная исполнительная служба заблокировала счета телекомпании «TTV» и газеты «Кіровоградська правда» и произвела
опись имущества «TTV».
Напомним: телекомпания должна выплатить Владимиру Ярошенко в
качестве возмещения морального ущерба 300 тысяч гривен, а «Кировоградка» – 50 тысяч. В связи с этим газета объявила о сокращении количества
выпусков – теперь она будет выходить не три, а один раз в неделю. Редакция надеется, что со временем сможет компенсировать читателям недополученные номера.
Появившийся после длительного отсутствия гендиректор ТРК «TTV»
Виктор Токарев сделал публичное заявление, в котором связал попытку
самоубийства редактора телеканала Сергея Полуляха (23 июля он перерезал себе вены) с событиями вокруг ТРК.
(Асоціація «Громадянські ініціативи»)
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***
24.11.2003. 24 листопада кіровоградська телерадіокомпанія «TTV»
отримала на руки рішення Верховного Суду щодо відшкодування позивачу морального збитку на суму 300 тис. грн. Про це на прес-конференції
повідомив генеральний директор ТРК «TTV» Віктор Токарєв. Позивачем
до ТРК «TTV» є голова місцевого суду Кіровограду Володимир Ярошенко. Приводом звернення до суду слугувала трансляція на каналі «TTV» в
червні 2002 року мітингу напередодні виборів міського голови, на якому
один із виступаючих висував обвинувачення на адресу Ярошенка, кандидата в мери. Позов було подано восени того ж року. За словами Віктора
Токарєва, суд навіть не розглянувши, відхилив касаційну скаргу телерадіокомпанії і зобов»язав її спростувати неправдиві відомості. Хоча, гендиректор «ТТV» стверджує, що минулорічний мітинг транслювався без
жодних коментарів. На прохання місцевих журналістів прокоментувати
ситуацію, суддя Ярошенко відповів, що у разі, якщо в «TTV» не знайдеться
300 тисяч гривень, він розпочне процес по банкрутству телеканалу. А це,
на думку генерального директора, призведе до втрати ліцензії та закриття
телеканалу. Раніше суддя Ярошенко, за інформацією Віктора Токарєва,
на численних прес-конференціях говорив, що у разі вибачення телекомпанією він перегляне свої претензії. «Ми не можемо погодитися з цим
рішенням, будемо звертатися до судів міжнародних інстанцій», – заявив
Віктор Токарєв. Він також додав, що 24 листопада телекомпанія «TTV» у
своїй вечірній програмі «Пресса. Влада. Аналіз» спростувала інформацію
у тій формі, яку запропонували судові виконавці. Проте, Володимир
Ярошенко не вважає повідомлення «ТТV» за спростування як таке. «Це
не було схоже на справжнє спростування або вибачення, швидше – знущання», – зауважив він у розмові з ІМІ.
(Інститут масової інформації)
Див. також – ForUm, 2003-11-27

***
3:0 в пользу судей. С таким счетом закончились судебные перипетии
кировоградских СМИ по искам Владимира Ярошенко. После «УкраиныЦентр» список должников председателя Кировского райсуда решением
Верховного Суда Украины пополнили ТРК TTV и газета «Кiровоградська
правда».
Об этом в минувший вторник сообщил журналистам генеральный
директор ТРК TTV Виктор Токарев.
20 октября главный орган украинской Фемиды отклонил кассационные жалобы ответчиков, обязав их принести свои извинения господину
Ярошенко и выплатить ему, соответственно, 300 тыс. и 50 тыс. гривен.
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Напомним, что столь дорогой ценой обошлась нашим коллегам информация о митинге на площади Кирова, который состоялся через несколько
дней после второго тура выборов городского головы. Именно выступление одного из соперников В.Ярошенко по мэрскому списку, донесенное
журналистами до зрителей и читателей, и вызвало недовольство представленного в невыгодном для него свете политика. Примечательно, что, по
словам В.Токарева, никто из ответчиков на заседания палаты Верховного
суда допущен не был, а вердикт верхушки правосудия был получен ими
больше чем через месяц после его вынесения...
Не менее интересными оказались и последующие действия исполнительной службы: текст опровержения обязывал ТРК TTV извиниться перед
судьей за сюжет, подготовленный и выпущенный в эфир... областной гостелерадиокомпанией. (Напомним, что ОГТРК уже подверглась этой процедуре несколько месяцев назад), что, впрочем, вполне законопослушно
выполнила ТРК TTV, дословно процитировав в эфире постановление
судоисполнителя.
По-видимому, исполнительная служба при составлении этой, мягко
говоря, непонятной петиции была главным образом озабочена тем, чтобы
деньги попали по назначению. А уж кто их будет платить, а кто – приносить
извинения, не суть важно... Между тем, по информации В.Токарева, еще
за 5 месяцев до этих событий счета ТРК уже были заморожены, с них было снято около 5 тыс. гривен. Кроме того, неоднократно сотрудниками
исполнительной службы уже предпринимались попытки изъять оборудование работающего предприятия... Понятно, что столь значительные суммы могут поставить под угрозу закрытия не только провинциальные, но
даже многие столичные СМИ.
Хотя Виктор Токарев утверждает – компания по-прежнему будет работать, привлекая все возможные средства для выполнения решения суда: «При этом мы убеждены в собственной правоте и соблюдении нами
законодательных норм. Естественно, продолжим поиски справедливости
в Европейском суде. Обидно лишь, что в этом случае нам уже придется
предъявлять претензии государству Украина...»
(«Украина-Центр», г. Кировоград, №48, 28 ноября 2003 г.)

***
Генеральний директор телерадіокомпанії TTV Кіровограда Віктор
Токарєв звернувся з відкритим листом до депутатів Верховної Ради
У листі Віктор Токарєв звертається до Верховної Ради «із проханням
забезпечити конституційні норми відносно ЗМІ в Кіровоградській області
і недопущення непередбачених наслідків».
У листі гендиректор виклав ситуацію із судами проти TTV по позові
Кіровоградського судді Володимира Ярошенко.
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На що розраховує пан Токарєв – невідомо, ймовірно, що це черговий PR.
(Український Медіа Сервер, Політична Україна, 12.12.2003)

***
Этот судебный процесс можно назвать рекордным по многим аспектам.
Во-первых, Нину Пташкину судят за статью, опубликованную в газете
«Ведомости» почти 6 лет назад – 6 ноября 1997 года. Во-вторых, судебное
разбирательство длится три года, трижды суд первой инстанции принимал решения и трижды апелляционный суд их отменял, направляя дело
на новое рассмотрение. Очередное такое решение принято на днях.
Поводом для тяжбы послужила статья «Почему не оскудеет рука
дающего, и не отсохнет рука берущего ВЗЯТКИ?». Она была написана в
связи с задержанием нескольких преподавателей тогда еще КИСМа по
обвинению в получении взяток от студентов во время летней сессии 1997
года.
Один из задержанных спустя 2,5 года после публикации (к тому моменту уголовное дело против него было закрыто, его оправдали) обратился
в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. В качестве
морального ущерба он требовал взыскать с автора статьи 500 тысяч гривен.
Суд по своей инициативе продлили срок исковой давности, который составляет один год, и принял решение о взыскании с Н.Пташкиной 500 гривен. Два последующие разбирательства закончились в пользу ответчика.
Но истец не хочет смиряться с поражение и жаждет наказать журналиста,
на сегодняшний день его денежные претензии составляют 300 тысяч гривен.
Вот и пиши после этого о нагативных социальных явлениях, о взятках и коррупции!
(Кіровоградська Асоціація «Громадські ініціативи»)
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

После выхода в декабрьском выпуске (2002) газеты «Третий сектор»
(г. Северодонецк) статьи «Референдумофобия» сразу три исполкомовских
чиновника подали иски о защите чести и достоинства, в сумме оценив свои
страдания в 13 тысяч гривен. Ни один из этих процессов еще не окончен.
В двух судебных процессах по искам исполкомовцев к «Третьему сектору», которые к сегодняшнему дню начались, чиновники заявили ходатайство проводить слушание на русском языке. Суд это ходатайство отклонил,
постановив вести процесс по-украински. Вот здесь-то и оказалось, что заставлять других говорить по-украински и уметь это делать самому, для северодонецких исполкомовцев вещи совсем не связанные.
(Алексей Светиков, редактор газеты «Третий сектор»)
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***
6 серпня 2003 р. відбулася попередня судова бесіда у справі щодо
публікації голови Луганської обласної громадської організації «Поступ»
в обласному тижневику «Вечерний Луганск» №14 від 3 квітня 2003 року.
Судовий позов подано Відділом спеціальної міліції при Управлінні
міністерства внутрішніх справ України в Луганській області проти керівника
Луганської обласної громадської організації «Поступ» Костянтина Реуцького та тижневика «Вечерний Луганск», у якому була опублікована стаття громадського лідера. В своїй статті Костянтин Реуцький, як незалежний
журналіст, описав проблемну ситуацію, яка виникла між ним та Відділом
спеціальної міліції.
Передісторія судового розгляду наступна. Неурядова організація «Поступ» в частині приміщень колишнього дитячого садку № 110 м. Луганська
утримує реабілітаційний центр для безпритульних дітей. В іншій частині
приміщень цього ж колишнього дитячого садку розміщується Відділ спеціальної міліції при Управлінні внутрішніх справ Луганської області. З
січня 2003 року безпритульні діти не можуть отримати належного захисту та допомоги у реабілітаційному центрі, бо він закритий. Як стверджує
у газетній статті Костянтин Реуцький, причиною закриття центру стала
відсутність електроенергії та небажання керівника Відділу спеціальної міліції майора Міщенка піти назустріч громадській організації у вирішенні даної проблеми.
Технічний бік справи зводиться до наступного. Електрощит, від якого можна підключити електроенергію, знаходиться на території ВСМ.
Але це не заважає зробити автономне підключення реабілітаційного центру
від цього ж електрощита без будь-яких негативних фінансових наслідків
для міліції. Не зважаючи на це, керівництво ВСМ відмовляло реабілітаційному центру для дітей у підключенні.
За твердженням Костянтина Реуцького причиною відмови у підключенні з боку міліцейського начальства було бажання майора Міщенка того,
аби Костянтин Реуцький організував зустріч міліцейського офіцера і з керівником третього орендатора частини приміщень дитячого садка, Фонду «Берегиня». Керівник Фонду, у свою чергу, не мав бажання зустрічатись із міліціонером. Крім того, у своїй статті керівник «Поступу» робить припущення,
що «або дитячий центр виявився заручником нез’ясованих відносин між
відділом спецміліції і благодійним фондом «Берегиня», або міліції просто
не приємне сусідство із закладом, який займається безпритульними дітьми».
У свою чергу, в судовому позові майор Міщенко пояснює свою
відмову у підключенні центру до електромережі необхідністю вирішення технічних питань щодо підключення у «відповідних організаціях» та
«визначення можливості підключення «Поступу» до енергосистеми ВСМ
або «Берегині».
159

Після невдалих спроб досягти порозуміння із міліцейським начальством Костянтин Реуцький описує свій погляд на дану ситуацію у статті,
після опублікування якої й опиняється на судовій бесіді. Погляд Костянтина Реуцького на проблемну ситуацію та спосіб його висвітлення у газеті міліція вирішила визначити для себе такими, що призвели до суттєвих
втрат в очах громадськості Відділом спецміліції «честі, гідності та репутації». Очевидно, найбільш простим способом підвищити свою репутацію,
керівництво Відділу спецміліції визначило для себе судовий процес із громадською організацією, яка опікується безпритульними дітьми. В судовому позові начальник ВСМ вимагає: 1) спростування опублікованих в газетній статті відомостей, які «порочать» Відділ спецміліції; 2) зобов’язати
Костянтина Реуцького принести вибачення колективу ВСМ при Управлінні
міністерства внутрішніх справ України в Луганській області.
Щоправда, як з’ясувалося на судовій бесіді, представник МВС не може
пояснити спростування, яких саме фактів вимагає міліція. Аргументація
міліцейського чиновника у кабінеті судді звелася до фрази: «Ця стаття в
цілому для системи МВС не прийнятна».
Так і не почувши, спростування яких саме відомостей вимагає міліція, суддя призначив суд на 12 вересня 2003 року.
Громадськість тримає дану справу в полі свого зору. На судовому засіданні були присутні члени СЦГІ «Тотальна акція на підтримку прав людини та демократії» і місцеві журналісти. В підготовці до судового засідання керівнику «Поступу» була надана консультаційна допомога громадською організацією «За професійну допомогу».
Додаткові матеріали у даній справі можна знайти на сайті СЦГІ «Тотальна акція на підтримку прав людини та демократії» http://totalaction.iatp.
org.ua.
P.S. Цікавими є і особливості функціонування системи правосуддя.
Хоч судовий позов подано як проти газети «Вечерний Луганск» та к і проти
Костянтина Реуцького, проте судова повістка надійшла лише на ім’я Костянтина Реуцького. Редакція ж газети про поданий проти неї позов навіть
не здогадувалась до тих пір, поки сам Костянтин не повідомив цього факту.
(«Права людини», м. Харків, №22, 1-15 серпня 2003 р.)

***
Олексій Свєтіков. До практики судового захисту свободи слова (Луганськ):
У 2003 році юридична служба Луганського обласного відділення
ВГО КВУ брала участь у восьми судових процесах (5 – у Сєверодонецькому і 3 – у Рубіжанському місцевих судах), представляючи інтереси ЗМІ
чи громадян, що опублікували свої матеріали в газетах, по позовах до них
про захист честі, гідності і діловій репутації й стягнення моральної шкоди. Чотири процеси завершені рішенням чи ухвалою суду, що вступили в
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законну силу (усі – на користь ЗМІ), розгляд ще двох справ продовжується, одне рішення Рубіжанського місцевого суду оскаржено в апеляційному порядку і ще одна ухвала того ж суду скасована судом апеляційної інстанції й справу повернуто до суду.
ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ:

Велика частка судових справ, у яких ми брали участь (7 з 8), виникли як наслідок критичних публікацій ЗМІ на адресу влади чи на адресу
політичної опозиції, причому й ті, й інші використовували у своїх позовах
однакові засоби: надумані претензії в частині спростування інформації й
вимоги про стягнення морального збитку, що виходять за межі здорового
глузду. Так, загальна сума заявлених вимог про стягнення моральної шкоди
по 8 судових справах, у яких ми брали участь – 1121400 грн. Утім, мотивація сум морального збитку, можна вважати, таки різна: представники влади намагаються в такий спосіб розорити й припинити вихід неугодних
ЗМІ, представники опозиції – по можливості більш голосно заявити про
свої «порушені права». Рекордним у цьому плані є позов лідера рубежанської організації ПСПУ К.Козюберди до редакції комунальної газети
«Рубіжанські новини» і редакції багатотиражки «Вісник барвника», по
якому заявлена сума моральної шкоди в один мільйон гривень. Позов до
газет поданий у зв’язку з опублікуванням газетами (дослівним) відкритого листа народного депутата за його підписом.
Як правило, суми морального збитку в позовах до ЗМІ обґрунтовуються тим, що публікація нібито завдала шкоди здоров’ю, іноді такі доводи підтверджуються медичними довідками, що представляються позивачами до суду. Довести наявність причинно-наслідкового зв’язку між
фактом публікації й фактом загострення хронічного захворювання, на наш
погляд, неможливо. Але неможливо довести і зворотне. Тому, навіть якщо
такі меддовідки дійсні були видані в наслідок захворювання (а не отримані
за гроші, по знайомству чи в силу залежності лікаря), доводи про захворювання треба розцінювати як маніпуляції, і як такі, що свідчать про з самого початку нечесні наміри позивачів. І у випадку, якщо суд прийме рішення
про стягнення моральної шкоди, ґрунтуючись на захворюванні позивача
після публікації, таке рішення варто оскаржити як необґрунтоване.
У жодній з проведених нами цього року справ позивачі не використовували належним чином можливість позасудового врегулювання у відповідності до ст. 37 Закону України «Про друковані ЗМІ», що, на нашу
думку, свідчить про те, що захист честі шляхом спростування недостовірної інформації – не був основною їхньою метою. Показові в цьому плані
два позови, подані посадовими особами сєверодонецької міськради до
редакції газети «Третій сектор». Після опублікування в грудневому номері газети критичного матеріалу, ці особи направили в редакцію листа з
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вимогою опублікувати спростування, не вказавши, яка саме інформація
має бути спростована. Редакція негайно відповіла на ці листи, запропонувавши уточнити, які саме відомості викликають заперечення, чи надати
текст спростування. При цьому редакція гарантувала, що представлений
текст спростування буде опублікований. Замість цього, відразу після одержання посадовими особами листів редакції, вони звернулися з позовами
до суд, з вимогами про стягнення моральної шкоди в сумі п’ять тис. грн.
по кожному позову. Відзначимо, що у відповідності до ч. 1 ст. 17 Закону
України «Про державну підтримку засобів масової інформації і соціального захисту журналістів» при невикористанні посадовою особою можливості позасудового врегулювання суд вправі відмовити в задоволенні
вимог про стягнення моральної шкоди.
На нашу думку, позасудове врегулювання у відповідності до ст. 37
Закону України «Про друковані ЗМІ» і ст. 43 Закону України «Про телебачення й радіомовлення» є найбільш цивілізованою формою вирішення
спорів, пов’язаних з балансом прав на свободу слова і на захист честі,
гідності і ділової репутації. Така форма є по суті компенсаційною, а не
репресивною, постраждалій стороні вона надає можливість реабілітації
не тільки у випадку поширення інформації, але й у випадку поширення
необґрунтованих оцінок, а для ЗМІ – можливість не нести надмірних ризиків, пов’язаних із сумлінною помилкою. На жаль, у даний час така форма
врегулювання практично не застосовується.
Останнє не здається нам дивним через те, що в більшості справ проти ЗМІ, в яких брала участь юридична служба ЛОВ ВГО КВУ, позов завідомо мав репресивний характер, був спрямований не на захист честі чи
ділової репутації, порушених поширенням конкретної інформації, а на
зведення рахунків зі ЗМІ. Тому позов у цілому, чи окремі позовні вимоги,
часто носили надуманий характер, чи характер довільного тлумачення
опублікованої інформації. Рекордним у цьому плані був позов зав. відділом прийому громадян Сєверодонецької міської ради, що вимагала спростувати опубліковану в газеті «Третій сектор» інформацію про те, що вона відмовилася прийняти принесене їй громадянкою повідомлення про
проведення зборів жителів. У своїй позовній заяві вона визнавала, що повідомлення їй дійсно приносили, але вона не знала, як його прийняти, і
поки консультувалася, громадянка нібито сама пішла з будинку виконкому. Тому вона просила суд визнати недостовірною інформацію про те,
що у відділі прийому громадян повідомлення не взяли. І, зрозуміло, стягнути моральну шкоду – у сумі 3 тис. грн. По нашій оцінці, із самої позовної заяви випливало, що інформація, розповсюджена ЗМІ, достовірна. По
ходу ж судового засідання було встановлено, що в дійсності повідомлення чиновнику намагалися вручити три рази, і щораз вона відмовлялася
його прийняти. Звичайно, суд відмовив у задоволенні позову.
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Відсутність в опублікованому матеріалі недостовірних відомостей
при гострому бажанні «засудити» ЗМІ, спонукує деяких позивачів вимагати спростування не тих висловлень, що були опубліковані в газеті, а
довільно сформульованого їхнього викладу, часто далекого від змісту опублікованого. Треба відзначити, що юристам, що захищають інтереси ЗМІ,
не завжди буває легко домогтися, щоб відповідач міг обмежитися доказом
лише тих висловлень, що дійсно поширені автором.
При судовому розгляді проблемним залишається розмежування судом оціночних суджень і розповсюджених відомостей. Відповідно до ч. 2
ст. 47-1 Закону України «Про інформацію» оцінними судженнями, за винятком образи чи наклепу, є висловлення, що не містять фактичних даних,
зокрема критика, оцінка дій, а також висловлення, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, з огляду на характер використання мовних засобів, зокрема вживання гіпербол, алегорій, сатири.
Оціночні судження не підлягають спростуванню й доказу їхньої правдивості. Крім того, судді не завжди враховують ту обставину, що у відповідності до ст. 7 ЦК спростуванню підлягають не всі відомості, що стосуються заявника, а лише ті, котрі ганьблять його честь і гідність. Так, рішення рубіжанського суду за позовом одного з керівників місцевих парторганізацій до редакції газети «Рубіжанські новини» оскаржено в апеляційному
порядку на тій підставі, що, на нашу думку, з 7 висловлювань, які суд ухвалив спростувати, 3 є оціночними судженнями і 3 – не є такими, що паплюжать честь і гідність.
У нашій практиці часто зустрічалися випадки розширювального віднесення до себе позивачами інформації (і вимога її спростувати), яка в
публікації особисто з ними не пов’язувалася. Так, двічі позовні заяви подавали керівники відділів органа місцевого самоврядування – у зв’язку з
критичними матеріалами на адресу даних відділів. Прізвище чи посада
даної особи в цих матеріалах не вказувалося. На наш погляд, фізична
особа в цьому випадку не є належним позивачем, але в обох процесах переконати в цьому суд не вдалося. Часто виникають ситуації, коли позивач
відносить на свою адресу висловлення, які приводяться в матеріалі безвідносно до будь-кого, лише на тій підставі, що в матеріалі ця особа згадується. При цьому судді нерідко ставлять запитання відповідачеві: «Як
читач може зрозуміти, що це висловлення не відноситься до позивача»?
Що, на наш погляд, суперечить принципу, за яким на позивача покладається обов’язок доказу, що в матеріалі поширені відомості, які стосуються його особисто чи його родичів.
Інструментарій захисту ЗМІ від судових позовів істотно покращився
після 13 травня поточного року, коли набрав чинності Закон України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення та безперешкодної реалізації права людини на волю слова».
Важливими, на наш погляд, змінами є введення прогресивної шкали мита
за подачу позовів про стягнення моральної шкоди, введення обмежень на
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можливість стягнення моральної шкоди за позовами органів влади і їх
посадових осіб, визначення понять оціночне судження і сумлінні дії редакції ЗМІ. Цей закон має забезпечити захист ЗМІ від зловмисних дій,
спрямованих, по суті, не на захист репутації, а на знищення критично налаштованого ЗМІ. Але проблемним на сьогодні лишається доказ сумлінності дій редакції і для однакового використання цієї норми судами буде
потрібен прецедент у вигляді рішення (чи Постанови) Верховного Суду
України.
Досвід роботи нашої організації в судах свідчить, що можливості захисту ЗМІ від надуманих позовів цього року покращилися, але як і раніше вимагають кваліфікованого адвокатування. Не вирішена інша серйозна проблема: немає механізму, який би захищав ЗМІ від втрат, пов’язаних
з участю в судах у разу звернення до них з необґрунтованими позовами.
Тому такі позови можуть, як і раніше, використовуватися як засіб створення перешкод у роботі ЗМІ. Навіть, якщо ці позови будуть журналістами виграні.
(Політична Україна 13.12.2003, www.polit.com.ua)

***
Краснолучская газета «Пресс-шанс» выиграла судебный процесс,
который затеял против редакции бывший народный депутат Украины
Дмитрий Петренко. Об этом сообщает главный редактор газеты «Прессшанс» Сергей Волошин.
По его словам, коллегия судей судебной палаты по гражданским делам Верховного Суда Украины оставила без удовлетворения кассационную жалобу депутата на решение Краснолучского городского суда по его
иску к директору МКП «Пресса» Леониду Глуховскому и главному редактору газеты «Пресс-шанс» Сергею Волошину о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда.
Дмитрий Петренко требовал возмещения морального ущерба в сумме 100 грн. за фразу: «Город наш, как и Перевальский район, от избрания
Дмитрия Петренко депутатом Верховной Рады четыре года назад ничего
путного не получил – ведь именно Дмитрий Дмитриевич возглавляет до
сих пор подкомитет ВР Украины по угольной промышленности, и именно в эти годы закрыты 4 шахты в Красном Луче».
Суды разных инстанций признали эту фразу соответствующей действительности.
(«Контекст-Медиа», Луганськ, 02.12.03, «День», №222, 6 декабря 2003 г.)
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Справжньою «грозою телевізійників» можна вважати народного депутата від «Нашої України» Петра Олійника, який не пробачив каналам
164

«1+1» та обласній ДТРК неетичні вислови на свою адресу під час виборчих перегонів 2002 року. Нещодавно він виграв справу як позивач у столичного каналу «Студія «1+1», а днями «розрахувався» за минулорічні
образи і з Львівською обласною ДТРК. Згідно з рішенням Галицького місцевого суду, тепер обласне телебачення зобов’язане упродовж місяця
надати Олійникові ефірний час для спростування інформації, поданої в
переддень виборів (29-30 березня минулого року), яка завдала моральної
шкоди; компенсувати моральні збитки у сумі 5 тисяч гривень, а також
відшкодувати позивачеві 10 тисяч гривень судових видатків, пов’язаних
із розглядом справи.
(«Україна молода», №49, 18 березня 2003 р.)

***
27.03.2003. Голова комісії Львівської міськради з депутатської діяльності Антон Ружицький погрожує подати судовий позов з приводу публікації «Скільки коштує депутат?» («Львівська газета» за 24 березня).
Стаття розповідала про корупцію в стінах львівської Ратуші. Зокрема
автори статті Олег Базар і Наталя Онисько наводили приблизні
«гонорари» депутатів за лобіювання інтересів тих чи інших бізнесових
кіл. Депутат вважає, що цією публікацією журналісти образили честь,
гідність усіх депутатів міської ради, назвавши їх корумпованими та
хабарниками. Виступаючи від їхнього імені, Антон Ружицький зазначив,
що надрукована в газеті інформація «не є достовірною, кидає тінь на
честь депутатів». Заступник головного редактора «Львівської газети»
Сергій Смірнов, коментуючи ІМІ цю ситуацію, сказав, що на вчорашній
сесії не було однозначної думки з приводу публікації. «Отже, я вважаю,
що Антон Ружицький виступав не від імені усіх депутатів, це була його
власна точка зору», – сказав він. Щодо спростування чи доведення
інформації, Сергій Смірнов зазначив, що матеріал ґрунтується на заявах
самих депутатів стосовно зловживання деякими з них своїм службовим
положенням. Зокрема, він посилається на інтерв’ю самого пана
Ружицького в газеті «Ратуша», засновником якої є львівська міськрада,
де депутат сам каже, що такі факти мають місце.
(Інститут масової інформації)

***
Суд Галицького району Львова відмовив у позові про захист честі,
гідності і ділової репутації колишнього керівнику міліції Львівщини, а
нині приватному підприємцю Іванові Мотринцю до Львівської обласної
держтелерадіокомпанії та журналіста Івана Хаса
Пан Мотринець вимагав, аби тележурналісти заплатили за «заплямований» генеральський мундир... мільйон гривень.
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З позовом до суду керівник юридичної фірми «Фенікс», генерал Іван
Мотринець звернувся минулого року, десь за місяць після того, як у липні в ефір у програмі «Вісник-підсумки» вийшов телесюжет «Злочинець на волі». У телесюжеті йшлося про те, що громадянин Богдан С.
після несподіваного звільнення з-під варти (його підозрюють у замаху на
життя львівського підприємця, нині народного депутата України Петра
Писарчука) зустрівся з генералом. В ефірі прозвучало запитання: «Що
між ними спільного – теж загадка?». Саме це й позбавило Івана Мотринця «... можливості жити повноцінним життям, реалізовувати свої плани і
можливості». За словами першого заступника генерального директора
ЛОДТРК Людмили Майор, саме народний депутат Петро Писарчук розповів журналістам про зустріч пана Мотринця з Богданом С., і ця інформація задокументована в матеріалах кримінальної справи, яку розслідує
генеральна прокуратура. Судитися ж з Писарчуком генерал не захотів.
У Залізничному районному суді Львова слухається ще один позов
Івана Мотринця до журналіста Івана Хаса та тижневика «Україна і час».
В одній із статей часопису було опубліковано ті ж міркування Петра Писарчука, що прозвучали в телесюжеті. Та цього разу генерал зажадав, аби
журналісти виклали за образу його персони 1,5 мільйони гривень.
(«Україна і час», м. Львів, №21, 22-28 травня 2003 р.)

***
У зв’язку з обшуком на фірмі генерала Мотринця «Фенікс», сам І.
Мотринець на наше прохання прокоментувати подію відповів відмовою,
порадивши спочатку опублікувати спростування у тижневику і передрукувати його коментар, котрий він дав одній із львівських газет. Від останньої поради довелося відмовитися, позаяк коментар у згаданому виданні,
на нашу думку, не цілком об’єктивний. Маємо на увазі фразу про програну
нами судову справу. 5 червня суд розглянув позов І. Мотринця до газети і
зобов’язав «Україну і час» протягом місяця спростувати лише деякі фрази. Натомість суд відмовив позивачеві у стягненні на його користь значної суми грошей за завдані моральні збитки.
(«Україна і час», м. Львів, №25, 19-25 червня 2003 р.)

***
86 гривень намагається відсудити у «Львівської газети» начальник
Західної регіональної митниці Тарас Козак за передрук статті «Податками по опозиції» впливового польського щоденника «Жечь Посполита», у
якій, з-поміж іншого, йшлося про випадок, коли нетверезий Тарас Козак
вчинив стрілянину в одному з львівським ресторанів. Наведені у матеріалі факти, на думку Козака, не відповідають дійсності.
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У результаті начальник Західної регіональної митниці звернувся до
Личаківського місцевого суду з проханням зобов’язати «Львівську газету»
спростувати неправдиву інформацію та відшкодувати йому моральну шкоду у розмірі 86 гривень. У своїй позовній заяві він наводить конкретний
фрагмент статті польського журналіста Пьотра Косьціньскі «Податками
по опозиції», який завдає шкоди його іміджу:
«Податковими службами у Львівській області нині керують троє.
Найважливіший із-поміж них – Сергій Медведчук, брат Віктора – керівника адміністрації президента України. Родинні зв’язки пояснюють багато що. Брати добре допомагають один одному. Жодні запити у справі Сергія
Медведчука – навіть польського керівництва у справі «Кредит Банку (Україна)» – не справляють враження ані на президента, ані на прем’єра України.
Номер другий – уже згаданий Мирослав Хом’як, заступник голови обласної ДПА, керівник цієї установи у Львові. Номер третій – Тарас Козак,
який керує митними службами. Нещодавно він у п’яному вигляді стріляв
зі службового пістолета в одному з львівських ресторанів, але ніхто його
за це навіть не покартав».
Натомість, «ЛГ» сумнівається, що пану Козаку вдасться отримати
гроші, оскільки українське законодавство не передбачає відповідальності
за передрук матеріалів з інших видань.
Стаття була опублікована у «Жечі Посполитій» 15 жовтня 2003 року
та передрукована «ЛГ» наступного дня.
Як каже, головний редактор «ЛГ» Олег Онисько, передрук статті було зроблено свідомо, оскільки самі вони не мали доказів стрілянини Козака у місцевому ресторані, містом ходили лише чутки. «Якщо є ображені, то нехай звертаються до польського судочинства та позиваються
до самої «Жечі Посполитої», – зазначив Онисько.
29 жовтня прес-служба Західної регіональної митниці оприлюднила
офіційну заяву, у якій не спростовувався факт стрілянини, проте йшлося,
що пан Козак за півроку перебування на посаді голови ЗРМ свого службового пістолета в очі не бачив, звинувативши при цьому в пристрасті до
«смаженини» «Львівську газету», яка «з точністю до коми передрукувала
неправдиву інформацію».
– Ми опублікували у себе текст цієї заяви, звичайно з власними коментарями, – повідомив Олег Онисько
За словами головного редактора, позовна заява надійшла до редакції
поштою 17 листопада. Того ж дня до редакції завітав представник митниці,
який приніс виклик до суду. Проте назвати своє прізвище він відмовився.
Цікаво, що судове засідання було призначене на 18 листопада.
– Наш директор, Юрій Назарчук, відмовився ставити свій підпис на
розписці, оскільки, як передбачено законом, такі документи мають надходити не пізніше ніж за 5 днів до судового засідання. Ми не підозрюємо,
що суд може порушувати закон, але не знаємо, що думати з цього приводу.
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Як ви розумієте, сьогодні до суду з нашого боку ніхто не пішов, – розповіли в редакції «ЛГ».
За інформацією «ЛГ», Тарас Козак є членом СДПУ(о). До того, як у
квітні 2003 року він очолив Західну регіональну митницю, працював у
ДПА у Львівській області першим заступником Сергія Медведчука.
На жаль, кореспонденту ІМІ так і не вдалося зв’язатися з керівником
прес-служби ЗРМ, проте технічний працівник(!), який протягом дня піднімав слухавку, сказав, що «до суду жодних коментарів не буде».
Натомість ситуацію прокоментувала юрист ІМІ Інна Ведмеденко:
Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу)
в Україні» (ст. 42, ч. 4 ) передбачені випадки, коли журналісти та редакції
можуть бути звільнені від відповідальності за публікацію відомостей, які
не відповідають дійсності, принижують честь і гідність громадян і організацій.
Зокрема, таким випадком є публікація, яка дослівно відтворює матеріал, що був опублікований іншим друкованим засобом масової інформації і містить посилання на джерело передруку.
Тому «Львівська газета», передруковуючи матеріал польської газети,
не порушила законодавство про друковані засоби масової інформації.
Відтак, позовні вимоги безпідставні.
(Інститут масової інформації, 19.11.2003, www.imi.org.ua)
Див. також – «Обозреватель», 17.11.2003, www.obozrevatel.com.ua

***
Олег Онисько, Андрій Павлишин:
Незабаром в Україні можуть зникнути газети, радіо і телебачення.
Це – не перебільшення. Личаківський місцевий суд Львова готовий відмовити журналістиці в одному із її наріжних каменів – праві на передрук
і цитування інших мас-медіа. Це означатиме кінець української журналістики.
Позов начальника Західної регіональної митниці (ЗРМ) Тараса Козака до «Львівської Газети» спочатку видався нам дивним непорозумінням.
Ми навіть припускали, що підбити до такого кроку шефа митників могли
його недоброзичливці.
Справа проста. 16 жовтня «Газета» передрукувала статтю Пьотра Косьціньскі, оглядача одного із найвпливовіших польських щоденників Rzeczpospolita, в якій ішлося про ситуацію у Львові. Ми ґрунтувалися на праві,
дарованому нам Конституцією, – свобода слова і поширення інформації є
ключовим елементом наших прав.
Наше право підтверджене також Законом «Про друковані засоби масової інформації (пресу) України», де чітко вказано, що «редакція, журналіст не несуть відповідальності за публікацію відомостей [...], якщо [...]
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вони є дослівним відтворенням матеріалів, опублікованих іншим друкованим засобом масової інформації з посиланням на нього [...]».
Але на цей закон, схоже, мало зважають у Личаківському суді Львова. Місто, яке має всі підстави пишатися вільною, на тлі решти України,
пресою, може стати могильником свободи слова.
У п’ятницю, 28 листопада, ми мали змогу в цьому переконатися.
Адвокат О. Калішевич, який «спеціалізується» на наданні правової
допомоги «ображеним» представникам середовища СДПУ(о), виправдав
наші найгірші сподівання. Застосована ним тактика передбачає доведення до абсурду букви закону. Поданий ним позов ігнорував факт передруку до тієї миті, поки судді офіційно не передали оригінальний примірник
польського видання, де з’явилося першоджерело. Тоді тактика адвоката
була дещо видозміненою – він почав переконувати суд у тому, що передрук не є дослівним відтворенням, а всього лиш «літературним» перекладом. Мовляв, дослівно – це коли б ми передрукували статтю польською
мовою, а з газети «Женьмінь Жибао» – китайською.
Загалом, виглядає так, що захисники Тараса Козака цілком ігнорують той факт, що публікація в «Газеті» є дослівним перекладом тексту з
Rzeczpospolita. Про це свідчать посилання на джерело, використання логотипу польської газети й особливий шрифт, який уживають у «Львівській газеті» для передруків текстів з інших засобів масової інформації.
Зрештою, автор тексту Пьотр Косьціньскі – відомий польський журналіст, який спеціалізується на українській проблематиці, часто буває у
Львові та Києві, дав усну згоду на передрук і при потребі готовий це підтвердити.
Голова Личаківського суду пан Горецький, який слухає цю справу,
відмовив юристам «Газети» у внесенні будь-яких клопотань, зокрема про
залучення до процесу автора перекладу і проведення фахової текстологічної експертизи.
Натомість суддя погодився із пропозицією Калішевича викликати на
наступне судове засідання фахівця-полоніста (чи просто текстолога), який
би довів, що текст у «Газеті» – чиста літературщина, а не жодне «дослівне відтворення». Дрібниця, здавалося б, але дуже показова. Адже автор
експертного висновку несе сувору кримінальну відповідальність за його
неправдивість, натомість фахівець, який свідчить у суді, має значно ширше поле для казуїстики і несе меншу відповідальність за сказане.
До речі, суддя Горецький добре відомий у середовищі львівських
журналістів. 31 березня 2000 року він «ухвалив одне з найабсурдніших
рішень в історії судових позовів проти ЗМІ у незалежній Україні. За публікацію маленької, 12-рядкової критичної рецензії на сторінці «Культура»
суд зобов’язав газету «Експрес» сплатити за позовом у справі про захист
честі та гідності величезну суму – 150 тисяч гривень» (дослівна цитата з
«Офіційної заяви редакції газети «Експрес», оприлюдненої, зокрема, на
мережній сторінці «Акції вільних журналістів» – «Газета»). Це рішення,
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яке пізніше переглянули суди вищої інстанції, викликало рішучий та активний спротив українських журналістів, які 13 квітня 2000 року розпочали акції громадської непокори, відомі під назвою «Хвиля свободи».
Судовий процес, який точиться навколо трьох речень у тексті, який у
польському оригіналі містить лише 36 слів, тільки на перший погляд нагадує описані Рабле та Свіфтом правові нонсенси. Як прецедент вирок проти
«Газети» може мати далекосяжні наслідки.
Право на передрук (цитування) є взагалі ключовим у самому понятті
«журналістика». Цим правом користуються усі – від агентства Reuters до
сільського вісника, бо лише так люди можуть дізнатися про те, що їх цікавить у кожному куточку планети. Телевізійники всього світу транслюють кадри, зняті ВВС чи «Аль-Джазірою», радіостанції цитують газети
і навпаки.
Судова заборона передруків із видань польською, російською, англійською чи китайською мовами чи вимога перевіряти достовірність відеоматеріалів іноземних телекомпаній або автентичність сказаного по
радіо посадовими й офіційними особами зведе нанівець усі досягнення
свободи слова в Україні. Здається, ще ніхто не скасував юридичної норми, за якою не допускається звуження прав громадян від рівня свобод,
уже зафіксованого законодавством? А може, судді А. Горецькому забаглося
відродити активність української громадськості на захист свободи слова?
Пьотр Косьціньскі
«У ЖОВТНІ цього року в статті «Податками по опозиції» ми описали ситуацію у Львові, де податкові й митні служби утискають опозицію, ведучи боротьбу зокрема з незалежною «Львівською Газетою».
Згадане щоденне видання передрукувало цю статтю – і за це його очікує
судова справа.
Описана в статті «особа номер три» в керованій Сергієм Медведчуком
команді, шеф місцевих митних служб Тарас Козак вимагає від «Львівської
Газети» спростування і відшкодування у розмірі 86 гривень (близько 62
злотих). Він висунув три закиди, причому два стосуються неправильного
окреслення його функцій – насправді він є керівником Західної регіональної митниці, а не керівником митних служб у Львівській області, як ми
написали. Насправді різниці жодної, йдеться виключно про географічні
назви.
Натомість третій закид стосується наступного твердження: «Нещодавно у нетверезому стані [Тарас Козак] стріляв із службового пістолета
в одному з львівських ресторанів, але ніхто його за це навіть не покартав».
Цікаво те, що Козак не ставить під сумнів самого факту стрілянини, натомість в судовому позові він пише: «правоохоронні органи жодного факту
застосування мною «службового пістолета» не зафіксували». Те, що не
зафіксували, зовсім не видається дивним...
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Ці закиди дуже плиткі. В інших обставинах можна було б із них посміятися – проте, суть в тому, що це чергова акція Львівської податкової
адміністрації та її керівництва проти «Львівської Газети». Цього разу
скористалися «Жечпосполітою».
Дослівне відтворення у формі перекладу здійснив А. Павлишин за
публікацією в газеті Rzeczpospolitа № 276 за 27.11.03.
(«Львівська газета», 3 грудня 2003 р.)

***
Львівська податкова знову опинилася в центрі уваги місцевої преси.
Численні «придирки» від ДПА до «Львівської газети» довели журналістів
до краю, от ті й вирішили в переддень першої річниці газети, яка припадає на 16 вересня, подати на податківців до суду. У Львові знають, що інвесторами «неправильної газети» є місцеві бізнесмени Маркіян Іващишин
та Ярослав Рущишин. Вони вважаються наближеними до блоку «Наша
Україна». 8 вересня юристи ТзОВ «Львівська газета» подали судовий позов до Сергія Медведчука, голови Львівської ДПА, який, на думку газети,
розповсюдив на одній зі своїх прес-конференцій недостовірну інформацію про діяльність газети. Тижневик просить суд заборонити Медведчукові поширювати неправдиві відомості.
«Львівська ДПА спробувала нарахувати газеті таку суму штрафу, на
підставі якої можна порушити кримінальну справу. Нам нарахували 23
тисячі гривень на основі помилкових рішень податкових інспекторів. З
них близько 17 тисяч штрафу – за використання газетою інтернету та телефонного зв’язку нібито не в господарських цілях. Але ж журналісти будьякого виду ЗМІ не можуть працювати без цих сучасних засобів масової
комунікації», – обурюється директор видання Юрій Назарук.
На думку редактора газети Олега Ониська, методи, які застосовують
податківці, свідчать про інші цілі, аніж звичайна документальна перевірка. Чіпляння інспекторів, припускає редакція, мають під собою політичне
підгрунтя, оскільки більше нагадують «тотальний пресинг на газету».
(«Україна молода», №167, 12 вересня 2003 р.)
Див. також – «Сільські вісті», №110, 19 вересня 2003 р., «Україна молода»,
№172, 19 вересня 2003 р., http://www.pravda.com.ua, «Права людини», м. Харків,
№25, 1-15 вересня 2003 р.)

***
В Сиховском суде Львова началось очередное судебное заседание по
иску «Львовской газеты» к председателю налоговой администрации Львовской области Сергею Медведчуку. На предыдущем заседании две недели
назад газета обратилась в суд с ходатайством о проведении аудиозаписи
заседания. Поскольку в суде необходимой техники не было, заседание было
перенесено на 17 ноября. Газета требует от Медведчука публичного опро171

вержения неправдивых сведений, которые он огласил во время пресс-конференции 17 июля, и выплатить газете 20 тысяч гривен в качестве моральной и материальной компенсации. Тогда, после проверки газеты налоговой
администрацией, Медведчук заявил, что «есть ряд вопросов к «Львовской
Газете». Во-первых, эта газета декларирует тираж 10-16 тысяч, а есть только 4 тысячи. Второе – реклама. Когда предприятие заключает соглашение на рекламу на 15-20 тысяч, а в конце изменяется соглашение и дается
95% льгота. Газета год была убыточной, а как началась проверка – «неделя
прибыльная». После этого на пресс-конференции главный редактор газеты Олег Онисько и директор ООО «Львовская Газета» заявили, что Медведчук привел неправдивые данные и этими заявлениями превысил свои
служебные полномочия («Обозреватель», 17.11.2003)
(www.obozrevatel.com.ua)
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

19.06.2003. Миколаївська філія «Приватбанку» подала в суд на газету облдержадміністрації і облради Миколаївщини «Рідне Прибужжя».
«Приватбанк» вимагає 50 тисяч гривень компенсації за оприлюднення, на
думку позивача, неправдивої інформації, яка кидає тінь на репутацію банку. Ще 1 лютого 2003 року газета надрукувала інформацію про зустріч
профспілкових лідерів області з губернатором Олексієм Гаркушею. У статті
«Приватбанк» згадувався двічі: як новий власник ВАТ «Завод Кристал», з
приходом якого на заводі очікують скорочення працівників, і як банк,
який нав’язав систему пластикових карт для видачі заробітної плати персоналу Жовтневої центральної районної лікарні міста. Послуги банку,
йшлося в замітці, обійдуться лікарні у 130 тисяч гривень. У «Приватбанку»
натомість стверджують, що не мають жодного стосунку до ВАТ «Завод
Кристал», а випуск та обслуговування карток обходиться лікарні безкоштовно. Головний редактор «Рідного Прибужжя» Тетяна Одинцова повідомила ІМІ, що інформація, поширена газетою, прозвучала з вуст профспілкових лідерів заводу «Кристал» і Жовтневої лікарні. 20 червня вони, в
якості свідків, будуть запрошені на судове засідання. Позовну заяву миколаївська філія «Приватбанку» передала до суду 6 березня 2003 року.
Вже відбулося два судові засідання по справі.
(Інститут масової інформації, «Барометр свободи слова», червень 2003 р.)
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

6 травня Южненський міський місцевий суд Одеської області закрив
справу за позовом голови міської ради Олександра Журавля до редакції
газети «Вексель».
Справу закрито у зв’язку з відзивом позовної заяви позивачем. «Це
стало можливим тільки завдяки підтримці нашого видання іншими ЗМІ,
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справа набула великого розголосу не лише на Одещині, а й в Україні», –
каже головний редактор Сергій Тихоплав.
У провадженні суду залишаються ще два судових позови від керуючого справами міськради Надії Шумейко до редакції газети.
Нагадаємо, що 29 січня 2002 року голова міськради Олександр Журавель звернувся із позовною заявою до редакції газети «Вексель» про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди
в сумі 10 000 гривень. Міського голову образила фраза: «возникает естественный вопрос: чьи интересы лоббирует Журавель А.М.? Почему он так
упорно пытается поставить город в положение нищего, т.е. на колени?
Складывается впечатление, что в этом СП есть его личный интерес»,
опублікована в газеті за 28 листопада 2001 року
(13.06.2003, Інститут масової інформації, http://imi.org.ua/)

***
З регіональної газети «Юг» вимагають півмільйонного відшкодування, тоді як суд, порушуючи законодавство, не виконав норму щодо сплати державного мита при позові до ЗМІ.
Як передає прес-служба «Нашої України», про цей випадок повідомив
голові парламентського комітету з питань свободи слова та інформації
Миколі Томенку головний редактор газети «Юг» Володимир Курінний.
«Так, зокрема, всупереч Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів із питань забезпечення та безперешкодної реалізації
права людини на свободу слова», суд ухвалив рішення прийняти до розгляду позов на газету «Юг» у розмірі 500 000 гривень, однак при цьому взяв
державне мито не в розмірі 50 000 гривень, як того вимагає закон, а лише
17 гривень,» – відзначив Томенко.
Представник «Нашої України» наголосив, що закон «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів з питань забезпечення та безперешкодної реалізації права людини на свободу слова», відповідно до якого при
поданні заяви з ціною позову понад 10000 гривень розмір ставки державного мита складає 10%, вступив у дію у квітні 2003 року».
Парламентарій зауважив, що група підприємців звернулася з позовом
до газети «Юг» в травні 2003 року, а отже, зобов’язана була заплатити
10% від суми заявленого позову у півмільйона гривень».
«Правовий нігілізм в Україні – явище, на жаль, досить звичне. Найбільшу шкоду авторитетові закону завдають випадки правового нігілізму,
що здійснюються тими, хто, навпаки, зобов’язаний слідкувати за дотриманням закону – судовими органами, правоохоронцями», – зауважив депутат.
Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації робитиме все необхідне, щоб домогтися виконання законодавства
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України взагалі та в даному конкретному випадку,» – наголосив Микола
Томенко.
(«Українська правда»,
«Полтавський обласний медіа-клуб», №58, 1 грудня 2003 р.)
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

30.01.2003. У Деснянському районному суді міста Києва розпочалось
судове засідання у справі за позовом засновників полтавського ринку «Полімпекс» до газети «Бізнес» та її позаштатного кореспондента у Полтаві
Надії Дружиніної. Четверо акціонерів ЗАТ «СП Полімпекс» вимагають стягнути з відповідачів компенсацію у розмірі 1 мільйон гривень за моральну шкоду, яку їм начебто завдала публікація в газеті 13 травня 2002 року
у статті «По рублю» за авторством Надії Дружиніної. Підприємці вважають, що публікація завдала шкоду їхній честі та гідності; також через
статтю, як стверджують позивачі, зірвався вигідний контракт. Стаття Надії Дружиніної розповідала про несанкціонований мітинг-протест підприємців ринку «Полімпекс» 30 квітня, в якому взяли участь близько трьох
тисяч торговців. Журналістка взяла коментар в кількох учасників акції,
які розповіли, що приводом для протесту стало не реагування місцевої влади на несанкціоновану торгівлю на околицях ринку, наміри власників ринку
підняти збір за торгове місце та зобов’язання торговців за власний кошт
встановити металеві контейнери вартістю близько 700 доларів.
(Інститут масової інформації,
«Барометр свободи слова», січень 2003 р.)

Судовий процес закінчився восени відмовою суду в задоволенні позову (прим. редакції)
***
12.03.2003. Миргородський міський суд Полтавської області ухвалив
рішення накласти арешт на квартиру головного редактора часопису «Миргородська правда» Віктора Козоріза «з метою забезпечення позову позивача». Цього разу до Козоріза, відомого тим, що він першим в Україні спробував (щоправда, безрезультатно) застосувати щойно запроваджену тоді
статтю 171 ККУ (перешкоджання у законній професійній діяльності журналіста), позивається мер Миргорода Олександр Паутов. Роздратування
мера викликала публікація у грудневому числі газети, де Козоріз назвав
Паутова «абсолютно бездарним керівником» і людиною, що «має досить
туманне уявлення про економічну політику та принципи управління сучасним містом». Ці фрази, а також пасаж «він узагалі не розуміє хто і навіщо його обрав та кому він має служити», на думку позивача, завдали
шкоди його честі, гідності та діловій репутації на суму у 50 тисяч гривень.
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Це не перший позов до опозиційного редактора. У травні минулого
року в суд на газету та особисто Козоріза подав відомий політик, а тоді і
кандидат в депутати Володимир Лановий. За публікацію статей, які містили неправдиву інформацію щодо нього, Лановий зажадав 425 тисяч гривень компенсації. Пізніше суд встановив, що публікації були підроблені,
а сам номер – фальшивий.
(Інститут масової інформації,
«Барометр свободи слова», березень 2003 р.)

***
23.06.2003. Охтирський місцевий суд Сумської області виніс рішення
задовольнити позов мера Миргорода Олександра Паутова до редактора
опозиційної газети «Миргородська правда» Віктора Козоріза. У своєму
вердикті суд зменшив суму позовних вимог мера з 50 тисяч гривень до
скромних 600 гривень з редакції і 1500 особисто з Козоріза. Водночас суд
постановив зняти арешт з квартири журналіста, накладений ще березні
цього року «для забезпечення позовних вимог». Також газета повинна надрукувати спростування. Віктор Козоріз, який через конфлікт з міським
головою був фактично змушений переїхати в Харків, збирається оскаржити рішення суду.
(Інститут масової інформації,
«Барометр свободи слова», червень 2003 р.)
Див. також – «Вечірній Київ», №94, 3 липня 2003 р.

***
За що заслужений журналіст України Л. Перепелятник подав до суду
на газету «Інформаційний бюлетень»? З таким запитанням сьогодні до
редакції звертається немало читачів. А ще більше запитують, яке рішення
прийняв суд.
Заслужений журналіст Леонід Перепелятник спромігся оперативно
подати до суду на видання, у якому працює («Вісник Кременчука»), на
його редактора, який прийняв його на роботу (Ф. Чужу), і на видання, яке
про все це написало («Інформаційний бюлетень»). В результаті пан Перепелятник отримав дуже непогані гроші (відшкодовані моральні збитки).
Ображений Перепелятник оцінив свої честь і гідність у 50 тисяч гривень та хоче, щоб газета «Інформбюлетень» та її редактор перерахували
ці кошти на рахунок пологового будинку. А «образила» газета, як він стверджує, його набагато «дорожче», бо поставила, бачте, під сумнів і рівень моральності в отриманні звання, і справедливість з’ясування стосунків між журналістами у судових залах, і моральність «успадкування» залишеного Л.Перепелятником крісла. «Газета припустилася обурливої лексики, – пише у
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позовній заяві заслужений журналіст України Л. Перепелятник, – яка принижує і Україну, і Президента України». Отже, дотримуючись своєї обіцянки інформувати читачів про хід судових «розборок» колишнього головного
редактора міського радіо, а нині – заступника головного редактора газети
«Вісник Кременчука» Л. Перепелятника з нашим виданням, повідомляємо
про наступне.
Отримавши свої, відсуджені у головного редактора тієї ж газети кілька тисяч гривень, Л. Перепелятник не вгомонився: вирішив судитися з
газетою «Інформаційний бюлетень», яка опублікувала матеріал про судові
«подвиги» видатного заслуженого журналіста, та автором статті – Т.Просяник. Л. Перепелятнику не сподобались думки авторки та риторичні запитання, на зразок: чи варто було судитися з газетою та її редактором, які,
власне, допомогли Л. Перепелятнику отримати чималу пенсію (за два місяці до пенсії він перейшов з радіо, поступившись місцем синові), чи варто вже так «махати» в суді званням заслужений журналіст та пишатися
ним сьогодні у державі, де журналістів за правду вбивають, а нагороджують, відповідно, тих, хто вміє добре славити злочинну політичну систему.
Образився Л. Перепелятник аж на 50 тисяч гривень за те, що авторка статті
висловила сумнів на рахунок судової упередженості...
Відтак, рішення суду вмотивовано так:
«Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи погіршення стану
здоров’я позивача, психологічну атмосферу, що склалася в його сім’ї, за
місцем роботи, в сфері його громадської діяльності, суд приходить до переконання в тому, що, в результаті вказаних публікацій мало місце приниження честі і гідності позивача та його ділової репутації, і визнає його
позовні вимоги в цій частині обгрунтованими. Останній поніс певні моральні страждання, оскільки набули широкого розголосу опубліковані відповідачем факти, які носять принизливий характер, але не відповідають
дійсності, тому суд приходить до висновку, що позивачеві було завдано
моральної шкоди... Визнати, що інформація, викладена в статтях стосовно Перепелятника Леоніда Івановича, не відповідає дійсності, порочить
його честь, гідність і ділову репутацію. Зобов’язати газету «Інформаційний бюлетень» та її редактора – автора названих публікацій Просяник
Т.Д. принести вибачення Перепелятнику Л.І. за викладену стосовно нього
у вищевказаних публікаціях інформацію, що принизила його честь, гідність та ділову репутацію, та опублікувати спростування викладеної в
публікаціях «порочащої» інформації в газеті на тих же сторінках. В рахунок відшкодування завданої моральної шкоди стягнути з Просяник Т.Д.
на користь Перепелятника Л.І. 5 тисяч гривень. Рішення може бути оскаржене в Апеляційному суді Полтавської області в строк 1 (один) місяць з
дня його проголошення».
(«Інформаційний бюлетень», №11, 20 березня 2003 р.)
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***
Заслужений журналіст України Л. Перепелятник хотів, щоб газета «Інформбюлетень» відшкодувала йому 45 тисяч гривень. А позивач Г.Лисенко має більші апетити: його бажання вкупі з вимогами до автора статті не вкладається і в 100 тисяч гривень. До речі, це вже повторний розгляд
його позову. Перший розгляд тривав два роки і не задовольнив відомого
крюків’янина Г. Лисенка, колишнього знакового працівника вагонобудівного заводу. За рішенням суду, газета не мала сплатити йому ні копійки.
Обласний апеляційний суд задовольнив його заяву і повернув розгляд назад до Кременчука. Ще б пак не повернув, коли «радником» у судових справах з газетою виступає сам «губернатор» Є. Томін. І вже перше повторне
засідання суду в Крюківському місцевому суді (суддя Б.Кобзій) показало
немало: газеті і автору статті «Сексуальні пригоди бухгалтера» Л. Артеменко є чим захищатися. Правду написала газета, а авторка статті провела
професійне журналістське розслідування з дотриманням всіх норм – і
юридичних, і етичних. Те, що стаття не сподобалась її герою, то вже інша
справа. Але головне інше: підозріле нервування під час засідання суду
проявили і суддя, і позивач. Суддя дозволив собі вступити з відповідачкою
Л. Артеменко у полеміку, схиляючи її до тих наголосів, які потрібні у прийнятті рішення. А позивач Г.Лисенко вимагає немало-небагато – «закриття
газети, яка не платить податків і ніде не зареєстрована». При цьому
вдається до відвертих образливих висловів, які чують усі, окрім судді.
Що ж до позивача Л. Перепелятника, то судова епопея з ним триватиме,
певне, довго... За уточненнями, які внесено до рішення суду, газета має
спростувати твердження: «Л. Перепелятник мав шанс стати метром кременчуцької журналістики, а став її сантиметром...». Себто, авторку рішенням суду зобов’язано, по суті, відмовитися від своєї думки, оціночних суджень щодо конкретних дій позивача і прийняти ті, які має про себе Перепелятник. Чи не занадто? Так зухвало нехтувати Європейською конвенцією
з прав людини, положенням Європейського суду та положенням Верховного Суду України, відмовляючи газеті у праві на критику, творчість та
позицію може лише суддя-самогубець... Щоправда, у задоволенні вимог,
викладених позивачем у заяві щодо відшкодування з газети 45 тисяч гривень Л. Перепелятнику було таки відмовлено.
(«Інформаційний бюлетень», №15, 17 квітня 2003 р.)

***
Полтавський обласний суд скасував рішення Крюківського міського
суду на направив справу на новий розгляд. А отже, газета «Інформбюлетень», з якою позивався заслужений журналіст Л. Перепелятник, відстоя177

ла своє право на критичні судження, на критику дій нинішнього працівника газети міськради «Вісник Кременчука».
(«Інформаційний бюлетень», №26, 3 липня 2003 р.)

***
Крюковський місцевий суд повторно розглядає дифамаційний позов
крюків’янина Г.Лисенка до газети «Інформаційний бюлетень» (м. Кременчук). Заявлена сума позову – 100 тис. грн. Перший розгляд тривав два роки, і позивачу було відмовлено в позові. Проте Полтавський апеляційний
суд задовольнив його скаргу і повернув справу до Кременчука для повторного розгляду.
(«Інформаційний бюлетень», №15, 17 квітня 2003 р.

***
69 судових засідань за 3 роки... Така «арифметика» дипломатичного
«співробітництва» працівників «Інформбюлетеня» із позивачами, суддями, свідками тощо.
І всі суди практично з політичним присмаком. За судовими процесами з екс-мером Кременчука О. Надошею (загальна сума виставленого ним
газеті морального збитку становила 350 тис. гривень), накладено арешт
на квартиру редактора газети «Інформбюлетень» та на майно редакції. Протягом останнього року газета змушена була відстоювати своє право на
свободу слова, суджень у судах за позовами екс-головного редактора міського радіо Л. Перепелятника. Не менш екзотичним щодо замовності був судовий процес за позовом працівника Київської адвокатської контори №1
В. Грабажея до газети «Інформбюлетень», викликаний публікацією у виданні за часів виборчої кампанії статті лубенського автора «Чи переможе
на виборах у Лубнах закон?». Одне речення в цій статті позивач «оцінив»
у 25 тисяч гривень, не рахуючи інших вимог (витрати на бензин та ліки,
бо йшлося про моральну шкоду та збитки). Речення вказувало на те, що
думають про кандидата в депутати В. Грабажея виборці: «Подейкують,
що під «патронатом» лідера Демсоюзу О. Волкова йде Грабажей». Саме
«сусідство» з прізвищем колишнього радника президента, нардепа О. Волкова «образило честь та гідність позивача»... Втім, в суді було накладено
табу на прізвище «всесильного» Волкова. Рішення суду передбачити було
неважко: газета винна, і автор винен. Щоправда, сплатити має не 25 тисяч,
а 1089 гривень.
(Інформаційний бюлетень», №13, 3 квітня 2003 р.)

***
Полтавці, певно, пам’ятають, що у 2001 році виходила така газетка
«Вечірні зорі», яка паплюжила головного конкурента А. Кукоби на крісло
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мера Ю. Фастовця, ген. директора ТРК «ЮТА» Г. Чечика, який не захотів
більше прислужувати Тихоновичу, журналістів Анатолія Банного, Людмилу Кучеренко. Фінансову підтримку таблоїдного видання, судячи з реклами, здійснював «Полтава-банк». Ледь не половину газети займали матеріали під рубрикою «Плітки, чутки і балачки», у яких названих людей змішували з брудом. Виконавши свою «газетнокілерську» місію напередодні
виборів, «Вечірні зорі» «почили в бозі». Коли А. Банний запитував «співредактора» «ВЗ» Е.Странадка, навіщо він робить таку підлість, ганьблячи
саму журналістську професію й своїх ще ненароджених дітей, той відповідав, що треба ж якось на життя заробляти...
Однак, за «базар» треба й відповідати. Людмила Кучеренко подала
позов до головного редактора «ВЗ» Наталії Скарлатті та редакції газети
про захист честі й гідності та відшкодування моральної шкоди. Але ж відповідати не хочеться. Тож за півтора роки з 8-ми засідань відбулося лише
одне. То адвокат Павленко зайнятий в іншому процесі чи хворіє. То, як
свідчить медична довідка, Скарлатті нездужає.
У суді Н. Скарлатті не могла відповісти на жодне конкретне запитання Л. Кучеренко, якими документами та може підтвердити ті чи інші
плітки, розповсюджені у «ВЗ». А далі заявила відвід судді, звинувативши
її та секретаря судового засідання в упередженості, необ’єктивності, ненаданні матеріалів справи. О. Прядкіна відвід задовольнила відразу.
(«Полтавський обласний медіа-клуб», №44, 1 вересня 2003 р.)

***
Руководитель полтавского медиа-клуба Людмила Кучеренко:
«... Защиту свободных изданий и их журналистов считаем первоочередным долгом. Участвуем в десятках судебных дел. Некоторые из них
тянутся годами. Скажем, почти четыре года продолжается судебный процесс по иску дочери экс-мэра Полтавы, ныне народного депутата Анатолия Кукобы против газеты «Приватна справа» и его редактора Анатолия
Банных. Истец требует от издания 180 тысяч гривен. Суть дела проста.
Еще студенткой Анна Кукоба возглавила местную телерадиокомпанию
«Анна». Возникла необходимость открыть в Интернете страницу о Полтаве. Это ответственное дело поручили Анне Анатольевне, о чем под рубрикой «светская хроника», а также о том, что на открытие интернет-страницы один из банков выделил 5 тыс. долларов, и написала газета, никого
ни в чем не обвиняя. Назвала голые факты. А что они оказались красноречивыми – не ее вина. Вот с 1999 года и до сих пор издание таскают по
судам. И трудно понять, за что...»
(«Зеркало недели», №41, 25-31 октября 2003 г.)
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***
Апеляційний суд Полтавської області відхилив апеляційну скаргу
центру кабельного телебачення «Сателіт» (директор – Ю.Цомартов) і залишив у силі рішення місцевого суду м.Полтави, який відмовив кабельникам у позові до Полтавського медіа-клубу та Людмили Кучеренко про
відшкодування моральної шкоди. ЦКТ «Сателіт» хотів здерти з відповідачів 21 тис. грн., але спіймав облизня: суд не визнав вислови у статтях
газети «Новий день» такими, що принижують його ділову репутацію.
(«Полтавський обласний медіа-клуб», №59, 2 грудня 2003 р.)
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

Суддя Рівненського міського суду Тимощук О.Я. та помічник прокурора міста Рівне Тимощук А.Я. вимагають відшкодування моральних збитків у розмірі 200 тисяч гривень від Видавництва імені Олени Теліги (засновника тижневика «Українське слово») та редактора відділу політики
«УС» Юрка Сиротюка за журналістське розслідування, у якому вищевказані особи підозрюються у причетності до фабрикування кримінальної
справи, застосування незаконних методів слідства, здійсненні морального
тиску, та застосування погроз і тортур із метою вибиття свідчень.
Тортури і катування у місцях попереднього затримання в Україні не
є ні для кого секретом. На початку січня 2002 року редактор відділу політики
тижневика «Українське слово» Юрко Сиротюк отримав записку із ІТТ
м. Рівного. У ній Гринь В.В., викликаний у якості свідка, а згодом затриманий за хуліганство, повідомляв про жахливі тортури, які застосовувались
до нього з метою вибиття неправдивих свідчень та зізнання у крадіжці,
якої він не вчиняв. Такій самій процедурі піддавались і троє інших затриманих. Усіх їх змушували зізнатися у крадіжці в особливо великих розмірах із дачі будинку у с. Панталія Дубенського району Рівненської області,
який належить матері вищевказаних судді і прокурора.
Крім того, Юрко Сиротюк через адвоката інших ув’язнених отримав
свідчення, що під час тортур були присутні і давали безпосередні вказівки обидва брати Тимощуки. Більше того, рішення про адмінарешт, у результаті якого свідки по справі перетворилися на затриманих за нібито
хуліганство, а потім – звинувачених у крадіжці (звична схема), приймав
суд, у якому безпосередньо працює Тимощук О.Я.
Начальник карного розшуку Дубенського РУ МВСУ майор Харинюк Ю., який першим вів слідство і відмовився фабрикувати справу, був
звільнений із посади і відправлений на пенсію. Органи прокуратури (у
яких працював і досі працює Тимощук А.Я.), до яких затримані зверталися зі скаргами, відповідали формальними відписками.
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Розуміючи суспільну вагу даної справи, а також безпосередню загрозу життю затриманих, редактор відділу політики «УС» Юрко Сиротюк
оприлюднив дані факти у серії публікацій на сторінках «УС» та у Рівненській пресі. Про цю резонансну справу на підтвердження розслідування
Юрка Сиротюка писали й інші видання, зокрема газета «Рівне-ракурс»
(за 6 лютого 2003 року).
У результаті четверо обвинувачених, які більше року провели під вартою у залі суду, отримали жадану свободу. За цей час один із них захворів
на туберкульоз, у іншого загострилось хронічне захворювання.
У відповідь, намагаючись замести сліди справи, брати Тимощуки подали до суду на Юрка Сиротюка і «Українське слово». З огляду на службове становище позивачів та суму позову (задоволення якого призведе до закриття опозиційної газети і україномовного видавництва, а автору статті
доведеться на протязі більш як 18 років віддавати усю зарплатню) лише суспільний резонанс і висвітлення у пресі дозволить об’єктивно розв’язати
справу.
www.майдан.org.ua
(«Права людини» № 7, 1-15 березня 2003 р.)
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

Максим Бироваш, корреспондент газеты «Деловые новости», председатель профсоюза независимых изданий Новой Каховки:
«... В газеты посыпались судебные иски от членов команды градоначальника с надуманными претензиями. За последние две недели журналисты «Ключей» и «Деловых новостей» ознакомились с пятью заявлениями
в суд, общая сумма материальных претензий которых – около 2,5 млн. гривен. Практически все иски, предъявленные независимым СМИ, направлены
одной и той же судье».
(«Факты», №10, 18 січня 2003 р.)

***
«Мэр города Новая Каховка Борис Силенков преследует независимых журналистов», – говорится в заявлении местного «Профсоюза независимых изданий», направленном 22 января в украинские средства массовой информации.
Ранее Борис Силенков лишил аккредитации корреспондента газеты
«Деловые новости» Максима Бироваша. В заявлении говорится, что причиной этого стала критика городского совета и горисполкома.
Силенков и чиновники горсовета подали в суд исковые заявления к
редакциям газет «Ключи» и «Деловые новости». Они требуют выплатить
им 500 тыс. долларов компенсации морального вреда. Истцы утвержда181

ют, что «журналисты необъективно освещают деятельность властей и распространяют ложные сведения о некомпетентности мэра».
(Интернет-издание «Власти нет»
http://www.vlasti.net/index.php?Screen=news&id=107)

***
Администрация расположенного в Новой Каховке (Херсонская обл.)
машиностроительного завода «Сокол» потребовала от областного еженедельника «Новый день» возместить урон деловой репутации в сумме 1 млн.
270 тысяч гривен. Аналогичная тяжба идет у предприятия и с местной новокаховской газетой «Деловые новости». Кстати, прежний «рекорд» требуемой по суду компенсации принадлежал также «Новому дню». Один из районных чиновников взыскивал с редакции 500 тысяч гривен за оскорбление
чести и достоинства. Однако журналистам тогда удалось доказать безосновательность его доводов. Новый иск к газете принят к рассмотрению Хозяйственным судом Херсонщины.
(«Киевские ведомости», 19 февраля 2003 г.)

***
Заступник Херсонського міського голови Олена Ротова звернулася
до суду за захистом своєї честі, гідності та ділової репутації відразу від
двох місцевих газет. Про це повідомило одне з «постраждалих» видань –
газета «Вік» (№ 29).
Відразу у двох матеріалах цієї газети йдеться про подробиці скандальних справ проти місцевої преси. Незалежні видання «Гривна» та «Вік»
вже деякий час піддають жорстокій критиці прорахунки у діяльності
«комунальної» леді – заступника міського голови Олени Ротової. Лише
одного разу у газеті «Гривна» (її наклад більше 70 тисяч примірників)
було надруковано спростування щодо того, що Олена Ротова не є, цитуємо газету, «доступной» жінкою (у матеріалі йшлося про те, що громадяни
можуть у будь-який час зустрітися із цим чиновником). Газета відразу
надрукувала вибачення. Більше публікацій-відповідей на жоден з багатьох
критичних матеріалів з боку цієї посадової особи у пресі не з’явилося.
Хоча після кожної критичної статті у виборців виникало багато питань
щодо мети її професійної діяльності.
Й ось, в матеріалах Сергія Яновського та Сергія Осолодкіна повідомляється читачам, що Олена Ротова вирішила оголосити газетам своєрідну
війну. Так, була подана заява проти газети «Гривна», щодо захисту честі
та ділової репутації. При цьому, Олена Ротова назвала розмір своєї «моральної шкоди» у сумі 1700 грн., а на першому засіданні підняла цю цифру до 15 тисяч гривень. На жаль, щоб заплатити суду відсоток з цієї суми
у заступника міського голови не знайшлося грошей й тому її адвокат
запропонував відразу взяти ці гроші у журналістів. Подібну заяву було
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було подано й проти газети «Вік». Й теж з вимогою відшкодувати їй
«моральну шкоду», й теж у розмірі 15 тисяч гривень.
Свої вимоги Олена Іллівна пояснює тим, що, цитуємо позовну заяву,
вона «посадова особа, займаю відповідну посаду заступника міського голови. І зацікавлена у тому, щоб серед мешканців м. Херсона я мала авторитет добропорядної людини, яка належним чином виконує свої
обов’язки». Після критичних публікацій, «до мене почали ставитися як
до злочинця, який знущається з добропорядних людей... Я морально
страждала через те, що ці обвинувачення викличуть у моїх виборців, колег,
знайомих, сусідів, у міського голови підозру про здійснення мною якихось зловживань, в моїй некомпетентності, та підірвуть довіру до моє діяльності. Постійні думки про це заважають мені зосереджуватися на ефективному виконанні професійних обов’язків... Навмисними діями Відповідача я
позбавлена духовного і соціального благополуччя, рівноваги...»
Справа тільки розпочалася, але газета «Вік» вже звернулася до всіх
своїх читачів, які діями Олени Ротової по виконанню її професійних обов’язків (відсутністю холодної та гарячої води, тепла, наявністю сміття на вулицях й таке інше, й таке інше) позбавленні «духовного і соціального благополуччя, рівноваги», також подати в суд, але вже на пані Олену.
А якщо таке дійсно відбудеться? Й все ж таки, чому наші чиновники
полюбляють звертатися до суду, а не до тих же видань із роз’ясненням та
спростуванням критичних матеріалів? (Вадим Бережний)
(«Політична Україна», 28 липня 2003 р.)

УХВАЛА
Іменем України
06 листопада 2003 року Місцевий Суворовський районний суд
м. Херсона у складі:
головуючого судді Головко О В ,
при секретарі Дровосекової В.М.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Херсоні клопотання Рогової А.І. про встановлення заборони вчиняти певні дії, –
ВСТАНОВИВ:
Ротова А.І. звернулася до суду з позовом до ТОВ «Телерадіокомпанія «ВІК», редакції громадсько-політичного щотижневика «ВІК: час, події, люди» та Кириченка С.О. про захист честі, гідності і ділової репутації
та про відшкодування моральної шкоди.
Підставою для звернення до суду позивач зазначив поширення відповідачами у статті «Міська влада» у номері 33 (39) щотижневика від
21.08.2003 р. відомостей, що не відповідають дійсності та завдають шкоди інтересам позивача, порочать її честь, гідність та ділову репутацію.
Після звернення позивача до суду із зазначеним позовом у громадсько-політичному щотижневику «ВІК: час, події, люди» за № 40 (46) від
09.10.2003 р. на сторінці 12 опубліковано статтю «Я действую в соответ183

ствии с законом... Извините, господа, красть некогда» (Алена Ротова)». У
статті відповідачами знову викладено відомості щодо яких судом розглядається справа.
Ознайомившись зі змістом зазначеної публікації, суд розцінює її як
спосіб за допомогою засобу масової інформації здійснити вплив на суд у
зв’язку з розглядом справи за позовом до осіб, якими було підготовлено
та здійснено публікацію, що заборонено статтею 126 Конституції України.
За таких обставин клопотання Ротової О.І. про судову заборону протягом розгляду судової справи поширення відповідачами відомостей відносно Ротової А.І будь яких відомостей, що є предметом судового розгляду підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 152, 156, 157 ЦПК України, та з метою забезпечення незалежності суду, суд, –
УХВАЛИВ:
Заборонити ТОВ «Телерадіокомпанія «ВІК», редакції громадсько-політичного щотижневика «ВІК: час, події, люди», Кириченку Сергію Олександровичу та іншим особам протягом розгляду справи за позовом Ротової А.І. до ТОВ «Телерадіокомпанія «ВІК», редакції громадсько-політичного щотижневика «ВІК: час, події, люди», Кириченка С. О. поширювати за
допомогою засобів масової інформації будь-які відомості щодо причетності
Ротової Л.І. до діяльності у сфері поховання, про порушення нею вимог
Конституції та Законів України.
Ухвала підлягає негайному виконанню в порядку, встановленому для
виконання судових рішень.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Херсонської області протягом 15 днів з моменту її проголошення через місцевий Суворовський районний суд м. Херсона. Подача скарги не
зупиняє виконання ухвали, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.
Суддя О.В. Головко

***
Як стало відомо нашому кореспонденту, головний редактор газети
«Вік» Сергій Осолодкін під час ІІ Форуму журналістів «За вибори без цензури», що відбувся у Києві 10 листопада, передав примірник ухвали суду Голові комітету Верховної Ради Україні з питань свободи слова та інформації Миколі Томенку, члену Парламентської Асамблеї Ради Європи,
співдоповідачу по Україні Моніторингового Комітету ПАРЄ Ханне Северінсен, голові Національної спілки журналістів України Ігорю Лубченко. Також була направлена апеляція до Апеляційного суду Херсонської
області (Михайло Гончар).
(«Політична Україна», 18.11.2003, www.polit.com.ua)
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***
Комментирует юрист Херсонского областного фонда милосердия и
здоровья Александр Бурмагин:
«...Пределы допустимой критики в отношении публичных политиков
шире, чем в отношении частного лица. Первый неизбежно и сознательно
оставляет открытым для пристального анализа журналистов и общества в
целом каждое свое слово и действие, а следовательно, должен проявлять
и большую степень терпимости, особенно когда он сам делает публичные заявления, которые способны вызвать критику...» (Из решения
Европейского суда по правам человека (г. Страсбург)
Такова позиция Европейского суда не только в отношении нардепов,
министров и Президента. К группе «особо критикуемых» судьи относят и
представителей госорганов, органов местного самоуправления. Чем выше
должность – тем шире пределы критики...
Цензура запрещена. Об этом четко говорит статья 15 Конституции
Украины. Но парламентарии, запретив цензуру, забыли указать, какие
конкретные действии к ней относятся. Посему на данный момент невозможно доказать «цензурность» действий чиновников... Но основной закон наряду с запретом цензуры гарантирует право на свободу мысли и
слова, свободное выражение взглядов и убеждений (ст. 34). Эта же статья
говорит, что каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно или иным способом – на свое усмотрение. Для любого журналиста эти положения имеют
особое значение, поскольку являются гарантиями его профессиональной
деятельности.
Статья 2 Закона Украины «О печатных средствах массовой информации (прессу) в Украине» гласит: «Не допускается требование предварительного согласования сообщений и материалов, которые распространяются
печатными средствами массовой информации, а также запрещение распространения сообщений и материалов со стороны должностных лиц
государственных органов...».
Статья 9 Закона Украины «Об информации»: «Все граждане Украины,
юридические лица и государственные органы имеют право на информацию,
что предусматривает возможность свободного получения, использования,
распространения и хранения сведений, необходимых им для реализации
ими своих прав, свобод и законных интересов, осуществления заданий и
функций».
Судья в своем определении указал основание – статья 126 Конституции Украины, где говорится, что оказывать влияния на судей каким-либо
образом запрещено. При этом он не объяснил, как суд пришел к выводу,
что публикации – способ влияния. Более того, основной мотив – это: «у
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статті відповідачами знову викладено відомості щодо яких судом розглядається справа»... Вполне возможно, что через СМИ можно оказывать «давление» на суд. И одно из оснований для ограничения свободы
слова, указанное в десятой статье Европейской конвенции «О защите прав
и основных свобод человека» – это «...обеспечение авторитета и беспристрастности правосудия». А что пишет в судья в определении? «Заборонити
ТОВ «Телерадіокомпанія «ВІК»... та іншим особам протягом розгляду
справи за позовом Ротової А.І. до ТОВ «Телерадіокомпанія «ВІК»... поширювати за допомогою засобів масової інформації будь-які відомості
щодо причетності Ротової А.І. до діяльності у сфері поховання, про порушення нею вимог Конституції та Законів України». Получилось, что
судья, защищая суд от постороннего влияния, запретил ВСЕМ СМИ Украины распространять сведения по поводу нарушения Законов и Конституции – ЧИНОВНИКОМ. Довольно странная «рука помощи» от судьи, протянутая Именем Украины...
(Херсонский областной фонд милосердия и здоровья, fmz@tlc.kherson.ua)
Див. також – «Вгору», м. Херсон, №46, 13 листопада 2003 р.

***
Олексій Бурмагін, юрист проекту «Журналістам Херсонщини – юридичну підтримку»:
История с определением судьи местного суда Головко, запретившем
кому бы то ни было распространять информацию о заместителе Херсонского головы, завершилась. Апелляционный суд 4 декабря отменил определение как вынесенное с нарушением требований ГПК.
Накануне 23 журналиста ассоциации «Південь» подали апелляции,
может быть, потому суд рассмотрел дело вне очереди.
Заявления в суд подали сразу 23 журналиста.
Апелляционная инстанция также обратила внимание на тот факт, что
судья местного суда не имел права запрещать что-либо лицам, которые НЕ
ИМЕЮТ НИКАКОГО отношения к судебному спору между чиновником
мэрии и ООО «Телерадиокомпания ВИК»
«Запрещая распространять при помощи СМИ какие-либо ведомости
по деятельности истицы, суд наложил такой запрет, кроме ответчиков, и
на других лиц, не определив их круг… чем вышел за пределы спорных
правоотношений», – говорится в определении Апелляционного суда.
Таким образом, Апелляционный суд вернул «в пределы» судью, а также право журналистам распространять сведения о нарушении законов чиновником. Ведь свобода слова потому и считается одной из важнейших ценностей в демократическом обществе, что позволяет контролировать этому
обществу действия власть предержащих. Граждане имеют право знать, что
эта власть делает, не выходит ли она за рамки законов, на что тратятся их
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налоги? А собирать и распространять сведения по этим вопросам – профессиональная обязанность журналистов.
Следует отметить, что никогда еще журналисты разных изданий Херсона так дружно не выступали на защиту своих прав в суде. Это стало возможным благодаря проекту «Журналистам Херсонщины – юридическую
поддержку» Херсонской городской ассоциации журналистов «Південь».
Проект поддержан отделом образования и средств массовой информации
Посольства США в Украине.
(«Права людини», м. Харків, №34, 1-15 грудня 2003 р.)
Див. також – Український Медіа Сервер, Південь 11.12.2003
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

20.03.2003. Олександр Мікіша, перший заступник начальника Управління МВС України у Черкаській області звернувся з позовною заявою до
Соснівського районного суду міста Черкаси з вимогою спростування неправдивих відомостей, розміщених в статті «Олег Кочегаров уйдет и не
вернется» (№ 18 газети «Антена» за 2002 рік) та в редакційній статті «Генерал Кочегаров стал заложником милицейских інтриг? Генералу, который начал приходить в себя после неудавшейся попутки самоубийства,
хотят заткнуть рот?» (6.03.03, Інтернет-видавництво «Антена»). Крім того Олександр Мікіша вимагає відшкодування моральної шкоди в розмірі
80 тисяч гривень. У своїй заяві позивач зазначає: «Ці відомості не відповідають дійсності, мають наклепницький характер, бо ніякої гострої конфліктної ситуації у мене з начальником УМВС України в Черкаській області генерал-лейтенантом міліції Кочегаровим О.Д. не було, а також я не
вчиняв злочини, які мені інкримінуються, а саме: контролю над деякими
видами кримінального бізнесу; організації вбивства Кочегарова О.Д., яка
закінчилась невдачею; доведення Кочегарова О.Д. до самогубства з метою одержання посади начальника Управління». За тиждень до подачі
позовної заяви Олександр Мікіша у листі на ім’я головного редактора
черкаської газети «Антена» Валерія Воротника висловив погрозу судового переслідування за публікацію серії статей про факт конфліктної ситуації, яка нібито мала місце між начальником Управління МВС України в
Черкаській області Олегом Кочегаровим і начальником УБОЗ області. Сам
журналіст Воротник назвав лист заступника начальника Управління МВС
Черкаської області «спробою вчинити у переддень виходу газети на мене
тиск і залякати». «Цей лист я пов’язую з отриманими декількома годинами
раніше анонімними погрозами. Я розцінюю все це як відкритий тиск на
мене, як на журналіста», відзначив Воротник. Перше судове засідання у
цій справі призначено на 6 квітня 2003 року.
(Інститут масової інформації,
«Барометр свободи слова», березень 2003 р.)
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***
В иске приведен фрагмент статьи, из которого первый заместитель
начальника УМВД в Черкасской области А.Микиша сделал вышеизложенные выводы: «в последнее время Кочегаров О.Д. находился в состоянии
сильной конфронтации с рядом местных милицейских чинов, которые были
недовольны его попытками прекратить ряд незаконных действий с их
стороны. То, что руководство местного УБОПа, с которым у Олега Кочегарова и вообще отношения не сложились, контролирует некоторые виды
криминального бизнеса в Черкассах, утверждают многие. Однако именно
эта организация обладает и определенным потенциалом для проведения
спецопераций. Не будет ничего удивительного в том, что после недобровольного ухода Кочегарова его должность займет человек именно из системы УБОПа. Кстати, на закончившейся несколько минут пресс-конференции в прокуратуре Черкасской области было заявлено о еще одной записке,
найденной на месте происшествия. Там было указано: «Ты очень хотел
иметь это место? Ты будешь его иметь». Возможно, это один из элементов,
указывающих на возможность того, что Кочегаров сам мог попробовать
расстаться с жизнью. Кого он имел в виду? Не начальника ли местного
УБОПа?».
30 мая сего года Сосновский суд г. Черкассы вынес решение – отказать А. Микише в удовлетворении иска.
(Інститут масової інформації, 03.06.2003, http://imi.org.ua/)

***
Черкаський тижневик «Антена» переміг в судовій справі з місцевим
УБОЗом, Апеляційний суд Черкаської області залишив без задоволення
скаргу начальника УБОЗу, першого заступника начальника УМВС України в Черкаської області Олександра Мікиші, подану ним на рішення Сосновського райсуду, який раніше відмовив йому у позові до газети «Антена».
(Інститут масової інформації)

***
Андрей Лубенский:
12-08-2003. Теперь, очевидно, дело «УБОП против «Антенны» перекочует в Верховный Суд. Как сообщила корреспонденту ForUm’a заместитель главного редактора «Антенны» Татьяна Дончева, об этом ей заявила
адвокат Микиши.
Между тем, на прошлой неделе «Антенна» опубликовала материал, в
котором цитирует жалобу черкасщанина Н., задержанного сотрудниками
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УБОП. В этом документе Н. утверждает, что его в течение 11 часов заставляли «оговорить себя», при этом один из сотрудников бил его «кулаками
по голове и спине». В понедельник в редакцию пришло письмо, подписанное странно: «Руководство Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Черкасской области». В письме содержится
благодарность редакции «за критические статьи относительно деятельности
как УБОП УМВД Украины в Черкасской области, так и милиции Черкасщины в целом». Однако, говорится далее в письме, деятельность УБОП
освещается газетой несколько однобоко. Так, в материале о злоключениях
Н. отражены лишь доводы этого гражданина, «которые ничем не подтверждены». В то же время «не указаны основные факты, которые стали основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий – заявления граждан, которые обратились за помощью в Управление БОП о вымогательстве взяток» упомянутым уже гражданином Н. По мнению автора
(или авторов?) письма, тем самым «данная публикация игнорирует Указ
Президента Украины от 13 августа 2002 года № 700/2002 «О дополнительных мероприятиях по обеспечению реализации гражданами конституционного права на обращения».
Татьяна Дончева предположила, что указанная публикация также может стать предметом очередного иска. «Это нас не удивит, – сказала она. –
Удивляет другое: почему из уважаемого ведомства нам прислали, по сути,
анонимку?».
(«Украинский Медиа Сервер»)

***
7 квітня Черкаський апеляційний суд підтвердив законність рішення,
прийнятого Уманським міськсудом по позову депутата Верховної Ради
України Петра Кузьменка до редакції газети «Вулик».
Представнику газети «Вулик» – кореспонденту радіо «Свобода» Тетяні
Чорномаз, що прибула в суд з Умані на 20 хвилин пізніше призначеного
часу засідання, повідомили, що справа розглянута без присутності сторони, що подала апеляційну скаргу. Раніше перше засідання Черкаського
апеляційного суду було відкладено в зв’язку з неявкою представника Петра Кузьменка.
Як уже повідомляла газета «Антена», нардеп від Уманського виборчого округу Петро Кузьменко звернувся до суду у зв’язку з публікаціями
в місцевій газеті «Вулик» двох статей, автори яких ставили запитання з
приводу членства пана Кузьменка в правлінні благодійного фонду ім. Раббі Нахмана. Петро Кузьменко вирішив, що цими публікаціями зганьблена його честь, і оцінив в позовній заяві розмір морального збитку, нанесеного йому редакцією, у 10 тис. грн. Правда, суд зменшив цю суму до 3
тис. грн.
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Редакція газети вважає, що Уманський міськсуд необґрунтовано прийняв рішення на користь Кузьменка, тому що питання, поставлене у статті,
не є твердженням чи інформацією, яку нардеп оцінив як недостовірну. Чи
може питання відповідати або не відповідати дійсності? Більш того, обидві
статті були підготовлені за матеріалами засідання Окружкому, що проходило в присутності ЗМІ. Суду був наданий аудіозапис засідання, на якому Кузьменку було поставлене питання про причетність до фонду ім. Раббі Нахмана. Ці й інші докази необґрунтованості рішення, прийнятого
Уманським міськсудом, були викладені в апеляційній скарзі. Однак черкаська феміда, як і уманська, як видно, розсудила сторони за принципом:
той правий, у кого більше прав.
Редакція газети «Вулик» має намір звернутися у Верховний суд (Петро
Сушко, голова спілки, 13 квітня)
(Черкаська спілка «Захист»)
ЗАХИСТ СВОБОДИ СЛОВА – ЦЕ ПЕРШ ЗА ВСЕ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ

П. Сушко, м. Черкаси, голова громадської спілки «Захист», 18.06.2003.
Конституція України (ст.34) гарантує громадянам України «право на
свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань».
Ставлення до свободи слова є екзаменаційним іспитом в будь-якій
державі яка претендує на державу з реальним демократизмом, на підпорядкованість громадянському суспільству.
Без повноцінної інформації про суспільні справи неможливий розвиток громадянського суспільства. Надаючи якісну інформацію працівники
ЗМІ впливають на формування думки як окремо взятої особи так і суспільства. Критично висвітлюючи недоліки влади вони спонукають громадськість шукати шляхи покращення її діяльності, а то і до заміни такої
влади. Саме ці аспекти, нерідко і становляться причиною утисків, переслідувань журналістів з боку влади аж до фізичного знищення.
То ж чи відповідають реалії України тій високій планці що встановлені найвищим законодавчим актом. Як не прикро, але Україна поки що
«пасе задніх». Міжнародна громадська організація «Репортери без кордонів» констатує – якщо в 2001 році фізично знищено 31 журналіста, то в
2002 році 25 осіб. В той же час в Україні відповідно загинули шестеро,
тобто на три особи більше ніж в 2001 році. Значно зросла кількість фактів
побиття і залякувань. Тільки найзухваліших злочинних випадків проти журналістів становить в Україні близько 30. Традиційно правоохоронні органи не пов’язують ці злочини з професійною діяльністю журналістів. У загальній структурі злочинів стосовно працівників ЗМІ правоохоронці вбачають 73% (32 злочини) посягання на їх майно, в 23% (11 злочинів) –
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хуліганство. За рік до ЗМІ подано 2258 позовів на суму 90 мільярдів гривен, що в декілька раз перевищує річний бюджет України.
На Черкащині друкована періодика на 1 січня 2003 року нараховує
225 видань. Звісно не всі вони активно діють. Є і такі які з’являються в
момент коли треба підтримати ту чи іншу політичну силу. Та все ж більшість з них віддано працюють на інформативній ниві, чесно доносять інформацію до громадян. Як не дивно, але саме видання які займають активну громадянську позицію найчастіше підпадають під тиск влади, корумпованих структур, а то і недобросовісних юристів які використовують громадян з метою підзаробить на позовах до ЗМІ. Протягом 2002 року до
ЗМІ на Черкащині подано 10 позовів (відомих нам) про стягнення грошових коштів в десятки а то і сотні тисяч гривен. Матеріальна неспроможність найняти кваліфікованого захисника, правовий нігілізм працівників
ЗМІ становить «стражів демократії» у саму незахищену категорію суспільства. Ці фактори призводять до необґрунтованих, упереджених судових рішень і грошових стягнень які ставлять на межу виживання ці видання.
Судіть самі, чи здатна газета «Антена» сплатити 80 тис. гривен, а
саме таку суму начальник обласного УБОПа О.Мікіша вимагає через суд
від редакції в якості відшкодування моральних збитків за публікацію матеріалів щодо інтриг навколо спроби самогубства начальника Обласного
Управління МВС в Черкаській області. Чи не закриється газета «Місто» в
разі задоволення позову до суду громадянина Левицького В. який вимагає
в якості відшкодування моральної шкоди завданої його сім’ї публікацією
матеріалів «Феміда проти Феміди» в обсязі 50 тисяч гривен. Чи отримували
б читачі газету «Черкаський край» не прояви редакція потужний спротив спробам бувшого судді стягнути майже 30 тисяч гривен на відшкодування нібито ображеної честі та гідності.
Не зайве буде навести деякі головні положення з цього, уже діючого,
нормативного акту. Так ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає посилену відповідальність (накладання штрафу
до п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян) за неправомірну відмову в наданні інформації. Ст. 49 Закону України «Про інформацію» викладено в навій редакції де органам державної влади, органам
місцевого самоврядування заборонено вимагати відшкодування моральної (немайнової) шкоди в грошовому еквіваленті. Змусить призадуматись
любителів судових тяганин і внесені зміни до Декрету КМ України «Про
державне мито». Так п\п «ж» передбачає сплату мита із позовних заяв про
відшкодування моральної шкоди з ціною позову від 100 до 10000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян в розмірі 5 % ціни позову. Якщо
ціна позову понад 10000 – то мито сплачується в розмірі 10 % ціни позову.
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Розцінюючи тиск на свободу слова, як наступ на демократичні права
людини, громадська спілка «Захист» неодноразово надавала правову допомогу ЗМІ при виникненні конфліктних ситуацій. Саме з метою правової допомоги ЗМІ, правової просвіти журналістів, надання правових консультацій – як уникнути позову до ЗМІ, проведення попередніх правових
експертиз матеріалів, з метою запобігання необґрунтованих судових
позовів і т. ін. спілка в поточному році виконує проект по наданню
правової допомоги ЗМІ та захисту професійної діяльності журналістів.
Поміччю юристів спілки зможуть скористатися працівники ЗМІ звернувшись до Громадських правових центрів в Чигирині, Ватутіно, Катеринополі, Кам’янці. При центральному офісі спілки діє консультативний
центр при зверненнях до Європейського суду з прав людини.
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

27.01.2003. Ленінський районний суд міста Чернівці оголосив рішення
за позовом Управління освіти Чернівецької обладміністрації до журналіста
Василя Забродського та газети «Чернівці Сіті+» про захист честі, гідності
та ділової репутації. Управління освіти оцінило розмір завданої моральної
шкоди у 90 млн. 750 тис грн. Судовий розгляд продовжувався 9 місяців.
27 січня суд виправдав журналіста. У задоволенні позову повністю відмовлено. «Принаймні у судовій практиці Чернівців це перше судове рішення,
у якому суддя послалася на ст.10 Європейської конвенції з прав людини», –
вважає Василь Забродський. Конфлікт газети та Управління освіти розпочався ще у березні минулого року, коли в газеті «Чернівці Сіті+» була опублікована стаття «Кого і коли били головою об батареї». У ній журналіст
Василь Забродський, описуючи діяльність обласного Управління освіти
Чернівецької обладміністрації вжив оціночні вислови: «тупоголові чиновники», «честь мундиру», «зміїне кубло недолугих педагогів», «некомпетентна влада» і інші.
(Інститут масової інформації, «Барометр свободи слова», січень 2003 р.)

***
В публикации говорилось о некомпетентности областных чиновников
от просвещения. Способ подсчета денежного возмещения оказался новаторским: представители управления умножили минимальную сумму компенсации, которую определяет ГПК Украины (820 гривен), на тираж газеты.
Одним из требований истца было наложение ареста на счета всех организаций, где работает журналист Василий Забродский. Речи идет о целом
медиа-холдинге «СІТІ», руководителем которого и является, собственно,
Василий Забродский. Это две телекомпании, радиостанция и газета «Чернівці-СІТІ плюс».
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Представители Ассоциации работников СМИ утверждают также, что
народный депутат В. Балога уже неоднократно пробовал уничтожить мукачевскую гор-районную газету «Панорама», пытаясь незаконно лишить
ее помещения. Вмешательство правоохранительных органов и суда восстановило справедливость. В. Балога заключил с редакцией мировое соглашение и заплатил ей деньги как частичную компенсацию за капитальный ремонт. Однако В. Балога не успокоился – в редакцию «Панорамы»
опять поступил судебный иск на 20 тысяч гривен за якобы причиненный
«моральный ущерб».
(«Киевские ведомости», 9 апреля 2003 г.)

***
Першотравневий місцевий суд частково задовольнив позов колишнього начальника Чернівецького обласного УБОЗу Олександра Семенка
до чернівецької газети «Час» у зв’язку з образою честі, гідності й ділової
репутації в фейлетоні «Як милися в бані Олександр Миколайович з Володимиром Миколайовичем». Газета має заплатити 50 тисяч гривень моральної компенсації (сума позову була 200 тис. грн.) при тому, що прізвище позивача в газеті не згадувалося. Справа буде оскаржуватися в апеляційній інстанції (наш інформ.).
Див. також – «Україна молода», №76, 24 квітня 2003 р.)

***
Проголосований 3 квітня Верховною Радою Закон «Про внесення
змін у деякі законодавчі акти України з питань забезпечення і безперешкодної реалізації права людини на свободу слова» днями був підписаний
Президентом. Низка вчинків, за які забороняється здіймати руку на представника преси, продовжує і наявність у журналістських матеріалах «оціночних суджень». «Оціночні судження не підлягають спростуванню і доказу їх правдивості», – зазначається в законі. Майже синхронно з прийняттям закону голова парламентського Комітету з питань свободи слова
та інформації Микола Томенко заявив: «Суд на Буковині продовжує переслідувати незалежну пресу за оціночні судження». Справа торкається газети «Час», з якої Першотравневим районним судом Чернівців було вирішено стягнути 50 тисяч гривень на користь екс-голови обласного УБОЗ
Олександра Семенка. Висновок звідси доволі невтішний: реальне життя і
його правова інтерпретація йдуть у нашій країні паралельними коліями,
які майже не перетинаються.
(«Україна молода», №79, 30 квітня 2003 р.)
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***
Відразу кілька чернівецьких друкованих ЗМІ – газети «Молодий буковинець», «Доба», «Чернівці», «Буковинське віче» – передрукували фейлетон, який став предметом судового розгляду. Відтепер про «банний» день
Олександра Миколайовича дізнається значно більше українських читачів,
ніж це могло статися завдяки одному «Часу». Якщо, звісно, гнів радника
не впаде і на голови цих газет. Після заклику редактора «Часу» Петра
Кобевка допомогти газеті в редакцію вже наступного дня почали сходитися люди. Рятівники видання, серед яких були й пенсіонери, приносили,
хто 5, хто 10 гривень, що дало змогу на сьогодні зібрати понад 1000 гривень. До доброї справи долучилися і громадські організації, які так само
проводять збір коштів. Якщо газета програє розгляд справи й в апеляційній інстанції, ці кошти залишаться на спеціальному рахунку для підтримки журналістів. На жаль, вони цього потребують.
(«Україна молода», №83, 13 травня 2003 р.)

***
Попереду у Буковинського тижневика «Час» ще одне випробування –
голова ОДА Теофіл Бауер доводитиме в суді, що публікація про фальсифікацію виборів до обласної ради, вміщена у газеті, безпідставна. До речі,
розгляд цієї справи суддею місцевого суду призначено на 6 червня – День
журналістики.
(«Сільські вісті», №55, 15 травня 2003 р.)

***
30.05.2003. УНІАН Прес-служба Чернівецької облдержадміністрації
розповсюдила офіційне звернення голови ОДА Теофіла Бауера до буковинців та ЗМІ Чернівецької області, у якому губернатор заявляє, що «заради спокою» в області відкликає з судів позовні заяви до «деяких місцевих ЗМІ та журналістів» як такі, «що можуть бути дестабілізуючим фактором у процесі розбудови регіонального інформаційного простору» і
закликає усі ЗМІ Буковини «стати над власними амбіціями та дійти до
конструктивного діалогу».
Як повідомляв УНІАН, більше півроку на Буковині тривав судовий
процес за позовом голови ОДА Т.Бауера до незалежної газети «Час» яка
звинуватила керівника області у масових фальсифікаціях на минулорічних
виборах до Чернівецької обласної ради. Наступне судове засідання мало
відбутись 6 червня – у День журналістів України.
Губернатор Буковини зазначає, що «певна напруженість, що склалася у відносинах влади та представників окремих засобів масової інфор194

мації краю має свої об’єктивні та суб’єктивні причини» однак підкреслює, що «особисто ніколи не ініціював її виникнення» Т.Бауер визнав, що
виконував прийняті рішення для потреб людей і «вживаючи невідкладних,
інколи непопулярних заходів, що часом породжує деякі непорозуміння,
призводить до помилок і прорахунків».
Т.Бауер заявив, що «високо поціновує нелегку журналістську працю
і працю людей інших професій» і закликав працівників мас-медіа області,
незалежно від їх статусу та політичної спрямованості, «до толерантності і
зваженості у відносинах з владою» об’єктивного і неупередженого висвітлення подій та фактів.
Водночас губернатор наголосив, що звернутися до буковинців і місцевих ЗМІ його змусила «нинішня піар-кампанія, розгорнута проти обласної виконавчої влади та мене особисто, яка подекуди рясніє елементами
відвертого політичного замовлення та не має нічого спільного з правдою».
Як повідомляв УНІАН, 13 травня буковинські журналісти та члени
їх родин пікетували Чернівецьку облдержадміністрацію на захист свободи
слова у регіоні та у знак солідарності з місцевою газетою «Час» яку Першотравневий суд Чернівців за фейлетон, де не вказувались прізвища героїв,
засудив до сплати 50 тис. грн. 23 травня НСЖУ та парламентський Комітет
з питань свободи слова та інформації звернулись до Президента України
Л.Кучми з проханням звільнити Т.Бауера за переслідування журналістів
та порушення інформаційного законодавства у регіоні.
(http://www.unian.net/ukr/news/free/)

***
Мало не всі газети й телеканали Чернівецької області пікетували обласну держадміністрацію. Від будь-якої допомоги з боку партій та громадських організацій журналісти свідомо відмовилися. Це була суто корпоративна акція, яка мала на меті одне: продемонструвати відомству Теофіла Бауера згуртованість мас-медійних лав, а також цілковиту огиду до
постійних спроб губернатора придушити вільну журналістську думку. Пікетувальники вимагали відставки губернатора, звільнення з роботи тих
обласних чиновників, які «курирують» буковинський інформаційний простір, можливості спокійно працювати для своїх редакцій і для чернівецької
газети «Час».
Приводом для акції стало те, що кількома тижнями раніше Першотравневий районний суд Чернівців присудив стягнути з газети «Час» 50 тисяч
гривень на користь колишнього чиновника облдержадміністрації Олександра Семенка. Для «Часу» таке рішення суду фактично означало фінансову
смерть. Судовий вердикт шокував не тільки чернівчан, але й усю Україну.
Втім, чернівецьких журналістів він буквально приголомшив, оскільки вони
не сумнівались: суд і Семенко діють на користь Бауера, і слідом за знищен195

ням «Часу» розпочнеться фінансова розправа над іншими непокірними виданнями регіону – «Молодим буковинцем», «Буковинським вічем», «Буковиною», тижневиком «Доба».
Нещодавно стаття «Губернатор Буковини забирає у гуцулів гори і ліс»
в газеті «Час» справила в області ефект бомби. Йшлося про спробу пана Бауера перерозподілити лісозаготівельний бізнес на користь однієї приватної
фірми, відібравши таким чином шматок хліба в багатьох горян. Вибухнув
скандал. Гуцули в гірських районах приготувалися мало не до бунту. Під
тиском громадськості губернатор був змушений відмінити своє розпорядження.
(«Сільські вісті», №68, 13 червня 2003 р.)

***
Як повідомляє УНІАН, обласний апеляційний суд м. Хмельницького
24-го вересня на своєму засіданні присудив 25 тис. грн. чернівецькій газеті «Час» на користь чиновника, який упізнав себе у фейлетоні і виграв у
квітні цього року в Першотравневому суді Чернівців 50 тис. грн. Таким
чином, апеляційний суд лише частково задовольнив апеляцію редакції
газети. Про це в інтерв’ю агентству УНІАН повідомив головний редактор
газети Петро Кобевко.
Як повідомлялось раніше, у квітні цього року Першотравневий суд
м. Чернівців виніс обвинувальний вирок у цивільній справі, задовольнивши
позов колишнього начальника Управління боротьби з організованою злочинністю і корупцією Чернівецької облдержадміністрації Олександра Семенка проти газети «Час», присудивши виданню виплатити 50 тис. грн.
та опублікувати спростування на матеріал «Як милися у бані Олександр
Миколайович із Володимиром Миколайовичем». У цій публікації у сатиричній формі, без зазначення прізвищ, описувався випадок з життя чиновника, який «у лазню ходить із кейсом, набитим 300 тис. доларів». Колишній чиновник ОДА вимагав від газети 200 тис. грн., блокування розрахункових рахунків газети та опису її майна, однак суд цю частину позову
не задовольнив. На квітневому судовому засіданні були присутні, крім
місцевих журналістів, також представники Інституту масової інформації.
Головний редактор «Часу» повідомив, що він розчарований рішенням апеляційного суду, оскільки «мова йде про моральні речі». За його словами,
виносячи рішення, суддя у Хмельницькому, як і його колега у Чернівцях,
не застосував статтю 10 Європейської конвенції з прав людини та основних свобод, «в чому ми вбачаємо певне порушення». За його словами,
незважаючи на зменшення розміру присудженої чиновнику суми, вона
залишається для видання «занадто високою», однак висловив переконання, що «газета, як би кому не хотілось на Буковині, буде продовжувати
виходити». П. Кобевко повідомив, що «Час» оскаржуватиме нове рішен196

ня у Верховному Суді України, а якщо необхідно – «у Європейському суді
з прав людини». Водночас П. Кобевко зазначив, що з моменту прийняття
рішення у Хмельницькому усі грошові рахунки «Часу» мають бути заблоковані (УНІАН, 25 вересня 2003 р.).
(«Права людини», м. Харків, №28, 1-15 жовтня 2003 р.)
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Цікава судова колізія трапилася в мiстi Носiвка на Чернiгiвщинi. В
місцевому суді розглядалися одразу двi справи, що стосуються газети «Демократична Носiвщина» (видання районної організації Народного Руху
України) i її редактора Миколи Єфименка. Причому, в одній справі М. Єфименко виступив як позивач, а в іншій – як відповідач разом зі своєю газетою.
Обидві конфліктні ситуації почалися більше року тому, під час виборів до парламенту i місцевих органів влади. Газета «Демократична Носівщина» критично поставилася до кандидата в депутати Верховної Ради по
своєму округу (i на той час – уже депутата) добре відомого в Україні Олександра Волкова. На бік Волкова стали районна державна газета «Носiвськi вiстi» та місцева телерадіокомпанія «Обрій». В свою чергу «Демократична Носiвщина» вступила в полеміку з цими ЗМI. Зокрема, надрукувала
матеріал «Солі на хвіст «Обрію».
Протилежна колізія виникла у зв’язку з тим, що редактор «ДН» Микола Єфименко балотувався на посаду міського голови Носiвки. I ось за
три дні до виборів райгазета «Носiвськi вiстi» у своєму спецвипуску друкує одразу два критичні матеріали про М.Єфименка. Відповісти на них в
цій же газеті у М. Єфименка уже не було ні часу, ні можливості.
Вибори завершилися. О.Волков був обраний народним депутатом,
М. Єфименко не був обраний міським головою. А в Носiвському суді
опинилося два позови про образу честі i гідності під час виборчої кампанії. Микола Єфименко подав у суд на газету «Носiвськi вiстi», вказавши,
що публікація критичних матеріалів про нього буквально напередодні
виборів є прямим порушенням виборчого законодавства.
В свою чергу керівник телекомпанії «Обрій» Г.Войток подав у суд
на «Демократичну Носiвщину» i її редактора за згадану публікацію «Солi
на хвіст «Обрію», також вважаючи, що ображено честь i гідність i його,
як журналіста, i очолюваної ним організації.
Обидві судові справи потрапили на розгляд до одного судді – О.Киреєва. Результат розгляду такий: позов Миколи Єфименка до газети «Носiвськi вiстi» було відхилено, виходить, що в публікаціях райгазети не було
виявлено ні образи, ні порушення виборчого законодавства. (А Микола
Єфименко, між іншим, в разі доведення зазначеного, вимагав визнати вибори міського голови недійсними). А от позов Г.Войтка до газети «Демо197

кратична Носiвщина» i її редактора задоволений i вiдповiдачiв зобов’язано
виплатити Г.Войтку чималу суму грошової компенсації.
Такий факт. Микола Єфименко кілька разів висловлював відвід судді
О.Киреєву, але сам же суддя цей відвід відхиляв i довів справу до кінця.
Причиною для відводу М. Єфименко назвав те, що свого часу в «Демократичній Носiвщинi» була надрукована критична стаття про того ж таки
суддю О.Киреєва, про те, як некомпетентно суддя розібрався в одній
справі i виніс несправедливе рішення. Врешті, газета виявилася права: те
рішення судді скасував обласний суд. Але ту історію, той свій конфлікт з
газетою суддя не визнав достатніми для відводу.
Зосталося додати, що, окрім позову Г.Войтка, вже задоволеного судом, є ще й позов від телерадіокомпанії «Обрій» як юридичної особи до
тих же вiдповiдачiв.
Ось так завершилися дві справи у Носiвцi. Власне, друга справа ще
не завершена: М.Єфименко оскаржив рішення суду по позову Г.Войтка.
Чи буде воно переглянуте, покаже час.
(«Сіверщина», м. (Чернігів), Інформаційний бюлетень «Свобода слова»,
№1-3 2003 р.)
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«РЕЗОНАНСНІ» СПРАВИ

СПРАВИ ВОЛОДИМИРА БОЙКА

25.02.2003. Місцевий суд Печерського району міста Києва розпочав
слухання справи за позовом до редакції газети «Свобода» та автора статті
«Пограбування для Генпрокурора» Володимира Бойка. Позов заявлено
оперуповноваженим управління податкової міліції ДПА у місті Києві Олексієм Скворцовим, який вимагає спростування того факту, що 19 лютого
2002 року в редакції Інтернет-видання «Обком» працівниками податкової
міліції було незаконно проведено обшук. На початку судового засідання
Володимир Бойко заявив відвід судді Юлії Іваненко на підставі того, що
вона з листопада 2002 року є активним учасником розгляду скарг «Обкому» на дії податкової міліції. Зокрема, одною з основних підстав для відводу
судді Ю.Іваненко, відповідач вважає те, що обкомівцями ставилось питання перед кваліфікаційною комісією про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.
Нагадаємо, що податківцями 19 лютого 2002 року проведено обшук
у приміщенні інтернет-газети «Обком». В результаті обшуку податковою
міліцією Печерського району вилучено 5 комп’ютерів, документи і особисті гроші співробітників, а заступника редактора Сергія Сухобока доставлено до управління податкової міліції в наручниках. «Обком» звернувся зі скаргою на дії посадових осіб, проте засідання неодноразово – 7
травня, 18 червня, 3 вересня 2002 року – відкладалося. Судовий розгляд
справи почався тільки з 14 листопада, після того як ІМІ зробив інформаційний запит до Генерального прокурора Святослава Піскуна та Голови
Верховного Суду України Віталія Бойка про порушення строків судового
розгляду справи «Обкома», а звернення ІМІ стало предметом обговорення на нараді суддів Шевченківського району.
(Інститут масової інформації, «Барометр свободи слова», лютий 2003 р.)
СУДОВІ СПРАВИ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

07.05.2003. Майже 3 мільйони гривень за образу честі, гідності та ділової репутації має сплатити дочірнє підприємство «Столичні новини»
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Міжрегіональній академії управління персоналом. Таке рішення 5 травня
ухвалив Печерський суд міста Києва. Відповідачі відразу подали апеляцію на рішення суду і сплачувати компенсацію не збираються.
Претензії до «Столичних новини» висунули одразу кілька позивачів.
Це Міжрегіональна Академія управління персоналом, Міжнародна Кадрова Академія, їх керівник Георгій Щокін та головний редактор журналу
«Персонал» Ігор Слісаренко. Вони вимагали надрукувати у газетах холдингу спростування усіх раніше поширених матеріалів, які паплюжать
честь, гідність та ділову репутацію. Чим образили позивачів, розповідає
головний редактор журналу «Персонал» Ігор Слісаренко:
«Серією публікацій, які друкувались протягом минулого року, публікацій через, які ми і подали до суду. Це надумані звинувачення в образливій, і як встановив суд, в цинічній формі, і з злим наміром. Відповідачі
цілком усвідомлювали, що діють протиправно».
Печерський суд Києва за завдані збитки наказав сплатити майже 3
мільйони гривень компенсації.
Президент холдингу «Столичні Новини» Вадим Рабинович впевнений, що суд до нього має упереджене ставлення:
«Ми в Печерський суд за останній рік звертались 72 рази і 72 рази
ми програли суди. Найлояльніше слово, яке я можу підібрати – це «підпирання закону». Ми багато просто пишемо про цей суд, напевно ми їм
не дуже подобаємось, але вони знущаються над законом. Далі ми будемо
дивитись. Якщо пан Щокін думає, що рішення Печерського суду відбілить
його або врятує, то я думаю, що він помиляється».
В Печерському суді Києва на закиди щодо своєї діяльності відреагували так:
«Коментування рішень суду не відноситься до компетенції суду. Він
назвав суддю яка слухала справу? Будь ласка! Звертайтесь в прийомний
час – в середу з 15 до 18, в п’ятницю – з 8 до 11 ранку».
Президент холдингу «Столичні Новини» Вадим Рабинович в інтерв’ю
Громадському радіо розповів, що його юристи вже подали апеляцію на
рішення печерського суду. Він переконаний, що вищі інстанції скасують
попередню ухвалу. До нових слухань готується і керівництво МАУП. Однак воно вже вирішило, що коли відсудить гроші, то передасть благодійним організаціям і закладам, що опікуються дітьми-сиротами.
(Інститут масової інформації, http://imi.org.ua/)
Див. також – «Сільські вісті», №53, 8 травня 2003 р.

***
1 августа сего года Печерский районный суд Киева после рассмотрения в открытом судебном заседании удовлетворил иск Межрегиональной
академии управления персоналом и главного редактора журнала «Персонал» Игоря Слисаренко к ООО «КП Друк» (издатель русскоязычного жу200

рнала «Корреспондент») о защите чести, достоинства, деловой репутации
и о возмещении морального ущерба.
В судебном решении отмечается, что опубликованные «Корреспондентом» сведения порочат честь, достоинство и деловую репутацию истцов – МАУП и Игоря Слисаренко, кроме того, наносят вред их интересам, поскольку ответчики распространили неправдивые сведения и сведения, не соответствующие действительности, направленные на подрыв
репутации.
Владельцем ООО «КП Друк» является американский гражданин Джед
Санден. В декабре 2000 г. – феврале 2003 г. издания, принадлежащие Джеду
Сандену, среди которых и «Корреспондент», проводили кампанию диффамации против МАУП, ее руководства и научного журнала «Персонал»,
обвиняя их в «расизме», «антисемитизме» и т. п.
На обращение истцов редакция журнала «Корреспондент» отказалась
добровольно опровергнуть распространенные им неправдивые сведения,
что вынудило МАУП и Игоря Слисаренко подать судебный иск.
Суд обязал редакцию журнала «Корреспондент» в 30-дневный срок
напечатать опровержение неправдивых сведений и принял решение взыскать с ООО «КП Друк» в пользу МАУП 80 тысяч гривен, а в пользу
И.Слисаренко – 20 тысяч гривен компенсации морального ущерба.
(«Голос Украины», №144, 5 августа 2003 г.)
Див. також – «Телекритика», 21:03 5.08.2003
ДИФАМАЦІЙНІ СПРАВИ ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО

Блок Юліі Тимошенко клопотатиме перед судом про притягнення до
кримінальної відповідальності посадових осіб «Студії 1+1», якщо вони не
спростують недостовірні відомості про лідера блоку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, постановою державного
виконавця на генерального директора ТОВ ТРК «Студія 1+1» Володимира
Оселедчика накладено штраф у розмірі 340 грн. за невиконання рішення
Оболонського районного суду Києва на користь Тимошенко.
БЮТ нагадує, що рішенням Оболонського райсуду Києва від 28 травня 2002 року визнано такими, що не відповідають дійсності, порочать
честь, гідність та ділову репутацію Тимошенко відомості, поширені на
телеканалі «Студія 1+1» під час проведення передвиборних теледебатів.
Рішенням суду зобов’язано Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРК «Студія 1+1» надати Тимошенко в прямому ефірі на телеканалі
«Студія 1+1» ефірний час для спростування зазначених недостовірних відомостей.
Рішення суду набрало законної сили ще в грудні 2002 року, але до
сьогоднішнього дня «Студією 1+1» воно не виконане, і не виконується
вже понад шість місяців.
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Згідно із Законом України «Про виконавче провадження», на генерального директора «Студії 1+1» Оселедчика вже був накладений штраф за
невиконання рішення суду, а у зв’язку з тим, що рішення і надалі не виконується – накладений штраф у подвійному розмірі.
При подальшому ігноруванні судового рішення та його невиконанні
і буде порушено клопотання перед судом про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ ТРК «Студії 1+1», повідомляє
прес-служба БЮТ.
(09.06.2003, Інститут масової інформації, http://imi.org.ua/)

***
Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Юлії Тимошенко у
справі за її позовом до Національної телекомпанії та телепрограми «Казна держави».
Раніше Юлія Тимошенко зверталася до Шевченківського місцевого
суду Києва з позовом про захист честі, гідності, ділової репутації та
відшкодування моральної шкоди в розмірі 5 мільйонів гривень до НТКУ
та програми «Казна держави», в якому просила спростувати недостовірні відомості про неї, які вийшли в ефір на телеканалі УТ-1.
Судовими рішеннями Шевченківського місцевого та Апеляційного
суду міста Києва позов Юлії Тимошенко був залишений без задоволення.
18 вересня Верховний Суд України визнав ці рішення незаконними, і
такими, що постановлені з порушенням норм матеріального та процесуального права України. Рішення скасовані, а справу надіслано на новий розгляд.
Партія «Батьківщина» повідомляє, що за рішенням Верховного Суду
НТКУ та програмі «Казна держави» доведеться «постати перед судом та
понести відповідальність за розповсюдження щодо Юлії Тимошенко неправдивої інформації і відшкодувати завдану їй моральну шкоду».
«Батьківщина» називає програму «Казна держави» офіційним «рупором» Державної податкової адміністрації України та «засобом інформаційної війни проти української опозиції».
(Українська правда 22.09.2003)

***
28 ноября, решением Шевченковского районного суда города Киева
удовлетворен иск Юлии Тимошенко к «Студии 1+1» о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщили в
пресс-службе партии «Батьківщина».
Решением суда признаны недостоверными и унижающими честь,
достоинство и деловую репутацию Тимошенко Ю.В. сведения, которые
были распространены в одной из программ «Проте» ее ведущим Дмитри202

ем Корчинским. Эти сведения касались периода работы Ю.Тимошенко
руководителем корпорации «ЕЭСУ».
В соответствии с решением суда, «Студия 1+1» обязана предоставить
Ю.Тимошенко эфирное время в прямом эфире на телеканале «1+1» для
опровержения недостоверной информации относительно нее.
Это уже не первое дело Юлии Тимошенко против «Студии 1+1». Все
предыдущие иски Ю.Тимошенко также были удовлетворены судами, –
отметили в партии.
(Украинская Сеть деловой информации, www.liga.net)
Див. також – «Вечерние вести», №182, 2 декабря 2003 г.

***
Зі свого боку, Дмитро Корчинський, у розмові з ІМІ, сказав, що не ображав Юлію Тимошенко: «Насправді, у цій програмі я захищав пані Тимошенко. Вона просто неправильно зрозуміла мої слова». На даний момент,
адвокати відповідача знайомляться з текстом судового рішення.
(Інститут масової інформації)
ДИФАМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА

Недавно Віктор Медведчук притягнув до суду народного депутата
Сергія Ратушняка, колишнього міського голову Ужгорода. Сергій Миколайович дав інтерв’ю ужгородській газеті «РІО», у якому назвав засідання пропрезидентської депутатської більшості в колишньому музеї Леніна
21 січня 2000 року «оксамитово-кримінальним антидержавним заколотом
під ватажкуванням Медведчука» та висловив думку, що на «його совісті
смерть українського генія Стуса, а на совісті його батька – понад 1600 відправлених на каторжні роботи до Німеччини українців». За ці слова Медведчук подав на Ратушняка до суду. Віповідач нічого не знав про сам факт
позову і про плановані судові слухання. Процес відбувся у улюбленому
суді Медведчука – Печерському районному суді Києва, незважаючи на те,
що екс-мер Ужгорода – не столичний житель, а редакція газети «РІО» розташована в Закарпатті. За відсутності Сергія Миколайовича суддя Стрижевська задовольнила вимоги глави президентської адміністрації. Тепер Ратушняка поставлено в такі умови, що він мусить уже не з самим Віктором
Володимировичем позиватися, а оскаржувати дії суду...
Притягнув до суду Медведчук і нашу газету. Лідеру СДПУ(о) не сподобалася характеристика, яку дала йому Юлія Тимошенко в одному з інтерв’ю. Позиватися Віктор Володимирович вирішив не тільки з пані Юлією,
а й з самими «Сільськими вістями» та автором матеріалу Василем Грузіним.
(«Сільські вісті», №58, 22 травня 2003 р.)
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***
У понеділок, 29 вересня, в Печерському районному суді Києва продовжилися судові слухання у цивільному процесі під умовною назвою
«Віктор Медведчук проти Дмитра Чобота». Тривають вони фактично з
жовтня минулого року, але тільки недавно суддя Фадєєва наблизилася до
розгляду, так би мовити, справи по суті – досі весь час поглинали різноманітні процедурні моменти.
Нині ж на черзі – аналіз минулого батька Медведчука. Чобіт у своїй
книзі «Нарцис» докладно розповів про співпрацю Медведчука-старшого
з німецькими окупантами і підтвердив свою розповідь важливими архівними документами.
Глава президентської канцелярії з цими твердженнями не погодився.
Як не погодився і з іншими 90 відсотками інформації, викладеними в документальній повісті Чобота. Позовна скарга Медведчука складається з
кількох десятків сторінок вельми рясного тексту, і левину частку її становлять просто-таки анекдотичні моменти: позивач з якоюсь механічністю
заперечує все, навіть те, що заперечувати безглуздо (під оскарження підпали і всім відомі факти медведчуківської біографії, і цілком офіційні дані про те, якими об’єктами власності цей чиновник володіє, і оціночні судження, які в принципі не можуть бути предметом позову).
Враховуючи те, що кожне своє слово Дмитро Чобіт підтверджує
десятками документальних аргументів, суд справді може розтягнутися до
другого пришестя. Тим більше, що віднедавна сам процес набув... зворотного напрямку. Його назву – «Віктор Медведчук проти Дмитра Чобота» –
тепер цілком можна перефразувати як «Дмитро Чобіт проти Віктора Медведчука». Цього року влітку автор «Нарциса» подав проти голови СДПУ(о)
зустрічний позов.
Згідно з нормами Цивільно-процесуального кодексу (ЦПК), адресовано його було до того ж таки Печерського райсуду столиці. А причиною
появи цього документа стали численні процедурні викрутаси Віктора Володимировича, які Дмитро Васильович характеризує не інакше як «юридичне шахрайство» і спробу «шляхом обману заволодіти сумою в один
мільйон гривень» (саме такі гроші Медведчук намагається відсудити у
відповідачів – автора й редактора «Нарциса»).
«Сільські вісті» не раз писали про те, як голова СДПУ(о), цей відомий
юридичних справ майстер, подаючи позов на Чобота, припустився грубої
помилки у визначенні адреси позивачів. До їхньої компанії він без будьяких підстав включив неіснуюче видавництво «Київ-Броди: «Просвіта»,
«прописавши» його за київською адресою – Музейний провулок, 8. У цьому будинку насправді розміщено Товариство української мови «Просвіта», кероване народним депутатом Павлом Мовчаном. Однак воно не має
ніякого відношення до видавництва «Просвіта», яке надрукувало книжку
«Нарцис» і функціонує в місті Броди на Львівщині.
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Фігурування в списках відповідачів адреси «Музейний провулок, 8»
дало Медведчуку право подати позов саме до Печерського районного суду
Києва. Дарма, що сам Чобіт і його редактор мешкають у Бродах, дарма, що
порушено принцип судової територіальності – головне те, що процес відбувається на Печерську. Там, де Віктор Володимирович може сподіватися
на зручний для себе результат.
Вже на перших судових засіданнях пан Чобіт акцентував на цій процесуальній помилці. Однак пан Медведчук укупі з суддею Фадєєвою
ігнорували будь-які доводи, що їх наводили відповідачі. Без уваги була
залишена навіть офіційна довідка з єдиного державного реєстру про те,
що організації з назвою «Київ-Броди: «Просвіта» не існує – її з корисливою метою вигадав адвокат Медведчука.
Дмитро Чобіт, втомившись доводити очевидне, оцінив свої моральні
страждання й судові митарства в 3 мільярди 682 мільйони гривень (за нинішнім курсом ця сума дорівнює 700 мільйонам доларів США). І зажадав
цих грошей від Медведчука.
Віктор Медведчук, позиваючись із Чоботом, прагнув накласти арешт
на розповсюдження «Нарциса». Чобіт, позиваючись із Медведчуком, вимагає накласти арешт на все рухоме й нерухоме майно Віктора Володимировича, в тому числі й закордонне (зокрема, «на його розкішну квартиру в
державі Кіпр»). Відсуджену суму Дмитро Васильович має намір повернути в Державний бюджет України.
Вельми цікаво те, як повелася в цій ситуації суддя Фадєєва. Отримавши
від Чобота позовну заяву, вона ухвалила рішення, фантастичне за своєю
нелогічністю: рекомендувала Дмитру Васильовичу адресувати позов... у
Шевченківський райсуд столиці. Підстави? Причина, виявляється, в тому,
що саме в Шевченківському районі мешкає Віктор Медведчук. Там принаймні місце його прописки.
В устах судді, яка вже розглядає позов, грубо порушуючи принцип
територіальності, подібні рекомендації виглядали як зухвалий глум над
справедливістю і здоровим глуздом. Розтоптано було не лише логіку, але
й норми ЦПК: згідно з цим документом, зустрічні позови подаються саме
за місцем первісних.
Дії пані Фадєєвої Чобіт оскаржив в Апеляційному суді Києва. І, як
виявилося, наполегливим усміхається удача: тамтешні судді визнали
аргументи Дмитра Васильовича вагомими і зобов’язали Фадєєву прийняти позов до розгляду.
(«Сільські вісті», 30 вересня 2003 р.)

***
Лидер СДПУ(о), глава Администрации Президента Украины Виктор
Медведчук снял 12 пунктов искового заявления о защите чести и достоинства к автору и издателям книги «Нарцисс. Штрихи к политическому
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портрету Вивтора Медведчука». Как говорится в заявлении адвокатов истца
суду, ксерокопию которого раздали журналистам, «в порядке уточнения
исковых требований просим исключить из искового заявления пп. 56-67
как внесенные ошибочно».
По словам Дмитрия Чобота, автора книги, все пункты касаются раздела книги «Политический бизнесмен». Виктор Медведчук требовал признать 99 эпизодов книги не соответствующими действительности, а также взыскать с автора, издателя и издательства в общей сумме 1 миллион
гривен в качестве компенсации за моральный ущерб.
(«Вечерние вести», №182, 2 декабря 2003 г.,
«Слово Просвіти». ч. 49, 3-9 грудня 2003 р.)

***
Як повідомляв УНІАН, керівник Адміністрації Президента України
Віктор Медведчук подав цивільний позов про захист честі, гідності та ділової репутації і відшкодування моральної шкоди, відповідачами по якому є Олександр Мороз та Соцпартія. Приводом для позову стала демонстрація восени 2002 року фільму «Оцифрована правда», в якому з посиланням
на плівки Миколи Мельниченка Віктора Медведчука було звинувачено у
співробітництві з радянським КДБ.
Лідер Соцпартії О. Мороз звернувся до голови Верховного Суду України Василя Маляренка та голови Вищої ради юстиції Сергія Ківалова з
офіційним листом, у якому просить «втрутитися у ситуацію і дати належну
правову оцінку рішенню Апеляційного суду Києва про перенесення розгляду позову з Шевченківського до Печерського суду столиці. У листі,
текст якого надано агентству УНІАН, О. Мороз нагадує, що, «по-перше,
у відповідності з нормами ЦПК розгляд судових справ здійснюється за
місцем перебування відповідача, а, по-друге, Шевченківський суд майже
завершив розгляд вищезгаданої справи, в ході чого, зокрема, виявив факти
фальсифікації доказів з боку позивача (залишилося провести дослідження
доказів і дебати)».
Виходячи з цього, лідер СПУ висловив переконання, що «подібні
маніпуляції – не сумісні з нормами судочинства – є результат тиску на судову інстанцію з боку високопосадовців в АПУ».
(«Сільські вісті», №130, 6 листопада 2003 р.)
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СУДОВІ ПРОЦЕСИ ПРОТИ ЖУРНАЛІСТІВ ТА ЗМІ.
ТРУДОВІ СПОРИ

ЗАЯВА КИЇВСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ МЕДІА-ПРОФСПІЛКИ ЩОДО КОНФЛІКТУ
В ГАЗЕТІ «ПАНОРАМА СЕВАСТОПОЛЯ»:

КНМП виступає проти спроб незаконних звільнень журналістів та
інших працівників газети «Панорама Севастополя», які обстоюють свої трудові права. КНМП рішуче засуджує спроби розправи над журналістами,
погрози незаконного звільнення, намагання керівництва газети зірвати домовленості щодо врегулювання трудового конфлікту.
У розмові з представником Київської незалежної медіа-профспілки
головний редактор «Панорами Севастополя» Олексій Кравченко підтвердив, що збирається звільнити частину працівників, пояснюючи це закінченням терміну дії контрактів. Водночас, головний редактор повідомив,
що наказ про їхнє звільнення ще не підписаний, що можна трактувати як
шантаж і погрози журналістам.
На підставі вивчених документів, у тому числі й контрактів з працівниками редакції, КНМП розглядає такі дії головного редактора як навмисне порушення законодавства про працю. Контракти працівників газети
«Панорама Севастополя» укладено з порушенням вимог законодавства
про працю у частині терміну дії контрактів. До того ж, термін їхньої дії –
3 місяці – неодноразово подовжувався, що, згідно із законодавством, дає
підстави розцінювати їх як безстрокові. Все це свідчить про незаконність
звільнень журналістів.
КНМП нагадує, що незаконне звільнення журналістів тягне за собою
кримінальну відповідальність за статтями 172 та 173 ККУ і звертається
до Генеральної прокуратури України з вимогою перевірити законність дій
головного редактора газети «Панорама Севастополя». Інформацію про незаконність звільнень журналістів представник КНМП довів до відома головного редактора газети.
КНМП звертається до засновника газети – Севастопольської міської
організації Всеукраїнського об’єднання демократичних сил «Злагода» – з
вимогою терміново розглянути пропозиції колективу «Панорами Севастополя» про врегулювання трудового конфлікту. КНМА висловлює протест спробам керівництва газети зірвати попередні домовленості, досяг207

нуті 24.12.2002 р. між головним редактором і редакцією газети за участі
представників КНМП. В основі погоджених тоді принципів урегулювання конфлікту були: підписання колективного договору, стабільна робота
редакції, мораторій на звільнення працівників газети, які брали участь у
грудневому страйку.
Письмова угода від імені колективу газети була передана засновнику
ще наприкінці грудня минулого року, але досі засновником не розглянута.
КНМП попереджає керівників міської організації «Злагода», які одночасно є керівниками Севастопольської держадміністрації, про персональну відповідальність за дотримання законності щодо працівників газети «Панорама Севастополя».
КНМП закликає керівництво і власників видання знайти порозуміння
і вважає, що неконструктивні дії можуть загострити й без того складну
ситуацію.
(«Свобода преси в Криму», №01, січень 2003 р.)

***
В Корабельном суде Николаева продолжается слушание дела по иску бывшего редактора районной газеты «Вісник Жовтневщини» Татьяны
Фабриковой к главе Жовтневой райгосадминистрации Александру Стахорскому о незаконном увольнении ее с работы. Татьяна Фабрикова
проработала в должности редактора районной газеты 6 лет. В июле прошлого года трудовой коллектив газеты «ВЖ» без всяких на то оснований,
без согласия журналистов был в одностороннем порядке исключен из числа ее учредителей. В новый устав газеты внесены коррективы: отныне
редактора назначает на должность и увольняет глава райгосадминистрации по согласованию с председателем райсовета.
(«Голос Украины», №33, 20 февраля 2003 г.)

***
Триває судовий процес за позовом позаштатного журналіста В.Дідика
проти редактора вінницької обласної газети «Панорама». Це трудовий спір
з приводу невиплати гонорару за надруковані матеріали. Сума позову –
200 грн. Районним судом винесена ухвала про залишення позовної заяви
без розгляду. Подана апеляційна скарга до Вінницького апеляційного суду.
(Хмільницька правозахисна група Подільського центру прав людини)

***
19-08-2003. Рогатинський місцевий суд міста Івана-Франківська виніс
рішення поновити на роботі журналіста районної газети «Голос Опілля»
Мирона Мельника. Суд зобов’язав редакцію сплатити Мельнику 1,893 гривень за весь час вимушеного п’ятимісячного прогулу з вини редакції та
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компенсувати йому судові витрати. Представником звільненого з порушенням трудового законодавства журналіста у суді виступала Тетяна Кириченко, юрист ІМІ. Під час судового процесу було встановлено, що торік
призначений співзасновниками (районна та міська ради) редактор «Голосу Опілля» Галина Богун грубо порушила КзпПУ та незаконно звільнила
Мельника з посади. 8 квітня цього року Мирон Мельник звернувся до суду з позовною заявою, у якій вимагав поновити його на роботі. За словами журналіста, він не отримав належних консультацій від місцевих адвокатів. Крім того, не зважаючи на його неодноразові звернення до обласної організації НСЖУ, допомоги від останньої він так і не дочекався
(Інститут масової інформації)
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СУДОВІ ПРОЦЕСИ ПРОТИ ЖУРНАЛІСТІВ ТА ЗМІ.
КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ

СПРАВА РЕДАКТОРА ШИРОКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ «ВІСНИК»
ВІКТОРА ТАРАНЕНКА (ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ)

Віктор Тараненко протягом останніх чотирьох років очолював у Широківському районі Дніпропетровщини комунальне підприємство «Редакція
газети «Вісник». І хоча у 2001 році вийшов на пенсію, відчував у собі сили
працювати далі. Вперше з ним заговорили про те, що час звільнити місце
для іншої людини, десь за місяць до минулорічних виборів. Іще пригадує,
рекомендували, яких кандидатів у депутати газета має підтримувати. Він
же намагався, згідно із законом, дати слово всім. Вибори пройшли. І тут
Тараненко видає справжню «бомбу». Опублікований у «Віснику» від 13
квітня 2002 року матеріал «Людина на чужому місці» у тихому Широкому
справив вибухове враження. Тараненко розкритикував роботу директора
районного будинку культури Світлани Борсук. Враховуючи те, що «Вісник» у районі є єдиним друкованим ЗМІ, варто було сподіватися на вивчення та оцінку порушених у публікації проблем насамперед з боку органів влади. Але відповіддю стало мовчання. Як виявилося, до пори до
часу...
Інцидент стався 5 травня 2002 року. Тараненко з очолюваним ним
фольклорним ансамблем «Сусідоньки» виступав з концертом, присвяченим
майбутньому Дню Перемоги. «Я вирішив віддячити водіям і баяністові Будинку культури, які обслуговували концерт, адже вони цього часу ще не
розговілися (5 травня був Великдень). Але спершу попросив швиденько
відремонтувати стіл у кабінеті заступника редактора», – пояснить потім
Тараненко. Далі, за словами Тараненка, сталося таке. Зненацька в дверях
з’явилося двоє молодих чоловіків. Відразу – п’яна нецензурна лайка.
«Я з ними раніше ніколи не контактував і не зрозумів, що їм треба»...
За прохання піти з приміщення водія редакції, 64-річного Павла Прохоренка вдарили спочатку в вухо, потім зловмисники стягнули його зі східців, звалили на підлогу, били ногами, в тому числі, і по хребту.
«Оцей факт і причинив бійку», – пояснює Тараненко. – Проте, коли я
кинувся розбороняти тих, що билися, мене перехопив здоровань. З останніх
сил, захищаючи своє життя, я використав молоток, який, на щастя, не за210

лишив в кабінеті... Вони сіли в машину і поїхали в лікарню Ми залишилися чекати міліцію. Лище о 23-й годині порозходились по домівках».
Наступного дня редактор дізнався, що нападниками були чоловік начальника районного відділу культури Олександр Лисогор та чоловік директора Будинку культури Анатолій Борсук. Вони очікували моменту для розправи, але не сподівалися, що на місці зустрічі опиняться свідки.
Віктор Тараненко зазначає: «Ніхто з працівників міліції по свіжих
слідах не виїхав до місця події. Лише через 35 днів мене викликав слідчий,
капітан Заїкін, і навісив «тавро» підозрюваного в скоїнні двох злочинів:
нанесенні легкого тілесного ушкодження Борсукові та нанесенні тяжкого
тілесного ушкодження Лисогору. А до чого тут Лисогор: Адже я його і
пальцем не торкнув». На користь Тараненка – слова одразу кількох свідків. 11 липня голова Широківської райдержадміністрації М. Шишка на
підставі рішення районної ради підписує розпорядження: звільнити Тараненка з посади редактора за появу на роботі в нетверезому стані, п.7 ст. 40
Кодексу законів про працю в Україні. І справа тут не лише у відсутності
висновку експертизи на підтвердження того самого стану. Адже згодом
з’ясувалося, що 5 травня Тараненко взагалі перебував у відпустці. Тож
Віктор Дмитрович звернувся до місцевого Широківського суду з позовом
до РДА, райради, редакції «Вісника», Державного казначейства України,
вимагаючи поновлення на роботі, компенсації заробітної плати за час вимушеного прогулу та моральної шкоди. Це й стало предметом розгляду
на відкритому засіданні 25 жовтня 2002 року. Суд не лише поновив Тараненка на посаді, а й зобов’язав стягнути з фінансового управління РДА
та комунального підприємства «Редакція газети «Вісник» на його користь
середній заробіток за час вимушеного прогулу, що загалом склало суму
понад 1700 гривень, а також 4 тисячі гривень за заподіяну немайнову
шкоду і ще 1 тисячу – з районної ради. І того ж дня, 25 жовтня, М. Шишка
підписує розпорядження про поновлення Тараненка на посаді редактора.
Але пристрасті розбурхувалися ще більше. Слідство однозначно кваліфікує інцидент 5 травня у тому руслі, що потерпілими слід визнати Борсука
та Лисогора, а отже, Тараненка звинувачують у кримінальному злочині.
Вирок зачитували 10 січня 2003 року за відсутності звинувачуваного.
Напередодні Віктор Дмитрович потрапив до лікарні з серцевим нападом.
А суд тим часом визнав редактора Тараненка винним за ст. 121 ч.1 КК
України і обрав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з 3-річним
випробувальним терміном. Окрім того, засуджений має виплатити 680 гривень штрафу, понад 12 тисяч гривень моральної компенсації на користь
Борсука з Лисогором і ще тисячу – за інші витрати.
«Мені нічого не залишається, як облитися разом зі своєю жінкою,
інвалідом першої групи, бензином та запалити сірника. Ми підемо із життя,
бо в ньому, крім бандитського та правоохоронно-судового безкраю, вже
нічого не залишилося», – йдеться в оприлюдненій Тараненком заяві.
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Зараз Віктор Дмитрович звернувся з апеляційними скаргами до судової
палати з карних справ Апеляційного суду Дніпропетровської області...
(«Україна молода», №19, 31 січня 2003 р.)

***
10.01.2003. Редактор Широківської районної газети «Вісник» Віктор
Тараненко надіслав до засобів масової інформації та правозахисних організацій заяву про те, що його доводять до самогубства. Минулого року на
редакцію його газети було вчинено, як вважає Тараненко, бандитський
напад з метою помститися за критику у газеті. Нападники – два місцевих
мешканця середнього віку – заявили до міліції, що вони просто завітали
до редакції з нагоди свят, а редактор – 65-річний інвалід – накинувся на
них і жорстоко побив.
Рішенням засновників газети – райдержадміністрації та райради – Тараненка було звільнено з посади ніби-то за бійку у приміщенні редакції.
Проте суд поновив редактора на роботі і зобов’язав засновників сплатити
журналісту компенсацію за моральну шкоду. Але незабаром журналіст
знов постав перед судом за звинуваченням, яке висунули ті самі потерпілі. У ході судового засідання, як пише Тараненко у своїй заяві, його позбавили права на захист: «Двох захисників суддя відсторонив від участі у
процесі і призначив адвоката зі свого оточення… Мій письмовий відвід
усьому складу суду, він, на очах учасників процесу, зі словами: «Я його
навіть не буду читати», кинув мені в обличчя...
Мені нічого не залишається, як облитись бензином разом зі своєю
жінкою, інвалідом першої групи, та запалити сірника. Ми підемо із життя,
бо в ньому крім бандитського та правоохоронно-судового безкраю, нічого
святого вже не залишилося...» Вранці 10 січня 2003 року Віктора Тараненка було госпіталізовано до криворізької міської лікарні №1 з діагнозом
гіпертонічний криз. 20 січня Віктор Тараненко звернувся з апеляційною
скаргою до суду на вирок Широківського місцевого суду Дніпропетровської області від 10 січня 2003 року, яким він був визнаний винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 та ч.1 ст.125 КК України (нанесення тяжких та легких тілесних ушкоджень). У своїй скарзі журналіст
просить скасувати вирок суду та направити кримінальну справу на новий
судовий розгляд в іншому складі суддів та іншому населеному пункті.
(Інститут масової інформації, «Барометр свободи слова», січень 2003 р.)
Див. також – «Україна молода», №8, 16 січня 2003р.
ПУБЛІКАЦІЇ ПРО ПРИЧЕТНІСТЬ ПРЕЗИДЕНТА ДО ВБИВСТВА Г.ГОНГАДЗЕ
ТРАКТУЮТЬСЯ ЯК ВТРУЧАННЯ В ЙОГО ДІЇ ЗА СТ.344 КК

3 квітня, Харківська правозахисна група:
31 березня до редакції «Інформбюлетеня» з’явився працівник прокуратури м. Кременчука. Свій візит він пояснив тим, що оскільки в газеті
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було чимало публікацій про справу Георгія Гонгадзе, головного редактора
Тамару Просяник за дорученням Генеральної прокуратури України хочуть
допитати як свідка. Зокрема, стосовно публікації від 5 грудня минулого
року – «За голову Гії Гонгадзе – мільйон доларів». У матеріалі, автором якого є Т. Просяник, ішлося про прес-конференцію заступника Генпрокурора
Шохіна у грудні минулого року, на якій він, зокрема, висловив таку версію
загибелі журналіста: ішов, упав, зламав голову. А також пан Шохін стверджував, що справа Гонгадзе вигадана, аби підставити президента. У статті
згадувалося й про те, що Генеральний прокурор України Святослав Піскун призначив премію в розмірі 1 мільйон доларів за допомогу в розкритті вбивства Гонгадзе.
Редактор «Інформбюлетеня» Т. Просяник розцінює це як намагання
через порушення кримінальної справи (а далі – засудження та ув’язнення)
за одне-єдине речення в статті закрити рота незалежній журналістці. Хоча
в публікації від 5 грудня нічого нового з того, про що писала газета впродовж останніх трьох років, не було.
На запитання співробітника прокуратури м. Кременчука, чому газета
написала про зв’язок між Л. Кучмою і зникненням Г. Гонгадзе, Т. Просяник
написала у поясненні: «У справі звинувачення президента Л. Кучми у зникненні Гонгадзе і замовленні його вбивства можуть бути доказом плівки майора Мельниченка, оприлюднені Олександром Морозом у Верховній раді
28 листопада 2000 року, цілісність та автентичність яких були підтверджені
висновком експерта Бруса Кеніга (компанія «Бек Тек», США).
Людмила Кучеренко, Полтавський Медіа Клуб
Нижче наведений текст Доручення Генеральної прокуратури
від 20 березня 2003 року № 06/2-30016-03/544

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
01601. м. Київ вул. Різницька 13/15
«20» березня 2003 року № 06/2-30016-03/544
Прокурору Полтавської області державному раднику юстиції 2 класу
Гаврилюку М.І.
ДОРУЧЕННЯ
(в порядку ст. 118 КПК України)
Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальна справа
№ 49-1120, порушена за фактами публікацій у засобах масової інформації,
брошурах, інших виданнях матеріалів, спрямованих на незаконний вплив
на Президента України з метою перешкодити виконанню ним службових
обов’язків, за ознаками злочину передбаченого частиною 1 статті 344 Кримінального кодексу України.
Встановлено, що 05.12.02 року в газеті «Інформаційний бюлетень»
М.Кременчука тиражом 4 000 примірників надрукована стаття невідомо213

го автора «За голову Гії Гонгадзе мільйон доларів!» в якій міститься наступна цитата: «... Сьогодні вже ні для кого не секрет: замовником убивства свідомим чи не свідомим був Президент Кучма...»
На підставі викладеного, прошу доручити підлеглим працівникам в
стислі строки встановити юридичну адресу видання, керівників та засновників, а також місце їх постійного проживання, автора вказаної статті, його
постійне місце проживання та чи не друкується він під псевдонімом.
Крім того, прошу, вилучити з вищезгаданого видання один примірник
газети, а також рукописи статті і документів, які надійшли до редакції та
стали підставою для надрукування такого тексту в газеті.
В ході виконання даного доручення, прошу, допитати головного та
виконавчого редактора видання з наступних питань: на підставі яких документів була надрукована ця стаття, хто був ініціатором, чи перевірялась достовірність інформації, викладеної в статті, хто замовляв надрукування статті. З приводу надання матеріалів та надрукування статгі допитати авторів.
Провести інші дії, необхідність в яких виникне під час виконання
цього доручення.
Отриману інформацію прошу направити до Генеральної прокуратури
України.
За додатковою інформацією звертатись по тел.: (8-044) 290-05-80.
Додаток: постанова на 1 арк.
З повагою,
Начальник відділу головного
слідчого управління
Генеральної прокуратури України
державний радник юстиції 3 класу В.Г. Жербицький
II О С Т А Н О В А
про проведения виїмки
м Київ
17 березня 2003 року.
Начальник відділу з розслідування кримінальних справ про злочини
у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Генеральної
прокуратури України державний радник юстиції З класу Жербицький В.Г.,
розглянувши матеріали кримінальної справи № 49-1 120, –
В С Т А Н О В И В:
В ході розслідування вказаної справи виникла необхідність в вилученні документів, які надійшли до редакції та стали підставою для надрукування в газеті «Інформаційний бюлетень» м. Кременчука, що вийшла
05.12.02 року тиражом 4000 примірників статті невідомого автора «За голову Гії Гонгадзе мільйон доларів!».
Вказані документи зберігаються в редакції вищезгаданої газети.
На підставі викладеного., керуючись ст. 130, і 78 К1ІК України, –
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П ОСТА Н О В И В :
В редакції газети «Інформаційний бюлетень» м.Кременчука провести виїмку всіх документів, які відносяться до надрукування в згаданій газеті 05.12.02 року статті невідомого автора «За голову Гії Гонгадзе мільйон
доларів!» та самого примірника з статтею вказаної газети.
Копію постанови направити Генеральному прокурору України.
В.Г. Жербицький
Начальник відділу з розслідування кримінальних справ
про злочини у сфері службової діяльності
Головного слідчого управління
Генеральної прокуратури України
державний радник юстиції 3 класу
Короткий коментар. Якщо трактувати ст.344 так, як її трактує Генеральна прокуратура, то будь-яке суспільне обговорення будь-яких гострих
питань, що стосується високих посадових осіб, можна вважати кримінальним злочином. Отже, тлумачення ст.344 Генеральною Прокуратурою створює новий, дуже небезпечний прецедент, який є безпосереднім наступом
на свободу слова. Здається, наша влада не хоче прислуховуватися до жорсткої критики з боку світової спільноти щодо порушень свободи слова в
Україні.
Більш того, переслідування редактора «Інформаційного бюлетеню»
п. Просяник свідчить про те, що ситуація з вільними ЗМІ погіршується настільки, що ми майже дійшли до рівня колишнього СРСР.
Ми сподіваємось, що парламентські Комітети з питань свободи слова та інформації і Комітет з питань прав людини, національних меншин, і
міжнаціональних відносин розглянуть цей випадок і нададуть йому належну оцінку.
Інна Сухорукова, ХПГ

***
У справі антипрезидентських публікацій прокуратура допитала редактора «Антенни» Валерія Воротника
Як стало відомо ІМІ, минулого тижня прокуратура Черкаської області зробила виїмку екземплярів черкаської газети «Антенна» за листопадгрудень 2002 року, де містилися ряд публікацій, мова про які йшла в спеціальному дорученні Генеральної прокуратури України. Це кілька передрукованих статей з газети «Граней-плюс» Тетяни Коробової і один авторський матеріал журналіста «Антенни».
Головний редактор «Антенни» Валерій Воротник також повідомив,
що ще 31 березня його було викликано до прокуратури Черкаської області. Журналіста допитали як свідка у кримінальній справі, яку порушила
Генеральна прокуратура України за фактами публікацій в засобах масової
інформації, брошурах, інших виданнях матеріалів, спрямованих на пере215

шкоджання виконанню службових обов’язків і підривши авторитету президента країни і мають образливий, наклепницьких характер.
Воротник звертає увагу на те, що прокуратурою були вилучені ті публікації «Антенни», які наводилися у «моніторингу» української преси,
який надсилав керівник головного управління інформаційної політики Адміністрації Президента Сергій Васильєв доповідачу Парламентської Асамблеї Ради Європи Ханне Северинсен «на підтвердження того, що в Україні
існує широкий плюралізм думок у вітчизняних ЗМІ».
– Мабуть, щоб робота даремно не пропала, в Адміністрації Президента прийняли рішення поскаржитися тепер у прокуратуру, – вважає Воротник.
(8 квітня, Інститут масової інформації (ІМІ), Київ)

***
ПО СПРАВІ «КУЧМАГЕЙТУ» ПРОХОДИТЬ ВЖЕ П’ЯТЬ РЕДАКЦІЙ:
КОМЕНТАРІ ЮРИСТІВ

10 квітня, ІМІ, Київ.
Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за
ст. 344 ч.1 КК України «Втручання в діяльність Президента України» на
підставі публікацій в засобах масової інформації. За даними ІМІ на сьогодні у цій справі допитувались керівники редакцій пятьох газет. Працівниками прокуратури також вилучені примірники тих чисел, де публікувалися статті, присвячені темі «Кучмагейту». Ось повний список цих видань:
«Інформаційний бюлетень» (Кременчук)
«Черкаська правда» (Черкаси)
«Рівненський діалог» (Рівне)
«Позиція» (Суми)
«Антенна» (Черкаси)
ІМІ звертається до всіх, кого допитували по цій справі чи вилучали друковані видання, з проханням повідомити нас про це за телефоном 212-19-66 або електронною поштою mailto:imi@imi.org.ua
Порушена справа, яку вже сьогодні можна розцінювати як черговий і
безпрецедентний наступ на свободу слова та спробу «компенсувати» вилучення з нової редакції Кримінального Кодексу статті про наклеп, викликав занепокоєння і жваве обговорення не лише серед журналістів. Наводимо точку зору юристів на цю подію.
Марія Самбур, юрист ІМІ:
– Діяльність ЗМІ слід розцінювати відповідно до вимог Законів України
«Про Інформацію» та «Про друковані засоби масової інформації (пресу)».
Публікації в друкованих засобах масової інформації мають відповідати вимогам статті 46. «Неприпустимість зловживання правом на інформацію»
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(Закон України «Про інформацію), яка зазначає наступне: Інформація не
може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу,
порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини.
Не підлягають розголошенню відомості, що становлять державну або
іншу передбачену законодавством таємницю. До таких належать відомості,
що стосуються лікарської таємниці, грошових вкладів, прибутків від підприємницької діяльності, усиновлення (удочеріння), листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень, крім випадків, передбачених
законом.
Цей перелік є вичерпним і за його порушення редакції, засновники,
видавці, розповсюджувачі несуть відповідно до статті 41 дисциплінарну,
цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність.
Диспозиція статті 344 «Втручання у діяльність державного діяча»: Незаконний вплив у будь-якій формі на Президента України, Голову
Верховної Ради України, народного депутата України, Прем’єр-міністра
України, члена Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини або його представника, Голову Рахункової
палати або члена Рахункової палати, Голову або члена Центральної виборчої комісії, Голову Національного банку України, члена Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голову Антимонопольного комітету України, Голову Фонду державного майна України,
Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України з
метою перешкодити виконанню ними службових обов’язків або добитися прийняття незаконних рішень передбачає конкретні дії, спрямовані на
перешкоду у виконанні покладених на державного діяча державних функцій або на досягнення прийняття незаконного рішення.
– Отже критичні публікації діяльності Президента України не підпадають під кримінальні дії і редакції та журналісти не переслідують мети
вплинути на прийняття незаконних рішень. Навпаки, ЗМІ акцентують
увагу суспільства на дотриманні високими посадовцями діючого законодавства і викривають випадки таких порушень. Тому звинувачення журналістів у діях, передбачених саме цією статтею, можна розглядати як черговий наступ на свободу слова, оскільки критичні публікації в пресі не є
кримінальним злочином.
Богдан Ференц, директор україно-американської юридичної компанії
«Рейлін Консалтинг»:
– Я вважаю, що порушення цієї кримінальної справи за фактами публікацій в ЗМІ є абсурдним. Так журналісти критикують діяльність влади
і вони мають на це право, оскільки саме вони є відображенням суспільства.
Журналісти виконують важливу роль в суспільстві – вони несуть інформацію.
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Наскільки мені відомо допитуються редактори друкованих ЗМІ та вилучаються примірники газет, в яких розміщені статті Тетяни Коробової.
Так, Коробова дуже різко висловлюється на адресу Президента, але це не
є кримінальним злочином. В тому випадку, коли в публікаціях допускається образа честі та гідності Президента, він може звернутись до суду в
порядку цивільно-правового судочинства і це всі зрозуміють.
Віктор Бояров, доцент Академії адвокатури України, кандидат юридичних наук:
– На нашу думку, стаття 344 КК України передбачає активні дії (наприклад, шантаж), спрямовані на перешкоджання Президентом України
(у даному випадку) виконанню ним своїх службових обов’язків або спрямовані на прийняття ним незаконних рішень. Цитата у статті, надрукованої
в «Інформаційному бюлетені»: «...сьогодні вже ні для кого не секрет:
замовником убивства свідомим чи не свідомим був Президент Кучма...»
про це не свідчить. Вона не спрямована на перешкоджання виконанню
Президентом України своїх службових обов’язків і не спрямована на прийняття ним незаконних рішень. Вона лише висловлює припущення, що він
мав якесь відношення до вбивства журналіста. Ці дії можуть розглядатися Президентом, наприклад, як образа його честі та гідності.
Так, ці дії можуть якоїсь мірою перешкоджати нормальному виконанню Президентом своїх службових обов’язків, але це буде у разі, наприклад,
якщо він настільки образиться на таке висловлювання преси, що в нього
не буде настрою для виконання своїх обов’язків. Це суто суб’єктивне його відношення як до публікації, так і до покладених на нього обов’язків.
Сама ж публікація не несе у своєму змісті жодного незаконного впливу
на діяльність державних діячів і не посягає на нормальну діяльність державних органів.
З іншого боку, журналісти не порушили вимог ст.46 Закону України
«Про інформацію», де передбачені зловживання правом на інформацію,
оскільки до цього часу не спростоване припущення про достовірність «плівок Мельниченка», де були записані нібито розмови Президента з іншими
особами, де йшлося про Гію Гонгадзе і зміст яких можна було трактувати
як дії, спрямовані на вчинення стосовного нього протиправних дій.
За таких умов вважаємо, що кримінальна справа, порушена Генеральною прокуратурою, підлягає закриттю за відсутністю події злочину.
«АБСУРД – ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ, РЕАЛЬНОСТЬ – ЭТО АБСУРД…»

14 квітня, Євген Захаров, Харківська правозахисна група
Відкрита Генеральною прокуратурою кримінальна справа за статтею
344 КК означає нову фазу брутального наступу на свободу преси. Мабуть, це тільки перший етап: почали з провінційних газет і чекають реакції. Якщо «з’їдять» – можна добиратися і до столиці, де нестерпні статті
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Тетяни Коробової в газеті «Грані-Плюс», і до Інтернет-видань… Виявляється, Президенту настільки заважають працювати статті щодо його причетності до зникнення Георгія Гонгадзе, що це вже «тягне» на злочин!
Дістали! От і вирішили закрити рота в такий спосіб тим, хто висловлює
свої думки з цього приводу!
Як на мене, ця кримінальна справа буде як лакмусовий папірець: чи
дійсно команді Президента і вірним їм силовим структурам начхати на постійні докори міжнародних інституцій щодо свободи слова. Бо з якої сторони не дивитися, ця кримінальна справа є абсурдною. Щодо її «обґрунтованості» з точки зору внутрішнього законодавства вже говорили. З точки зору міжнародно-правових стандартів, здається, ситуація ще ясніше.
Збирання та поширення будь-якої iнформацiї, котра не виголошена таємною, мають бути визнанi правомiрними незалежно вiд мотивiв, якими керувалася особа, збираючи та оприлюднюючи iнформацiю. Давно вже стало
банальним твердження, що без свободи збирання, володіння і розповсюдження інформації про все, що стосується публічного життя на терені цілої
країни чи місцевих громад, немає мови про демократію і верховенство
права. Свобода висловлювань є фундаментом демократії, оскільки лише
добре поінформовані громадяни можуть надати мандат на здійснення влади
тим, хто зробить це мудро і чесно. Свобода висловлювань є, однаковою мірою, фундаментом верховенства права – тому що становить один з найкращих засобів запобігання порушенню права державними службовцями і
посадовими особами, особливо завдяки корупції. У вільному суспільстві
кожне питання, що стосується внутрішньої або зовнішньої політики, повинно бути, між іншим, відкритим для публічного обговорення, особливо
в пресі і електронних ЗМІ. Свобода обговорення спірних і важких проблем є найкращим методом для того, щоб урядом приймалися раціональні рішення, які б мали суспільну підтримку.
Ці судження багаторазово підтверджувалися практикою Європейського суду з прав людини. Суд декілька разів повторював у своїх рішеннях
фрагмент вироку 1976 року у справі Хендісайд, в якій стверджувалося,
що ця свобода «може застосовуватися щодо «інформації» чи «ідей», які
ображають, шокують чи дратують органи держави чи будь-яку частину громадської думки. Такі, власне, вимоги плюралізму, толерантності і
широти поглядів, без яких немає «демократичного суспільства» [§ 49].
Суд декілька разів також стверджував, зокрема у бельгійській справі де
Гаїс і Ґійзельс, стосовно припустимості опублікування дуже критичного
висловлювання поглядів на тему функціонування судів, що: потрібно
пам’ятати, що ст.10 захищає не тільки сутність ідей і вираженої інформації але також і спосіб їхнього закріплення [§ 48].
Навіть якщо припустити, що таке втручання в свободу висловлювань
мало законну мету «охорони порядку та запобігання злочинам» (одна з
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можливих підстав для обмеження свободи вираження поглядів), то абсолютно неможливо визнати, що таке брутальне втручання мало «невідкладну суспільну потребу» (pressing social need) і було пропорційним. Визначення балансу пропорційності будь-якого з тих пунктів і свободи вираження поглядів не належить до відання національної влади без можливості
оцінки Судом. Так, як, наприклад, у справі Клас та інші: «Договірні сторони не мають необмеженого розсуду... Держави-учасниці не можуть...
застосовувати будь-які заходи, які вони вважають відповідними» [§ 49].
Дуже цікавою є іспанська справа Кастеллс. Заявником був сенатор,
засуджений за загрозу безпеці країни через спроби дискредитації демократичних інституцій. Він видав у 1979 році статтю, що звинувачувала уряд
в участі в нападах збройних груп правих і вбивств басків, що виявилося
правдою 20 років опісля. Іспанські суди не були переконані щодо певної
підстави розпочати кримінальну справу. Як зауважив Суд в одному з вироків, виявилося, що метою діяльності влади була не охорона громадського
порядку і національної безпеки, але збереження гідності уряду. Заяви Кастеллса, аби розпочати розгляд доказів щодо правдивості наведених ним
фактів і їхньої загальновідомості, були відкинуті судами, оскільки вивчення
тих доказів було неприпустимим з огляду на звинувачення в образі державних інститутів.
Європейський суд визнав, що в тій справі іспанська влада порушила
приписи ст. 10 і аргументував це тим, що: «Пан Кастеллс не виразив своєї думки з трибуни Сенату, що він міг би зробити без страху санкцій, але
вирішив зробити це на сторінках часопису. Це не означає, проте, що він
втратив своє право критикувати уряд. Не потрібно забувати, яким є головне завдання преси у правовій державі... Свобода преси... надає політичним діячам можливість критики і коментування того, що складає
суспільну думку, надаючи можливість кожному брати участь у вільній
демократичній дискусії, що становить саму сутність демократичного
суспільства...» [§ 43].
Суд також в тій справі відзначив, що згідно ст. 10: «... межі припустимої критики є ширшими відносно уряду, ніж щодо... політичного діяча. У
демократичній системі дії чи бездіяльність влади мусять підлягати прискіпливій перевірці не тільки законодавчої і судової влади, але також і
преси і суспільної думки. Крім того, домінуюче положення, яке займає уряд,
робить необхідним накладання обмежень на застосування кримінального
процесу, особливо в тій сфері, де для відповіді доступні інші засоби...» [§ 46].
Можна ще довго порівнювати цю кримінальну справу з практикою Суду і дивуватися, як у нас люблять наступати на одні і ті ж самі граблі, як
ліва рука не відчуває, що робить права. Будемо сподіватися, що поетичний
рядок, винесений у заголовок цих заміток, все ж таки хоч у цьому випадку
не справдиться, і абсурд кінчиться, не заторкуючи далі реальність.
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***
[24.04.2003 14:53].
Президент України Леонід Кучма попросив генерального прокурора
Святослава ПІСКУНА припинити всі кримінальні справи, порушені проти
ЗМІ за фактом перешкоджання діяльності глави держави.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції Л. КУЧМА сказав: «я попросив генерального прокурора припинити всі справи,
що стосуються ЗМІ, які писали образливо про Президента України». Він
підкреслив, що «йому це не потрібно» і він сам себе може захистити.
Він також сказав, що до кримінальних справ, які порушила прокуратура проти ЗМІ, він не має ніякого відношення і не знає, «щодо яких ЗМІ
ці справи порушені – напевно щодо тих, які я не читаю».
При цьому Л. Кучма підкреслив, що він не погоджується з тим, що
відбувається в ЗМІ в Україні, і розуміє свободу слова як відповідальність
за слово.
Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактами публікацій у ЗМІ, брошурах та інших виданнях
матеріалів, направлених на незаконний вплив на Президента України Леоніда Кучми з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків.
Справа № 49-1120 порушена за частиною 1 ст. 334 Кримінального кодексу України «Втручання в діяльність державного діяча».
Кримінальні справи порушено проти газет «Інформаційний бюлетень»
(Кременчук), «Черкаська правда» (Черкаси), «Рівненський діалог» (Рівне),
«Позиція» (Суми), «Антена» (Черкаси).
(UNIAN)

***
Генпрокуратура продовжує допити регіональних журналістів у справі про образу президента Кучму.
5 травня в Дніпропетровську прокуратурою була допитана редактор
місцевої газети «Лица» Олена Гарагуц.
А вже 6 травня співробітники міської прокуратури Дніпропетровська
провели в редакції обшук з виїмкою трьох номерів газети з передруками
матеріалів Тетяни Коробової «Стыдоба-стыдобище», «Без вариантов?» та
«Политика мордой в салат».
За інформацією «УП», прокуратура Дніпропетровська діяла за дорученням Генпрокуратури, яка розслідує кримінальну справу №49-1120, порушену «за фактами публікації в ЗМІ, брошурах та інших виданнях матеріалів,
направлених на незаконний вплив на Президента України з метою завадити
виконанню ним службових обов’язків, за ознаками злочину, передбаченого
частиною 1 статті 344 Кримінального кодексу України».
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За словами Гарагуц, запитання на допиті були стандартними: де взяли статтю Коробової? Чи є рукописи? Хто був ініціатором опублікування?
На яких підставах ці статті були надруковані? Хто був замовником їх опублікування тощо?
Нагадаємо, що 24 квітня президент Леонід Кучма звернувся до Генеральної прокуратури з проханням припинити розслідування за фактом публікацій, що підривають його авторитет у засобах масової інформації. Про
це Кучма повідомив на прес-конференції
(Інститут масової інформації, http://imi.org.ua/)

***
14.05.2003. Верховна Рада України підтримала сьогодні запит народного депутата Миколи Томенка до Генерального прокурора про оприлюднення інформації про кримінальні справи, порушені проти низки засобів масової інформації за публікацію матеріалів, направлених на незаконний вплив
на президента України.
За запит проголосували 171 депутат, передає «Інтерфакс-Україна».
Як повідомлялося, Генпрокуратура проводить слідство по карній справі
49-1120, порушеній «за фактами публікацій у засобах масової інформації,
брошурах і інших виданнях матеріалів, направлених на незаконний вплив
на президента України з метою перешкоджання виконання їм службових
обов’язків». За дорученням Генпрокуратури в регіонах проводяться допити
журналістів, виїмки окремих тиражів друкарських ЗМІ, відзначається у повідомленні.
Раніше М.Томенко просив Генпрокурора надати інформацію про те,
чи виконане прохання президента припинити всі кримінальні справи стосовно ЗМІ, які публікували інформацію, що порочить його честь і гідність.
Парламент також підтримав запит М. Томенка до голови антимонопольного комітету про перевірку інформації про порушення народним депутатом Віктор Пінчуком антимонопольного законодавства. В. Пінчук за інформацією багатьох ЗМІ є засновником декількох телеканалів і газет.
Як повідомляв ІМІ, 8 квітня прес-секретар Президента України Олена Громницька підтвердила, що Генеральної прокуратурою порушено кримінальну справу за статтею 344 п.1 (незаконний вплив на Президента) за
фактом поширення у ЗМІ публікацій, спрямованих на підрив авторитету
глави держави.
На сьогодні відомо, що певні слідчі дії (такі як допити та вилучення
примірників видання) робилися стосовно щонайменше 7 друкованих ЗМІ:
«Інформаційний бюлетень» (Кременчук), «Черкаська правда» (Черкаси),
«Рівненський діалог» (Рівне), «Позиція» (Суми), «Антенна» (Черкаси),
«Волинь» (Рівне), «Популярна газета» (Дніпропетровськ).
(Інститут масової інформації, http://imi.org.ua/)
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***
Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації
Микола Томенко наголошує, що завдяки солідарності громадськості закрито «абсурдну кримінальну справу проти журналістів за «фактами» «незаконного впливу» на Президента».
Як йдеться у коментарі М.Томенка, переданому агентству УНІАН,
на його адресу надійшов лист-відповідь на депутатський запит від заступника генерального прокурора Віктора Шокіна, у якому повідомлено, що
в діях працівників видань з Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської,
Харківської та інших областей, щодо яких проводилися слідчі дії за кримінальною справою №149-1120, «не вбачається ознак злочину, передбачених Кримінальним кодексом України».
Депутатський запит М.Томенка щодо цієї справи було підтримано у
Верховній Раді 14 травня 172 голосами «за».
Як зазначено у листі заступника генпрокурора, «по цій справі підозрюваних та обвинувачених слідством не встановлено», і «зазначена кримінальна справа на час надходження та розгляду звернення 13 травня 2003 року
провадженням закрита на підставі вимог п.2 ст.6 Кримінального процесуального кодексу України»: «кримінальну справу не може бути порушено,
а порушена справа підлягає закриттю за відсутністю в діянні складу злочину».
Як нагадав М.Томенко, дана справа була відкрита «за фактами публікацій у засобах масової інформації, брошурах, інших виданнях матеріалів, спрямованих на незаконний вплив на Президента України з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків, за ознаками злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 344 Кримінального Кодексу України».
Таким чином, наголосив депутат, «сама Генеральна прокуратура
нарешті визнала абсурдність цієї справи. Цілковито абсурдне визначення журналістських матеріалів як «спроб перешкоджати діяльності
Президента» могло лише посилити неповагу українського суспільства та
інших держав до нинішньої правової системи України, ще більше
дискредитувати органи прокуратури та інші органи, які закон зобов’язав
стежити за дотриманням правопорядку в Україні».
М.Томенко впевнений, що «незамінну роль у тому, що влада нарешті
усвідомила всю абсурдність висунутих звинувачень, зіграла солідарна
позиція громадськості, зокрема значної частини політиків, ЗМІ, та більшості журналістів. Саме під впливом громадськості влада у цій справі
нарешті припинила дискредитувати себе й Україну».
(30.05.2003, Інститут масової інформації, http://imi.org.ua/)
Див. також – «Юридичний вісник України», №14, 5-11 квітня, №17,
26 квітня-8 травня 2003 р., «Інформаційний бюлетень», №13, 3 квітня, №15,
17 квітня 2003 р., «Зеркало недели», №14, 12-18 апреля 2003 г.,
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«Молодь України», 348, 15 квітня 2003 р., «Україна молода», №66, 10 квітня,
№75, 23 квітня, №96, 30 травня 2003 р., «Время», Харьков, №48, 6 мая 2003 г.,
«Киевские ведомости», 15 мая 2003 г.
СПРАВА ОЛЕГА ЛЯШКА, ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА ГАЗЕТИ «СВОБОДА»

Андрей Лубенский, Черкассы. Редактора «Свободы» Олега Ляшко признали преступником средней тяжести.
5 февраля судья Сосновского райсуда Черкасс Алла Чечот огласила
приговор по «делу Ляшко».
Редактор «Свободы» Олег Ляшко обвинялся в оказании сопротивления
сотрудникам милиции весной прошлого года в ходе обыска в типографии
черкасского МП «Республика», когда областная прокуратура Черкасской
области полностью изъяла стотысячный тираж только что отпечатанной
газеты.
Суд постановил признать Ляшко виновным в совершении преступления «средней тяжести» – оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов, и приговорить к штрафу в размере 255 грн. Но,
учитывая, что Ляшко характеризуется положительно, имеет постоянное
место жительства и работу, занимается общественной деятельностью и
«утратил общественную опасность», от наказания освободить.
Как сообщалось в СМИ, накануне упомянутого инцидента в «Республике», тираж «Свободы», отпечатанный к парламентским выборам и содержавший компромат на тогдашнего Генпрокурора Михаила Потебенько,
был утоплен в реке некими бандитами, ограбившими машину типографии.
На следующий день Ляшко приехал в Черкассы, чтобы проконтролировать
печатание повторного тиража. Бандитов не нашли, а Олег Ляшко, пытавшийся воспрепятствовать незаконному изъятию тиража «Свободы», попал
сначала в ИВС (где провел 9 суток), а затем под суд.
В ходе судебных заседаний были допрошены как свидетели обвинения – сотрудники прокуратуры и милиции, утверждающие, что Ляшко
нанес им моральный, материальный и физический урон, так и свидетели
защиты – работники типографии и журналисты. Последние заявляли, что
никаких противозаконных действий Ляшко не совершал.
Дважды суд просмотрел милицейскую видеозапись, сделанную на
месте событий. В записи также не было никаких кадров, подтверждающих
показания пострадавших якобы от рук журналиста милиционеров. Однако
судья Алла Чечот сочла, что видеозапись подтверждает тезисы обвинения.
В приговоре также сказано, что доказательствами виновности Олега
Ляшко являются многочисленные рапорты должностных лиц, а также постановление прокурора. А вот показания свидетелей защиты – «необъективны».
По окончании процесса Олег Ляшко выразил свое категорическое несогласие с «противозаконным», по его мнению, приговором. «Меня при224

знали виновным в совершении преступления, которого я не совершал», –
заявил он.
По словам адвоката Олега Ляшко Богдана Ференца, приговор «совершенно неправомерен», «содержит логические противоречия» и будет в ближайшее время обжалован в Апелляционном суде.
(«Права людини», м. Харків, № 4, 1-15 лютого 2003 р.)
Див. також – Інститут масової інформації,
«Барометр свободи слова», лютий 2003 р.

***
Суд длился несколько месяцев, с большими перерывами. Свидетелями со стороны обвинения выступали сотрудники милиции и прокуратуры, со стороны защиты – работники типографии и журналисты. Милицейская видеозапись не зафиксировала ни единого кадра, который подтверждал бы утверждения обвинения. И тем не менее в приговоре сказано,
что запись подтверждает вину журналиста. А вот показания свидетелей защиты суд почему-то счел «необъективными». Прокурор потребовал для
Олега Ляшко наказания в виде двух лет ограничения свободы с испытательным сроком 1 год. Адвокат Богдан Ференц просил суд вынести оправдательный приговор, поскольку журналист «совершенно правомерно защищал свои законные права и интересы». По словам Б. Ференца, следователь
и прокурор были «запрограммированы» на обвинительный уклон. «При
ознакомлении с материалами уголовного дела и в судебном рассмотрении
я неоднократно задавал себе вопрос, почему следователи и прокуратура
не задумались и не оценили правомерность действий Ляшко в соответствии со ст.36 УК Украины, – заявил адвокат. – Кто лишал журналиста права
защищать охраняемые Законом Украины «О печатных средствах массовой
информации» его права и интересы? Почему и кем Ляшко был лишен права
на необходимую оборону?». По мнению адвоката, именно сотрудники милиции и прокуратуры противозаконно посягали тогда на интеллектуальную и материальную собственность Ляшко и редакции.
Адвокат журналиста считает, что заказчики и исполнители «издевательства над газетой и над Олегом Ляшко», осознавая свои незаконные
действия, решили, что смогут завуалировать их путем уголовного преследования самого потерпевшего.
(«Свобода», №6, 11-17 лютого 2003 р.)

***
Головний редактор опозиційного тижневика «Свобода» Олег Ляшко
та його адвокат Богдан Ференц подали апеляцію до апеляційного суду Черкаської області на рішення Соснівського районного суду м. Черкаси, який
засудив журналіста за опір працівникам міліції до штрафу в сумі 225 гривень.
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«Вважаємо, що вирок районного суду суперечить вимогам ст. 323 КПК
України, тобто є незаконним та необгрунтованим через однобічність і невідповідність висновків суду, викладених у вироку, фактичним обставинам
у справі, істотне порушення вимог кримінально-процесуального закону та
неправильне його застосування», – йдеться у тексті апеляційної скарги.
(«Юридичний вісник України», №10, 8-14 березня 2003 р.)

***
Прокурор Черкасской области Александр Литвин сообщил, что заместитель начальника следственного отдела облпрокуратуры Иван Бабенко подал ему рапорт, в котором жалуется на заместителя директора издательства
«Республика», известного в Черкассах журналиста Леонида Туменко. По
словам прокурора, когда следователь попытался вызвать на допрос представителей издательства (в отношении должностных лиц которого уже
год якобы расследуется уголовное дело), то Туменко сказал ему: «Один
застрелился, а вам что, оружия не выдают? Можем принести пистолет».
Однако сам Л. Туменко заявил, что не только никому не говорил ничего
подобного, но и «со следователями прокуратуры не общался уже десять
месяцев». Журналист предположил, что у следователя «голоса», и высказал надежду, что «все обойдется». Сотрудники «Республики» готовят по
этому поводу официальное заявление, в котором хотят предупредить прокурора области о том, что у некоторых его подчиненных «возможно, суицидальные наклонности».
Уголовное дело против должностных лиц черкасского издательства
«Республика» было возбуждено перед парламентскими выборами. Должностным лицам издательства инкриминировали распространение в газете
«Свобода» сведений, порочащих честь неких «граждан Украины» (вот так,
без имен и фамилий). Что делать с должностными лицами «Республики»,
в прокуратуре, видимо, никак не могут придумать. Ведь ясно, что издательство не может отвечать за содержание печатаемой продукции, тем более,
что никаких претензий по существу к содержанию конфискованного номера «Свободы» никто так до сих пор и не высказал. Теперь в облпрокуратуре говорят, что «проверяли финансовую деятельность МП». Но об этом
раньше и речи не было.
(«Свобода», №10, 11-17 березня 2003 р.)

***
Головному редактору газети «Свобода» О. Ляшку.
Ваші заяви, які надійшли до Генеральної прокуратури впродовж лютого-березня 2003 року, в тому числі і звернення народного депутата України
Омельченка Г.О. щодо неналежного розслідування кримінальних справ,
порушених за фактами умисного пошкодження тиражу газети «Свобода»
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№11 і зловживання службовим становищем особами МП «Видавництво
«Республіка», невідкладного надання інформації про наслідки слідства у
цих справах, необхідності, на Вашу думку, вирішити питання про порушення кримінальної справи стосовно прокурора Черкаської області та з інших
питань розглянуті...
Упродовж досудового слідства, у зв’язку з потребою у проведенні допиту як свідка у цій справі, працівники Золотоніської міжрайонної прокуратури неодноразово направляли Вам повістки про необхідність з’явитися
для допиту, але Ви з невідомих причин цього не зробили.
На цей час слідство у справі триває.
Стосовно розслідування кримінальної справи, порушеної 24.03.02 р.
за фактом зловживання службовим становищем службовими особами МП
«Видавництво «Республіка» за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч.1
КК України, повідомляю, що підставами для її порушення стали матеріали перевірки щодо друкування зазначеним видавництвом газети «Свобода»,
№11 від 26 березня-2 квітня 2002 року, у якій містились відомості, що принижують честь і гідність окремих громадян, чим заподіяно істотну шкоду їх
охоронюваним законом правам і інтересам...
На цей час у справі призначена зустрічна документальна перевірка
додержання податкового законодавства редакцією газети «Свобода». Після її завершення та проведення ще ряду необхідних слідчих дій у справі
буде прийнято відповідне рішення...
Незгода з постановленими рішеннями не може бути підставою для
притягнення прокурорів, суддів та інших працівників правоохоронних органів до кримінальної відповідальності...
З повагою,
Заступник начальника слідчого управління
Генеральної прокуратури України А.І. Колісник.
(«Свобода», №13, 1-7 квітня 2003 р.)

***
Андрій Лубенський:
Апеляційний суд Черкаської області, розглянувши сьогодні апеляцію
головного редактора газети «Свобода» Олега Ляшка і його адвоката Богдана Ференца, залишив без змін вирок, винесений редактору в лютому цього
року Соснівським райсудом Черкас.
В апеляції вказувалося, що суд «однобоко і неповно дослідив фактичні
обставини справи», механічно переніс аргументацію із звинувачувального
висновку досудового слідства у вирок, який через це не може вважатися
законним.
За клопотанням О.Ляшка судді переглянули міліцейський відеозапис
подій 24 березня 2002 року в друкарні. До цього запис двічі переглядали
в ході судового процесу в Соснівському райсуді. Як зазначає кореспон227

дент ForUm’у, судді Апеляційного суду також могли пересвідчитися, що
жоден кадр відеозапису не зафіксував ніяких незаконних дій з боку Олега
Ляшка (ніяких поштовхів, ніяких погроз, навпаки, О. Ляшко на записі гранично ввічливий у спілкуванні з правоохоронцями). Зате на записі чудово
видно, як міліція перешкоджає вивозу тиражу газети з друкарні і потім
повністю його вилучає (не маючи на це законних підстав).
Журналіст в останньому слові заявив, що, подивившись відеозапис,
«будь-яка неупереджена людина зробить висновки, прямо протилежні висновкам, зробленим прокуратурою». На думку редактора «Свободи», саме
співробітники міліції і прокуратури скоїли тоді карний злочин, незаконно
вилучивши тираж (він досі зберігається в Черкаській облпрокуратурі) і завдавши збитків редакції газети в розмірі 74 000 гривень. «Усі ці справи проти
мене і проти МП «Республіка» це лише спроба з їхнього боку уникнути
відповідальності за скоєний злочин», – сказав О.Ляшко.
Судді радилися майже годину, після чого винесли вердикт: апеляційну
скаргу залишити без задоволення, вирок Соснівського райсуду – без змін.
(http://ukr.for-ua.com/news/2003/05/13/152634.html)
Див. також – «Свобода», №20, 20-26 травня 2003 р.
СПРАВИ ВОЛОДИМИРА БОЙКА (М. ДОНЕЦЬК)

Із приміщення редакції «Обкому» зник сейф, у якому заступник головного редактора С. Сухобок тримав власні 1380 доларів. У принципі, свою
непричетність до погрому в редакції нинішній Генпрокурор С. Піскун міг
би довести просто – порушити за цим фактом кримінальну справу та зобов’язати податківців повернути вилучене. Але оскільки Піскун ніколи
не приховував, що журналістів водили Києвом в наручниках за його вказівкою, то замість того, щоб винести відповідну постанову, державний
папір було витрачено на складанні позову до нашої газети. Із заявою до
суду звернувся оперуповноважений податкової міліції О. Скворцов. Він
вимагає з газети та автора статті «Пограбування для генпрокурора» Володимира Бойка матеріальної сатисфакції в розмірі 100 тисяч гривень.
Претензії податківець виклав однією фразою: «Категорично стверджую,
що відомості, викладені в статті «Пограбування для генпрокурора» не відповідають дійсності, є надуманими і брехливими». Виявляється, не було
ніякого незаконного обшуку в приміщенні редакції і наручників ніяких
не було, і гроші не зникали, і комп’ютери редакційні, виявляється, на місці.
«Таким чином, – пише пан Скворцов, – поширення відповідачами відомостей, що не відповідають дійсності, ганьблять мою честь і гідність, а також ділову репутацію, завдало мені моральну шкоду, оскільки спричинило
моральні страждання в зв’язку з порушенням нормальних життєвих зв’язків
через неможливість продовження активного громадського життя, порушення стосунків з оточуючими людьми, а також погіршення стану здоров’я».
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Але й це не все, виявляється, «стресовий стан, в якому я знаходьжуся, перешкоджає виконанню своїх безпосередніх обов’язків, знижує працездатність та негативно позначається на результатах роботи», – пише пан Скворцов. А оскільки перешкоджання виконанню професійних обов’язків працівникові правоохоронного органу становить склад злочину, у пана Піскуна
є всі підстави «помилково» влаштувати обшук у редакції вже нашої газети.
(«Свобода», №7, 18-24 лютого 2003 р.)

***
19 лютого минулого року «Обком» обшукали співробітники податкової міліції, після чого з редакції було вилучено комп’ютери, документи,
а журналістів у кайданах доставлено у відділок. Пізніше податківці назвали
інтернет-видання «фіктивним» і звинуватили у конвертації грошей. «Обкомівці» подали до Шевченківського райсуду позов про захист честі і гідності.
Наразі слухання у справі зупинено, бо замість ознайомлення з аргументами
податківців «суддя вирішила дослідити, що було вилучено в комп’ютерах»,
повідомив Бойко, який є представником «Обкому» в суді. За його словами,
для проведення експертизи потрібно 2723,04 гривні, інакше справу не розглядатимуть. Крім того, Володимир Бойко виступає в судах як обвинувачений: до цього часу не закрита кримінальна справа, де його обвинувачують
у несплаті податків, хоча експертиза свідчить, що Бойко їх переплатив. Інша
справа – за позовом працівника податкової міліції до газети «Свобода» за
публікацію матеріалу Бойка «Пограбування для прокурора». У статті жартома робилося припущення, що на гроші, вилучені під час перевірки «Обкому», колишній начальник слідчого управління ДПАУ Святослав Піскун придбав собі годинник, увагу до якого привернула в парламенті Юлія Тимошенко.
(«Україна молода», №63, 5 квітня 2003 р.)
Див. також – «Голос Украины», №66, 5 апреля 2003 г.

***
24 лютого 2003 року донецький журналіст Володимир Бойко звернувся з заявою до прокуратури Донецької області про відшкодування морального збитку в розмірі 1000 гривень, заподіяного незаконним арештом у
червні 2002 року і катуваннями під час утримання його в ІТУ. У цей же
день він оскаржив у суді постанову прокуратури про порушення щодо нього кримінальної справи 10 травня 2002 року. Справу буде розглядати Ворошиловский районний суд міста Донецька.
Журналіст заявляє, що до нього 4 липня 2002 року в ізоляторі тимчасового утримання міста Донецька застосовувалися катування. Про ці порушення їм була направлена скарга прокурору Куйбишевського району міста Донецька, на яку він не одержав жодної відповіді до цього часу.
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«Через відсутність реагування з боку прокурора міста Донецька я не
можу вимагати відшкодування заподіяного мені в ІТУ шкоди і притягти
до відповідальності осіб, що її заподіяли», – відзначає у своїй заяві до суду В.Бойко.
Як повідомляє Інститут масової інформації, 25 червня 2002 року В.Бойко був затриманий податковою міліцією в приміщенні редакції газети «Салон Дону і Баса».
27 червня 2002 року суддя Куйбишевського місцевого суду міста Донецька продовжив термін утримання В.Бойко під вартою до десяти діб. 9
серпня 2002 року кримінальна справа №106-21663 за обвинуваченням
В.Бойко по ст.212, 364 КК України закрита. 16 серпня 2002 року Апеляційний суд Донецької області визнав затримання В.Бойко незаконним.
8 жовтня 2002 року Генеральною прокуратурою скасована постанова
про закриття справи, і справа відправлена для розслідування в прокуратуру Луганської області (Liga online).
(Права людини», м. Харків, № 7, 1-15 березня 2003 р.)
Див. також – Інститут масової інформації,
«Барометр свободи слова», лютий 2003 р.

***
29.03.2003. Донецький журналіст Володимир Бойко звернувся з позовною заявою до Донецького міського управління МВС України, державної податкової інспекції в місті Донецьку та прокуратури Донецької області про відшкодування моральної шкоди, заподіяної незаконним затриманням та катуванням. Сума оцінена журналістом в 50 тисяч гривень. Позовна
заява адресована до місцевого суду Ворошиловського району міста Донецька. В заяві зокрема зазначено, що 25.06.03 року працівники податкової міліції водили Володимира Бойка в наручниках по вулиці з метою
принизити його людську гідність; прокурор Куйбишевського району міста Донецька пан Бойчук підтвердив, що підставою перебування журналіста за гратами було те, що останній написав статтю про комерційну діяльність начальника податкової міліції Київського району міста Донецька,
також під час перебування Бойка в ІТУ співробітники податкової міліції
провели прес-конференцію, яка транслювалась по телебаченню, під час
якої журналіста називали шахраєм і злочинцем. Крім того, наголошує Володимир Бойко, в ІТУ він утримувався в нелюдських умовах, практично в
повній темряві і без постільної білизни.
28 березня 2003 року Володимир Бойко подав скаргу до Донецького
обласного управління юстиції на порушення строків розгляду справи суддею. Так, 24 лютого 2003 року, він звернувся до Куйбишевського районного
суду міста Донецька зі скаргою на постанову прокурора від 10.05.02 року
про порушення проти нього кримінальної справи. Володимир Бойко вважає, що кримінальна справа стосовно нього порушена безпідставно.
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Публікації Володимира Бойко виходили в газетах «Свобода», «Салон
Дона і Баса», «Деловой Донбас»; інтернет-виданнях «Обком» і «Украина
криминальная». У своїх статтях журналіст викривав факти зловживань і
корупції серед керівників місцевих силових структур, тож саме ці публікації пан Бойко вважає реальною причиною своїх проблем з податківцями.
(Інститут масової інформації,
«Барометр свободи слова», лютий 2003 р.)

В прошлом году налоговая милиция задержала в Донецке и бросила
за решетку журналиста Владимира Бойко. Вся вина его заключалась в том,
что он написал статью о невиданной коррупции, поразившей донецких налоговиков, на примере начальника налоговой милиции Киевского района
Донецка Вадима Папаики. После этого журналист был арестован налоговиками прямо в редакции газеты «Салон».
Понадобилось 10 месяцев, чтобы уголовное дело в отношении В. Бойко
закрыли за отсутствием в его действиях состава преступления, а суд признал
задержание и пребывание журналиста за решеткой незаконным.
И неизвестно, сколько же еще понадобится времени, чтобы наконец
наказали организаторов и исполнителей этого грязного дела. До сегодняшнего дня В. Бойко не только не возместили причиненный незаконным задержанием ущерб, но даже не возвратили документы и вещи, изъятые у
него во время двух обысков. На обращения журналиста прокуратура просто
не реагирует, иски и жалобы в суд остаются без рассмотрения.
26 июня судья Киевского районного суда Донецка Я. Рассуждай своим
определением отказался рассматривать иск В. Бойко к налоговикам и прокуратуре области о возмещении ущерба, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности. Мотивировка судьи удивила даже
видавших виды. Оказывается, Владимир Бойко должен был при подаче иска
заплатить 5 тысяч гривен госпошлины.
В соответствии со ст. 4 п.6 Декрета Кабинета Министров Украины
«О госпошлине», судебные иски о возмещении ущерба, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности, госпошлиной не
облагаются. Более того, гражданин вообще не должен ходить по судам и
что-то доказывать в случае, если в отношении него были допущены незаконные действия со стороны сотрудников правоохранительных органов.
В соответствии с Законом Украины «О порядке возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда», при закрытии
уголовного дела по реабилитирующим обстоятельствам следователь
обязан самостоятельно подсчитать ущерб, причиненный незаконным
привлечением человека к уголовной ответственности, и вынести
постановление о возмещении. При этом размер возмещения морального
ущерба не может быть меньше минимальной зарплаты за каждый месяц
нахождения гражданина под следствием. В случае, если гражданин не
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под следствием. В случае, если гражданин не согласен с размером возмещения, он может обжаловать это постановление в суде без уплаты госпошлины. Законом это оговорено особо.
Налоговики вернули только вынесенный из квартиры В. Бойко компьютер, причину изъятия которого следователь ГНИ объяснил без смущения: оказывается, приглянулся служивым плоский монитор, вот и решили
они его установить у себя в налоговой, конфисковав его без решения суда
у журналиста. Компьютер пришлось вернуть, а вот документы, переписку
и даже трудовую книжку «блюстители закона» возвращать отказываются.
(«Вечерние вести», №098, 4-10 июля 2003 г.)
Див. також – «Свобода», №26, 1-7 липня 2003 р.

***
7 листопада у Ворошилівському районному суді м. Донецька відбулося засідання в справі за позовом журналіста Володимира Бойка до прокуратури Донецької області, Державної податкової інспекції в м. Донецьку
та Донецького міськуправління міліції про відшкодування шкоди, завданої
незаконним затриманням в редакції газети та утримуванням за ґратами в
нелюдських умовах протягом 10 днів.
Обласна прокуратура позов визнала, оскільки В.Бойко ніколи ніяких
злочинів не вчиняв, кримінальна справа, порушена проти нього прокуратурою, була закрита за відсутністю в його діях складу злочину, а Апеляційний суд Донецької області ще в серпні минулого року визнав затримання
незаконним. Одначе, з цим не погодилися податківці. Оскільки Державну
податкову адміністрацію в Донецькій області зараз очолює Олександр Васильєв – старший брат першого віце-спікера Верховної Ради Геннадія Васильєва – ДПА в Донецькій області направила в судове засідання свого представника, інспектора Д. Дзюбу, який оголосив, що податкова адміністрація
позов не визнає і вважає, що В. Бойко провів десять діб у ізоляторі тимчасового тримання правильно. Мовляв, так йому й треба. На запитання здивованого судді, який нагадав, що є судове рішення, яким затримання визнане незаконним, податківець від імені О.Васильєва відповів: «Ніякі судові
рішення для нас значення не мають».
Нагадаємо, що В. Бойко був затриманий на своєму робочому місці в
редакції газети «Салон» 25 червня 2002 року. Кримінальну справу проти
нього порушила прокуратура після того, як він у лютому 2002 року опублікував в інтернет-виданні «Україна кримінальна» статтю «Прокурори-багатоверстатники» http://www.cripo.com.ua/stati/rub-2/r2-s24.htm про кримінальний бізнес найближчого оточення Геннадія Васильєва. До Донецька було
негайно направлено працівників Генеральної прокуратури України для перевірки фактів, викладених у публікації. Факти підтвердилися, але замість
того, щоби притягнути до відповідальності злочинців у погонах, праців232

ники прокуратури Донецької області стали погрожувати В. Бойку, що відправлять його до в’язниці. Про це також повідомила «Україна кримінальна» http://www.cripo.com.ua/stati/rub-1/r1-s38.htm. Погрози було реалізовано досить швидко, прокурор Куйбишевського району м. Донецька за вказівкою з обласної прокуратури порушив проти В. Бойка кримінальну справу
за ухилення від сплати податків та зловживання посадовим становищем і
направив справу до слідчого відділу ДПІ в м. Донецьку, але там впродовж
1,5 місяців навіть не інформували журналіста про наявність кримінальної
справи бо сподівалися без розголосу її закрити, оскільки розуміли, що в протилежному випадку виникне гучний скандал. Але після того, як В. Бойко
підготував статтю про корупцію в податкових лавах на прикладі сина тодішнього голови обласної ДПА, податківці пішли назустріч проханням
обласного прокурора: стаття була знята зі зверстаної шпальти, а на В. Бойка
наступного дня вдягнули наручники. У наступному суд визнав затримання
незаконним, а справу було закрито за ст. 6 п. 2.
Громадське обурення затриманням журналіста було настільки великим, що публічну оцінку діям податкової міліції та прокуратури дав навіть
Леонід Кучма на Колегії Генпрокуратури 6 липня 2002: «Допрацювалися!»
Але в братів Васильєвих інша точка зору. Очевидно, Голова ДПА в Донецькій області, натхнений думкою про те, що його молодший брат ось-ось стане
Генеральним прокурором, вирішив показати, як насправді в його сім’ї ставляться до законів, здорового глузду, іміджу країни та судових рішень, що
набули законної сили («Майдан», 10.11.2003).
(maidan.org.ua)

***
Донецькому журналісту Володимиру Бойко загрожує обшук помешкання та ув’язнення. Про це він повідомив кореспонденту ІМІ. Наразі він
намагається зв’язатися із депутатами, які працюють у Києві та передати
документи, що свідчать про причетність віце-спікера Верховної Ради Геннадія Васильєва до кримінальних кіл Донецька.
Володимир Бойко повідомив кореспонденту ІМІ, що на даний момент
у його помешканні збираються виламувати двері і робити обшук для того,
щоб вилучити документи, які підтверджують кримінальну діяльність Геннадія Васильєва.
– Зараз я намагаюсь зв’язатися з депутатами, зокрема Володимиром
Стретовичем для того, щоб передати плівки із записами розмов, які свідчать про кримінальну діяльність віце-спікера Верховної Ради Васильєва.
Ви розумієте, що я не зможу вивезти їх за межі Донецька...
Нагадаємо, що 7 листопада відбулося засідання суду м. Донецька, де
розглядався позов Володимира Бойка до прокуратури Донецької області,
Державної податкової інспекції в м. Донецьку та Донецького міськуправління міліції.
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Цього ж дня о 19 годині вечора у помешканні Володимира Бойка задзвонив телефон. Знявши трубку, донецький журналіст почув брутальної
форми погрози на свою адресу.
Володимир Бойко повідомив про те, що погрожують йому не вперше.
Це, на його думку, пов’язано з професійною діяльністю. Журналіст є автором гострих, викривальних матеріалів, що стосуються діяльності донецьких кримінальних кіл, які публікувалися на «Українській правди». (Інститут
масової інформації, 10.11.2003).
(www.imi.org.ua)

***
Володимир Бойко, Донецьк:
Увечері 7 листопада хтось невідомий подзвонив мені на домашній
телефон і заявив, що «ти вже дописався», «тюремної параші понюхав, тепер голову відіб’ємо». Два дні я не міг зрозуміти, з якою саме публікацією
пов’язаний загрозливий дзвоник. А в минулу неділю мені зателефонував
знайомий з Києва і повідомив, що Васильєв наказав прокурору Донецької
області В. Пшонці негайно вжити заходів щодо мене і тих, хто дав інтерв’ю
для статті. Зі слів знайомого, Васильєв дослівно сказав: «сповісти до третього коліна». Не секрет, що прокуратурою Донецької області фактично
керує Г. Васильєв. В. Пшонка – фігура номінальна, котру ні в гріш не ставлять навіть районні прокурори, а керівники великих підрозділів – наприклад, той же прокурор Донецька А. Ольмезов – взагалі отримують вказівки
безпосередньо від Г. Васильєва, минаючи обласну прокуратуру. Васильєв
наказав заарештувати тих колишніх працівників міліції і СБУ, які розповіли мені про бурхливу комерційно-кримінальну діяльність нинішнього
першого віце-спікера Верховної Ради, і вилучити документи та інші докази (аудіозаписи, наприклад), що компрометують його.
(www.razom.org.ua)
Див. також – «Вечерние вести», №171, 12 ноября 2003 г.)

***
Інтерв’ю з Володимиром Бойком:
– Ви не припускаєте, що погрози викликані Вашою недавньою статтею про «Вальпургієвий день» у Донецьку? Кажуть, та стаття дуже образила керівництво Донецької області.
– Я категорично відкидаю саму можливість будь-якої помсти з боку
перших осіб області. Скоріше, могла бути протилежна ситуація – хтось міг
захотіти виставити в непривабливому вигляді героїв тієї публікації і організував дзвінок з погрозами з суто провокаційною метою. Але, треба
сказати, що на провокацію ті погрози також не походили, оскільки не
звучало ніякої конкретики – які статті, який «базар»?
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–А може мався на увазі не базар, а ринок – якраз 7 листопада Геннадію Васильєву доводилося в парламенті відповідати на гострі запитання,
викликані Вашою статтею про Покровський ринок у Донецьку, який, начебто, «кришує» майбутній Генеральний прокурор?
– Я глибоко переконаний, що люди рівня Васильєва повинні прораховувати свої вчинки бодай на два-три кроки вперед і тому також відкидаю подібне припущення. Інша річ – це вся та донецька босота, яка працює «під дахом» героїв моїх матеріалів і яка дуже уважно їх читає. Наприклад, за кілька годин до дзвінка я узнав, що один кримінальний авторитет
Донецька дуже обурювався моєю статтею про нелегальні шахти, оскільки
в матеріалі прозвучала назва належної йому фірми. Тому з якоюсь конкретною статтею я цей дзвоник доки пов’язати не можу. І вважаю гадання
на тему, хто б за цим міг стояти, взагалі некоректним. Я зробив заяву в
міліцію, передав останні публікації – нехай правоохоронний орган проведе розслідування.
Якщо мала місце провокація, спрямована проти керівників області –
хуліганів моментально знайдуть. Якщо ж погрози є реальними, то ніхто
зловмисників розшукувати не стане – тут я вже маю чималий досвід. І ще
один факт. Мою заяву передано в Київський райвідділ міліції міста Донецька – за місцем мого проживання. Але в мене є підстави вважати, що саме
цей райвідділ не стане дуже ретельно шукати зловмисників після того, як я
сфотографував 30 жовтня 2003 року заступника начальника цього міліцейського підрозділу С. Кочергіна біля Палацу Молоді «Юність».
Ми хочемо висловити свою солідарність та підтримку Володимиру
Бойку, та обіцяємо докласти зусиль для забезпечення права всіх журналістів на безперешкодне висловлення своєї позиції.
Зараз ми готуємо звернення до Комітету ВР України з питань свободи
слова та інформації, з проханням захистити журналіста та убезпечити його
від розправи за виконання ним своєї професійної діяльності («Майдан»,
08.11.2003)
(maidan.org.ua)
Див. також – «Голос України», №214, 12 листопада 2003 р.

***
Після оприлюднення на «УК» серії статей про ринково-культову діяльність віце-спікера парламенту Геннадія Васильєва, той не квапився із
відповіддю. Першого з числа тих, хто наважився розповісти пресі про ринкові справи Васильєва, вже запроторили за грати. Далі буде?
Нижче – інтерв’ю із винуватцем скандалу донецьким журналістом Володимиром Бойко.
– Володимире, «Майдан-інформ» повідомив про телефонні погрози
на Вашу адресу, на сайті ІМІ з’явилася інформація про можливий обшук
у Вас вдома та навіть арешт. Що, власне, відбувається в Донецьку?
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– Відбувається те, що й мало відбутися після того, як Геннадію Васильєву 7 листопада на трибуні Верховної Ради довелося вислуховувати
запитання депутата Володимира Стретовича. Голову парламентського комітету цікавило, чи відповідають дійсності факти, викладені в моїй статті
«В краю непуганых прокуроров», яка була вміщена в донецькому тижневику «Остров» і стала широковідомою завдяки передруку на «Україні кримінальній». Замість відповіді Васильєв став погрожувати.
Подальші події розгорталися наступним чином. Ввечері того ж дня,
7 листопада, в мене вдома роздався телефонний дзвоник і невідомий чоловічий голос передав погрози, щоправда, не конкретизуючи, з якою саме
публікацією вони пов’язані. Я негайно звернувся до міліції, до мене додому прибули працівники Київського райвідділу Донецького управління
МВС, прийняли заяву про порушення кримінальної справи, відібрали пояснення.
Про всяк випадок я вирішив також зателефонувати черговому СБУ,
оскільки за таких обставин не бачив сенсу звертатися до прокуратури.
Справа в тім, що в мене досить складні взаємини з наглядовим органом –
я тільки в цьому році двічі звертався до прокуратури з заявами про порушення кримінальних справ у зв’язку з нападами на мене працівників податкової та звичайної міліції під час збору матеріалів для публікацій, але
від того жодного результату немає, тільки згаяний час. По факту застосування до мене фізичної сили в березні 2002 року працівниками податкової міліції Куйбишевського району м. Донецька суд неодноразово скасовував відмовні постанови прокуратури, бо мають місце явні ознаки злочину. Тепер прокуратура опанувала іншу тактику – мені просто не видають
відмовні постанови. Навіть через суд. Окрім того, працівники Київського
райвідділу міліції, куди я звернувся у зв’язку з телефонними погрозами,
мають всі підстави мене, скажімо так, не любити. Не далі як 30 жовтня я
сфотографував заступника начальника цього райвідділу біля донецького
Палацу Молоді «Юність», де той координував по рації дії невідомих осіб
проти депутатів «Нашої України». Тому я набрав номер чергового по УСБУ
(062) 332 63 93. Назвав себе, пояснив, що я є журналістом, акредитованим при Верховній Раді, що пишу на гострі теми, а сьогодні телефоном
мені надійшли погрози фізичної розправи. Прохав доповісти начальству.
Черговий сказав, що це їх не стосується й кинув слухавку...
Наступного дня, 10 листопада, прокуратура перейшла у наступ – о
пів на шосту ранку працівники міліції стали грюкати в двері підполковника міліції у відставці Михайла Халаджі, якого прокуратура обібрала на
50 тисяч доларів. М. Халаджі повезли до прокуратури м. Макіївка, де він
був затриманий та відправлений до ізолятора тимчасового утримування
без будь-якого обвинувачення та будь-яких законних підстав. У протоколі затримання слідчий вказав, що М.Халаджі затриманий, оскільки «може
ухилитися від слідства та для виконання вироку суду». Якщо Ви відкриє236

те КПК на ст. 106, то побачите, що таких підстав для затримання взагалі
не існує. На завтра до прокуратури м. Макіївка викликаються інші особи,
які дали інтерв’ю – підполковник СБУ у відставці Олег Кравченко та директор будівельної фірми Олександр Бєлік.
– Чи має М.Халаджі захисника?
– На моє прохання його захист здійснює Сергій Салов, один із фігурантів «записів Мельниченка». Думаю, представляти його читачам «УК»
потреби не має. Сергій Петрович вже підготував скаргу до суду на незаконне затримання М. Халаджі, завтра її подасть.
– Але при чому тут Макіївка?
– А не при чому. Так зване «слідство» проводить прокуратура м. Донецька під проводом Ольмезова – кума Г. Васильєва. А в Макіївку затриманого повезли подалі від людських очей. У яких умоваx перебуває затриманий свідчить хоча б те, що за весь день – з шостої ранку до дев’ятої вечора –
М. Халаджі навіть не погодували. При цьому ніякого обвинувачення йому
не висунуто. Прокуратуру цікавить лише одне – де «чорна бухгалтерія»
Покровського ринку, який працює «під дахом» Г.Васильєва, і де магнітофонна стрічка, на якій записано розповідь президента Компанії «Свята
Діва Марія» пана Носатова (який, до речі, має посвідчення помічника
депутата Г. Васильєва) про подробиці з життя цієї богоугодної фірми.
Але М. Халаджі не може віддати компромат, якби навіть і хотів – документи та касети перебувають у мене. Але найстрашніше для Г. Васильєва
те, що в мене є документи, які повністю викривають прокурорську аферу
з загарбанням Покровського ринку.
– Були ще якісь погрози на Вашу адресу?
– Після 7 листопада більше погроз не надходило, очевидно, оточення
Г.Васильєва буде вдаватися до інших засобів. Але сьогодні, у той момент,
коли я був у редакції «Острова», мені зателефонувала на мобільний телефон моя матір, сказала, що хтось грюкає в двері та намагається їх виламати.
Коли я приїхав додому, нікого в під'їзді вже не було. Двері цілі. Чи надовго? До речі, про «Остров», де вперше вийшла друком історія про «Край
непуганых прокуроров». Сьогодні в редакцію зателефонували з типографії і сказали, що більше друкувати газету не будуть через вміщені там
матеріали.
– Який вихід з ситуації, що склалася?
Користуючись нагодою, звертаюся до народних депутатів, передусім –
до Голови комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією Верховної Ради Володимира Стретовича, і прошу негайно виїхати
до Донецька. Я готовий передати документи, що свідчать про створення в
прокуратурі Донецької області злочинної групи, про зв'язок цієї групи з
Геннадієм Васильєвим. Прошу депутатів зустрітися з потерпілими від
злочинів, зокрема, з ув'язненим М. Халаджі.
– Оскільки в ЗМІ пройшла інформація про можливість Вашого арешту, як Ви оцінюєте таку ймовірність?
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– Після тієї заяви, яка була 7-го листопада зроблена від імені Олександра Васильєва – старшого брата Геннадія Андрійовича, я вже нічому
не здивуюся. У той день у Ворошиловському райсуді м. Донецька слухався мій позов до прокуратури Донецької області, Державної податкової інспекції в м. Донецьку та Донецького міськуправління міліції про відшкодування шкоди, завданої незаконним затриманням мене в редакції газети
та утримуванням за ґратами в нелюдських умовах протягом 10 днів.
Природно, що я зажадав компенсації за незаконне затримання, обласна прокуратура позов у принципі визнала, позаяк ніколи ніяких злочинів
я не вчиняв. Одначе, з цим не погодилися податківці. Оскільки Державну
податкову адміністрацію в Донецькій області зараз очолює Олександр Васильєв – старший брат першого віце-спікера Верховної Ради Геннадія Васильєва – ДПА в Донецькій області направила в судове засідання свого представника, інспектора Д. Дзюбу, який 7 листопада оголосив, що податкова
адміністрація позов не визнає і вважає, що я провів десять діб у ізоляторі
тимчасового тримання правильно. Мовляв, так мені й треба. На запитання
здивованого судді, який нагадав, що є судове рішення, яким моє затримання визнане незаконним, податківець від імені О.Васильєва відповів: «Ніякі судові рішення для нас значення не мають» («Україна кримінальна»,
10.11.2003).
(www.cripo.com.ua)

***
Голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та
інформації Микола Томенко надіслав листа першому заступнику Генерального прокурора України Винокурову С.М., у якому зазначено, що до
Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації
продовжують надходити факти перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.
Так, 7 листопада 2003 року невідома особа зателефонувала на домашній телефон донецькому незалежному журналісту Володимиру Бойку з
погрозами фізичної розправи. За повідомленнями засобів масової інформації, характер погроз, не залишали сумнівів про те, що йдеться саме
про професійну діяльність журналіста. Погрози щодо фізичної розправи
пролунали на адресу Володимира Бойка після появи його публікацій та
критичних матеріалів у низці засобів масової інформації про події в Донецьку 31 жовтня 2003 року.
М. Томенко відзначає у своєму листі, що статтею 171 Кримінального
кодексу України встановлена відповідальність за перешкоджання професійній діяльності журналістів. Крім того, Кримінальний кодекс України
встановлює відповідальність за погрозу вбивством (стаття 129) та за погрозу або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує
громадський обов'язок (ст. 350).
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Оскільки, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, саме органами прокуратури проводиться досудове слідство у справах
за статтями 350 та 171 Кримінального кодексу, Микола Томенко просить
першого заступника Генпрокурора терміново здійснити перевірку зазначених у зверненні відомостей та за її результатами вжити передбачених
законом заходів реагування.
Після того, як донецька газета «Остров» розпочала по частинах друкувати статтю Володимира Бойка «В краю непуганых прокуроров» про
кримінально-церковний бізнес Г.Васильєва, журналісту надійшли погрози по телефону. Окрім того, невідомі особи намагалися проникнути в квартиру журналіста, в якого знаходяться документи, що викривають працівників прокуратури Донецької області в створенні злочинного угрупування під проводом першого віце-спікера Верховної Ради. У зв'язку з таким
перебігом подій редакція «Острова» з міркувань безпеки поміняла місце
розташування.
11 листопада до редакції зателефонували з виробничого відділу видавництва «Донеччина», де друкується тижневик, і повідомили, що черговий номер газети вийде в світ тільки в тому випадку, якщо там не буде
закінчення статті В.Бойка про Г.Васильєва. Зі слів начальника виробничого відділу, працівники редакції повинні привезти плівки до неї, вона
спочатку перевірить зміст номеру й тільки в цьому випадку дасть дозвіл
на друк. Головний редактор «Острова» Євген Талишев від послуг цензури відмовився.
Тоді наступного дня, 12 листопада, о 9год. 40 хв. до приміщення, де
ще кілька днів тому перебувала редакція «Острова», прибули молоді люди бритоголової зовнішності та вражаючих габаритів. «Качки» з'явилися
на автомобілі з номером держреєстрації 512-38 ЕВ. Пошукавши редакцію
газети та отримавши від власників приміщення відповідь, що «Остров»
вже тут не знаходиться, незвані гості уїхали.
А ще через дві години головний технолог видавництва «Донеччина»
Володимир Дятловський повідомив редакцію, що Голова правління цього
Акціонерного товариства Василь Ковалев дав наказ більше газету «Остров» не друкувати. При цьому видавництво згідно повернути вже отримані за друк гроші та сплатити передбачену договором неустойку.
12.11.03 типографія «Донеччина» відмовилася друкувати черговий
номер донецького тижневика «Остров», де мала вийти стаття Володимира Бойка про кримінальний бізнес першого віце-спікера Верховної Ради
Г.Васильєва та його помічника Р.Кузьміна. Тим не менш редакції вдалося
віддрукувати газету в іншій типографії. Але газета так і не надійшла на
жодне з 900 поштових відділень області, де була повинна реалізовуватися
вроздріб за договором з Донецькою дирекцією «Укрпошти» – зрання з'ясувалося, що Р.Кузмін вночі викупив тираж оптом.
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Зараз редакція газети вирішує питання про друк додаткового тиражу
зі статтею «В краю непуганых прокуроров». З повним текстом цієї статті
можна ознайомитися тут: http://www.cripo.com.ua/?sect_id=2&aid=1609
(13 листопада 2003, www.maidan.org.ua)

***
Володимир Бойко: донецький «Остров» доГАВкався (20-11-2003,
«Остров»)
Обещание, данное ГАВ (то есть Геннадием Андреевичем Васильевым)
с трибуны Верховной Рады подать в суд на автора статьи «В краю непуганых прокуроров», опубликованной в донецком еженедельнике «Остров»
и «Украине криминальной», имеет шанс превратиться в фарс. Почему –
рассказывает автор нашумевшей публикации.
О только что назначенном новом Генеральном прокуроре автор этих
строк пишет давно и вдохновенно. И это неудивительно, ведь Г. Васильев
известен не только как наиболее состоятельный прихожанин донецкого
храма Покрова Пресвятой Богородицы, пожертвовавший на колокольню
450 тысяч долларов, но и как один из богатейших людей страны. За годы
пребывания на посту прокурора Донецкой области Геннадий Андреевич
не только смог доказать, что настоящая вера способна горами двигать, но
и умудрился скопить вполне приличное состояние, пропустив вперед в
олигархическом табеле только империю Рината Ахметова и Индустриальный Союз Донбасса. Причем, что особо примечательно, Геннадий Андреевич не столько бизнесом занимался, сколько пополнял мошну путем отбирания денег и недвижимости у менее удачливых сограждан.
Когда в феврале 2002 года мы первый раз написали в Интернет-издании «Украина криминальная» http://www.cripo.com.ua/stati/rub-2/r2-s24.htm
о том странном интересе, который проявляет бывший прокурор Донецкой
области к чужой собственности, Геннадий Андреевич обиделся и даже распорядился подержать автора статьи за решеткой. Однако вышел скандал.
И потому когда в июне этого года в еженедельнике «Грани плюс» появилась наша статья «Прокурор «милостью божьей» http://www.grani.kiev.ua/
2003/19/Boyko36L_ukr.htm, а в сентябре – «Христопродавцы из прокуратуры» http://www.grani.kiev.ua/2003/25/Boyko02L_ukr.htm об уголовно-церковном бизнесе первого вице-спикера парламента, Геннадий Андреевич
сделал вид, что это не о нем. Но когда донецкая газета «Остров» совместно
с «Украиной криминальной» стала печатать эпопею «В краю непуганых
прокуроров» http://www.cripo.com.ua/?sect_id=2&aid=1624, Г. Васильеву все
таки пришлось признать, что он «в курсе» разоблачительных публикаций
о взаимоотношениях между Компанией «Святая Дева Мария», которая
владеет Покровским рынком в Донецке, и помощником Геннадия Андреевича Р.И. Кузьминым.
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Вся страна могла наблюдать 7 ноября замечательную сцену, когда
председатель парламентского Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Владимир Стретович поинтересовался у стоящего
на трибуне Верховной Рады кандидата в Генпрокуроры Геннадия Васильева, соответствуют ли действительности факты, приведенные газетой «Остров» и «Украиной криминальной» в статье «В краю непуганых прокуроров».
Будущий Генпрокурор обиделся и заявил: «Что касается той оскорбительной
статьи, о которой Вы говорили, Владимир Николаевич, то есть иск в суде
и я сделаю все, чтобы это дело было рассмотрено».
Трудно передать радость, охватившую меня при звуках елейного васильевского голоса – о такой рекламе можно было только мечтать! Предыдущий Генпрокурор тоже пытался судиться со мной из-за статьи о его
знаменитых часах, но делал это не сам – истцом выступил бывший подчиненный Святослава Михайловича, до глубины души обиженный «наездами» на шефа. Однако дело закончилось ничем, ибо истец, поняв, что
превратил своего босса в посмешище, попросту перестал ходить в судебные заседания. А тут такая удача – первый вице-спикер публично объявил,
что будет судиться Сам.
Однако радость была преждевременной. Оказывается, Геннадий Андреевич обращаться в суд за защитой поруганной чести вовсе не собирался.
Г. Васильев имел в виду иск, который заявила его «подкрышная» Компания
в связи с иной статьей – «Прокурор «милостью божьей».
Как известно, когда Бог хочет покарать человека, то он прежде всего
лишает его разума. Судя по заявлению Г. Васильева, Геннадий Андреевич
прогневил Господа давно и всерьез. Во всяком случае, первый вице-спикер
так и не понял, что необдуманными заявлениями он полностью изобличает себя – и в коррупционной связи с компанией «Святая Дева Мария»
(прости Господи!), и в неприкрытом намерении вмешаться в отправление
правосудия.
Однако с упомянутым иском вышла промашка. Исковое заявление
следовало подавать в Шевченковский райсуд г. Киева, по месту нахождения еженедельника «Грани плюс», где впервые была опубликована статья
«Прокурор милостью божьей». Что, собственно, помощники Васильева
от имени «Девы Марии» и сделали еще в августе этого года. Однако, когда представил себе Геннадий Андреевич, как явятся в столичный суд щелкоперы от оппозиции, как начнут описывать в своих подлых газетенках
очные ставки прокурорских подельщиков со свидетелями, облапошенными Г. Васильевым на 600 тысяч долларов, так сразу же распорядился иск отозвать и больше столичную газету всякими глупостями не
тревожить.
Тогда, вооружившись постом и молитвой, стали помощники первого
вице-спикера искать ответчика в регионах. Нашли донецкий «Остров»,
который осмелился перепечатать статью о знаменитом земляке. Конечно,
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в соответствии со статьей 42 Закона Украины «О печатных средствах массовой информации (прессу) в Украине», издание за перепечатку ответственности не несет. Однако таких мелочей Геннадий Андреевич, как
видно, не знает – где ему, Божьему человеку, законы читать, ежели приходится днями напролет без остатка отдаваться проблемам личного бизнеса.
Но и это не все. Газета «Остров» (а точнее – ее издатель, поскольку
газета не является юридическим лицом) зарегистрирована в Куйбышевском
районе г. Донецка и иск следовало бы подавать именно в Куйбишевский
райсуд. Однако решил Геннадий Андреевич судьбу не испытывать. Как известно, в записях неуловимого майора Гарант потребовал от губернатора
Януковича подвесить председателя этого суда А. Тупицкого за то самое
место, которое красят на Пасху. И, зная крутой нрав Виктора Федоровича,
Геннадий Андреевич, возможно, подумал, что г-н Тупицкий по сей день
пребывает в подвешенном состоянии. Должно быть, именно поэтому помощник Васильева Р.И.Кузьмин попросил обеспечить надлежащее рассмотрение иска богобоязненной Компании своего младшего братишку,
прокурора Калининского района.
Пацан сказал – пацан сделал. Поначалу нашелся судья в Калининском районе, который согласился за 500 долларов вынести требуемое решение. Но как прочитал, что в статье о «божьей милости» написано, так
предпочел на столь сомнительные заработки не соглашаться. Пришлось
идти прокурору на поклон к судье этого же суда Александру Николаевичу
Гавриленко, давнему почитателю компании «Святая Дева Мария» и верному собутыльнику ее президента г-на Носатова. Впрочем, если А. Гавриленко, прочитав эти строчки, попытается отрицать свою алкогольную зависимость от руководства компании-истца, то мы готовы привести свидетелей, которые сиживали с Александром Николаевичем за одним столом
под сенью Покровского рынка.
Одним словом, за дело взялся судья А. Гавриленко со всем рвением.
Чтобы создать видимость законности, в исковом заявлении был написан
вычитанный «на потолке» адрес издателя, якобы «прописанного» в Калининском районе Донецка. Естественно, что посмотреть выходные
данные газеты и поинтересоваться настоящим адресом судья не решился,
как не решился и направить повестку издателю, ограничившись вызовом
в суд автора публикации. Пришлось мне идти в суд и пояснять две вещи.
Для судьи явилось открытием то, что, во-первых, привлекать в качестве ответчика нужно в первую очередь не журналиста, а издание. А уже
СМИ может в качестве второго ответчика пригласить в суд автора спорной публикации. Но никак не истец, поскольку на журналисте не написано, что именно он является автором. Это может знать только его работодатель. Например, применительно к нашему случаю, откуда Компании
«Святая Дева Мария» знать, что именно я написал статью о ГАВе, а не
хозяин Мариупольского меткомбината из Партии регионов? Во-вторых,
при подаче иска была нарушена территориальная подсудность. Не говоря
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уже о том, что «Остров» вообще не является надлежащим ответчиком –
судиться нужно с «Гранями плюс», причем не в Донецке, а в Киеве.
Надо сказать, что судья изо всех сил пытался изобразить на своем
лице трезвую мысль и даже отложил дело на две недели, дабы, как понял
автор этих строк, поближе познакомиться с украинским законодательством. Мы же, чтобы не теребить отводами нежную душу этого жреца Фемиды, просим кандидата юридических наук Г. Васильева дать указание
кандидату юридических наук Р. Кузьмину не смешить людей.
Многоуважаемый Геннадий Андреевич! Учитывая Ваше обещание
приложить все усилия для того, чтобы в суде было рассмотрено то, что
рассмотрению не подлежит по определению (а именно – иск Ваших «братьев во Христе» к газете «Остров» за перепечатку ненавистной Вам статьи), обращаем Ваше внимание на то, что подавать иск нужно именно в
Куйбышевский суд Донецка и никакой другой. Понимая, что основы
процессуального законодательства для Вас – это все равно, что китайская
грамота, все-таки призываем поручить Вашим помощникам ознакомиться с Гражданским процессуальным кодексом и доложить Вам статью 125.
И вовсе не потому мы к этому призываем, что надеемся на то, что в Куйбышевском суде, в отличие от Калининского, взяток брать не станут или
попытаются соблюсти хотя бы видимость законности при рассмотрении
иска «Святой Девы Марии». В чем-чем, а в уважении к законности подозревать судей Куйбышевского райсуда Донецка у нас нет никаких оснований.
Можете отправлять туда Р.Кузьмина без всякого опасения. Причем, особенно хотели бы порекомендовать Вам судью А. Якубенко и судью С. Добнева.
Как говаривал в записях незабвенного майора о таких блюстителях законности классик современной филологии, это судьи «высшей меры».
Мы, Геннадий Андреевич, потому рекомендуем Вам все-таки направить иск по территориальной подсудности, что о Вашей репутации юриста беспокоимся. Потому как по-другому ну никак нельзя. Законы не позволяют. Если, конечно, Вы, еще помните, что это такое... «Остров»
(maidan.org.ua,
«Полтавський обласний медіа-клуб
№56, 21 листопада 2003 р.))

***
21.11.03. Київський районний суд м. Донецька присудив Володимиру
Бойку на підставі статті 7 «Захист честі, гідності та ділової репутації» Цивільного кодексу України, виплатити 70 тис. гривень моральної шкоди помічнику дійсного Генерального прокурора України – Рафаелю Кузьміну за образу у публікації «В краю непуганных прокуроров». Журналіст зазначив
що рішення суду сфабриковане, оскільки він не був присутній на засіданні, через те, що повістку доставили вранці (о 9.00) 21.11, а суд мав відбутися об 11.00 того ж дня. Держмито (1850 грн.), яке потрібно сплатити при
поданні апеляції, Бойко заробить у підземному переході під майданом Неза243

лежності у Києві, продаючи, спеціальний випуск газети «Остров», де буде
вміщено усі статті, що стосуються причетності Геннадія Васильєва до кримінального бізнесу у Донецьку.
(Інститут масової інформації)

***
27.11.03. Втрете за півтора року проти донецького журналіста Володимира Бойка порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків, зборів, інших
обов’язкових платежів». Відсутність факту несплати податків журналіст та
його захисники вже двічі доводили у суді. Офіційне повідомлення про поновлення проти Бойка кримінальної справи журналісту доставили 29.11.03.
Справу поновлено за ініціативою Генерального прокурора України Геннадія
Васильєва на підставі минулих звинувачень у несплаті податків, відсутність
яких було доведено у ході минулих судових засідань.
(Інститут масової інформації)

***
Вже втретє за останні півтора роки донецький журналіст стає обвинуваченим по кримінальній справі, яка неодноразово закривалася через
відсутність складу злочину.
Кримінальна справа проти Бойка була порушена прокурором Куйбишевського району Донецька В. Бойчуком 10 травня 2002 року після виходу в Інтернет-виданні «Україна кримінальна» його статті «Прокурорибагатоверстатники», в якій розповідалося про нездоровий інтерес, що проявляв тоді ще народний депутат Г. Васильєв до чужої власності. Розправу
над журналістом доручили податковим міліціонерам, які затримали його
в редакції донецької газети «Салон» та відправили на 10 діб за грати по
обвинуваченню в несплаті податків. Але справу довелося 9 серпня закрити через відсутність у діях журналіста складу злочину. Через тиждень після
того Апеляційний суд Донецької області визнав його затримання не законним, а ще за кілька днів податківці видали на руки Бойку довідку про
відсутність і самої події злочину.
Через два місяці після репортажів Бойка з Луганська, де він висвітлював перебіг «справи Фельдмана», сфальсифікованої Піскуном, Генпрокуратура, очолювана основним «героєм» публікацій, скасувала постанову
про закриття справи й передала її для розслідування в податкову міліцію
Луганської (!) області. Попри кількамісячні зусилля слідчого в особливо
важливих справах, у березні 2003 року справу знову довелося закрити. І
знову – через відсутність складу злочину.
Але належних висновків журналіст не зробив і надрукував в «Україні
кримінальній» та донецькій газеті «Остров» статтю «В краю непуганных
прокуроров» про кримінально-церковний бізнес Г. Васильєва. Як тільки
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стаття вийшла, 7 листопада 2003 року невідомий пообіцяв Бойку по телефону «відбити башку» за те, що він «дописався». 10-го числа до приміщення, яке донедавна орендувала редакція «Острова», прибули бритоголові й
поцікавилися, куди перебралось це видання. Наступного дня начальниця
технічного відділу видавництва «Донеччина», де друкувалася газета, повідомила головному редакторові, що наступне число вийде в світ тільки за
умови, що в ньому не буде закінчення статті Бойка. А коли редактор від послуг цензури відмовився, 12 листопада, за кілька годин до здачі газети до
друку видавництво відмовилося її друкувати. Номер із закінченням статті
був надрукований в іншій типографії, але вночі частину тиражу, що мала
реалізовуватися через поштові відділення Донецької області, скупили оптом невідомі. Оскільки міліція навіть не проінформувала В. Бойка про результати розгляду його заяви щодо погроз, у ситуацію довелося втручатися
народному депутату Ю. Луценку. Лише після цього і через 20 днів після
події міліція відмовила в порушенні кримінальної справи. Як повідомив
журналістові начальник Київського райвідділу міліції Донецька Ю. Лищенко, у діях невідомої особи немає складу злочину, оскільки погрози «відбити башку» стосувалися його професійної діяльності, а стаття 129 КК
(погроза вбивством) не передбачає за це покарання.
Проте Г. Васильєв твердо вирішив довести «справу Бойка» до переможного кінця. Спочатку його старший брат, котрий є головою податкової адміністрації в Донецькій області, через свого речника заявив, що не
визнає рішення суду про незаконність затримання Бойка, і вважає, що прокуратура й податківці діяли правильно, тримаючи його в тюрмі. А 27 листопада 2003 рок стало відомо, що Генеральна прокуратура вкотре скасувала постанову про закриття кримінальної справи, порушеної півтора роки
тому проти журналіста. Це означає, що Бойко автоматично знову став обвинувачуваним, і його в будь-який момент можуть відправити до в’язниці.
При цьому ніякого обвинувачення йому не висунуто, а про те, що проти
нього знову відкрита кримінальна справа, журналіста навіть не повідомили.
Прикметно, що ще в лютому 2003 рок Бойко оскаржив у суді постанову про порушення проти нього кримінальної справи, але остаточного
рішення досі немає, хоча такі справи повинні розглядатися негайно. На
скарги журналіста до ради суддів, голови Апеляційного суду Донецької
області О. Кондратьєва та Генеральної прокуратури відповідей або немає,
або надходять роз’яснення, що суд не може розглянути скаргу журналіста
та вирішити питання про незаконність порушення кримінальної справи,
оскільки прокуратура відмовляється надати матеріали справи.
(«Свобода», №47, 2-8 грудня 2003 р.)
СПРАВА ВОЛОДИМИРА ЛУТЬЄВА (АРК, М. ЄВПАТОРІЯ)

25.01.2003. Головний редактор газети «Евпаторийская неделя» Володимир Лутьєв звернувся зі скаргою на незаконне, на його думку, закриття
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кримінальної справи за його позовом слідчим відділом прокуратури Запорізької області стосовно працівників Євпаторійського ВБОЗу. Копія цієї скарги направлена Ніні Карпачовій, Уповноваженому Верховної Ради
України з прав людини.
Слідчий відділ прокуратури Запорізької області з 25 листопада 2002
року розслідував кримінальну справу за ст. 173 ч.2 КК України (незаконний привід Володимира Лутьєва до відділу міліції). Підставою для закриття провадження кримінальної справи є наступний висновок: «в діях
працівників міліції Євпаторійського ВБОЗ відсутній склад злочину».
11 листопада 2002 року саме працівниками ВБОЗ Володимира Лутьєва затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. ст.15,
115 п11 – замах на умисне вбивство кримського депутата Миколи Котляревського. 3 грудня 2002 року Апеляційний суд АРК змінив міру запобіжного заходу щодо Володимира Лутьєва на підписку про невиїзд.
(Інститут масової інформації,
«Барометр свободи слова», березень 2003 р.)

***
21.03.2003. Місцевий суд центрального району Сімферополя відхилив
клопотання прокуратури Криму про заміну запобіжного заходу – підписки
про невиїзд – на утримання під вартою редактора газети «Євпаторійський
тиждень» Володимира Лутьєва, який звинувачується в замовленні вбивства депутата кримського парламенту Миколи Котляревського.
Прокуратура Криму обгрунтовує свій висновок тим, що В. Лутьєв порушив підписку про невиїзд, а також чинив тиск на свідків, чим заважав проведенню слідчих дій у карній справі проти нього.
Адвокат В.Лутьєва і він сам заявили про те, що журналіст не порушував
підписки про невиїзд, про кожну свою поїздку з Євпаторії, де він проживає,
в Сімферополь він повідомляв слідчого і отримував дозвіл. Було отримано й
дозвіл на поїздку у Київ у Генеральну прокуратуру України.
В. Лутьєв наголосив, що жодним чином не заважав проведенню слідства і завжди з’являвся на виклик. Як повідомлялося раніше, В. Лутьєв був
затриманий 11 листопада 2002 року за підозрою у ніби-то замовленні вбивства кримського депутата М. Котляревського. 20 листопада місцевий суд
Сімферополя ухвалив рішення про його арешт на час слідства. Адвокат
В.Лутьєва оскаржив це рішення в Апеляційному суді Криму. Журналіст і
його захисник упевнені, що карна справа сфабрикована і є помстою за критичні статті в «Євпаторійському тижні» про дії М.Котляревського і співробітників Управління боротьби з організованою злочинністю міста Євпаторії. 3 грудня 2002 року Апеляційний суд Криму скасував рішення місцевого
суду Центрального району Сімферополя про арешт В.Лутьєва і змінив йому
запобіжний захід на підписку про невиїзд. Разом з тим прокуратура Криму
внесла в судову палату у карних справах Верховного суду України каса246

ційне подання на визначення колегії суддів апеляційного суду автономії
про зміну В. Лутьєву запобіжного заходу, вважаючи, що на час слідства він
має бути під вартою.
(Інститут масової інформації,
«Барометр свободи слова», березень 2003 р.)

***
24.03.2003. Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя визнав
безпідставною скаргу євпаторійського журналіста Лутьєва про закриття
кримінальної справи проти працівників УБОЗу, які незаконно здійснили
його примусовий привід. Суддя Г.Гнатик постановою скаргу головного редактора газети «Евпаторийская неделя» залишила без задоволення.
Прокуратура також вважає скаргу В. Лутьєва безпідставною. В. Лутьєв
буде оскаржувати постанову судді в Апеляційному суді Запорізької області. Головний редактор сподівається, що справедливість переможе і співробітникки УБОЗу таки понесуть кримінальну відповідальність за свої дії.
(Інститут масової інформації,
«Барометр свободи слова», березень 2003 р.)

***
Судовий процес проти євпаторійського журналіста Володимира Лутьєва наближається до вирішальної фази – в Апеляційному суді м. Севастополя розпочався розгляд справи по суті. Володимира Лутьева обвинувачують в замаху на умисне вбивство депутата ВР АРК Миколи Котляревського, вчинене на замовлення, свідомому неправдивому свідченні, примушенні свідків до відмови від давання показань, а також – в низці економмічних злочинів. Ми продовжуємо власне розслідування цієї справи, оскільки деякі обставини й події свідчать про те, що і Котляревський, і окремі
працівники кримського УБОЗу, які буцімто розкрили замах на його життя,
були особисто зацікавлені в обвинуваченні й засудженні журналіста. Бо
навіть сам пан Котляревський під час інтерв’ю, розмірковуючи про цей
процес, зненацька заявив мені, що не надто любить правоохоронні органи,
далі – дослівно: «Тому що є теж в моєму житті приклади, коли мене замовили». Себто, за логікою з цих слів пана депутата, можна дійти висновку,
що справу Лутьєва замовили правоохоронці?
Мені пощастило отримати ні з чим незрівнянний заряд гумору – щоправда, чорного – слухаючи заяви депутата Миколи Котляревського 29 жовтня під час попереднього судового засідання в Севастополі. Між іншим, молодий депутат з досить непростим минулим заявив, що дуже боїться за своє
життя, отже він зміцнив, заклав цеглою вікна своєї квартири. На цьому
анекдот не закінчується. Мабуть, однофамільцю славетного письменникагумориста єдиного претендента на роль «замовника його вбивства» видалось замало, якось непереконливо. Він звертається до голови Верховної
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Ради АРК Бориса Дейча з офіційним листом, у якому скаржиться, що Володимир Лутьєв досі на волі, але крім журналіста, його життю вже загрожує ще одна людина – лікар Юрій Ткач. І не абияк, а «із застосуванням
зброї». Насамкінець пан Котляревський прохає кримського спікера поклопотатися перед міліцією про видачу йому дозволу на придбання, зберігання
й носіння індивідуальної зброї...
На основі інформації, зібраної журналістами, логічний ряд виглядає
так. Головний редактор «Евпаторийской недели» Володимир Лутьєв стає
відомим своїми викривальними матеріалами стосовно окремих працівників Євпаторійського ВБОЗу та депутата ВР АРК Миколи Котляревського.
До цього журналіст двічі зазнавав незаконного арешту та примусового приводу за допомогою працівників УБОЗу, на що скаржився в суд і прокуратуру і домігся порушення кримінальних справ у відношенні правоохоронців, через що вони могли втратити не лише свої посади, а й волю. Останнім часом перед «замахом» Лутьєв активно ініціював судовий процес у
відношенні Котляревського, надаючи документи, які свідчили, що той став
депутатом ВР АР Крим завдяки порушенням на виборчих дільницях. Отже, Котляревський міг позбавитися статусу депутата. У листопаді 2002
року працівники кримського УБОЗу затримують Лутьєва за підозрою в організації вбивства Котляревського. При цьому основним доказом є свідчення колишнього працівника кримського УБОЗу Андрія Грачова, а також
нібито записані на плівку його розмови з Лутьєвим. Адвокат журналіста
Олександр Гнєздов заявляв, що на його підзахисного під час слідства здійснювався тиск, щоб він дав потрібні свідчення. Адвокат припускав, що
справа про нібито замовлення вбивства Котляревського пов’язана з професійною діяльністю журналіста і його «досить невживчивим характером».
29 жовтня цього року, після попереднього судового засідання в Севастопольському апеляційному суді п. Гнєздов стверджував, що вірить у справедливе завершення цієї справи стосовно його клієнта. Однак, як стало відомо, на початку листопада він відмовився захищати Лутьєва. У телефонній
розмові адвокат підтвердив мені цю інформацію, пославшись на неможливість їздити з Сімферополя до Севастополя за власний рахунок (він здійснював захист журналіста на безкоштовній основі), а також на існування
ще якихось причин, про які він говорити не хоче. Існує інформація, що
таке рішення адвоката пов’язане зі згадуванням його адреси підзахисним
в одному з документів.
Наразі журналіст звернувся з клопотанням про призначення йому адвоката до Колегії суддів Севастопольського апеляційного суду. 18 листопада
2003 року розпочинається розгляд кримінальної справи по суті.
Володимира Лутьєва двічі обирали в Євпаторії депутатом міськради, –
місто його знає добре. За фахом він лікар, у 1980-тих роках працював у
Євпаторійській поліклініці дерматовенерологом. 10 червня 1990 року Лутьєв потрапив у тяжку ДТП, отримав дуже серйозні травми, внаслідок чого довгий час був повністю паралізований. Був визнаний інвалідом І, по248

тім ІІ групи. У той час існував відповідний наказ Міністерства охорони
здоров’я і Міністерства праці СССР, згідно з яким інвалід ІІ групи з вищою
освітою не міг працювати за спеціальністю. Лутьєв не писав жодної заяви
за місцем своєї роботи, його просто звільнили у відділі кадрів і надіслали
додому трудову книжку, де було записано «Звільнений по інвалідності» і
номер згадуваного наказу.
Ще 1990 року, за два місяці до аварії, євпаторійці обрали його депутатом міської ради. Рік він просто фізично був відірваний від цього, але,
щойно почавши ходити на милицях, відвідував усі сесії. 1995 року жителі
міста знову обрали його до міськради. Як розповідає євпаторійка Віра Бугаєнко, «Лутьєв не входив до жодної партії чи руху, він просто намагався
відстояти інтереси жителів міста».
У 1993 році Лутьєв вирішив заснувати міську газету «Евпаторийская
неделя». Вона виходила близько півтора років, але потім з людьми, яких
він залучив у редакційний колектив, виникли розбіжності з приводу спрямованості газети та вирішення фінансових питань. Зрештою Лутьєв призупинив випуск своєї газети. Потім у Криму почались бурхливі події, т.зв. «кримські війни» 1997-1998 років, на думку Лутьєва, «спричинені тим, що з початку 90-тих представники відповідних структур держави й уряду, яким
належало боротися з криміналом, або проґавили момент його становлення
й «спрутизації» півострову, або свідомо не виконували своїх обов’язків».
Злочинність поступово набрала нечуваної сили, ба навіть почалося цілком очевидне зрощення криміналітету й законодавчої та виконавчої влади в АРК. За оцінкою письменника Костянтина Чернецова, «в 1995 році до
Верховної Ради Криму, до міських і районних рад пройшло 44 чоловіка, в
різній мірі пов’язаних з кримінальними структурами – перш за все з «Сейлемом».
Дійшло до того, що «Сейлем» великою мірою впливав на те, хто буде прем’єр-міністром в Криму, яким буде склад уряду, вводив туди своїх
членів, – вважає Володимир Лутьєв. Він відзначає, що крім цього представники криміналу тримали контрольний пакет у кожній міській раді.
1997 року в міськраді Євпаторії було 30 чоловік, з них, за його оцінкою,
18 належали до ПЕВ (в Криму цю абревіатуру з сарказмом розшифровують «партия экономических воров»), а отже, й «Сейлема», котрі голосували
так, як скажуть у Сімферополі Шевйов, Данелян (ще один лідер ПЕВ, колишній заступник голови ВР АРК) та інші подібні персонажі, які зараз знаходяться в розшуку і яких пов’язують з багатьма злочинами, в тому числі
й з вбивствами на замовлення.
Лутьєв почав виступати на сесіях з заявами. Заяви не були голослівними, називались прізвища злочинців і факти. Пізніше, відродивши газету
«Евпаторийская неделя», він публікує всі відомі йому факти корупції. І
Котляревського, й інших «опонентів» Лутьєва досить легко вирахувати
за цими матеріалами та запитами окремих депутатів і відповідями на них
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переважно з Прокуратури та СБУ. Досить влучно охарактеризувала його
газету кримська журналістка Ліля Буджурова: «Евпаторийская неделя» –
зведення з фронту особистої боротьби Лутьєва та його товаришів з корупцією, живописання достовірних подробиць з життя місцевої братви, частина якої перебралась в органи міської та республіканської влади».
Але час повернутися до пана Котляревського Миколи, 30-річного, як
він любить підкреслювати, депутата. Чим він займався в 90-ті роки, в якому
оточенні виростав, він не любить про це говорити. Але виявляється, про
молодого депутата і його друзів вже видано грубе дослідження. До цієї
справи доклав чималих зусиль Костянтин Чернецов, автор книги «Крым
бандитский-2», що побачила світу в київському видавництві «Мрія» 2000
року. Судячи з величезного обсягу оперативної інформації, а також з персоналії автора передмови – заступника начальника ГУ СБ України в АРК
Н.Боброва, фактаж дослідження брався «з перших рук» борців невидимого фронту. Видається, що інформація стосовно нашого героя, який нині
закладає цеглою вікна через «небезпечних» журналістів та лікарів, цілком заслуговує на увагу (Інститут масової інформації, 17.11.2003)
(«Полтавський обласний медіа-клуб, №56, 21 листопада 2003 р.)
СПРАВА ЛИТОВСЬКОГО ПІДПРИЄМСТА «ВИДАВНИЧИЙ
І ПОЛІГРАФІЧНИЙ ЦЕНТР «ТАКІ СПРАВИ»

21.01.2003. Судова палата у кримінальних справах Апеляційного суду міста Києва розглянула скаргу адвокатів Богдана Ференца та Валерія
Корнілова на вирок Солом’янського районного суду міста Києва стосовно
Валентина Романова (партнера видавництва «Такі справи») і задовольнила
її частково. 7 листопада 2002 року місцевий суд визнав В.Романова винним
у скоєнні злочину за попередньою змовою з генеральним директором ДП
«Такі справи» Олександром Даниловим при укладенні угоди на друкування
книжки «Невиконане замовлення». Романова було засуджено до 6 років і
6 місяців позбавлення волі. Апеляційний суд кваліфікував дії Валентина
Романова як скоєні за попередньою домовленістю з посадовою особою ДП
«Такі справи». Адвокати В.Романова вважають такий вирок абсурдним і
подали касаційну скаргу. 13 січня 2003 року керівництво видавничого агентства «Такі справи» повідомило, що 20 грудня 2002 року литовське Закрите
акціонерне підприємство «Токіос Токялес» на підставі міжнародного договору про взаємний захист інвестицій, укладений між Україною та Литвою
зареєструвало справу проти України в Міжнародному центрі вирішення
інвестиційних спорів – «International Centre for Settlement of Investment
Disputes» (США). Предметом скарги в ICSID стали численні перевірки, обшуки, вилучення, що здійснюються впродовж 11-ти місяців державними
відомствами, зокрема податківцями.
(Інститут масової інформації)
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***
19-08-2003. Дочірнє литовське підприємство видавничий і поліграфічний центр «Такі справи» вирішив звернутися до Європейського суду з
прав людини у Страсбурзі з позовом щодо захисту прав директора фірми
«Рембудпроект» Валентина Романова, який був засуджений Солом’янським судом міста Києва у першій декаді листопада 2002 року на шість з
половиною років з конфіскацією всього майна на користь держави. Для
захисту Валентина Романова «Такі справи» залучили шведську адвокатську
фірму «Глімштед», яка має подати позовну заяву до Європейського суду.
(Інститут масової інформації)

***
Генеральный директор издательского центра Александр Данилов
сейчас находится в Вильнюсе и работает на головном предприятии. По
его словам, Романова «привязали» к его фирме искусственно, поскольку он
выступил заказчиком печати книги о Юлии Тимошенко «Невыполненный заказ». Конфликт между властью и издательством фигурировал в отчете за прошлый год авторитетной международной правозащитной организации «Human Rights Watch» как один из примеров нарушения свободы
слова в Украине.
(«Вечерние вести», №125, 21 августа 2003 г.)
ІНШІ СПРАВИ

К пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора
на три года приговорили редактора районной газеты «Вестник» (г. Широкое, Днепропетровской области) Виктора Тараненко. Он был обвинен в
нанесении телесных повреждений двум чиновникам местной администрации. Инцидент произошел во время выборов 2002 года. Двое работников
райадминистрации подрались с Тараненко якобы из-за того, что тот не
выполнил распоряжения руководителя района не публиковать программы оппозиционных кандидатов, и за статью о назначении на высокую должность женщины, уволенной ранее за профнепригодность.
Тараненко не отрицал, что несколько раз ударил одного из этих визитеров молотком, но настаивает, что это была самооборона – тот начал
его душить. Однако прокуратура возбудила уголовное дело против него.
Судебное заседание провели без обвиняемого: он находился в больнице с
сердечным приступом, от которого до сих пор не может оправиться. Тараненко и его коллеги уверены, что случившееся связано с профессиональной деятельностью, передает УНИАН. Жена осужденного говорит, что
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даже после приговора им звонят незнакомые с угрозами физической расправы.
(«Сегодня», №42, 22 февраля 2003 г.)
Див. також – «Голос Украины», №57, 25 марта 2003 г.

***
Порушено кримінальну справу за фактом поширення інформації про
скоєння злочину губернатором Карташовим.
Прокуратура Запоріжжя порушила кримінальну справу за фактом
поширення явно помилкової інформації про скоєння тяжкого злочину кандидатом на пост мера Запоріжжя – губернатором Євгеном Карташовим.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив прокурор Запоріжжя Олег Скиданов. За його словами, мотивом
для порушення кримінальної справи за ст.383. ч.2 Кримінального кодексу
стало поширення в Запоріжжі листівки у вигляді газети без реквізитів під
назвою «Справа честі: хто убив генерала Поляка», в якій повідомлялося,
що губернатор Запорізької області Є.Карташов причетний до вбивства
мера Запоріжжя Олександра Поляка.
«Після смерті Олександра Поляка прокуратурою Запорізького району Запоріжжя проводилася перевірка, за результатами якої було ухвалене
рішення відмовити в порушенні кримінальної справи за фактом смерті у
зв’язку з відсутністю події злочину. Пізніше з цим рішенням погодилася
Запорізька облпрокуратура і Генпрокуратура України, тому відомості, поширені в листівці, не можна розглядати інакше як поширення явно помилкової інформації – використання чорного PR у боротьбі за пост мера», –
пояснив О.Скиданов.
Зараз правоохоронні органи Запоріжжя здійснюють заходи щодо виявлення ініціаторів поширення листівки «Справа честі».
(06.06.2003, УНІАН, http://www.unian.net/ukr/news)
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ІНТЕРНЕТ

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«УКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ СПІЛЬНОТА» ПРЕЗИДЕНТОВІ КУЧМІ

Президенту України пану Кучмі Л.Д.
Шановний пане Президенте!
Службою безпеки України підготовлений проект Постанови Кабінету
Міністрів України «Про переделегування прав адміністрування домену.UA»,
реєстраційний номер 1818 – 4897 від 21.04.03.
Текст згаданого проекту Постанови та пояснювальної записки до нього
містять численні помилки, недостовірну, а з деяких пунктів – цілковито неправдиву інформацію.
Проектом Постанови передбачається створення під керівництвом
Служби безпеки України підприємства «Український мережевий інформаційний центр». При цьому пояснювальна записка містить посилання на
рекомендації GAC ICANN, які тлумачаться некоректно.
Згідно згаданих рекомендацій GAC ICANN «роль уряду – гарантувати, що географічний домен адмініструється в громадських інтересах з урахуванням національного законодавства» (п.5.1), а зовсім не в утворенні під
контролем спецслужб господарських підприємств з державною долею. П.5.2
згаданого документу зазначає, що уряд відповідає за прозорість своїх дій,
які стосуються процесів, пов’язаних з адмініструванням домену.
Звертаємо Вашу увагу, що спецслужби, які в закритому режимі готують
урядові документи, не можуть бути гарантами громадських інтересів та
взірцем прозорості, а створення підприємства під егідою силових органів
не має ніякого відношення до інтересів громадськості.
Звертаємо Вашу увагу на те, що прийняття зазначеної Постанови не
тільки потребує витрат значних державних коштів, не дає ніякої реальної
віддачі, а й значно погіршує імідж України на міжнародній арені та негативно впливає на довіру мільйонів українських користувачів Інтернет до
Президента та Уряду України.
Інформуємо Вас, що 30 січня 2003 року у повній відповідності до вимог
IANA та кращої міжнародної практики в Україні було створено Відкриту
Громадську наглядову раду з питань адміністрування домену.UA. Відповідну відкриту багатосторонню угоду підписано діючою адміністрацією до253

мену, найбільшим незалежним об’єднанням українських Інтернет-компаній
(ІнАУ) та Всеукраїнською громадською організацією «Українська Інтернет
спільнота». Всі питання, які б могли потенційно мати інтерес для державних органів (коригування правил реєстрації доменів, вироблення типових
договорів, контроль за програмним забезпеченням, навіть фінансовий аудит) – вже віднесені до компетенції цієї Громадської наглядової ради. До
участі в роботі Ради вже запрошені представники органів державної влади.
Підпорядкування домену.UA спецслужбам створює умови для порушення конституційних прав та свобод громадян, визначених статтями
15, 31, 32, 34, 42 Конституції України.
Просимо Вас особисто втрутитись в ситуацію і припинити грубе та непрозоре втручання українських спецслужб в реформу адміністрування українського громадського ресурсу – домену.UA. Вважаємо також за доцільне
провести відкрите громадське розслідування обставин підготовки тексту
Постанови та пояснювальної записки до неї.
Просимо Вас доручити відповідним державним органам чітко визначити, в чому конкретно полягає законний інтерес держави в доменному питанні та направити до складу Громадської Ради з питань адміністрування
домену.UA уповноваженого представника держави.
Сподіваємось на захист Вами законних прав та інтересів українських
громадян – користувачів Інтернет.
З повагою,
Голова Виконавчої ради Всеукраїнської громадської організації
«Українська Інтернет спільнота» Ігор Дядюра 13.05 2003 року.
(http://www.uic.org.ua/)

***
«Українська інтернет спільнота» запрошує до співпраці у питаннях
адміністрування домену.UA – Прес-реліз 15 травня 2003 р.
Всеукраїнська громадська організація «Українська Інтернет Спільнота» (УІС, uic.org.ua) відповідно до рішення виконавчої ради від 2
квітня цього року запросила до участі в Громадській наглядовій раді з питань домену.UA державні установи, діяльність яких пов’язана з розвитком Інтернет в Україні. Запрошення були надіслані Верховній Раді України
(на ім’я Голови профільного Комітету), Службі безпеки України, Державному комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва,
Державному комітету зв’язку та інформатизації України, Державному комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики, Державному департаменту інтелектуальної власності, Антимонопольному комітету України.
УІС висловлює протест у зв’язку із публікацією 13 травня на офіційному сайті Президента України (www.president.gov.ua) відкритого листа
К.С.Синявського, колишнього голови правління Асоціації учасників рин254

ку Інтернет України (АУРІУ, www.auriu.org), в якому, між іншим, сказано: «Неприпустимою ситуацією... є намагання окремої приватної структури та однієї громадської організації «Українська Інтернет спільнота»
взяти під повний контроль загальнодержавний телекомунікаційний ресурс – домен верхнього рівня.UA без врахування інтересів інших організацій». УІС звертає увагу громадськості та усіх зацікавлених осіб на те,
що відкрита багатостороння угода про створення громадської наглядової
ради з питань адміністрування домену.UA була підписана 30 січня 2003
року за участю не лише УІС, але й найбільшого галузевого об’єднання
Інтернет-провайдерів – Інтернет Асоціації України (ІнАУ, www.inau.org.ua)
та діючого адміністратору домену, що забезпечить послідовність та наступність процесу реформування. Ця багатостороння угода має принципово
відкритий характер, і УІС впевнена, що в найближчий час до угоди приєднаються інші громадські організації, асоціації підприємств та державні
установи, які зацікавлені в сталому розвитку Інтернет в України.
УІС рішуче засуджує спроби окремих зацікавлених осіб створити у
громадськості хибне уявлення про нелегітимність або непрозорість процесу адміністрування домену.UA. Громадський ресурс, яким є домен, повинен знаходитись під громадським контролем. У цій роботі УІС готовий
співпрацювати з будь-якими державними і недержавними організаціями,
що представлені своїми легітимними керівними органами. Процес створення дієвої та прозорої системи громадського контролю йде, як заплановано, і його не зупинити.
Довідка

Всеукраїнська громадська організація «Українська Інтернет Спільнота» заснована 15 березня 2002 року установчим з’їздом, зареєстрована 16
липня 2002 року Міністерством юстиції України (свідоцтво #1812). Має 17
регіональних осередків в областях України та місті Києві.
Мета громадської організації «Українська Інтернет Спільнота» (УІС),
визначена її Статутом, полягає у сприянні розвитку української складової
всесвітньої мережі Інтернет, як одного із засобів формування в Україні громадянського суспільства, та сприянні прискоренню технологічного, підприємницького та інтелектуального прогресу України. УІС вбачає в Інтернет фактор розвитку свободи і демократії, ринкової економіки, української
державності та інформаційного суспільства, істотний крок на шляху до
інтеграції України у світове співтовариство. Більш детальна інформація
доступна в Інтернет: http://www.uic.org.ua/
***
Уряду України вдалося домогтися передачі адміністрування інтернет-домену .ua, – вважає заступник голови Держкомітету зв’язку та інформатизації України Олег Проживальський. «Створено спеціальну організа255

цію, яка здійснюватиме адміністрування домену. Право голосу в ній розподілено таким чином: 50% – урядові структури і стільки ж асоціації, які
очолюють інтернет-провайдерів», – зазначає він. Водночас не всі провайдери підтримують думку про організацію «зверху» компанії «Український мережевий інформаційний центр», що й підкреслив пан Проживальський. Є дехто, хто перебуває в опозиції, але більшість ввійшла до асоціації. «Ми не хочемо узурпувати владу, але уряд повинен брати у цьому
участь. Маємо намір відстежувати, аби при розподілі ресурсу було враховано спільні інтереси», – підкреслив заступник голови Держкомітету.
Звісно, таке рішення не підтримує нинішній адміністратор домену
ТОВ «Хостмайстер». Це підприємство подало позов до Київського господдарського суду з проханням визнати недійсним рішення Кабміну (розпорядження №447 від 22 липня «Про адміністрування домену .ua). Інші потужні недержавні оператори ринку також вважають, що домен не повинен
бути під контролем державних органів. Представник однієї з інтернет-компаній заявив, що інтернет не повинен підпорядковуватися СБУ та владним
структурам. Крім того, міжнародна організація RIPE, яка керує європейським адресним простором глобальної мережі інтернет, також не планує змінювати умови адміністрування ресурсу.
(«Україна молода», №189, 14 жовтня 2003 р.)

***
Действующий администратор домена .ua ООО «Хостмастер» в минувшую пятницу подал апелляцию на решение Хозяйственного суда Киева, которым он отклонил иск «Хостмастера» и признал распоряжение
правительства от 22 июля «Об администрировании домена .ua» соответствующим законодательству.
Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил в понедельник
директор ООО «Хостмастер».
Как сообщалось, этим распоряжением правительство, поддержав инициативу СБУ и Госкомсвязи, возложило функции администрирования на
Украинский сетевой информационный центр (УСИЦ). «Хостмастер» опротестовал это распоряжение, поскольку, по его мнению, правительство вмешивается в хозяйственную деятельность предприятия.
Хозяйственный суд Киева 7 октября рассмотрел иск ООО «Хостмастер» и отказался удовлетворить изложенные в нем требования. При этом
судья отметила, что распоряжение не нарушает права «Хостмастера», поскольку компания может осуществлять свою деятельность совместно с
УСИЦ.
Суд также отметил, что правила Всемирной корпорации по назначению доменных имен и номеров (ICANN) не являются источником права в
Украине и не могут быть применены судом.
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Как сообщалось, домен .ua был делегирован международной организацией IANA (позже переименованной в ICANN) украинским гражданам
Дмитрию Кохманюку и Игорю Свиридову в 1992 году в интересах всего
украинского интернет-сообщества. До 2001 года домен развивали энтузиасты, объединившиеся в украинскую группу координации сети (UANCG),
которые в 2001 году учредили ООО «Хостмастер», заключившим с Д. Кохманюком и И. Свиридовым договор, и с того момента администрирует
домен. Начиная с 2001 года о своих претензиях на домен начало заявлять
украинское государство.
Первоначально планировалось, что в создаваемом государственными
органами и ассоциациями предприятии (позже названном УСИЦ) доля
государства составит 25%, однако позже она возросла до 50%.
Создание УСИЦ сопровождалось скандалом: крупнейшая провайдерская ассоциация «Интернет-ассоциация Украины» (ИнАУ), объединяющая 70 участников рынка, в том числе крупных интернет-провайдеров, и
участвовавшая в переговорах по созданию такого центра, отказалась от
дальнейшего участия в нем, поскольку «в УСИЦ не отражены должным
образом интересы государства и общественности («Интерфакс-Украина»,
17.11.2003).
(www.interfax.kiev.ua)

***
Распоряжение правительства от 22 июля «Об администрировании
домена .ua» не противоречит законодательству. К такому выводу пришел
Киевский хозяйственный суд, рассмотрев в 7 ноября 2003 г. иск действующего администратора домена .ua ООО «Хостмастер» и отказавшись удовлетворить изложенные в нем требования. Как сообщалось, указанным распоряжением правительство возложило функции администрирования на
Украинский сетевой информационный центр.
Как напоминает «Интерфакс-Украина», «Хостмастер» оспорил это
распоряжение, поскольку, по его мнению, правительство вмешивается в
хозяйственную деятельность предприятия.
«Законодательством Украины не установлено ни одной особенности
регулирования такого вида предпринимательства, как предоставление услуг
администрирования домена .ua. Парламентом Украины этот вид деятельности не отнесен к таким, где предпринимательство невозможно в связи с
повышенными требованиями к безопасности работ и/или необходимостью централизации функций управления. Этот вид деятельности не запрещен, не подлежит лицензированию и другим законодательным ограничениям. Ни Конституцией Украины, ни другими законами Кабинет
министров Украины не наделен полномочиями по определению порядка
управления адресным пространством сети интернет и администрирования доменов, в том числе домена .ua. Законодательство также не предус257

матривает право Кабинета министров вмешиваться в деятельность по администрированию домена», – аргументировал «Хостмастер» свое мнение
в исковом заявлении.
Госрегистрация УСИЦ была завершена на прошлой неделе.
В конце октября Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» распространила заявление, в котором выражала обеспокоенность попытками Службы безопасности Украины взять под контроль
домен .ua. Среди прочего правозащитники отмечают попытки госорганов
забрать администрирование украинского домена .ua у частного предприятия «Хостмастер». Копию заявления международная организация направила в ICANN.
(http://www.for-ua.com/news/2003/11/08/162547.html)

***
01.07.2003. Інститут масової інформації і низка громадських організацій та Інтернет-видань України оприлюднили заяву з приводу проекту
Закону України «Про діяльність у сфері інформатизації», зареєстрованого
у Верховній Раді. «Фактично, вплив його норм спрямований на національну складову мережі Інтернет, локальні мережеві системи, а також на всі
інші об’єкти сучасних автоматизованих інформаційних технологій, включно з персональними носіями даних. Аналіз законопроекту дає підстави
стверджувати, що його реалізація призведе до встановлення над «об’єктами
сфери інформатизації» (перш за все, над національною складовою глобальної мережі Інтернет) суцільного контролю з боку правоохоронних та
інших органів держави» – йдеться у заяві.
(Інститут масової інформації, «Барометр свободи слова», липень 2003 р.)

***
Інтернет-ЗМІ, як і решта інформаційних комп’ютерних мереж, на
сьогодні досить впевнено увійшли в наше життя і зайняли відповідне місце у збиранні і поширенні інформації. І хоч нині є чинними кілька законів,
що регламентують і контролюють цю сферу діяльності, однак вони, так
би мовити, не охоплюють усіх напрямів, не враховують усіх нюансів. Саме
це послужило підставою для розробки законопроекту «Про діяльність у
сфері інформатизації». Однак при всій позитивній мотивації, цей документ викликав рішучий протест в української Інтернет-спільноти.
Варто наголосити, що цим документом не регулюються відносини у
діяльності ЗМІ. І, можливо, саме це положення стало основною причиною
несприйняття законопроекту українською Інтернет-спільнотою. Адже значна частина Інтернет-ресурсів саме і являє собою засоби масової інформації.
А за законопроектом, виходить, що ніякі вони вже не ЗМІ, не журналісти,
а просто постачальники інформації.
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Як зазначає співзасновник Інтернет-газети UAToday Сергій Моргулін, «якщо закон буде прийнято, то Інтернет-ЗМІ теж стануть об’єктом
інформатизації, який підпадатиме під контроль. І журналісти перетворюються на власне інформатизаторів, втративши свою суспільну роль».
За таких умов Інтернет-газетам важко буде працювати, можна навіть допустити, що вони змушені будуть піти з цього ринку, Україна «втратить
свої Інтернет-ресурси, вирощені на неродючому вітчизняному законодавчому грунті».
Загалом про законопроект у багатьох представників Інтернет-спільноти склалося враження як про такий, що створений головним чином, аби
була можливість закривати в Україні Інтернет-ЗМІ, обстоюючи інтереси
окремих (треба розуміти – високопосадових) осіб. Пояснюючи таку думку,
представник Громадської ради з питань свободи слова та інформації Олександр Палій посилається на положення самого законопроекту: можна застосувати заходи до ЗМІ, якщо вони «поширюють інформацію, яка може
зашкодити честі, гідності, діловій репутації окремих осіб або втручатися
в особисте життя громадян».
Отож – справа в іншому. А саме в тому, щоб обмежити в Інтернетвиданнях свободу слова. О. Палій, аналізуючи ситуацію, що склалася, зазначає, що в Україні влада сама зробила Інтернет-ЗМІ надзвичайно популярними й авторитетними, «загнавши» туди свободу слова із телебачення
та друкованих ЗМІ. І ось тепер вирішено цю свободу обмежити.
(«Юридичний вісник України», №28, 12-18 липня 2003 р.)

***
Катерина Аксьонова, 09.10.2003
Про появу четвертого ЗМІ – інтернету говорять дуже багато. Звичайно ж, це також нове місце праці та джерело для отримання інформації.
На жаль, мережа нестабільна в усіх своїх аспектах. Стабільність починається, коли законодавчо гарантовано певні права. Україна позбавлена цього. Та низка документів, що існують – «Указ президента України
про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет і забезпечення широкого доступу до цієї мережі в
Україні» від 31 липня 2003 р. № 928, та «Постанова Вищого Арбітражного суду України про питання захисту авторських прав в Інтернеті» від 5
червня 2000 р. № 04/5-7/82 – не витворюють повної юридичної бази.
Журналісти й ентузіасти мережної публіцистики вирішили створювати свої проекти – веб-сторінки й портали на власний ризик, не чекаючи
остаточного законодавчого врегулювання. Насамперед, це – набагато дешевше, та необхідна менша кількість устаткування. Але, як кажуть, безкоштовним буває лише сир у пастці.
Оплачуючи рахунки за адреси, ми платимо за повітря. Чому? Коли
ви орендуєте поштову скриньку на пошті, то оплачуєте за порожнину
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всередині, яку наповнюють потрібною вам кореспонденцією. Ви не стаєте власником шафки. І пошта в принципі не винна, що у вас щось негаразд всередині шафки. Провайдери так само нічим не зобов’язані нам. Як
це виходить? Усе дуже просто: під час придбання адреси з вами укладають угоду на «реєстрацію та підтримку доменного імені». Документ цікавий тим, що реєстратор, зареєструвавши вас, не несе практично жодної
фінансової відповідальності (хоча обіцяє вести переговори для вирішення
суперечок). Довести порушення в мінливому віртуальному світі дуже важко. «Притягувати» докази до існуючого законодавства ще важче, а спеціальних законів для провайдерів ще треба пошукати.
У договорі є одна дуже гарна фраза: «Реєстратор не несе відповідальності за зміст», тобто наповнення мережної сторінки. Хіба не нагадує
вона Пілатову позицію «вмивання рук»? Начебто ті, хто продають доменні
імена, не підтримують сервери з порнографією, расизмом, екстремістськими закликами! Гроші ж беруть однаково в усіх. Виходить, поки що не може
йтися про пристойніші українські домени.
Я переконана, що нам треба терміново ліцензувати інтернет-видання
(як в інших країнах) нарівні з газетами, телебаченням і радіо.
Зрозуміло, після ліцензування певна кількість скандальних електронних видань зникне. Мені можуть закинути прагнення обмежити свободу
слова, але обмеження бруду може дати змогу розпочати розмову про якість,
чи хоча б україномовність веб-сторінок.
Розмови щодо невеликої кількості тих, хто читають українською, є підтвердженням мовної обмеженості тих, хто так каже. Скажімо, я спокійно
читаю українською, російською, польською, повільніше білоруською та
англійською. Читаю там, де цікаво, а не там, де легше.
Щодо потенційної аудиторії читачів, то в білоруської мови вона ще
менша, тим не менше, білоруська віртуальна мережа дуже багата ресурсами, цією мовою залюбки створюють якісні сайти, і зовсім не обов’язково
на них присутня паралельна версія якоюсь іншою мовою.
Треба робити нові й нові віртуальні сторінки українською, а читач
знайдеться. Ліцензування дасть журналістам реальне місце роботи. Я сама випускаю інтернет-видання «Аксіома». Хотілося б повноцінно легалізувати його існування. В податковій мене зареєстрували як приватного
підприємця, сферою діяльності якого є видання інтернет-ресурсу «Аксіома». Це не найкращий шлях створити робоче місце для журналіста. З власного досвіду знаю, що потрібні кращі способи впорядкування правовідносин у світі www.
Мережею блукають мільйони найрізноманітніших повідомлень. Деякі з них, наче скринька Пандори, містять значний потенціал зла. Брехня,
чутки, спеціально сфабрикована інформація не мають жодних позначок.
Не можна довіряти нікому, і водночас мусиш вірити усім. Інтернет, безперечно, є віртуальним світом, але чинні закони ніхто не скасовував.
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Незахищеність авторських прав може стати актуальною проблемою
для кожного, хто подаватиме свою інформацію в мережі, адже її можуть
скопіювати, і навіть не подякують, про фінансову компенсацію взагалі не
йдеться.
Журналісти мовчать і не домагаються врегулювання та реальної дії
Закону «Про авторське право...» в інтернеті тільки з однієї причини – вони так само «беруть» чужу інформацію і видають її за свою. Який дурень
кусатиме руку, що його годує?! Дійсно цікаву та свіжу інформацію беруть
з мережі, підписують власним ім’ям – і гонорар у кишені. Якщо вимагатимуть посилань, то й прибутками доведеться ділитися. Хто сам не грає
за правилами – не вимагає чіткого дотримання регламенту.
Журналісти не відчувають переваги того, що, пославшись на джерело в мережі, знімають відповідальність у випадку подання недостовірної
інформації.
У разі ліцензування, інформаційні портали інтернету даватимуть
більш перевірену інформацію, щоб уникнути матеріальної відповідальності.
Розумію, що без ліцензування вільнішим є політ думок, немає ніякої
відповідальності за написане, але водночас ніяких прав на свою роботу в
мережі ви теж не маєте.
Ліцензуймося, бо ми того варті! Інакше анархія стане синонімом ставлення до мережі. Мені можуть також закинути, що проблеми, пов’язані з
мережею, хвилюють небагатьох. Журналіст може відкинути інтернет, та
все одно він приречений на користування інформацією, праматір’ю якої
нині є мережа.
І ще одне: якщо журналісти не почнуть працювати над змістом домену
Ua, їм доведеться дотримуватися правил, встановлених іншими. Поки відбувається нав’язування правил подання матеріалу з боку програмістів, мережна журналістика буде сиротою. Тільки якщо журналісти розпочнуть
самі відстоювати Журналістику з великої літери в мережі, є шанс уникнути занепаду Уанету.
(«Львівська газета», «Телекритика»)

***
Україна завдяки проголосованим 18 листопада законам стрімко входить у ряди таких розвинених у плані контролю за Інтернетом країн, як
Саудівська Аравія та Китай. Чудовий подарунок Кучмі перед президентськими виборами.
Усі депутати, що голосували за законопроекти «Про діяльність у
сфері інформатизації», та «Про телекомунікації», зробили чудовий подарунок владі. Одне з небагатьох середовищ – Інтернет, – де можуть розвиватись незалежні ЗМІ, стає все більш несвободним.
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Згідно з першим законопроектом, будь яке з існуючих Інтернет-ЗМІ
може бути оголошено таким, що порушує закон – закрите за формальними
ознаками.
Згідно з другим законопроектом, вводиться тотальний моніторинг
Інтернет-трафіку від користувачів за допомогою встановленого на майданчиках провайдерів Інтернет спеціального обладнання (встановленого,
звичайно, за кошт провайдерів).
Усе це вкупі з успішними спробами держави поставити під контроль
спецслужб домен .ua, дозволяє зазначити що влада добре підготувалася
до того, щоб нищити Інтернет-ЗМІ за умов виборів, що наближаються. З
чим ми і поздоровляємо всіх депутатів від опозиції, що голосували за ці
закони.
(maidan.org.ua
«Полтавський обласний медіа-клуб,
№56, 21 листопада 2003 р.)

***
Сьогодні інтернет-ЗМІ нанесено ще одного удару. У першому читанні прийнято закон «Про діяльність у сфері інформатизації».
Ми детально писали про цей закон. Ще 3 липня була проведена конференція під назвою «Інтернету в Україні загрожує контроль і цензура»,
де представники інтернет-ЗМІ пояснювали, чому цей закон приймати не
можна навіть у першому читанні.
З сумом повинні зазначити, що комуністи та СПУ (обидві фракції
фактично у повному складі) зігнорували всі попередження і проголосували за закон, який дозволить владі легально розправлятись з інтернет-ЗМІ.
Дії комуністів вже досить давно подиву не викликають (наприклад,
комітет комуніста Крючкова любить проштовхувати закони, які допомагають владі знищувати опонентів) – останнім яскравим прикладом стала
сьогоднішня плідна співпраця з пропрезидентською більшістю. Водночас, присутність у цій компанії соціалістів дивує.
Залишається невелика надія, що у такому реакційному варіанті законопроект далі не пройде.
Якщо сьогодні буде прийнято ще й «закон про телекомунікації», цей
день можна сміливо буде назвати чорним вівторком українського інтернету («Майдан», 18.11.2003).
(maidan.org.ua)

***
Тарас Закусило. Інтернет-правда та інтернет-кривда.
Ухвалений Верховною Радою цього вівторка в першому читанні Закон «Про діяльність у сфері інформатизації», що його запропонував уряд,
журналісти розцінили як наступ на «останню барикаду» вільного слова.
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Власне, за останні 2-3 роки єдиним полем, де ще не випасали цензуру та
куди не запускали інші форми тиску на свободу висловлювання, були інтернет-видання. Як за радянщини самвидав, у нашу добу інтернет-газети
стали джерелом правди про події та явища в політиці держави. Чому досі
інтернет-правда не зазнала утисків, зрозуміло: в Україні менше мільйона
користувачів всесвітньої павутини, а це не вельми відчутна частина електорату, то ж навіщо вовтузитися з цією ділянкою? Втім, схоже, часи такої
недбалості влади у стеженні за свободою слова минають. «Закон виписано таким чином, що всі українські інтернет-ЗМІ апріорі його порушуватимуть. А це, в свою чергу, дозволить органам влади закривати неугодні
їм інформаційні ресурси», – таку думку висловив у інтерв’ю УНІАН Ігор
Дядюра, голова організації «Українське інтернет-співтовариство».
«Прийняття закону в такому вигляді призведе до звуження рамок
свободи слова та права громадян на вільний доступ до інформації», – коментує ситуацію для «УМ» Наталя Лігачова, керівник інтернет-видання
«Телекритика».
Дуже дивною здається Наталі Лігачовій спроба покласти на провайдера відповідальність за інформацію, яка може бути розміщена на його
сервері, адже зрозуміло: провайдер не має ніякого відношення до змісту,
він лише надає своїм клієнтам можливість користуватися інтернетом. Найбільше журналістів-інтернетників обурює положення (і можливі його трактування) про заборону поширення «забороненої, спотвореної та недостовірної інформації».
«Це здається нонсенсом, – каже «УМ» керівник «Телекритики». –
Що вважається недостовірною і спотвореною інформацією? Хто оцінюватиме її достовірність? Те ж стосується і заборони на розповсюдження
ненормативної лексики. Як зможе відповідати за її розповсюдження провайдер чи власник «мережного об’єкту сфери інформатизації», якщо нецензурна лексика розповсюджується у вільних форумах чи у такому популярному зараз методі спілкування, як «liveJornal»?»
Підтримують позицію Наталі Лігачової й колеги з «Української правди».
«Суб’єктами діяльності у сфері інформатизації», на яких закон покладає високу відповідальність за дотриманням «достовірної, повної та своєчасної інформації», може бути хто завгодно: і власники, і розповсюджувачі
та користувачі інформаційних технологій, продуктів та ресурсів, і, звичайно ж, самі інтернет-газети. «Що означають ці три епітети – достовірна, повна та своєчасна інформація – невідомо, – розмірковує «УП. Загалом
п’ять сторінок досить абстрактного тексту надають новому закону можливість використати його для знищення інтернет-журналістики. «Будь-яке
з існуючих нині Інтернет-видань може бути оголошено таким, що порушує закон – і бути закритим за формальними ознаками», – резюмує ще
один «порушник спокою» мешканців вулиці Банкової – сайт «Майдан».
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А «Українська правда» критикує опозицію за мимовільне сприяння у
прийнятті закону парламентом: «Вирішальну роль, вважає видання, в ухваленні цього закону відіграли три фракції опозиції – КПУ, СПУ та БЮТі.
«Наша Україна» того дня бойкотувала роботу парламенту, однак невідомо,
як би вона повелася, якби була присутньою у залі». На що представник
соціалістів Юрій Луценко виправдався тим, що СПУ «просто не розібралася, що підтримує», й пообіцяв виправитися під час другого читання закону.
(«Україна молода», №217, 21 листопада 2003 р.)
Див. також – «Время», г. Харьков, №130, 25 ноября 2003 г.

***
Ухвалений Верховною Радою і підписаний президентом закон «Про
внесення змін у деякі закони України» вносить зміни в закони «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про
видавничу справу», – повідомляє прес-секретар глави держави Олена Громницька.
Закон, який був ухвалений 18 листопада, набирає чинності з дня його опублікування. Документ забороняє розміщення і поширення з використанням об’єктів сфери інформатизації закликів до захоплення державної власності, насильницької зміни конституційного ладу, порушення
територіальної цілісності і недоторканності України.
Крім того, заборонено розміщувати інформацію, що містить пропаганду тероризму, війни і геноциду або культу насильства і жорстокості,
інформацію, що дискредитує особистість за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних і інших переконань, статі, етнічного або соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Закон забороняє розміщувати з використанням об’єктів сфери інформатизації інформацію, що може завдати шкоди честі, гідності або діловій
репутації окремих осіб, а також інформацію, що містить ненормативну лексику або має порнографічний характер.
Крім того, забороняється використовувати друковані засоби масової
інформації для закликів до здійснення терористичних актів. Відповідно
до документу, друковані ЗМІ і видавнича діяльність не можуть використовуватися для закликів до здійснення терактів.
Діяльність у сфері інформатизації визначається як сукупність дій, пов’язаних зі створенням, поширенням, використанням, збереженням, збором
і обробкою об’єктів сфери інформатизації, а також надання послуг з їхнього
використання. До об’єктів цієї сфери закон відносить інформаційні технології, продукти і ресурси, повідомляє Інтерфакс-Україна.
(«Полтавський обласний медіа-клуб», №61, 11 грудня 2003 р.)
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ПОРУШЕННЯ ПРИВАТНОСТІ

Служба безпеки України пропонує всім зацікавленим сторонам
висловити свою думку щодо розробленого нею законопроекту про створення спеціальної системи моніторингу телекомунікацій.
Служба безопасности Украины предлагает всем заинтересованным
сторонам высказать свое мнение по поводу разработанного ею законопроекта о создании специальной системы мониторинга телекоммуникаций,
передает Интерфакс-Украина.
В распространенном 27 августа заявлении пресс-центра СБУ сообщается, что текст законопроекта размещен на официальном сайте спецслужбы,
которая «надеется на получение откликов, возможных замечаний и предложений от всех заинтересованных учреждений и лиц». Эти замечания и
предложения могут быть учтены в процессе обсуждения законопроекта.
Представленный в парламент документ предусматривает создание
единой системы мониторинга для негласного съема информации при проведении оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности.
СБУ в своем заявлении подчеркивает, что данный законопроект не
расширяет полномочий правоохранительных органов, а предусматривает
технические, организационные и режимные меры по обеспечению мониторинга на законных основаниях. Кроме того, его принятие не потребует
дополнительных материальных и других затрат со стороны государства.
«Мониторинг телекоммуникаций, осуществляемый на законных основаниях, – это требование времени, обусловленное сложной криминогенной ситуацией, сложившейся в мире», – считает СБУ.
В спецслужбе подчеркивают, что развитие информационных технологий, усовершенствование телекоммуникационной инфраструктуры Украины с ее постепенной интеграцией в международное информационное пространство обуславливают необходимость адекватного усовершенствования
законодательства, касающегося защиты интересов человека, общества и
государства в информационной сфере.
«Особую актуальность эта проблема приобретает, учитывая рост количества проявлений киберпреступности и использования информационных технологий террористическими группировками», – отмечают в СБУ.
Единую систему мониторинга, согласно законопроекту, должна будет создать и обслуживать в будущем СБУ. Воспользоваться правом мониторинга смогут органы, имеющие на основании соответствующих законов право на негласный съем информации с каналов связи.
Как сообщал Корреспондент.net, законопроект «О мониторинге телекоммуникаций», разработанный СБУ, уже внесен Кабмином на рассмотрение парламента.
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В настоящее время, в соответствии с законом об оперативно-розыскной
деятельности право на санкционированный судом негласный съем информации имеют ряд подразделений МВД, СБУ, Пограничных войск (в настоящее время Госпогранслужба, – ред.), Управления государственной охраны,
оперативные подразделения налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины, оперативные подразделения Госдепартамента
исполнения наказаний, разведывательный орган Минобороны.
Для введения в действие системы мониторинга всем операторам телекоммуникаций нужно будет за свой счет приобрести оборудование, необходимое для проведения мониторинга и установить его на своей территории. Также за средства оператора будет проводиться в дальнейшем ее
техническое обслуживание. Средства управления системой мониторинга
будут размещены на площадях СБУ.
В свою очередь, с критикой данного законопроекта уже выступил председатель исполкома Всеукраинской общественной организации «Украинское интернет-сообщество» (УИС) Игорь Дядюра. Он считает, что парламент должен отклонить и отправить на доработку проект, в частности, изза большого количества не конкретизированных в законопроекте условий
работы системы мониторинга.
(www.korrespondent.net 27 августа 2003 г., «Права людини», м. Харків,
№23, 16-31 серпня 2003 р.)

***
Ігор Дядюра, м. Київ:
Продовжуючи дискусію навколо моніторингу, хочу поділитися з колегами своїми враженнями від нового законопроекту «Про моніторинг телекомунікацій».
Кабінетом Міністрів внесено до Верховної Ради внесено законопроект «Про моніторинг телекомунікацій». Законопроект розроблено на виконання «антитерористичних» нормативних актів (Постанови Кабміну та
Указу Президента України), прийнятих наприкінці 2001 року після подій
11 вересня в США.
В зв’язку з тим, що питання моніторингу тісно пов’язане з правами людини на приватність, зокрема – на збереження таємниці телефонних переговорів та листування, внесений законопроект потребує значної принципової переробки.
На мій погляд, головним напрямком переробки має бути конкретизація перелічених нижче принципових умов впровадження та експлуатації системи моніторингу.
1. Надання дозволу на моніторинг

Законопроект передбачає (ст.5), що моніторинг здійснюється за рішенням суду. Але практичний доступ до системи моніторингу багатьом орга266

нам, підрозділи яких провадять оперативно-розшукову, контррозвідувальну
та розвідувальну діяльність, згідно з законопроектом (ст.5) надає не суд, а
спеціально уповноважений орган, яким згідно із ст.9 законопроекту є...
Служба Безпеки України. З практичної точки зору це означає надання
доступу «самому собі», під обіцянку «робити все чесно».
На мій погляд, в системі моніторингу обов’язково має бути окремий
термінал в судовому органі, з якого (і тільки з нього) можливе надання доступу до системи моніторингу за чітко визначеними ознаками особи, на чітко
визначений строк, та чітко визначеним посадовим особам, під повне протоколювання. Система моніторингу має бути спроектована і реалізована
так, щоби унеможливити доступ до будь-яких даних про будь-яку особу,
крім тих, що введені з судового терміналу та запротокольовані.
2. Контроль за протоколом

Законопроект в ст.5 передбачає ведення протоколу, про який відомо
лише те, що це ведення буде здійснюватись «за допомогою новітніх інформаційних технологій», при цьому «порядок ведення, зберігання протоколу
моніторингу телекомунікацій визначається Кабінетом Міністрів України».
На мій погляд, абсолютно неприпустимим є така неконкретність та
приниження ролі ключового, найважливішого питання, яким є забезпечення незалежного від спецслужб контролю за застосуванням такої потенційно
небезпечної для прав людини системи, як система моніторингу.
Деталізовані та конкретні процедури контролю за моніторинговими
процесами мають буди виписані безпосередньо в цьому Законі. Технічні
засоби ведення протоколу мають бути зосереджені в прокуратурі, а протокольований доступ до протоколу має бути забезпечений також Уповноваженому Верховної Ради з питань прав людини.
3. Доступність даних після закриття справи

Стаття 12 передбачає право громадян «в установленому законом порядку отримувати письмові пояснення з приводу обмеження в ході здійснення моніторингу телекомунікацій їх прав і свобод та оскаржувати ці дії»,
але закон не встановлює ані конкретного порядку такого отримання, ані
зобов’язання посадових осіб надавати такі письмові пояснення, ані відповідних прав для осіб без громадянства, іноземців та (особливо!) юридичних
осіб та груп осіб, які теж, згідно наведеного в статті 1 визначення є «об’єктами моніторингу».
На мій погляд, після закриття справи, закінчення строку моніторингу, визначеного судом, та у всіх інших випадках припинення моніторингу
«фізична чи юридична особа (група осіб)» мають отримувати деталізований протокол моніторингу стосовно себе, для подальшого оскарження
(при необхідності) дій «антитеррористичних» органів в суді, а за ненадання
такого протоколу чи надання неповного чи недостовірного протоколу має
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бути передбачена сувора кримінальна відповідальність посадових осіб та
матеріальне відшкодування заподіяної шкоди державою Україна.
4. Технічні засоби моніторингу та ведення протоколу

Стосовно власне технічних засобів законопроект не передбачає ніякої конкретизації, крім «придбання чи розробки за погодженням». Така
«розробка», «сертифікація» чи «відповідність вимогам» практично приводить до визначення або «придворного» постачальника «сертифікованих
систем та послуг» з завищеними в рази цінами, або до необхідності встановлення «дружніх небезкоштовних відносин» з контролерами. Особлива стаття – програмне забезпечення системи моніторингу, з невідомим та закритим змістом, якому також слід «довіряти», бо ж розробляли «чесні люди».
На мій погляд, апаратна технічна основа тих засобів моніторингу, які встановлюються у операторів та провайдерів, має бути уніфікованою комп’ютерною платформою, яку оператор чи провайдер мають можливість придбати у багатьох постачальників на ринку. Програмне забезпечення має
бути з відкритим опублікованим вихідним кодом, з якого буде повністю
зрозумілий прозорий алгоритм моніторингу. Контрольна сума компільованого коду має бути доступною ззовні, для контролю за відсутністю «закладок».
Підкреслюю, доступними мають бути не ідентифікатори абонентів,
службові дані чи вміст сеансів зв’язку (термінологія законопроекту), а вихідні коди програмного забезпечення та контрольна сума цього програмного
забезпечення з працюючої апаратури. Це ніяким чином не заважатиме вповноваженим органам вести законний моніторинг, лише (разом з контролем
за протоколом) дасть змогу забезпечити контроль інших, не менш вповноважених, органів за використанням системи моніторингу та захистити
права «об’єктів моніторингу».
5. Масштаби впровадження та фінансування витрат

На мій погляд, впровадження системи законного моніторингу економічно виправдано лише для великих операторів, з тисячами або десятками тисяч користувачів. Вимагати встановлення дорогих систем моніторингу в домових локальних мережах, у малих локальних провайдерів, на
сільських АТС та т. ін. під прапором «боротьби з тероризмом» – на мій погляд, перебільшення. Цілком достатньо збереження існуючої схеми отримання інформації від оператора (провайдера). До речі, невідома жодна спроба українського оператора чи провайдера не виконати законну належним
чином оформлену вимогу вповноважених органів.
Це автоматично знімає гостроту фінансових питань – для великого
оператора вартість системи моніторингу є абсолютно необтяжливою, в той
час як вимога впровадження моніторингу в маленьких мережах надовго загальмує розвиток телекомунікацій в віддалених та малонаселених районах.
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Це лише перші враження від законопроекту, який безумовно підлягає
детальному та кропіткому аналізу, але вже з огляду на вищезгадане, вважаю доречним для УІС звернутися до комітетів та фракцій Верховної Ради з пропозицією:
– відхилити та направити на доопрацювання внесений Кабінетом
Міністрів законопроект «Про моніторинг телекомунікацій»;
– створити нарешті (а) прозоро працюючий, (б) відкритий, (в) компетентний дорадчий орган Верховної Ради з питань інформатизації та телекомунікацій, обов’язково залучивши до нього представників реальних бізнесових кіл та справжньої (а не «зручної та слухняної») громадськості.
(«Права людини», м. Харків, №28, 1-15 жовтня 2003 р.)

***
Інтернет-Асоціація України в альтернативній доповіді на нараді Організації з безпеки і співпраці в Європі з питань людського вимірювання,
що проходить з 6 по 17 жовтня 2003 року у Варшаві, відзначає, що в Україні
є проблеми з дотриманням прав людини на таємницю листування.
Про це йдеться у прес-релізі Інтернет-Асоціації України. Як наголошується у прес-релізі, в доповіді, присвяченій приватності в Інтернет, підготовленій ІнАУ при підтримці Міжнародного фонду «Відродження», було
розглянуто роль професійного підходу при здійсненні державного регулювання в області Інтернет. Так, в доповіді порушено питання, що сьогодні
хвилює українських Інтернет-провайдерів – наказ Держкомзв’язку № 122
від 17 червня 2002 року, яким серед основних вимог до операторів, що надають послуги державним органам, впроваджується вимога обов’язкової
установки моніторингового устаткування. Хоча законодавство України не
передбачає здійснення моніторингу інформації і обмеження права на таємницю листування. У прес-релізі підкреслюється, що такий моніторинг є незаконним. Він призводить до того, що Служба безпеки дістає повний неконтрольований доступ до інформаційних потоків Інтернет, включаючи
конфіденційну інформацію і особисте листування. Інтернет-Асоціація України вважає неприпустимим таке порушення декларацій про права людини
в Україні.
У доповіді ІнАУ також було зроблено огляд законодавчих процесів в
області Інтернет в Україні. Зокрема, на думку авторів доповіді, з посиланням на експертів, що працюють в області Інтернет, ухвалення внесених
до Верховної Ради законопроектів «Про моніторинг телекомунікацій» і
«Про захист персональних даних» призведе до негативних наслідків не
лише у сфері розвитку українського сегменту Інтернет, але й в інших сторонах суспільного життя.
(«Юридичний вісник України», №42, 18-24 жовтня 2003 р.,
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***
ПРАВОВІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ.
ДОПОВІДЬ ЄВГЕНА ЗАХАРОВА (ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА)
НА ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАННЯХ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО МОНІТОРИНГ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ», КИЇВ, 26 ЛИСТОПАДА 2003 Р.

Стаття 31 Конституції гарантує таємницю листування, телефонних
розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, «з метою запобігти
злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування кримінальної справи,
якщо іншими способами одержати інформацію неможливо».
Порядок здійснення таких виключних заходів регулюється Законом
України «Про оперативно-розшукову-діяльність» (далі ОРД), який був прийнятий 18 лютого 1992 р. (з численними змінами та доповненнями в 19922003 рр.) та статтею 187 Кримінально-процесуального кодексу (далі КПК)
в редакції 21.06.2001.
Згідно ч.1 статті 5 законопроекту про моніторинг він «здійснюється з
метою пошуку і фіксування фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб
іноземних держав та організацій, а також отримання інформації, пов’язаної
з безпекою громадян, суспільства і держави». Це дуже розмите і неточне
визначення уточнюється завдяки згадуванню, що моніторинг здійснюється винятково як засіб оперативно-розшукової, контррозвідувальної і
розвідувальної діяльності на підставі відповідних законів. Частина 5
статті 9 Закону про ОРД говорить, що «під час здійснення ОРД не допускається порушення прав і свобод людини і юридичних осіб. Окремі обмеження цих прав і свобод мають винятковий і тимчасовий характер і можуть застосовуватись лише за рішенням суду щодо особи, в діях якої є
ознаки тяжкого або особливо тяжкого злочину, та у випадках, передбачених
законодавством України, з метою захисту прав і свобод інших осіб, безпеки суспільства». Таким чином, моніторинг може бути здійснений тільки за рішенням суду у випадках тяжких чи особливо тяжких злочинів.
Зауважимо, що частина 14 статті 9 формулює теж саме дещо по-іншому: «оперативно-розшукові заходи, пов’язані з тимчасовим обмеженням
прав людини, проводяться з метою запобігання тяжким або особливо тяжким злочинам, їх припинення і розкриття, розшуку осіб, які ухиляються
від відбування кримінального покарання або безвісти зникли, захисту життя, здоров’я, житла і майна працівників суду і правоохоронних органів та
осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, припинення розвідувально-підривної діяльності проти України. У разі оперативної необхідності невідкладного здійснення цих заходів оперативно-розшукові підрозділи зобов’язані протягом 24 годин повідомити суд або прокурора про застосування та підстави для їх проведення». Зауважимо, що у частині 5
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йдеться тільки про ОРЗ щодо конкретної особи, тоді як у частині 14 – про
ОРЗ, які не обов’язково прив’язані до конкретної особи. Як зазначає шведський професор Денніс Телльборг, сьогодні головною функцією негласного
нагляду є не викриття злочинця, а встановлення самої наявності злочину.
Коли спецпідрозділи провадять розшукову діяльність проти організованної злочинності, торговців наркотиками тощо, вони працюють до вчинення
злочину, і мета цих ОРЗ – зібрати інформацію про особу, злочинну групу
або можливі насильницькі дії (терористичний акт, наприклад). Іншими
словами, те, що хочуть з’ясувати на етапі, коли подається заява до суду про
отримання дозволу на негласне стеження, часто неможливо конкретизувати. У таких випадках отримання судової санкції втрачає сенс, а спецпідрозділи фактично можуть організовувати негласне стеження на власний
розсуд без застосування судового контролю. Отже, процедура отримання
судової санкції повинна чітко визначатися законом, бути ясною і детальною, а формулювання гарантій проти зловживань стає центральним питанням.
Як це не сумно, але й досі процедура надання судового дозволу здійснюється на підставі листа ВСУ від 19 листопада 1996 р. № 16/6 «Про
тимчасовий порядок розгляду матеріалів про дачу дозволу на проникнення до житла чи іншого володіння особи, накладення арешту на кореспонденцію і виїмку поштово-телеграфних установ та зняття інформації з каналів зв’язку (телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції)».
У листі наведені тільки загальні принципи порядку надання дозволу на
здійснювання оперативно-розшукових заходів. Не вказаний максимальний термін дії дозволу, не вказано, на який термін може бути продовжено
дозвіл. Законами інших країн чітко обумовлена максимальна тривалість
зняття інформації з каналів зв’язку, яку може дозволити суд: у Франції –
4 місяці, Німеччині – 3 місяці, Фінляндії та Швеції – 1 місяць, Угорщині –
1.5 місяця, Росії – 6 місяців, тощо. Лише в Україні максимальний термін
дії дозволу на негласні ОРД взагалі не визначений. Раніше тривалість обмежувалася опосередковано терміном 6 місяців (і тільки в випадках, коли
підозри не підтвердилися), оскільки діяла норма про знищення оперативно-розшукової справи, якщо протягом шести місяців не встановлені дані,
що вказують на ознаки злочину, скоєного особою, щодо якої здійснювалися ОРЗ. Але ця норма була виключена. Сумнівними виглядають й п.6,7
листа ВСУ. Проте ми не будемо аналізувати положення цього листа. Можна
зрозуміти керівництво ВСУ, яке у вкрай стислий проміжок часу видало
терміновий документ для використання судами Конституції. А от зрозуміти законодавця, який так і не врегулював процедуру надання та продовження санкції на застосування оперативно-розшукових заходів, які у виняткових випадках обмежують конституційні права людини, ніяк не можна. Тим більше, що Закон про ОРД з 1996 року змінювався 11 разів! Зауважимо, що процедура надання дозволу на накладення арешту на кореспонденцію та зняття інформації з каналів зв’язку під час розслідування
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кримінальної справи детально розписана у статті 187 Кримінально-процесуального кодексу, проте і вона не містить максимальний термін дії дозволу і положення про періодичний судовий контроль. А от процедура надання дозволу на негласне проникнення до житла чи до іншого володіння особи КПК досі не врегульована.
Отже, суди досі мають керуватися листом ВСУ від 19 листопада 1996 р.
№ 16/6, юридична чинність якого дуже сумнівна. Адже він не відноситься до нормативно-правових актів, і його не можна назвати навіть квазіджерелом права, як наприклад, керівні роз’яснення Пленуму Верховного
Суду України. Дуже дивує відсутність цього листа в системі «Ліга-Закон»,
оскільки вона повинна містити усі нормативні акти, зареєстровані Міністерством юстиції. Я звернувся з проханням розмістити лист ВСУ в системі,
проте отримав відповідь наступного змісту: «Разместить в системе запрашиваемый Вами документ Верховного Суда Украины от 19.11.96 г. не представляется возможным, поскольку он не был обнародован. Кроме того,
судя из названия, можно предположить, что этот документ является внутренним, а значит, и получить его будет невозможно». Таким чином, зазначений лист не був зареєстрований в Єдиному реєстрі нормативних актів України. А звідси випливає, що цей лист не може вважатися чинним,
адже відповідно до статті 57 Конституції «закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, не доведені до відома
населення у порядку, встановленому законом, є нечинними». На мою думку, ця ситуація яскраво ілюструє реальне, а не декларативне, ставлення
органів державної влади України до прав людини. При цьому масштаби
таємного стеження в Україні вражають: за повідомленням одного з суддів
Верховного Суду України на недавній конференції, у 2002 році було надано більше 40 000 дозволів на зняття інформації з каналів зв’язку, з них
найбільше – приблизно 4000 – в Харківській області. Цікаво порівняти ці
дані з кількістю засуджених судами України у 2002 р. до позбавлення волі
на певний строк за вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів: 41211[3].
Логічно припустити, що оперативно-розшукова діяльність була насамперед спрямована на розкриття організованих груп та злочинних організацій.
У 2002 році було виявлено 722 групи, у складі яких діяло 3205 осіб, які скоїли 6467 злочинів. При цьому за вчинення злочинів організованою групою
до позбавлення волі засуджено 653 особи. У 2002 році в Харківській області
було виявлено 51 організовану групу та злочинну організацію і 237 осіб, які
діяли в їх складі. До позбавлення волі загалом було засуджено 3793 особи.
У зв’язку ж з чим були надані 4 000 санкції на зняття інформації з каналів
зв’язку? Як на мене, ці дані важко зіставити. Отже, вкрай необхідна публікація річних звітів, де були б вказані кількість санкцій, кількість відмов,
види злочинів, у випадку яких надавалися санкції, середня тривалість зняття
інформації з каналів зв’язку, кількість порушених за результатами ОРД кримінальних справ, тощо.
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Виникає ще інше питання. Інтернет не знає державних кордонів, і,
перехоплюючи повідомлення якого-небудь громадянина України, правоохоронні органи з неминучістю будуть втручатися в процес його інформаційного обміну з громадянами інших держав, на перехоплення повідомлень яких вони, узагалі говорячи, права не мають. Цей момент ні законопроект, ні закон про ОРД ніяк не враховують. Далі, очевидно, що
поняття моніторингу не укладається в рамки «зняття інформації з каналу зв’язку» щодо певної особи, яке розглядається в законі про ОРД. З вимог до системи моніторингу можна побачити, що в процесі моніторингу
буде досліджуватися трафік без прив’язки до конкретної особи, відносно
якої є дані про причетність до скоєного злочину чи злочину, що готується. Це схоже на дії рибалки, що закидає невід і сподівається піймати якунебудь рибу. Не виникає сумнівів у тім, що істинна мета моніторингу – не
викрити конкретного злочинця, а знайти його, одержати інформацію про
підготовку до здійснення злочину чи вже скоєний злочин. Але одержання
судової санкції в цьому випадку втрачає зміст, а можливості для сваволі
нескінченні. Ні законопроект про моніторинг, ні закон про ОРД узагалі не
розглядають трафік як об’єкт правового регулювання і, відповідно, навіть
не постає питання про гарантії дотримання законності. Але ж це питання
стає ключовим при дослідженні трафіка в контексті дотримання права на
приватність. Отже, закон не прописує гарантій від зловживань у випадку
дослідження трафіка.
Проте і передбачені законопроектом гарантії дотримання законності
під час здійснення моніторингу зовсім слабкі. Незалежний нагляд за законністю відсутній. Ст.10 наказує знищувати інформаційні повідомлення,
відібрані помилково, інших повідомлень про збереження знятої інформації немає, а є тільки вказівка, що порядок ведення, зберігання та використання протоколу моніторингу визначається Кабінетом Міністрів України.
У статті 12 зазначено, що не підлягає розголошенню інформація стосовно
особистого життя, честі та гідності особи, що стала відома в процесі здійснення моніторингу. У ст.9 Закону про ОРД сформульовані більш сильні
гарантії законності при здійсненні ОРД, вони повинні поширюватися і на
систему моніторингу, коли моніторинг розглядається як засіб оперативно-розшукової діяльності. У кожному випадку наявності підстав для проведення ОРД заводиться оперативно-розшукова справа. Без заведення цієї справи ОРЗ забороняються. При цьому виноситься постанова, у якій
вказується місце та час її складання, посада й прізвище особи, яка її підписала, підстава і мета заведення оперативно-розшукової справи. У випадках порушення прав і свобод людини або юридичних осіб в процесі здійснення ОРД, а також у випадку, коли причетність до правопорушення особи, щодо якої здійснювалися ОРЗ, не підтвердилась, підрозділи, що проводили ОРЗ, повинні невідкладно поновити порушені права і відшкодувати
заподіяні моральні і матеріальні збитки. Громадяни України й інші особи
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мають право у встановленому законом порядку одержати від органів, що
проводили ОРЗ, письмове пояснення з приводу обмеження своїх прав і
свобод та оскаржити ці дії. Відомості, отримані внаслідок ОРЗ, що стосуються особистого життя, честі і гідності особи, якщо вони не містять інформації про вчинення заборонених законом дій, зберіганню не підлягають
і повинні бути знищені (частини 1,8,10 і 12 статті 9). На жаль, з частини 3
статті 9 видалена норма про знищення оперативно-розшукової справи,
якщо протягом шести місяців не встановлені дані, що вказують на ознаки
злочину, скоєного особою, щодо якої здійснювалися ОРЗ.
Очевидно, гарантії законності в законопроекті і законі про ОРД повинні бути узгоджені. Але ці гарантії слабо захищають від зловживань,
особливо якщо їх порівнювати з гарантіями законності в німецькому чи
угорському законах, які передбачають парламентський нагляд за законністю перехоплення повідомлень за допомогою роботи спеціальних органів.
У ці органи може звернутися зі скаргою кожний, хто вважає, що його кореспонденція контролюється спецслужбами незаконно. Цікаво, що німецький Комітет G-10 інформується міністром про всі дозволені ним обмежувальні заходи до того, як перехоплення почали здійснювати. Комітет
має право скасувати наказ міністра, після чого перехоплення негайно припиняється, якщо, через терміновість, воно було розпочате до одержання
дозволу. Після закінчення перехоплення особа, чиї повідомлення перехоплювалися, повідомляється про це, «якщо це не ставить під загрозу мету
розслідування». Уся непотрібна надалі документація повинна бути знищена.
На мій погляд, як законопроект про моніторинг телекомунікацій, так
і більш загальний закон про оперативно-розшукову діяльність незадовільні з погляду гарантій права на приватність і суперечать міжнародним
стандартам у цій області, оскільки приховують у собі потенційні порушення статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини й основних
свобод.
Підведемо підсумки. Законопроект про моніторинг комунікацій передбачає надмірні повноваження СБУ, перекладає фінансовий тягар по впровадженню системи моніторингу на провайдерів, не дає ясні і чіткі правові підстави для проведення моніторингу і не містить надійних гарантій
проти зловживань. У цілому законопроект здатний викликати порушення
прав людини й основних свобод і насамперед права на приватність. Тому
доцільно розробити цей законопроект заново з урахуванням норм законопроекту про захист персональних даних (при цьому необхідно також і погоджене внесення змін у закон про ОРД) і наступних рекомендацій.
1. Перелік злочинів, за яких дозволене зняття інформації з каналів
зв’язку, повинний бути звужений, їх необхідно чітко перелічити в законі.
2. Необхідно доповнити закон описом процедури одержання і продовження санкції на перехоплення повідомлень судом, нормою про об274

меження тривалості перехоплення. Бажано при цьому забезпечити передачу рішення суду з комп’ютера судді, уповноваженого давати санкцію
на перехоплення, безпосередньо в систему моніторингу, а також одержання суддею результатів моніторингу за запитом безпосередньо із системи при розгляді питання про продовження санкції.
3. Необхідно доповнити закон правилами збереження, використання
і знищення зібраних матеріалів, зокрема, правилами обміну зібраними матеріалами між різними органами і правилами складання підсумкового звіту.
Особливу увагу при цьому необхідно приділити правовому регулюванню
дослідження трафіка.
4. Необхідно зробити процедуру зняття інформації з каналів зв’язку
більш прозорою, увівши норму про обов’язкове інформування особи, чиї
повідомлення перехоплювалися, після закінчення перехоплення й ознайомлення особи з перехопленими матеріалами, які не містять відомостей, що
складають державну таємницю (подібні норми містяться в законах Німеччини, Австрії й інших країн). За таких умов положення закону про
оскарження незаконних дій служб, які здійснюють ОРД, зможуть бути
реалізовані.
5. Для інформування громадськості про масштаби таємного перехоплення повідомлень необхідно внести норму про публікацію річного звіту, що містить інформацію про кількість санкцій на перехоплення з указівкою видів злочинів, за яких було прийняте рішення про перехоплення,
кількість відмов у видачі санкції й іншої інформації. Така практика існує
в США і багатьох європейських країнах.
6. Необхідно ввести інститут незалежного нагляду за законністю моніторингу, що, з одного боку, одержував би автоматично копії всієї знятої
інформації, а з іншого боку, розглядав би скарги на незаконне зняття інформації з каналів зв’язку. Ці функції міг би виконувати відділ секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, відповідальний за дотримання права на захист інформації про особу.
7. Питання про фінансування розробки і впровадження системи моніторингу повинне вирішуватися на підставі угоди між СБУ і провайдером
з урахуванням антимонопольного законодавства і практики Європейського
суду по статті 1 Першого протоколу Європейської конвенції про захист
прав людини й основних свобод.
8. Вхідний код програмного забезпечення системи моніторингу й алгоритм моніторингу повинні бути відкритими (помітимо в дужках, що вхідний код і інші подробиці аналогічної системи в США – Carnivore – були
опубліковані під тиском громадськості восени 2000 р., приблизно через
півроку після того, як стало відомо про її функціонування).
[3] Ці та наступні статистичні дані наводяться за виданнями: Вісник
Верховного Суду України, 2003, №3, 2003, с. – та №4, с.36-41.
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***
Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» выразила свою обеспокоенность стремлением СБУ контролировать
действия в Сети и перлюстрировать электронную почту.
Тем, кто долгое время просуществовал «по-советски», ценность всего частного пока не очевидна. Возможно, по этой причине не встречает
сопротивления подготовка нового законопроекта, согласно которому СБУ
сможет узаконить прослушивание телефонных разговоров и просмотр
электронной почты. Вялая реакция общественности – не только результат
невнятного общественного представления, что же на самом деле представляют собой формулировки «мониторинг» или «реестр пользователей
интернета», но и прямое равнодушие к этой теме большинства соотечественников, по-прежнему воспринимающих электронную систему сообщений как «игрушку балованных детей», а возможность бесконтрольного
доступа к информации – как прямую подрывную деятельность.
Между тем только интернет-ассоциация Украины (ИнАУ) пожаловалась в ОБСЕ, где выступила с альтернативным докладом на совещании
в Варшаве. Само собой напрашивается вывод, что в интересах некоторых
государственных структур необходимо создание системы тотального контроля.
По мнению генерального секретаря «Репортеров» Робера Менара,
интернет стал главной мишенью для действий СБУ. Он отметил попытки
госорганов отобрать администрирование украинского домена .ua у ООО
«Хостмастер», а также активность СБУ в полнейшей легализации мониторинга.
Если провайдеры и телефонные станции станут размещать необходимое оборудование для проведения информационного мониторинга и
введут реестр интернет-пользователей, то в недалеком будущем придется
надолго забыть о свободе слова. Допустить осуществление контроля спецслужбами – значит преступить не только этические нормы и конституционные права граждан, но и основные принципы предпринимательства, в частности, коммерческую тайну. Полномочий работать «на опережение» сотрудники спецслужб добивались всегда, но даже в советские времена к
подобным инициативам полагался хотя бы «фиговый листок» прокурорского ордера, а сам контроль не нес такого тотального характера. Странно,
зачем же теперь в стране, столь усердно стремящейся к демократии, «люди в штатском» желают легально вторгаться в нашу частную жизнь?
Так что даже если провайдеры и некоторые операторы разорвут соглашения с клиентами, ограничивающие право контроля за ними (а такие соглашения уже существуют) и начнут «мониторить», то для осуществления задач, поставленных СБУ, потребуется не только время, но и
серьезное финансирование.
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Некоторый информационный контроль в интернете можно осуществить даже сегодня – для прочтения электронного письма вполне достаточно пары-тройки администраторских команд с консоли сервера, принадлежащего провайдеру. В этом случае может быть задействована поисковая система по ключевым словам, выявляющая и письма от заграничных
друзей. Достаточно лишь установить выделенную линию связи и получить доступ системного администратора у провайдера, чтобы в автоматизированном режиме проверять весь поток e-mail. Если в письме имеются
словосочетания, помещенные в специальный список, оно может быть продублировано и отослано в мониторинговый центр. При этом никто не гарантирует защиты от корректирования, то есть изменения содержания
почты. При этом объяснить потерю или видоизменение письма можно чем
угодно. Причем ни о какой санкции суда здесь говорить не приходится.
(«Подробности», №43, 6 ноября 2003 г.)

***
Українські спецслужби запевняють, що чутки про тотальний контроль простору Інтернет значно перебільшені. Спростовуючи чутки, посадовці зі Служби безпеки України говорять про те, що закон «Про моніторинг телекомунікацій» передбачає застосування засобу моніторингу у
процесі оперативно-розшукової діяльності. Доступ до «чорних скриньок»
(так називають прилади, завдяки яким здійснюватиметься контроль), запевняє в інтерв’ю газеті «2000» заступник голови СБУ генерал-лейтенант
Анатолій Герасимов, – матимуть тільки чиновники найвищого рангу СБУ,
уповноважені у ході слідства перевіряти інформацію, що мандрує всесвітнім павутинням. У разі виникнення потреби перевірити пошту чи іншу
інформацію, надаватиметься спеціальний код, за яким працівник силового відомства зможе отримати доступ до конфіденційної інформації.
На противагу заспокоєнням, що лунають від силовиків, провайдери
б’ють на сполох. Інтернет асоціація України – наймасовіша організація,
яка об’єднує 95% учасників Інтернет-ринку України, висловлює побоювання, що більшість середніх і дрібних провайдерів просто не зможуть обладнати свої майданчики апаратурою, яку вимагає встановити власним коштом
Державний комітет зв’язку, а отже їм доведеться припинити роботу.
На питання «Кого контролюватимуть?» відповідає Альона Мішуренко,
виконавчий директор Інтернет асоціації України:
– Зрозумійте, що трафік розділити не можливо, розповідає Альона
Мішуренко, – тому СБУ матиме необмежений доступ як до інформації,
що продукують державні органи влади та підприємства, так і до приватного
листування, втручання до якого заборонене статтею 31 Конституції України. Кожен, хто живе в Україні повинен розуміти, до чого може призвести
тотальна перевірка...
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Зазначимо, що найбільша Інтернет асоціація України не делегувала
жодного члена до Координаційної ради «Українського мережевого інформаційного центру», який взяв на себе функції адміністрування домена
UA ще у середині 2003 року. Проте, чи буде домен верхнього рівня підконтрольний силовикам – невідомо, оскільки присвоєнням доменних імен
займається організація ICANN, що знаходиться у США і з нею українському уряду також доведеться узгоджувати свої наміри. Вона повинна зважити усі за і проти у цьому питанні перед тим, як віддати український Інтернет-простір у розпорядження урядових структур.
Зрозуміло, якщо український сегмент всесвітнього павутиння підпаде під контроль держави, отримати дозвіл на створення інформаційного
сайту буде дуже складно. З цього приводу варто зазначити, що у проекті
закону «Про моніторинг» сказано, «Суб’єкти діяльності у сфері інформатизації зобов’язані дотримуватись <…> достовірності, повноти та своєчасності інформації, що надається користувачеві». Суб’єктами у цій сфері
може бути будь-який сайт, інформаційний чи рекламний, а отже, держава
прагне встановити контроль над рекламою, яка представляє іншу сферу
інформаційної діяльності.
Таким чином, намагання держави встановити контроль над доменом
UA та поява законопроекту «Про моніторинг телекомунікацій» становлять
ланцюг, який замикається на президентських виборах 2004 року. Журналісти повинні намагатися розірвати ланцюг для того, щоб він не перетворився
на зашморг для свободи слова в Україні.
26 листопада пройдуть громадські слухання «Про моніторинг телекомунікацій» в яких планують взяти участь представники Служби безпеки
України, галузевих організацій та ЗМІ. Інтернет асоціація України планує
виступити з пропозиціями щодо демократизації законопроекту та узгодження його із нормами світової практики. Час покаже.
(www.imi.org.ua, «Полтавський обласний медіа-клуб, №57, 24 листопада 2003 р.)

***
Правозащитники и политологи отмечают несоответствие предложений СБУ ввести глобальную систему слежки в телекоммуникационных
сетях правам человека, в частности, на тайну переписки и корреспонденции. В законопроекте об этом речь вообще не идет, упоминается лишь то,
что права и свободы гарантируются государством. Не указаны в документе и условия, на которых может происходить слежение, т.е., список преступлений, при которых возможен мониторинг, максимальный его срок.
Они якобы записаны в других законах. Правда, в проекте есть норма, что
разрешение на снятие информации с каналов связи дает суд. Однако эксперты указывают на неурегулированность такой процедуры.
Ныне судебная санкция на прослушивание осуществляется на основании письма Верховного Суда Украины от 1996 года, где описаны всего
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лишь основные принципы предоставления разрешений, без какой-либо
конкретики. К тому же это письмо не может считаться действительным, т.к.
не зарегистрировано в Минюсте.
Тем временем суды активно пользуются сим сомнительным с юридической стороны документом. В прошлом году было выдано более 40 тысяч санкций на снятие информации правоохранительными органами, что,
по словам правозащитников, значительно превышает количество аналогичных разрешений в западных странах.
Политологи называют еще одну возможную цель инициатив СБУ –
контролировать политическую деятельность. Оппозиция отчасти права в
своих фобиях, что перехват информации с телефонов и интернета будет
использоваться в интересах конкретной политической силы, а это особо
актуально в преддверии президентских выборов.
(«Первая крымская», 5-11 декабря 2003 г.)

***
По материалам Интерфакса:
В Украине до десятка интернет-узлов оборудованы средствами мониторинга, заявил заместитель председателя Службы безопасности Украины
(СБУ) Анатолий Герасимов на общественных слушаниях проекта закона
«О мониторинге телекоммуникаций» 26 ноября.
При этом четыре интернет-узла принадлежат провайдерам, которые
внесены в реестр провайдеров, имеющих право предоставлять услуги государственным органам (это GlobalUkraine, «Инфоком», Elvisti и «УкрСат»).
В соответствии с приказом Госкомитета связи №122 от 17 июня 2002
года, одним из условий внесения провайдеров в указанный реестр является
установка мониторингового оборудования.
В то же время во время обсуждения прозвучали экспертные оценки,
в соответствии с которыми в Украине около 50 интернет-узлов, оборудованных спецсредствами.
По мнению руководителя интернет-провайдера «Релком-Украина»
Алексея Бурсука, до принятия закона «О мониторинге телекоммуникаций»
оборудование интернет-узлов таким оборудованием является незаконным.
«Таким образом происходит нарушение конституционных прав граждан
на тайну переписки, и виновные в этом должны быть наказаны», – считает он.
Аналогичное мнение во время слушаний высказали правозащитные
организации и Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ).
«Мы обращали внимание различных государственных органов, что
приказ №122 противоречит Конституции Украины и международным договорам, при этом получили ответ, что данная ситуация нуждается в изучении», – сказал член правления ИнАУ Игорь Дядюра.
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В Украине работает около 400 интернет-провайдеров, при этом крупные провайдеры имеют по несколько интернет-узлов.
(«Подробности», 27-11-03 13:16)

***
«У той час, як за даними інтернет-сайта Держкомзв’язку системами
моніторингу вже обладнані вузли 4-х українських провайдерів, а за словами заступника голови СБУ Анатолія Герасимова кількість таких підприємств на сьогодні становить порядку 10, то за моїми особистими оцінками
ця цифра досягає 50», – сказав О. Бурсук.
Таку ситуацію О. Бурсук пояснює виданням Указу №122 Держкомзв’язку, у відповідності з яким провайдерам, які встановили на своїх вузлах системи моніторингу, надаються конкурентні переваги з боку органів
державної влади та інших державних структур, передає кореспондент
ForUm’у.
Надалі встановлення подібного обладнання і незаконне здійснення
моніторингу може призвести до зниження споживання і скорочення інформаційних потоків. «У регіонах Інтернет будуть використовувати ще менше», – зазначив О. Бурсук.
Водночас Служба Безпеки України продовжує працювати над створенням інтегрованої національної системи моніторингу, а розроблений
проект Закону «Про моніторинг комунікацій» якраз і необхідний СБУ
для законодавчого закріплення основних положень і правомірності створення й існування такої системи.
«Розробка національної системи моніторингу і засобів доступу до всіх
операторів зв’язку проводиться СБУ за узгодженням з усіма правоохоронними органами вже багато років, а загалом в Україні існує 28 ліцензіатів з
розробки засобів і систем моніторингу» – сказав Анатолій Герасимов.
Крім того, він зазначив, що право на використання систем моніторингу мають сім суб’єктів оперативно-розшукової діяльності, на яких доводиться три структури з правом контролю.
При цьому існуючі масштаби таємного стеження в Україні дивують:
за даними одного з суддів Верховного Суду України тільки в 2002 році
було видано більш ніж 40 000 дозволів на зняття інформації з каналів
зв’язку.
(27 листопада 2003 р., ForUm, http://ukr.for-ua.com)

***
В прошлом году суды Украины выдали 40 тыс. разрешений на снятие информации с каналов связи, что значительно превышает количество
аналогичных разрешений в других странах. Такие данные обнародовал в
среду во время общественных слушаний законопроекта «О мониторинге
телекоммуникаций» руководитель Харьковской правозащитной группы
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Евгений Захаров. Более всего разрешений – около 4 тыс. – по его словам,
было выдано в Харьковской области.
«При этом в 2002 году было выявлено 722 преступные группы, в составе которых действовало 3,2 тыс. человек, которые совершили 6,5 тыс.
преступлений. При этом за организацию преступлений организованной
группой было осуждено 653 человека. Всего осуждено 41 тыс. человек. В
Харьковской области была выявлена 51 преступная группа, в которые
входили 237 человек. Всего в области осуждено 3793 человека, в связи с
чем было выдано 4 тыс. санкций на снятие информации – непонятно», –
сказал правозащитник.
Он напомнил, что мониторинг может быть осуществлен только по
решению суда в случаях тяжких или особо тяжких преступлений.
При этом Е. Захаров проинформировал, что процедура предоставления судебного разрешения осуществляется на основании письма Верховного суда Украины (ВСУ) №16/6 от 1996 года. В этом письме не указан
максимальный период осуществления снятия информации, что является
обязательным элементом в других странах. Кроме того, письмо не зарегистрировано Министерством юстиции и, в соответствии со статьей 57
Конституции, не может считаться действующим. Таким образом, по его
словам, суды пользуются документом, юридическая сила которого сомнительна.
(«Зеркало недели», №46, 29 ноября-5 декабря 2003 г.)
ІНШІ АСПЕКТИ ПОРУШЕННЯ ПРИВАТНОСТІ

Еще зимой нынешнего года в газете «Вгору» была напечатана статья
Александра Бурмагина «Должники напоказ» (№8 от 20.02.2003 г.). В ней
речь шла о том, как скадовские власти и газета «Черноморец» совместно
решили бороться с неплательщиками коммунальных платежей – периодическими публикациями в прессе «черных списков» должников, с указанием фамилий, сумм задолженностей и адресов.
Похоже, чиновникам Херсонской мэрии понравился противоправный
опыт скадовчан, и они тоже стали через газету горсовета «Херсонський вісник» обнародовать фамилии должников горводоканала, и тоже с адресами
и суммами задолженности. Невозможно поверить, чтобы никто в мэрии
областного центра и никто в редакции газеты не знал, что тем они нарушают законы Украины!
(«Вгору», м. Херсон, №30, 24 липня 2003 р.)

***
Виталий Васильченко, для «Пятницы»:
Каждый, у кого есть квартира, проходил процедуру инвентаризации
и регистрации в соответствующем харьковском бюро. И соответственно
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осталось после этого в бюро досье на квартирообладателя. Кто он, откуда, как его зовут... и сколько у него квартир, и что это за квартиры, и на
какие деньги он купил эту жилплощадь. Аналогичная ситуация и с юридическими лицами. Вся информация в полном объеме. Для налоговой
службы – вообще рай. Ведь покупка любой недвижимости подразумевает
наличие у «клиента» денег. И не только для налоговой. Мало ли в какие
руки может попасть эта информация. Конкуренты могут быть еще не худшим вариантом...
Подобные архивы есть в любой стране. Так что ничего, казалось бы,
страшного. Ну есть эта информация, так ее тщательно оберегают государственные служащие – надежда и опора нашего демократического государства!
Геннадий Иванович Бондаренко, заместитель начальника городского
бюро технической инвентаризации:
– У нас есть громаднейший архив. С 1943 года мы собираем архив. У
нас есть архив на каждый заборчик, на каждый туалетик, который поставлен хозяином в садочке у себя. Нас уже заколебали все эти правоохранительные органы, которые просят: дайте сведения на собственника
того иного строения. Я каждый день по 150 ответов даю. Просят из
прокуратуры, СБУ, УБОПа, Налоговой полиции и других – дайте сведения на того или иного собственника. Мы идем в архив и из архива это
выписываем...
Как же так? Оказывается, не берегут чиновники наши личные тайны.
Раздают направо и налево сведения про наши сугубо интимные владения
частной собственностью. И единственное, что их в этом огорчает...
Геннадий Бондаренко:
– Самое для нас страшное, что создали мы целое подразделение в
составе 5-6 человек, которое работает только на эти запросы. Я в день
подписываю от 80 до 160 запросов. Люди сидят, работают, и все это –
бесплатно!
Ну, это для первого заместителя начальника БТИ самое страшное в
том, что приходится делать работу и не получать за это ни копейки. Куда
же страшнее, на мой взгляд, тот факт, что полторы сотни человек в день
лишаются своих конституционных прав.
Сотрудники различных структур получают конфиденциальную информацию о человеке не по решению суда, а по собственной прихоти. И
никто ведь не контролирует, в каких целях будет использована та или
иная информация...
Геннадий Бондаренко:
– Идет просто запрос за подписью того или иного следователя, например, уголовного розыска: «Дайте информацию на разыскиваемого
преступника такого-то»... Или от начальника хозяйственного отдела
СБУ такого-то: «Дайте сведения о таком-то»... Благо, что у меня приятель замначальника СБУ по Харьковской области. Я позвонил и говорю:
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«Витя, ну что вы творите?» А он мне говорит: «А ты вообще их посылай, знаешь, куда... Потому что имеет право написать запрос только
начальник управления или его зам, и все... В общем, сержантам мы уже
информацию не раздаем...»
Не могу выразить, как меня радует этот факт. Теперь частную информацию о людях выдают исключительно лейтенантам. Впрочем, это уже
мои персональные домыслы...
И еще интересный момент – в запросах указывается, что тот или
иной гражданин преступник. А ведь, по нашим законам, «преступником»
может считаться человек исключительно по решению суда. Во всех остальных случаях – это только «подозреваемый». Хотя это такие мелочи по
сравнению со всем остальным...
Самое смешное во всем этом, что есть прямые указания и запреты от
Министерства юстиции и даже от господина Януковича лично, поступать
так, как поступают в БТИ, но...
Геннадий Бондаренко:
– Есть постановление Минюста Украины, и постановления, подписанные Януковичем, и есть временные положения по регистрации собственности, там четко и однозначно написано, что это конфиденциальная информация на каждого собственника и разглашению она не подлежит. Но! У нас же законов не меряно. Есть вот это временное положение, которое мы не имеем права нарушить, но есть закон о милиции,
о прокураторе, о СБУ, где ясно сказано, что на их любые запросы организации, которые находятся на их территории, обязаны отвечать. Они
так нам и пишут «Согласно Закону о милиции статьи такой-то дайте
информацию о таком-то...»
Вот такая у нас демократия. Между прочим, в советские времена тотального контроля государства над личностью следователю любого уровня для получения информации о человеке нужно было разрешение прокуратуры. Понятно, что подобное разрешение было всего-навсего формальностью, которая в наши просвещенные времена уничтожена как тяжкое
наследие тоталитарных времен.
В законе Украины про милицию сказано: «Міліція в Україні –
державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя,
здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань... Основні завдання міліції є: забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав
і свобод, законних інтересів...» Насколько совершенно бесконтрольный
доступ к информации о частной жизни граждан соответствует защите законных интересов этих же самых граждан, неясно. Но если уж такой крупный чиновник, как заместитель начальника БТИ, совершенно спокойно,
в присутствии многочисленных журналистов признается в том, что он
нарушает законы по сто пятьдесят раз на день, и еще сокрушается отсутствием должного финансирования этого нарушения, то чего уж тут хо283

теть от всех остальных. В том числе и от тех следователей, которые беззастенчиво пользуются несовершенством украинского законодательства.
Хочется сказать, что все это временные явления, что в законы внесут
необходимые поправки, но... Я почему-то в это не верю...
(«Пятница», г. Харьков, №37, 11 декабря 2003 г.)

***
Галина Терещук, радіо Свобода.
Нещодавно Галицький місцевий суд Львова почав розглядати справу,
яку можна назвати сімейним «касетним скандалом». Наталя Здорова звернулася з позовом до суду на свого колишнього чоловіка і його матір, котрі,
як підозрює екс-дружина, незаконно прослуховували її телефонні розмови.
Нічого особливого на перший погляд, окрім однієї деталі – свекруха
працює в обласному управлінні СБУ. Екс-чоловік пані Наталі Здорової приніс їй копію заяви про розірвання шлюбу, при цьому додав магнітофонну
касету. На ній був запис телефонних розмов жінки. Наталя Здорова звернулася в обласну прокуратуру з вимогою порушити кримінальну справу за
фактом незаконного прослуховування її приватних телефонних розмов. І
висловила свою підозру, що прослуховування організувала мати чоловіка, яка працює в управлінні СБУ на посаді прибиральниці. За поясненням
позивачка звернулася і в управління СБУ, де їй відповіли, що її колишня
свекруха немає службового посвідчення управління СБУ.
У свою чергу слідчий прокуратури не встановив факту порушення
таємниці телефонних розмов Наталі Здорової і встановлення спеціальних
технічних засобів негласного отримання інформації з боку працівників
УСБУ у Львівській області. У порушенні кримінальної справи відмовлено
за відсутністю складу злочину. Такий висновок прокуратура зробила із пояснень колишнього чоловіка і матері пані Наталі.
Жінка звернулася зі скаргою до генпрокурора України, повідомивши,
що касета існує, на ній чути чужі голоси, а прокуратура навіть не перевірила запису. З Києва справу передали на доопрацювання знову ж таки до
львівської прокуратури.
Як вислід, пані Здорова звернулася зі скаргою у Галицький місцевий
суд Львова. На першому судовому засіданні представник прокуратури
висловив переконання, що СБУ до цієї справи не причетна. Втім, позивачка наполягає на тому, щоб саме прокуратура встановила, хто її підслуховував. Допоки прокуратура знову вивчає цю безпрецедентну справу,
суд зробив перерву у своїх засіданнях.
Однак зауважу, що згідно із Кримінальним кодексом, порушення таємниці листування, телефонних розмов, кореспонденції, що передаються
засобами зв’язку або через комп’ютер, – караються штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами терміном до двох років, або обмеженням волі до трьох
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років. А ось отримання інформації карається штрафом від ста до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі терміном до чотирьох років, або позбавленням волі на такий же час.
Який зиск у цій справі матиме Наталія Здорова (матеріальний чи моральний), вирішить суд...
(«Права людини», м. Харків, №22, 1-15 серпня 2003 р.)

***
15.07.2003. В офіційній заяві Сергія Сухобока, голови Суспільноаналітичного руху «Група Громадян», і Олексія Миронова, головного редактора інтернет-видання «Обком», повідомлено, що протягом останнього тижня «брехливо посилаючись на п.24 ст.11 Закону України «Про міліцію» співробітники УБЕЗ жадають від контрагентів і партнерів «Групи
громадян» відомості, що складають конфіденційну частину договірних
відносин». «Ці дії є незаконними на тій підставі, що по відношенню до
«Групи громадян», членів і співробітників видання «Обком» не заведено
жодної оперативно-розшукової справи, у рамках якої міліція мала би
право збирати дану інформацію», – говориться в заяві. Автори документа
розцінюють дії УБЕЗ і «влади, що санкціонувала дії УБЕЗ», як «злочинні»,
що «спрямовані на те, щоб чинити моральний, психологічний і, можливо,
фізичний тиск на видавців інтернет-газети «Обком» і їхніх партнерів».
(Інститут масової інформації,
«Барометр свободи слова», липень 2003 р.)
Див. також – «Свобода», №30, 29 липня-4 серпня 2003 р.
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САМОРЕГУЛЯЦІЯ

КОНФЕРЕНЦІЯ «СВОБОДА СЛОВА ТА ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ – 2003»

Євген Захаров, Харківська правозахисна група:
18-19 вересня в приміщенні інституту післядипломної освіти Київського національного університету пройшла конференція «Свобода слова
та права людини в Україні – 2003». Конференція була організована Посольством США в Україні й Харківською правозахисною групою та мала на
меті репрезентувати стан з правами людини в Україні в перші сім місяців
2003 року в цілому і з деякими найбільш актуальними на сьогодні в Україні
фундаментальними правами та свободами – свобода вираження поглядів,
доступ до інформації, право на приватність, свобода від катувань та жорстокого поводження та доступ до правосуддя. Крім того, конференція мала
продемонструвати проміжні результати праці 42 організацій – переможців конкурсу Посольства 2003 року «Права людини та свобода преси».
Відповідно, конференція складалася з шести сесій: перше пленарне
засідання присвячувалося загальній оцінці стану з правами людини в Україні, наступні 5 сесій – ґрунтовному висвітленню проблем в кожній специфічній сфері, що перелічені вище. Організатори планували представити різні точки зору на стан з правами людини в Україні – влади, громадянського суспільства, міжнародних експертів – і запросили для 20-хвилинних
доповідей представників усіх цих груп. Проте почути оцінку від владних
органів не вдалося: ані віце-спікер парламенту Олександр Зінченко, ані
віце-прем’єр Дмитро Табачник, які попередньо дали згоду на виступ у
конференції, так і не взяли в ній участь. Голова Держкомітету з питань
молоді Валентина Довженко, яка сама запропонувала організаторам свою
участь, в останню хвилину відмовилася від виступу і надіслала свого
першого заступника Зєлінського, який говорив тільки про справи свого
Комітету. Отже, учасники конференції (а загалом взяло участь більше 200
представників державних і недержавних інституцій України та міжнародних організацій) у першій сесії слухали виступи Посла США в Україні
Джона Гербста, міжнародних експертів Олексія Коротаєва (Женева, Міжнародна Ліга прав людини) і Ешлі Гот’єр, заступниці генерального радника
U.S. News & World Report (Вашингтон) та Євгена Захарова. На мою думку, цей факт – відмова від участі в такій конференції вищих посадовців
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України та перший публічний виступ нового Посла США в Україні саме
на цій конференцій – яскраво демонструє реальне, а не деклароване, ставлення до прав людини. Виступ пана Гербста наводиться нижче...
Олексій Коротаєв висловив стурбованість міжнародних інституцій,
зокрема, профільних Комітетів ООН, ситуацією із застосуванням катувань в Україні, необґрунтованими обмеженнями свободи вираження поглядів, зокрема проявами цензури у вигляді «темників» та незаконного
обмеження доступу до інформації, зауважив, що деякі законопроекти, які
готуються в Україні, неякісні і несуть загрозу правам людини, – це, зокрема, проекти Кримінально-процесуального кодексу, закону про реєстрацію фізичних осіб, про моніторинг телекомунікацій та інші. Ешлі Гот’єр
розповіла про нові тенденції використання Першої поправки до Конституції США в контексті медіа законодавства та судової практики, що було
дуже повчальним для українських правників та журналістів, які побачили
сучасне американське ставлення до свободи висловлювань. Я робив мульті-медійну презентацію, підготовлену за допомогою працівника Посольства Ольги Жиряченкової, присвячену проміжним результатам Проекту Посольства США (подробиці в окремому тексті в рубриці «Практика
правозахисту»).
Регламент роботи тематичних сесій був такий. Для участі у кожній
сесії були запрошені доповідачі для 20-30-хвилинної основної доповіді та
модератори, які добре обізнані у відповідній тематиці. Бажаючі зробити
повідомлення до 10 хвилин мусили заздалегідь узгодити тему свого виступу і сесію з організаторами, після чого ця тема включалася до програми. Для виступів у дискусії виділили п’ять хвилин.
Враховуючи велику працю, яку провадили Голови парламентських
Комітетів з питань свободи слова та інформації Микола Томенко та з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин
Геннадій Удовенко в сферах, відповідно, захисту свободи вираження поглядів та захисту від катувань та жорстокого поводження, організатори
запросили їх зробити основні доповіді у відповідних тематичних сесіях. З
основною доповіддю у сесії «Доступ до правосуддя» виступив Ігор Коліушко, директор Центру політико-правових реформ, науковий консультант Комітету ВРУ з питань правової політики, у сесії «Право на приватність» – Роман Романов, менеджер правових програм Міжнародного фонду «Відродження», у сесії «Доступ до інформації» – я. Слід зазначити, що
пан Удовенко врахував відсутність оглядової доповіді про стан з правами людини в Україні з точки зору держави в перший день конференції і в
своїй сесійній доповіді не обмежився тільки проблемами запобігання катуванням та жорстокому поводженню. Він фактично виклав офіційну позицію держави щодо захисту прав людини, відзначив позитивні моменти –
прийняття Конституції, введення інституту Уповноваженого ВРУ з прав
людини і успішну в цілому працю апарату Уповноваженого, прийняття
низки прогресивних законів, вступ до Ради Європи, приєднання до низки
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міжнародних угод Ради Європи, можливість звернення до Європейського
суду з прав людини та перші успішні справи в Суді, поліпшення ситуації
в сферах міжконфесійних та міжнаціональних відносин та інших сферах.
Пан Удовенко охарактеризував також негативні моменти і проблеми, які
потребують вирішення, зазначивши в якості головної такої проблеми низьку правосвідомість та невиконання законодавства на практиці. Доповідь
Геннадія Йосиповича була, на мою думку, дуже доречною і вдалою, він
певною мірою збалансував і збагатив загальний огляд стану з правами
людини, наданий на першій сесії.
На мою думку, запропонований організаторами формат конференції
виправдав себе. Конференція вийшла динамічною та інформативною і
продемонструвала зростаючу зрілість недержавних організацій. Насичені
і яскраві пленарні доповіді, змістовні та цікаві виступи за програмою, динамічні дискусії нікого не залишили байдужими. Влучними та корисними
були виступи в ході дискусії усіх сесій міжнародного експерта з Женеви
Олексія Коротаєва, який постійно порівнював події в Україні з уявленнями про права людини, що прийняті в євроатлантичному світі, до якого
прагне Україна. Рівень майже усіх виступів на конференції був високим.
Про це свідчать і результати оцінки конференції. Великий інтерес викликали також результати виконання Проекту Посольства США: жодної папки з друкованими матеріалами конференції не залишилося (усі 200 примірників розібрали, декому, хто спізнився, навіть не вистачило). За моєї
пам’яті це перша така успішна велика конференція з прав людини в Україні,
і я радий, що ХПГ була причетною до її організації. Хочу висловити велику
вдячність працівникам Відділу преси, освіти та культури Посольства США,
завдяки відданій праці яких конференція й була такою цікавою.
У кінці першого дня конференції відбувся Прийом на запрошення
Посла США в Україні Джона Гербста. Учасники конференції отримали
приємну можливість поспілкуватися з паном Гербстом, іншими працівниками Посольства та колегами.
Далі подаємо коротке резюме тематичних сесій.
1. Свобода вираження поглядів в Україні

Модератор Роман Романов, Міжнародний Фонд «Відродження».
Пленарна доповідь – Микола Томенко.
У роботі сесії взяли участь:
Наталія Лігачова, «Телекритика». Право на інформацію як передумова професійної діяльності журналістів. Шляхи та засоби захисту й
самозахисту.
Валерій Іванов, Академія української преси. Моніторинг стану свободи преси в Україні.
Олександр Чекмишев, заступник директора Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, голова комітету «Рівність можливостей». Маніпуляція у засобах масової комунікації та технології протидії.
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Олексій Свєтіков, голова Луганського відділення Комітету виборців
України (КВУ). Європейська перспектива як засіб відстоювання права на
свободу слова: луганський досвід.
Ян Чайковський, філософський та культурологічний журнал «Ї», Львів.
Міф про свободу слова в Україні.
Микола Козирєв, Громадський комітет захисту конституційних прав
і свобод громадян, Луганськ. Свобода слова в дзеркалі моніторингу районних газет Луганської області.
Олена Волочай, Всеукраїнська Незалежна Суддівська Асоціація
Інститут поваги до суду.
Олег Целуйко, ХПГ. Якою буде юриспруденція Європейського суду з
прав людини щодо свободи вираження поглядів в мережі інтернет?
У дискусії взяли участь п’ять учасників.
Ми маємо інформаційну війну влади проти власного народу. Журналісти все більше і більше отримують інформацію із одного джерела, і інформаційні повідомлення різних телеканалів стають схожими як дві краплини води. Необхідний моніторинг редакційної політики медіа і з’ясування
того, чи дійсно новини відповідають сучасним стандартам щодо інформування суспільства. З другого боку, влада веде війну з тими журналістами,
що намагаються сумлінно виконувати свої професійні обов’язки. Політична
опозиція ізольована від основних медіа, про це свідчать результати моніторингу, виконаного Академією української преси. Команда Президента
брутально втручається в роботу органу, який за статусом має бути незалежним – Національної ради з питань телебачення і радіо. Ситуація в парламенті не дозволяє сподіватися на прийняття нових якісних законів, головне сьогодні – дати відсіч законопроектам, які порушують або необґрунтовано обмежують права людини і основні свободи, паралельно слід напрацьовувати нові законопроекти на майбутнє. Треба бути обережним з саморегуляцією журналістського середовища: зокрема, профспілки мають включати більшість журналістів видання, якщо не усіх, і займатися саме захистом
трудових прав.
Майбутня виборча кампанія сьогодні виходить на перший план. Зусилля суспільства мають бути спрямовані на проведення чесних і прозорих виборів. Рада Європи зголосилася надіслати довготермінову моніторингову місію для спостереження за президентськими виборами. Слід
підкреслити особливу роль ЗМІ в період виборчої кампанії.
На сьогоднішній день є необхідними:
– систематичний моніторинг свободи вираження поглядів, систематичні консультації медіа та журналістам та правові дії на їх захист;
– аналіз усіх судових процесів щодо застосування цензури;
– ознайомлення суспільства з законом проти цензури, що прийнятий
на початку квітня цього року, щоби він почав працювати на журналістів;
– відповідна реакція суспільства на кожний випадок порушення свободи слова;
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спеціальна програма правової підтримки медіа у зв’язку з виборчою
кампанією, що наближається (якщо вибори, звичайно, не відмінять);
новий мораторій на податкові та інші перевірки медіа, як це було під
час минулих виборів.
2. Доступ до інформації в Україні

Модератор Тарас Шевченко, «Інтерньюз».
Пленарна доповідь – Євген Захаров.
У роботі сесії взяли участь:
Сергій Федоринчик, «Зелений світ». Недоліки державної концепції
інформаційної політики.
Олександр Степаненко, «Зелений світ», Чортків. Приховування інформації, як вагомий інструмент самозахисту об’єднаних корупціонерів
(на прикладі зловживань у ДЛГО «Тернопільліс»
Олександр Букалов, «Донецький Меморіал». Доступність інформації
та реформа пенітенціарної системи: закон та практика.
Євген Байрамов, Луганське відділення КВУ, Луганське відділення
КВУ. Доступ до інформації про бюджет органа місцевого самоврядування на прикладі Северодонецька.
Олег Целуйко, ХПГ. Виховання культури доступу до інформації: європейський досвід.
У дискусії взяли участь троє учасників.
З розробкою комп’ютерних правових систем і розвитком інтернету
доступ до парламентської інформації в Україні значно покращився. З’явилися безкоштовні сайти (наприклад, rada.kiev.ua), які містять усі законодавчі і більшість відкритих підзаконних актів. Комп’ютерна правова система «Ліга-Закон» включає усі нормативні акти, зареєстровані Міністерством юстиції. Але вона є платною і достатньо дорогою, нею можуть скористатися лише невеличка кількість організацій громадянського суспільства. Стали доступними і тексти багатьох законопроектів, отже, недержавні організації отримали можливість впливати на законотворчу роботу.
Доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні органів виконавчої влади, є незадовільним. Прогресивні закони «Про інформацію»,
«Про державну таємницю» та інші, що були прийняті в першій половині
90-х років, були фактично зведені нанівець підзаконними актами і незаконною практикою, що характеризується широким використанням незаконних грифів обмеження доступу до інформації. Це, зокрема, такі грифи,
як: «для службового користування» (ДСК), «не для друку», «опублікуванню
не підлягає». Ці поняття не визначені законом, порядок роботи з документами під грифами «не для друку» і «опублікуванню не підлягає» не визначений будь-якими зареєстрованими нормативними актами, а Інструкція про порядок роботи з документами під грифом ДСК написана в дусі
«старих добрих часів» тоталітарного режиму і тому практично закриває
доступ до таких документів.
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Державою охороняється «інформація, що становить державну або
іншу передбачену законом таємницю, конфіденційна інформація, що є
власністю держави, відкрита інформація, важлива для держави, незалежно від того, де ця інформація циркулює, а також відкрита інформація, важлива для особистості і суспільства, якщо ця інформація циркулює в органах державної влади і місцевого самоврядування, Національної академії
наук, Збройних Силах, інших військових формуваннях, органах внутрішніх
справ, на державних підприємствах, у державних установах і організаціях». З цих понять законом визначене тільки поняття «державної таємниці».
Звід відомостей, що охороняються державою, створений тільки для інформації, яка відноситься до державної таємниці і конфіденційної інформації, що є власністю держави (із грифом ДСК). Проте зводи відомостей із
грифом ДСК не опубліковані, а Звід відомостей, що становлять державну
таємницю, був опублікований відразу після його затвердження у 1995 році,
а потім був засекречений, як і наступні доповнення до нього. Таким чином,
рішення про обмеження доступу до інформації приймається не на підставі
відкритого нормативного акта, як це повинно бути в країні, що є членом
Ради Європи, а на підставі думки посадової особи, що несе відповідальність за охорону такої інформації.
З метою встановити, наскільки широко застосовуються незаконні
грифи, ХПГ проаналізувала всі документи, прийняті декількома центральними відомствами в 2000-2002 роках, щоби підрахувати кількість документів з цими грифами. Для цього була використана комп’ютерна правова система «Ліга-Закон». Виявилося, що найбільша кількість документів
із зазначеними грифами приймають Президент України і Кабінет міністрів, причому Президент використовує гриф «опублікуванню не підлягає»,
Кабінет міністрів – гриф «не для друку», а відомства – в основному гриф
ДСК. Крім того, усі документи з грифом ДСК мають у базі назви документів, звідки, принаймні, зрозумілий зміст документа. Документи ж із грифами «не для друку» і «опублікуванню не підлягає» мають тільки номери і
дату прийняття – таким чином, неможливо зрозуміти, до якого роду інформації вони відносяться.
Велика кількість безіменних документів, прийнятих Президентом і
Кабінетом міністрів, спонукала з’ясувати динаміку їхнього прийняття за
більш тривалий період. Виявилося, що широке застосування грифів «не
для друку» і «опублікуванню не підлягає» почалося в 1994 році. Очевидні
сплески прийняття таких документів і Президентом, і Кабінетом міністрів. Хоча чіткої кореляції між сплесками немає, найчастіше вони збігаються з періодами виборчих кампаній і проведення всеукраїнського референдуму. Число таких документів сягало 7% від загальної кількості. Звертає на себе увагу також те, що саме Президент України засекречує значно
більшу кількість документів, ніж Кабінет міністрів або будь-яке інше відомство. А початок росту кількості документів Президента з цим грифом
у 2002 році співпадає з призначенням на посаду Голови Адміністрації
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Президента Віктора Медведчука. У вересні 2002 року кількість документів
з грифом «опублікуванню не підлягає», підписаних Президентом, досягла
майже 10% від їхньої загальної кількості.
Учасники конференції наводили багато прикладів незаконного засекречування суспільно значущої інформації як на центральному (план дій
«Україна-НАТО», угода про газовий консорціум, Положення про Державне управління справами, інформація про збільшення зарплатні членів
Вищої ради юстиції, тощо), так і на регіональному рівнях (наклад тернопільської газети «Свобода» з інформацією депутатської комісії облради
про зловживання в ДЛГО «Тернопільліс» був знищений, мерія Сєверодонецька досі приховує від місцевих жителів бюджет міста, тощо). У той же
час вони відзначали, що ситуація є строкатою: деякі органи державної
влади та місцевого самоврядування, навпаки, стають більш відкритими,
інформують громадськість про свої рішення через власні сайти, громадські слухання тощо.
Для виправлення ситуації в цілому необхідно прийняти сучасний закон про доступ до інформації та припинити практику використання незаконних обмежувальних грифів. Сама ситуація з доступом до інформації має
бути під пильним постійним контролем громадськості.
3. Право на приватність в Україні

Модератор Євген Захаров.
Пленарна доповідь – Роман Романов.
У роботі сесії взяли участь:
Максим Щербатюк, Інтернет-асоціація України. Право на приватність в Інтернет: реалії і перспективи.
Євген Захаров, ХПГ. Система реєстрації фізичних осіб і право на
приватність.
Інна Банах, фонд «Повернення до життя», Знаменка Кіровоградської обл. Аналіз українського законодавства щодо ВІЛ-інфікованих в контексті дотримання права на приватність.
У дискусії взяли участь вісім учасників.
Право на приватність (саме так ми перекладаємо українською мовою
англійське privacy) є, в певному сенсі, новим для українського суспільства. За радянських часів з їхнім постійним «квартирним питанням» і тотальним стеженням за особистістю не могло й мови бути про повагу до недоторканності приватного життя, кореспонденції, житла, тощо. Як влучно зазначив Євген Сверстюк, «тут у суспільній свідомості мозоль». Тому
так рідкісні судові позови у зв’язку з порушенням приватності, тому так
легко долають парламентську залу законопроекти про реєстрацію фізичних осіб, хоча в них очевидним чином порушується право на захист інформації про особу, яке має конституційний захист.
Учасники конференції були ознайомлені з сучасними вимогами щодо дотримання права на приватність і розглянули основні положення за292

конопроектів про моніторинг телекомунікацій та інших нових законодавчих актів щодо зняття інформації з каналів зв’язку, законопроектів про реєстрацію фізичних осіб, захист персональних даних та інших. Доповідачі
піддали ці законопроекти серйозній критиці у зв’язку з порушенням приватності, яка там закладена. Відзначалося, що явочним порядком вже повним ходом йде реалізація Єдиної державної автоматизованої паспортної
системи, яка поки що не закріплена законом, що вже почалася заміна паспортів, що існує виражена тенденція запровадити існуючий податковий
індивідуальний номер у якості багатоцільового універсального коду особи, який буде використано в усіх документах особи. Була висловлена точка зору, що повномасштабна реалізація цієї концепції перетворить країну на поліцейську державу, оскільки надасть змогу силовим структурам
збирати різноманітну інформацію про особу без її згоди і визначення мети збору. Тому важливою задачею правозахисних організацій є аналіз відповідних законопроектів і підготовка пропозицій щодо усунення їхніх недоліків.
Учасники конференції жваво обговорювали питання доступу до медичної інформації про особу, особливості такого доступу у випадку важких захворювань, таких, як, наприклад, СНіД. Це обговорення виявило
низку стереотипів, які досі не подолані суспільною свідомістю. Одним з
висновків цієї дискусії є необхідність ознайомлення громадськості з сучасними підходами до дотримання права на приватність і, зокрема, права
на захист персональних даних. Існуючі законопроекти захисту персональних даних потребують суттєвої переробки, однак найважливішим є те,
що розгляд цього законопроекту має передувати усім іншим законопроектам, що стосуються збору персональної інформації. Законопроекти, які
стосуються обробки інформації про особу, мають розглядатися через
призму дотримання права на приватність...
(«Права людини», м. Харків, №26, 16-30 вересня 2003 р.)
ОГЛЯД ПРОМІЖНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУ ПОСОЛЬСТВА США
В УКРАЇНІ «ПРАВА ЛЮДИНИ ТА СВОБОДА ПРЕСИ» ЗА ПЕРІОД
БЕРЕЗЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2003 Р.

Євген Захаров, Харківська правозахисна група (із виступу на конференції 18 вересня):
8 листопада 2002 року другий заступник Державного секретаря США
з питань Європи та Євразії, Стівен Пайфер оголосив конкурс проектів від
українських НУО та ЗМІ, що сприятимуть становленню свободи преси та
дотриманню прав людини. Мета конкурсу: а) підвищення здатності регіональних НУО здійснювати моніторинг та повідомляти про порушення
прав людини; б) інформування громадськості про міжнародні стандарти
прав людини та свободи преси; в) зміцнення юридичної основи захисту
прав людини та свободи ЗМІ, а тематичні пріоритети наступні: а) моніто293

ринг та повідомлення про порушення прав людини та свободи слова; б)
створення довідкової служби для юридичної допомоги жертвам порушення
прав людини або свободи слова; в) перевірка тюрем та інших установ, закритих для широкого загалу, і поширення інформації про умови утримання
в них людей; г) інформування громадськості про права людини та свободу
слова шляхом створення радіо/теле передач, окремих розділів в газетах та
журналах, розповсюдження інформації, надання консультацій та проведення круглих столів.
На конкурс було подано 234 заявки. Переможцями стали 42 організації, які отримали гранти розміром від 6 до 8 тисяч доларів США (загальна
сума більше 300 тисяч доларів США) для здійснення Проекту «Права людини та свобода преси» в період квітень-грудень 2003 року. Посольством було
надано 20 грантів для праці в галузі свободи ЗМІ і 22 гранти для праці в
інших сферах прав і свобод людини. Гранти розподілялися за регіональним
принципом: було надано 1-2 гранти в кожну область України, що є безумовною позитивною рисою Проекту.
Харківська правозахисна група (далі ХПГ) виконує в цьому Проекті
функції координації, збору та розповсюдження інформації, надання консультацій, підготовки і проведення спільних публічних заходів (навчального тренінгу на початку проекту та конференції в вересні з демонстрацією
проміжних результатів) та узагальнення результатів роботи всіх партнерів
у вигляді проміжних та фінальних звітів. ХПГ має обов’язок підготувати,
надрукувати і розповсюдити серед урядових та неурядових організацій
підсумковий звіт у березні 2004 року.
Проект розпочався з проведення 5-денного тренінгу для виконавців
проекту та інших організацій. Протягом березня ХПГ підготувала до друку
та надрукувала наклад книги «Свобода вираження поглядів в Україні-2002»
українською та англійською мовами (відповідно 1000 та 500 примірників,
320 та 160 стор.) Тренінг був проведений з 29 березня по 2 квітня в Харкові,
у ньому взяли участь 89 активістів недержавних правозахисних організацій
та 10 експертів-тренерів. До проведення тренінгу були залучені представники міжнародних організацій з прав людини, таких, як Article 19 (Велика
Британія), Гельсінкський фонд з прав людини (Польща), та відомі українські фахівці. 29-30 березня учасники тренінгу прослухали лекції «Вступ
до концепції прав людини», «Що таке захист прав людини?», «Громадські
приймальні правозахисних організацій», обговорили технічні й організаційні питання проекту: спільну діяльність та обов’язки партнерів, інформування, поширення інформації, консультації, звітність, ознайомилися більш
детально з планами усіх 42 учасників проекту. Після цього учасники проекту розбилися на чотири групи, в яких розглянули приклади успішних
проектів моніторингу та плани подальшої діяльності з наступних тем: свобода слова та свобода преси, доступ до інформації, доступ до правосуддя,
свобода від катувань та жорстокого поводження. 31 березня – 2 квітня
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чотирма фахівцями Гельсінкського фонду з прав людини була проведена
школа з методології моніторингу прав людини.
Кожен учасник тренінгу одержав наступні книги й інформаційні матеріали:
1. Свобода вираження поглядів в Україні-2001 (328 с.)
2. Свобода вираження поглядів в Україні-2002 (320 с.)
3. Свобода і практика ЗМІ в Україні (128 с.)
4. Бюлетень «Свобода висловлювань і приватність», №№ 3,4 (2000),
1-4 (2001), 1-4 (2002), 1(2003).
5. Проти катувань. Міжнародні механізми ООН (152 с.)
6. Проти катувань. Механізми захисту Ради Європи (200 с.)
7. Проти катувань. Огляд повідомлень, 1997-2001 (200 с.)
8. Свобода мирних зібрань та свобода об’єднань в Україні (200 с.)
9. Дотримання прав людини в Україні-2001 (64 с.)
10. Моніторинг прав людини. Інформаційні матеріали.
11. Виконання проектів по грантах посольства США. Інформаційні
матеріали.
Крім того, кожен учасник отримав книги, необхідні для роботи за
проектом, які були спеціально куплені ХПГ: російсько-англійський та українсько-англійський словники правничої термінології, популярну юридичну енциклопедію, Цивільний кодекс України, який вступає в дію з 1 січня
2004 року, довідник із зразками позовних заяв та інші видання.
Моніторинг свободи преси здійснювався на національному (Інститут
масової інформації, далі ІМІ, й Харківська правозахисна група) та регіональному (16 партнерських організацій) рівнях. ІМІ та ХПГ працювали за
близькою технологією. Вони отримували інформацію про інформаційні
конфлікти від своїх регіональних партнерів, здійснювали виїзди своїх
представників для з’ясування усіх деталей і надання правових консультацій, представляли інтереси журналістів та ЗМІ в судових процесах, інформували громадськість про події через свої сайти та електронні розсилки
та узагальнювали зібрану інформацію в щомісячних електронних виданнях «Барометр свободи» (ІМІ) та «Свобода висловлювань в Україні» (ХПГ)
українською та англійською мовами. При цьому ІМІ більше взаємодіяло
із власними регіональними кореспондентами, а ХПГ використовувала
матеріали, надіслані партнерами за проектом та іншими організаціями, –
тим же ІМІ, Асоціацією професійних журналістів та рекламістів Житомирщини, кіровоградською асоціацією «Громадські ініціативи», Громадським комітетом захисту конституційних прав і свобод громадян (Луганськ), Херсонською, Закарпатською, Луганською та Чернівецькою обласними організаціями Комітету виборців України, газетою «Вікна» (Калуш),
Полтавським медіа-клубом та іншими організаціями. В результаті зафіксовані випадки прямої та непрямої цензури з боку різних органів державної влади, випадки злочинних замахів на журналістів, виграно декілька
судових справ по дифамації. Слід відзначити, що ІМІ та ХПГ удало допо295

внювали одне одного: ІМІ більше уваги приділяло наданню правової допомоги, а ХПГ – аналізу і коментуванню законопроектів в галузі свободи
висловлювань.
Однією з успішних ідей Проекту була організація консультацій учасникам проекту безпосередньо в місцях, де працюють партнери, та в Харкові, куди приїжджали представники партнерських організацій. Протягом квітня-серпня працівник ХПГ Олег Целуйко побував в партнерських
організаціях в Черкасах, Полтаві, Кременчуку, Сумах, Запоріжжі, Кіровограді, Знам’янці, Чернівцях, Калуші, Івано-Франківську, Львові, Луцьку,
Нововолинську, Хмільнику, Хмельницькому, Тернополі, Ужгороді, Чернігові, Житомирі. Усюди він зустрічався окрім партнерів з представниками
обласного комітету з питань інформації (регіональні підрозділи Державного комітету з питань телебачення і радіомовлення), апеляційного суду,
обласної прокуратури, намагаючись вислухати точку зору другої сторони
в інформаційних спорах, щоби з’ясувати причини регіональних інформаційних конфліктів. Ці поїздки виявилися дуже плідними як з точки зору
збору інформації, так і з точки зору ефективності правничих консультацій.
Так, наприклад, швидке отримання і розповсюдження інформації про кримінальну справу по статті 344 Кримінального кодексу проти 7 місцевих
газет, зустрічі з редакторами газет, зустрічі з представниками прокуратури,
які виконували доручення Генеральної прокуратури щодо виїмки примірників газет та допиту головних редакторів газет, обговорення перспективи
цієї кримінальної справи привело до того, що до цієї справи була прикута
увага громадськості, обставини справи жваво обговорювалися в пресі, а
порушення кримінальної справи було піддане нищівній критиці. В результаті справа була закрита в травні (подробиці див. в статті Олега Целуйка
в СВіП №2 за 2003 р.)
Асоціація професійних журналістів та рекламістів Житомирщини
успішно проводила регіональний моніторинг свободи преси по всіх напрямках: вона фіксувала інформаційні конфлікти в своєму регіоні, надавала безкоштовні юридичні консультації журналістам та ЗМІ, зокрема,
тим, проти яких були подані позови до суду, в деяких випадках здійснювала захист в судових процесах, висвітлювала узагальнені результати моніторингу у власному щомісячному журналі «Медіа Адвокат» (вийшло два
спарених випуски 1-2 та 3-4), цінною рисою якого є, серед іншого, публікація судових рішень. Асоціація отримала важливі результати, проводячи моніторинг 13 обласних газет Житомирщини. Вони свідчать про втручання
місцевих органів влади, зокрема підрозділу обласної держадміністрації, у
діяльність редакцій місцевих періодичних видань шляхом розсилки чи
передачі їм матеріалів, обов’язкових для друкування в газеті. За виснувками дослідників, в місцевій житомирській пресі спостерігається тенденція до штучного висвітлення суспільно-резонансних тем (як, наприклад,
обговорення конституційної реформи) під одним кутом зору. Альтернативна точка зору зовсім відсутня у державних ЗМІ, не достатньо представ296

лена у недержавних. Не надається можливість для публікації опозиційним
політикам, здебільшого вони можуть висловити свою думку лише в тих
партійних виданнях, які їм же і підпорядковані. Недержавні видання друкують матеріали опозиційних партійних лідерів лише на правах реклами
(не у виборчий період). Це є для них виправданням для органів виконавчої
влади за те, що такий матеріал був розміщений.
Докладний опис регіональних інформаційних конфліктів подала Херсонська регіональна організація Комітету виборців України на базі моніторингу публікацій в 10 місцевих газетах. Ті ж самі джерела – публікації в
газетах – використовував журнал «Ї» для аналізу стану свободи слова в Львівській і Волинській областях. Були проаналізовані всі інформаційні публікації на цю тему в трьох найбільш популярних газетах Львівської і трьох –
Волинської областей. Виявилося, що Львівська область значно активніша
і відкрита для преси, ніж Волинська, львівські газети мають значно вищу
фінансову спроможність, що відбивається і на якості матеріалів, хоча загалом рівень матеріалів, на думку дослідників, низький і популістський.
А Сумський обласний комітет молодіжних організацій провів соціологічне опитування жителів Сум та міст Глухів, Лебедин, Охтирка, Ромни Сумської області щодо прозорості місцевої влади та довіри до ЗМІ і отримав
невтішні результати: сумчани в більшості своїй не вірять в те, що вибори
на посаду Президента Україні будуть чесними, прозорими і демократичними, рівень демократії не зміниться, а позитивна відповідь щодо можливості впливу на владу через громадські організації коливалася від 51.7% в
Охтирці до 31% в Лебедині. Отже, треба ще багато працювати, щоби досягнути реального впливу громадських організацій на ситуацію і змінити
ставлення людей до дій, спрямованих на суспільні зміни.
Окрім моніторингу свободи преси учасниками проекту здійснювався
моніторинг інших прав і свобод. Так, Харківський обласний союз солдатських матерів підготував ґрунтовний аналітичний звіт за результатами
моніторингу прав людини в армії, де дав класифікацію порушень прав
людини і вказав шляхи для усунення порушень. Харківська правозахисна
група вела збір інформації про випадки катувань та жорстокого поводження в органах внутрішніх справ, місцях позбавлення волі та армії, аналізувала законодавство з метою визначити норми законів, вразливі в сенсі
можливості застосування катувань. Благодійний фонд «Повернення до
життя» провів аналіз нормативно-правових актів, що стосуються ВІЛ-інфікованих. Херсонська обласна організація Комітету виборців вела моніторинг порушень широкого спектру прав людини за публікаціями в 10 місцевих виданнях і підготувала систематизований опис цих порушень. Аналогічну працю виконав Закарпатський осередок Комітету виборців України.
Деякими партнерами, зокрема, ХПГ, приділялася велика увага як прийнятим законопроектам, так і законопроектам, що розглядаються Верховною Радою України, і пов’язані з тематикою проекту. Були підготовлені коментарі, зауваження та пропозиції до низки законів та законопроектів:
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«Про внесення змін до Конституції України», «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про боротьбу з тероризмом», «Про внесення змін до
деяких законів України (у зв’язку з введенням в дію Закону «Про боротьбу
з тероризмом»)», «Про захист персональних даних», «Про свободу пересування», «Про Державний реєстр фізичних осіб», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо сфери охорони державної таємниці)», до проекту Кримінально-процесуального кодексу (тексти див. в збірці «Правові коментарі»). Ці пропозиції та зауваження спрямовувалися
до відповідних парламентських комітетів, розміщувалися на декількох
сайтах, друкувалися в пресі, зокрема, в газетах «Дзеркало тижня», «Юридичний вісник України», «Львівській газеті», журналі «Кореспондент».
Деякі з цих досліджень вже виявилися результативними. Наприклад, аналіз Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
сфери охорони державної таємниці)», прийнятого Верховною Радою 9 липня, був надрукований в низці відомих електронних видань (сайти «Майдан», «Обком», «Телекритика», ІМІ, ХПГ), газетах «Дзеркало тижня» та
«Юридичний вісник України». Ще раніше журналістська громадськість
та експерти в галузі свободи висловлювань, в тому числі ІМІ та ХПГ,
звернулися до Президента з пропозицією ветувати цей Закон. В результаті Президент використав це право, і Закон в цьому вигляді не буде діяти.
Парламентом були також враховані деякі пропозиції ХПГ щодо законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України (у зв’язку з введенням в дію Закону «Про боротьбу з тероризмом»)»: були видалені найбільш
одіозні норми, які дозволяли у деяких випадках вести прослуховування
телефонних розмов без санкції суду і проводити оперативно-розшукові
заходи без відкриття оперативно-розшукової справи...
Крім того, успішно закінчена в суді справа по дифамації, яку супроводжувала ХПГ, проти полтавської журналістки Дружиніної: заявникам
було відмовлено в позові...
Декілька слів про підготовку узагальненого проміжного звіту до конференції. ХПГ отримала проміжні звіти про виконання Проекту від 24
організацій з 42, при цьому 7 з них – це, власне, не звіти, а підготовлені в
ході виконання проекту матеріали. Таким чином, ХПГ могла узагальнити
тільки частину звітної інформації. Вона представлена у вигляді п’яти брошур формату А4, які надруковані у кількості 200 примірників і розповсюджені серед учасників конференції. Ми зібрали в одну брошуру 17 проміжних звітів («Проміжні звіти виконавців проекту», 56 стор.). Результати
моніторингу свободи вираження поглядів за усіма джерелами репрезентовані в збірці «Свобода висловлювань в Україні-2003, січень-серпень» (172
стор.). Брошура «Регіональний моніторинг свободи преси» (40 стор.) містить матеріали по Житомиру, Сумам, Львову та Луганську. Збірка «Правові коментарі» (96 стор.) включає аналізи законопроектів і коментарі до
них (матеріали, підготовлені ХПГ, за виключенням одного тексту фонду
298

«Повернення до життя»). Збірка «Моніторинг прав людини в Україні.
Окремі аспекти» (148 стор.) включає опис фактів катувань та жорстокого
поводження, зібрані ХПГ та її партнерами за звітний період, моніторинг
прав людини в армії і два регіональних моніторинги прав людини в Херсоні та Закарпатті, підготовлені Херсонським та Закарпатським відділеннями КВУ. Крім того, ХПГ підготувала збірку «Freedom of Expression in Ukraine-2003, January-August» (58 стор., це частковий переклад англійською
мовою збірки «Свобода висловлювань...») й видала брошуру «Дотримання прав людини в Україні – 2002» (переклад доповіді Держдепартаменту
США). Нарешті, учасники конференції можуть подивитися виставку інших
видань ХПГ і замовити літературу, яка їм потрібна для роботи, ми надішлемо її безкоштовно поштою.
Посольство США сподівається розширити всеукраїнську мережу
НУО, що проводять моніторинг порушень прав людини та свободи преси
в регіонах. Надалі ця мережа може підтримуватися такими міжнародними
донорськими організаціями, як Програма розвитку ООН, коаліція «Партнерство за прозоре суспільство», Фонд «Євразія», Міжнародний Фонд «Відродження», Національний Демократичний Інститут, Міжнародний Республіканський Інститут, Європейська Комісія, Інститут «Відкрите Суспільство»...
(«Права людини», м. Харків, №26, 16-30 вересня 2003 р.)
УВАГА! ВАС МОНІТОРЯТЬ!

Олександр Хоруженко, м. Суми:
18 – 19 вересня цього року, за підтримки посольства США в Україні
та Харківської правозахисної групи, в Києві пройшла конференція під
промовистою назвою «Свобода слова та права людини – 2003». Серед запрошених гостей були відомі політики, правозахисники, представники
аналітичних інституцій, що активно відстоюють ті цінності цивілізованого світу, що в провідних демократіях існують вже понад два століття. Зокрема, ще в Французькій Декларації прав людини і громадянина 1789 р.
та 1 Поправці Конституції США (кін. XVIII ст.) було закріплене право
громадян на свободу слова. Натомість, українська пострадянська демократія до сих пір перебуває в летаргійному стані, започаткованому Декретом
Раднаркому «Про контроль над пресою» від 25 жовтня 1917 р., що приймався, перш за все, для маніпуляції громадською думкою.
Голова комітету ВР України з питань інформації та свободи слова
Микола Томенко зазначив, що функція журналіста як соціально-відповідальний фах, знівельована, і для покращення ситуації рекомендував власникам друкованих ЗМІ контролювати не зміст матеріалів, а дотримуватися чесності й відповідальності. Декларована законом політична свобода
нівелюється економічною несвободою. Найбільшою проблемою українських медіа є те, що жоден з них не залежить лише від рейтингів та дохо299

дів від реклами, як це відбувається у всьому світі. Прибутки ЗМІ не покривають витрат на вироблення інформаційного продукту. Тож, внаслідок
отримання періодичних дотацій як комунальні, так і формально незалежні
ЗМІ, виражають волю не громади, а інтереси своїх засновників.
Нагадаю, що в демократичному суспільстві не може бути державних
ЗМІ, в іншому випадку суспільство недемократичне та п. Томенко переконаний, що «парламентська більшість не піде на прозорість роботи місцевих газет», і «до виборів прийняти базовий документ з цього питання
не вдасться». Преса і влада – природні опоненти – так у всьому світі. Я
впевнений, якби ЗМІ було роздержавлено ще 10 років тому, ми жили б в
абсолютно іншій країні.
Сенс роздержавлення полягає в тому, щоб позбавити державу і владу
карикатурного й ганебного нині їхнього впливу на ЗМІ, і, зрештою, зробити ЗМІ незалежними.
Тобто – здійснити рішучий крок до відновлення демократії і гарантування людям конституційних прав на свободу слова і думки.
Роздержавлюючи ЗМІ, ми даємо можливість журналістам, в першу
чергу районним, обласним, писати правду. Вони не обов’язково почнуть
писати правду. Але вони отримають можливість це робити. Так, зараз проявів прямої цензури майже немає. Але існує потужна самоцензура. Під
страхом звільнення, втрати засобів до існування, журналіст контролює себе
і ніколи не піддасть критиці можновладця. Бо йому потрібно годувати
сім’ю, а якщо він втратить цю роботу, іншої він може взагалі не знайти.
Особливо в райцентрі.
Гадаю, кожен орган влади може видавати свій інформаційний бюлетень. Як він буде його розповсюджувати – то його справа. Головне – щоб
це був дійсно тільки інформаційний бюлетень, і більш нічого. Тобто, щоб
цей бюлетень тільки інформував, а не формував громадську думку.
Роздержавлювати треба всі ЗМІ, починаючи з одного й того ж дня.
Два неодмінні правила: 1) держава та її органи не можуть бути засновниками та власниками жодного засобу масової іформації; 2) з державного бюджету не можуть підтримуватися окремі конкретні ЗМІ, а державна підтримка мусить зводитися до фінансування програм і лише на конкурсній
основі.
Стосовно телебачення, то ситуація виглядає ще гірше. Фактично, в
країні склалися два медіа-холдінги: Гр. Суркіса (ТЕТ, УТ-1, Інтер, Студія
1+1) та В. Пінчука (ICTV, Новий канал, СТВ), які спільно формують в
форматі новин єдину політичну перспективу, при цьому бл. 78 % глядачів
позбавлені права альтернативного бачення суспільних подій; ці канали
не відокремлюють факти від коментарів; принципово відсутня версифікація подачі новин; зникли прямі ефіри, дебати з опозицією тощо.
Незалежні TV зникли через тотальну внутрішню цензуру власників,
які змушують журналістів подавати тенденційну, незбалансовану інформацію, не розуміють своєї користі від існування неупереджених медіа, бо
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у випадку зміни ситуації, вони теж можуть опинитися жертвами «права
сильного». І, оскільки, принцип TV як соціально-відповідального бізнесу,
поки-що ігнорується, поява суспільного телебачення і радіомовлення переноситься на віддалену перспективу.
Коли прийняти тезу, що міра свободи слова дорівнює нашому бажанню боротися за неї, то основним завданням для неурядових організацій та ще незалежних ЗМІ, є моніторинг порушень та якомога оперативне
публічне оповіщення громадськості про ці факти.
Особливо, коли йде війна... Війна влади проти свого народу...
(«Права людини», м. Харків, №26, 16-30 вересня 2003 р.
«Шлях перемоги», ч. 43, 16-22 жовтня 2003 р.)
ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ЗАХИСТ СВОБОДИ СЛОВА

«Отношения власти и СМИ». Журналистские слушания под таким
названием прошли в Херсоне. Инициатором мероприятия, состоявшегося
впервые, выступили общественная журналистская организация «Региональное информационное агентство «Пивдень» и херсонский корпункт газеты «Голос Украины». Формальным поводом для слушаний стала ситуация,
сложившаяся в Новой Каховке.
Попытки демократизировать херсонскую журналистику вызвали одобрение не у всех. Председатель областной организации Союза журналистов
Геннадий Лукив поинтересовался, откуда организаторы взяли деньги на
аренду зала, «если Союз себе такого позволить не может». А приглашенный начальник управления по вопросам печати облгосадминистрации
Иван Калиниченко, который еще недавно настоятельно советовал новокаховским журналистам подписать договор, объяснил действия Новокаховского горисполкома несовершенством законодательства.
К тому же чиновник начал активно «интересоваться» агентством «Пивдень»: имеет ли оно право называться региональным, правомерна ли его
регистрация. Уже на следующий день директора агентства, собкора студии
«1+1» Сергея Михеева пригласили в учреждение, зарегистрировавшее общественную организацию. Начальник Днепровского районного управления
юстиции Виктор Голотюк заявил, что, регистрируя это агентство, он превысил свои полномочия, и за это ему областное руководство уже устроило
«головомойку». Посему будет лучше, предложил чиновник, если агентство
«Пивдень»... самоликвидируется (Олег Кравченко).
(«Гривна»,- 25-27.02.03, №9 (425).

***
Вінницька обласна незалежна громадсько-політична газета «33 канал» розпочала акцію «Цивілізованій Україні – цивілізований інформаційний простір». Газета, що має найбільший тираж в регіоні – 62 тисячі
примірників, – запропонувала журналістам усіх ЗМІ області опублікувати
301

ті матеріали, які вони через цензуру, залежність чи політичні уподобання
редакторів не можуть надрукувати у своїх газетах, розмістити на радіо чи
телебаченні.
(«Вісник» & К°, м. Луцьк, №12, 20 березня 2003 р.)

***
Свідоцтво №704 про реєстрацію Незалежної профспілки журналістів
видала голові виконавчого комітету НПЖ Леоніду Заславському начальник відділу Одеського облуправління юстиції Катерина Варава. Структурними ланками профспілки, уточнив Заславський, стали профспілкові організації газети «Вікна», заснованої Гільдією власкорів центральних ЗМІ
Одеси, а також обласної газети «Юг» та міської «Правое дело». Четверту
профспілкову організацію, що є складовою частиною НПЖ, заснували
незалежні журналісти, «які забезпечують себе роботою самостійно». До
виборчих органів НПЖ «увійшли працівники газет «Слово», «Правое дело», а також власкори агентства УНІАН, газет «Дзеркало тижня», «Україна молода», «Киевские ведомости» та «Факты».
«Україна молода», №59, 1 квітня 2003 р.

***
Київська незалежна медіа-профспілка виносить на обговорення широкого загалу питання щодо критеріїв видачі прес-карт.
Таке рішення було прийнято на засідання комітету профспілки, повідомили УНІАН. Свою думку можна висловити на сайті профспілки.
Як зазначили у медіа-профспілці, у комітеті є кілька позицій щодо
того, хто матиме право отримати таку прес-карту. Зокрема, частина комітету вважає, що слід обмежитися єдиним критерієм – членством у профспілці. Інші члени комітету дотримуються думки, що для отримання
прес-карти член КНМП повинен ще й займатися професійною журналістською діяльністю.
Як повідомляв УНІАН, Київська незалежна медіа-профспілка розробляє процедуру надання вільним журналістам спеціальних посвідчень –
прес-карт, що засвідчуватимуть їхній журналістський статус. Прес-карти
надаватимуться для можливості акредитації при органах державної влади.
У КНМП уточнили, що з проблемою акредитації стикаються не лише
вільні та позаштатні журналісти, що не мають редакційних посвідчень, а
й працівники інтернет-видань, які не є суб’єктами законодавства про ЗМІ.
У комітеті профспілки пояснили, що законодавство передбачає, зокрема, акредитацію на вимогу журналіста за наявності документів, що підтверджують його професійну спеціалізацію, або за рекомендацією професійного об’єднання журналістів.
Таким чином, КНМП запропонує працівникам інтернет-видань, вільним та позаштатним журналістам отримати прес-карту профспілки, яка
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засвідчуватиме їхню особу і статус журналіста, а також відповідатиме вимогам прес-служб органів влади і чинного законодавства. Вона вважатиметься рекомендацією журналістського профоб’єднання і підтверджуватиме профспеціалізацію власника. Порядок надання прес-карт та перелік
необхідних для цього документів зараз розробляється.
Медіа-профспілка також має намір узгодити з прес-службами провідних органів держвлади форму та порядок надання прес-карт вільним
журналістам, а також процедуру їхньої акредитації на постійній основі та
процедуру разових акредитацій на окремі заходи.
(Полтавський обласний медіа-клуб. Електронний бюлетень
«Свобода слова. Полтавщина». №23, 30.04.2003)

***
Замість того, щоб розслідувати реальні факти переслідувань журналістів, українська влада своєю показною турботою намагається дискредитувати головного редактора газети «Дзеркало тижня» Володимира Мостового. Про це йдеться в заяві Гільдії власних кореспондентів центральних ЗМІ в Одесі, ухваленій 28 травня.
Як передає кореспондент УНІАН, у документі, зокрема, зазначається, що «як чергову спробу дезорієнтувати громадськість України – дискредитувати репутацію редактора «Дзеркала тижня» В.Мостового розцінює Гільдія власних кореспондентів центральних ЗМІ в Одесі розгорнуту
олігархічними силами кампанію переслідування лідера незалежного тижневика». (УНІАН: В.Мостовий став лауреатом програми «За свободу і
майбутнє засобів масової інформації». У повідомленні про нагородження
підкреслювалося, що В.Мостовому доводиться «працювати в умовах погроз та постійних переслідувань». Після цього, Президент України Леонід Кучма зобов'язав керівників МВС, СБУ та Генеральної прокуратури
розслідувати факти погроз і переслідувань на адресу головного редактора
«Дзеркала тижня» і зобов'язав силовиків забезпечити надійну професійну
охорону журналіста від ймовірних злочинних зазіхань).
Члени Гільдії одеських власкорів провідних київських, московських
та інших видань не приховують, що схиляються перед «незаперечним професійним і моральним авторитетом В.Мостового, свого часу обраного головою Комісії з журналістської етики», і вважають цілком заслуженим
удостоєння його «Премії за свободу і майбутнє засобів масової інформації».
«Нас вражає цинізм влади, що «не помічає» численних чиновницьких утисків та переслідувань журналістів, зокрема, у південних областях,
на Буковині та Донбасі, погроз на їх адресу, ущемлень професійних прав,
нерозкритих правоохоронцями замовних убивств, – наголошується в заяві, ухваленій зборами Гільдії. – Зате на словах владна верхівка демонструє мало не батьківське піклування про безпеку керівника «Дзеркало
тижня» В.Мостового, котрий за допомогою до правоохоронних структур
взагалі не звертався».
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Навпаки, зазначається в документі, «нерідко саме завдяки виступам
впливового «ДТ» вдається захистити від чиновницького свавілля регіональні ЗМІ та окремих журналістів, як було нещодавно зупинено, зокрема, розправу над місцевою газетою «Вексель». Хоча, констатували автори заяви, «в умовах безкарних погроз і шантажу незалежних ЗМІ далеко
не завжди вдається досягти торжества справедливості, в чому довелось
пересвідчитися і в травні 2003 року – на прикладі розбійного нападу на
співробітника телекомпанії «Одеса плюс» і традиційного «буксування»
слідства».
На зборах гільдії було обговорено ситуацію, що склалася навколо компанії «Одеса плюс», одного із співробітників якої госпіталізовано після розбійного нападу, а тележурналістів Леоніда Сущенка, Ніну Зайцеву та інших
продовжують шантажувати телефонними погрозами про напад чи підпал
телекомпанії, якщо не буде припинено випуски програм «з проблем міського комунального господарства».
Обурив журналістів і найсвіжіший факт шантажу: 28 травня троє невідомих увірвалися до редакції газети «Работа и отдых». Вони передали
редактору цього опозиційного видання Олександру Реві пропозицію від
своїх «знайомих»: «Краще вам цією справою не займатися: маєте ж гарну
вивіску, от і працюйте та відпочивайте, а треба буде – вони з вами зустрінуться!». О.Рева пов’язує ці погрози з публікацією його газетою запиту народного депутата Олексія Козаченка до силовиків щодо розбійного нападу на співробітника «Одеси плюс» (Олександра Мізіна. UNIAN)
(Інститут масової інформації, 29.05.2003)
Див. також – «Україна молода», №96, 30 травня 2003 р.

***
Буковинська незалежна газета «Час», яка програла позов на 50 тисяч
гривень колишньому начальнику управління по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю облдержадміністрації Олександру Семенку,
оголосила про збір коштів для порятунку часопису.
За словами ініціаторів збору коштів – екс-посла України в Румунії
Леонтія Сандуляка та професора Чернівецького національного університету Олег Панчука – ідея відкриття спеціального рахунку виникла після
того, як в редакцію газети стали стихійно приносити гроші її читачі.
Акція триватиме з 8-го по 25-те травня. За цей час рішення суду буде
опротестовано в Апеляційному суді області. У випадку, якщо суд вищої
інстанції відмінить вирок, зібрана сума була депонована на особливому
рахунку фонду, який контролюватиме наглядова рада, і призначенням
якого буде підтримка вільної преси – ґазет, радіо- чи телеканалів, яким за
свободу думки погрожуватимуть штрафні санкції.
(Інститут масової інформації, http://imi.org.ua)/
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***
Найчисельніша в Україні професійна спілка працівників ЗМІ – Київська організація Національної спілки журналістів України (НСЖУ) у телеграмі від 27 травня 2003 року рішуче підтримала зусилля чернівецького журналістського загалу «зупинити шалений тиск на свободу слова, на
демократичні засади країни, закріплені Конституцією України, з боку знахабнілих чиновників». У зверненні від імені 3000 членів, підписаному головою Київської облорганізації, секретарем Національної спілки журналістів
України спілки Ігорем Засєдою, зокрема, зазначається, що «голова Чернівецької обласної держадміністрації Теофіл Бауер своїми діями заплямував себе, як затискувач свободи слова, і йому не місце на такій високій
державній посаді».
Звертаючись до чернівецьких друзів, київські журналісти наголошують на тому, що вони шанують нас «за сміливість та непокору, за намір йти
до кінця і домогтися справедливості. Якщо ми не об’єднаємо наші зусилля у боротьбі проти сучасних прибічників «радянської свободи слова», то
остаточно втратимо нашу волю, нашу свободу». Звернення завершується
твердим переконанням: «будемо боротися й переможемо!»
Схоже, давно небачена солідарність, виявлена чернівецькими журналістами, які згуртувалися для протистояння шаленому тиску з боку деяких
обласних владців, широкий громадський резонанс, підтримка з боку загальноукраїнського журналістського загалу, далися таки взнаки і змусила
чернівецьких чиновників відступити. У четвер, 29 травня, прес-служба облдержадміністрації поширила текст звернення Теофіла Бауера до представників засобів масової інформації області. Вже перший абзац звернення
засвідчує небажання (чи неспроможність?) губернатора зрозуміти ту особливу роль, яку виконують представники мас-медіа – сторожові «пси демократії» – у будь-якому цивілізованому суспільстві, оскільки він знову
називає проявлену журналістами принциповість у відстоюванні своїх прав
«амбіціями» та «піар-кампанією, розгорнутою проти обласної виконавчої
влади та мене особисто, яка подекуди рясніє елементами відвертого політичного замовлення та не має нічого спільного з правдою – основним критерієм журналістської діяльності». Проте після загальних слів про п’ять років власної успішної діяльності на посаді голови ОДА, справедливість
яких можуть оцінити самі буковинці, проживаючи в одному з найдепресивніших в економічному відношенні регіонів країни, Теофіл Бауер всетаки спромігся визнати наявність «помилок та прорахунків» у своїй діях
та існування конфлікту «у взаєминах між владою та частиною журналістського корпусу краю». Що вже саме по собі не може не тішити, оскільки
почути подібне із уст донедавна нехитно переконаного у власній непомильності губернатора, якому, за його ж словами, постійно хтось, або щось
заважало працювати, раніше було практично неможливо.
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Насамкінець, по-батьківськи вказавши журналістам на важливість їх
праці та до чогось раптом згадавши (певно після прочитання деяких публікацій з підконтрольних йому газет) про кодекс журналістської етики,
Теофіл Бауер закликав «працівників мас-медіа області, незалежно від їх
статусу та політичної спрямованості, до толерантності і зваженості у стосунках з владою, до об’єктивного і неупередженого висвітлення подій і фактів». Щоб продемонструвати «добру волю», Теофіл Бауер оголошує про
своє «непросте» рішення відкликати «позовні заяви до деяких засобів масової інформації та журналістів, як такі, що можуть бути дестабілізуючим
фактором у процесі розбудови регіонального інформаційного простору.
Нехай публікації окремих видань, які не мають нічого спільного з реальним станом речей у області, залишаться на совісті їхніх авторів». Тепер
Теофіл Бауер сподівається «на зустрічні кроки представників основних
мас-медіа краю щодо налагодження конструктивної співпраці між засобами масової інформації та місцевими органами державної влади». Після
тривалого й шаленого тиску губернатора на ЗМІ чомусь зовсім не віриться
у те, що всього за одну ніч вовк раптом міг перетворитися на ягня. Зрештою навряд чи це йому вже дуже допоможе, адже свого часу більшість
обласних ЗМІ оголосили свої редакції «Територією вільною від Теофіла
Бауера», а гасло «Буковина без Бауера» все ще залишається актуальним
(Юрій Чорней, Чернівці).
(«Права людини», м. Харків, № 16, 1-15 червня 2003 р.)

***
Получают ли отпор попытки заткнуть рот журналистам в регионах?
Да, в Черновцах, например, представители масс-медиа и общественности
недавно пикетировали облгосадминистрацию с жестким требованием немедленной отставки местного губернатора Бауэра. Он проявил себя яростным хулителем и ненавистником независимых СМИ. Поддержали усилия и направили соответствующие обращения в адрес главы государства
руководители профильного парламентского комитета, НСЖУ, «Репортеров
без границ», другие журналистские организации. И пришлось г-ну Бауэру,
упреждая реальную перспективу отставки, срочно отозвать из судов иски
против журналистов. В том числе отказаться от уже «выигранных» 50 тысяч гривень и сделать публичное заявление о том, что его иски «могут быть
дестабилизирующим фактором в процессе развития регионального информационного простора». Вынужден был Бауэр также признать, что «осуществлял неотложные, иногда непопулярные мероприятия, которые временами порождают некоторые недоразумения, приводят к ошибкам и
просчетам».
(«Юг», г. Одесса, №40, 7 июня 2003 г.)
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***
6 червня в Одесі проведене перше засідання прес-клубу профспілки
незалежних журналістів. Її учасники обговорили плани захисту працівникків мас медіа регіону від негативного тиску представників влади, інші цікаві теми.
Установче засідання прес-клубу співпало зі святкуванням Дня українського журналіста, а тому ця тема була серед головних на засіданні.
Оцінюючи 2002 рік, для працівників мас-медіа Одеси, Голова регіональної профспілки незалежних журналістів Леонід Заславський сказав:
«Це був рік коли журналістика поступово втрачала свої позиції. Працівники пера приділяли досить мало уваги суспільно-важливим темам. Вони
навіть лякалися. Їм це було непотрібно, бо більшість з них була керованими
владою.
Невелика частина журналістів, яка займалася захистом прав мешканців Одеси, відходила на периферію.
В місті залишилося небагато газет, і практично немає телеканалів, які
можна назвати об’єктивними. Більшість схильна відстоювати точку зору
влади, а на мою думку, ті, хто обслуговує владу не має права називати себе
журналістом. Ця більшість є обслугою влади. І більше нічого».
Точки зору, висловлені учасниками прес-клубу на громадські проблеми Одеси були різними. І це викликало задоволення у Голови профспілки
незалежних журналістів Леоніда Заславського.
«Українські журналісти не гірші ніж ті, хто працює у інших країнах
світу. У нас може влада не така, але маємо надію на її зміну у недалекому
майбутньому.
Наше завдання – тримати очі розплющеними, писати про те, що ми
бачимо, у повному обсязі правду, збирати, узагальнювати і доносити її до
наших читачів, телеглядачів та радіослухачів».
Активну участь в обговорених учасниками прес-клубу питаннях брали
участь відомі в Одесі журналісти Михайло Аксанюк, Ігор Розов, Ольга Кологрьова, Тетяна Герасімова, Ганна Бердичевська, Леонід Штекель та інші.
Гарні враження від установчих зборів прес-клубу має і їхній постійний
головуючий – Ігор Гринштейн.
«Я і не очікував більшого від першого засідання. Якщо надалі все триватиме хоча б так як ми визначили – одеські журналісти відчують свою силу
і далі робота нашого прес-клубу вийде на достатньо професійний рівень.
Теми прес-клубу буде підказувати саме життя, бо живемо ми в країні
не передбаченій – ніхто не знає, що відбудеться завтра. Але вже сьогодні
зрозуміло, що не далеко президентські вибори, і тому, все пов’язане з
ними, – стане предметом обговорення на прес-клубі. Будемо говорити і
про кандидатури, і про те як триває підготовка з боку владних структур,
які вже посилюють тиск на пресу» – зазначив Ігор Гринштейн.
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7 червня у світ вийде друге число «Одеської загальної газети», чимало публікацій якої будуть присвячені проблемам дотримання свободи слова,
питанням захисту прав журналістів в Одесі та області.
Як відомо, перше число «Одеської загальної газети» вийшло у світ ще
у 2000 році, а далі вона мала своє продовження в інтернет-версії, де її редактором був відомий журналіст Сергій Ковалінський.
(Ігор Столяров, Одеса)

***
В Івано-Франківській області почав діяти проект Фонду сприяння
демократії посольства США в Україні «Права людини і свобода преси».
Основним завданням його є вивчення порушень у цій сфері та інформування громадськості про права людини і свободу преси. Реалізацією проекту зайнявся Конгрес підприємців області із залученням газети «Акценти», в якій під цю тему виділена окрема сторінка.
Про це йшлося на круглому столі «Місце і роль ЗМІ у правовому захисті та правовій освіті населення». Керівник проекту, голова Конгресу
підприємців Володимир Ротару повідомив, що передбачено відкриття корпунктів у Косівському, Надвірнянському та Верховинському районах,
оголошено конкурс на найкращу статтю та журналістське розслідування
з цих проблемних питань. Буде також сформовано три групи волонтерів,
які й розповсюджуватимуть матеріали з міжнародних стандартів прав
людини та свободи преси, вивчатимуть ситуацію на місцях.
(«Галичина», №83-84, 5 червня 2003 р.)

***
Вперше в історії вітчизняних ЗМІ відбудеться підписання політичної
угоди про взаєморозуміння поміж власниками та журналістським колективом ТРК «Експрес-інформ» відповідно до засад редакційної політики.
Буде оголошено про початок над новим спільним інформаційним проектом поміж ТРК «Експрес-інформ», ТРК «НБМ» та громадською організацією «Фонд медіа ініціатив».
Місце та час підписання – Будинок вчителя (вул.. Володимирська, 57),
о 10:00, перед початком роботи Форуму журналістів.
Учасники церемонії підписання: Петро Порошенко – народний депутат України (фракція «Наша Україна»), почесний президент «Укрпромінвест»; Владислав Лясовський – директор ТРК «Експрес – інформ»; Андрій
Шевченко – шеф-редактор новин ТРК «Експрес – інформ»; Іван Адамчук –
директор ТРК «НБМ»; Роман Скрипін – голова громадської організації
«Фонд медіа ініціатив».
Серед запрошених: посли європейських країн та США, члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, народні депутати Укра308

їни, голова Держкомінформу, голова Спілки журналістів України, топ-менеджмент телевізійних каналів та ін.
(Інф.Фонду медіа-ініціатив, 06.06.2003
http://www.telekritika.kiev.ua/news)

***
Що засвідчив форум журналістів «правовий самозахист», на якому 10
червня зібралось більш ніж 170 регіональних медійників зі всієї України?
Перш за все – що утиски засобів масової інформації в Україні тривають. Це і напади на журналістів, і позови до ЗМІ на астрономічні суми,
і відмова у наданні інформації, відмова в акредитації незалежним виданням, усунення трудових колективів з числа засновників видань органами
державної влади та місцевого самоврядування, тиск на власників, демпінгування цін на підписку та рекламу з боку державних видань, аж до тиску
на рекламодавців...
Підтвердженням цензури на державному телебаченні став виступ Ігоря
Рутича, журналіста, екс-редактора програми «Територія безпеки», яку готує Міністерство оборони для Першого Національного. Йдеться про ганебну практику відомчих програм, про яку розповідав і президент НТКУ Олександр Савенко в інтерв’ю «Телекритиці». Крім «кондовості» викладу, за визначенням самого Олександра Миколайовича, ці програми зазнають постійного цензурування спеціально призначеними для цього посадовими особами із зацікавлених відомств. Тут не йдеться про «темники» без зворотної
адреси.
У даному разі адресат відомий – це Управління з виховної роботи
Міністерства оборони 6 травня, посвідчив журналіст, за вказівкою чиновників з Міністерства з програми про військове співробітництво з НАТО
було вилучено синхрони народних депутатів Віктора Ющенка («Наша
Україна») та Георгія Крючкова (КПУ). Журналіст повідомив про це тільки тоді, коли його було усунуто від роботи. Але за його власним підтвердженням, практика така існувала раніше і існує зараз. При цьому Управління виховної роботи Міноборони користується правом викликати журналістів «на ковер».
Але організатори Форуму – ІМІ, Комітет Верховної ради з питань
свободи слова та інформації та Громадська рада – намагалися створити
можливість не лише для обговорення проблем медіа в країні, а й для отримання практичних знань, як захищатися. Як зауважила у своєму виступі
юрист Інституту масової інформації Марія Самбур, за останні два роки
рівень правових знань журналістів значно підвищився. І все ж журналісти
часом йдуть на компроміси, керуючись виключно тезами про неефективність та довготривалість судового відстоювання права на професію.
Тому важливим кроком до впливу на ситуацію має стати корпоративне навчання, яке і вважають за необхідне провадити організатори Фору309

му на постійній основі. Форум журналістів має стати традиційним, а наступне його засідання відбудеться у вересні.
До початку Форуму було підготовлено спеціальну брошуру «Правовий самозахист журналістів» з практичними рекомендаціями: від питань,
як скласти позовну заяву, клопотання чи касаційну скаргу аж до корисних
порад з побудови тактики захисту в суді.
На Форумі журналісти мали нагоду отримати консультацію юристів,
обговорити успішні приклади самозахисту. От тільки досвід цей став досить важким випробовуванням для кожного, кому довелося довести справу
до кінця. І причиною такої ситуації журналісти називають не лише відсутність достатніх правових знань, а уперте нехтування владними органами
вимог чинного законодавства і відсутність корпоративної солідарності
журналістів.
Очевидно, що для регіональної преси час страйків та протестів ще не
минув, він тільки починається, він є необхідним. Дієвість такої форми протесту продемонстрували буковинські журналісти. «Телекритика» вже писала про травневе пікетування 200-ма журналістам, що разом із сім’ями
вийшли до будинку облдержадміністрації на знак протесту проти методів
правління губернатора Теофіла Буера. Принаймні частковий успіх ці акції мали: редактор буковинської газети «Час» Павло Кобевко повідомив
Форум, що губернатор відкликав свої останні позови до ЗМІ.
Та, як зазначила Людмила Кучеренко, керівник Полтавського медіаклубу, для Полтавщини зібрати 200 журналістів на акції протесту є просто
нереальним. Ситуацію в регіоні з рівнем свободи преси вона назвала просто
ганебною. Адже це полтавський губернатор дозволив собі публічно заявити, що у нього, мовляв, швидше волосся на долоні виросте, ніж кременчуцька газета «Інформаційний бюлетень» отримає можливість друкуватися в області.
Вже четвертий рік газета друкується напівлегально, а за словами редактора цієї газети Тамари Просяник, зараз вони змушені були піти на
свідоме порушення закону й не зазначати у вихідних даних газети видавництво, що згодилося на друк. До цього їм доводилося змінювати видавництво чи не щомісяця: рідше видавництва відмовлялися від друку «через відсутність видавничих можливостей», частіше – тираж просто вивозився правоохоронцями з друкарні. Кількість позовів до цієї газети просто
унікальна: наразі по три судові засідання щотижня. Останній позов було
подано заслуженим журналістом України, який вимагає відшкодування
моральних збитків та спростування висловлювання Тамари Просяник про
те, що «раніше він був метром журналістики, а тепер став сантиметром».
(Фейлетонний стиль місцевої преси – окрема, на думку Людмили Кучеренко, не менш важлива тема для професійної та серйозної розмови в
середовищі самих журналістів).
Але приклади позитивного відстоювання права на професію є і у
цьому регіоні. Не пускали незалежних журналістів на сесію облради –
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Полтавський медіа клуб створив Громадський комітет захисту свободи
преси, куди запрошує керівників області для спілкування з пресою. Газета «Новий день», засновником якої є Полтавський медіа-клуб, також отримала відмову типографій «Кобеляки» та «Полтава» у друку. Мотив був
досить прозорий: «ситуація склалася таким чином, що подальша співпраця є неможливою», – йшлося у телефонограмі за підписом директора типографії. Людмила Кучеренко стверджує, що на типографію чинило тиск
управління у справах преси облдержадміністрації.
Але відмова від виконання угоди про друк стала приводом до позову
засновників газети до господарських судів про спонукання виконання
умов договору. Харківський апеляційний суд зобов’язав ці підприємства
друкувати газету. Людмила Кучеренко також подала позов про захист честі, гідності та ділової репутації до обласного управління у справах преси,
що розповсюдило інформацію нібито про скоєння нею трьох кримінальних злочинів. Це три роки тому стало підставою до звільнення її з роботи,
зараз вона вимагає відшкодування моральної шкоди.
Полтавський медіа-клуб наполіг і на підписанні договору з «Укрпоштою» про розповсюдження київської газети «Свобода» Олега Ляшка, що
раніше було неможливим.
Дякуючи підтримці голови Одеської незалежної профспілки Михайла Аксанюка та ІМІ вистояла газета «Вексель» (м.Южне, Одеська область),
до якої було подано одразу чотири позови: від голови міста, його заступника, управління справами та директора комунального підприємства. Після
публікацій та візиту юриста ІМІ мер міста забрав свій позов.
А от хмельницька обласна газета «Фортеця» була заснована ще п’ять
років тому і почувалася досить незалежною. Приструнили видання через
тиск на співзасновників – кам’янець-подільське підприємство. Головний
редактор газети Ольга Жмудовська говорить, що тепер розуміє, що фінансова незалежність є єдиним фундаментом до політичної незалежності видання. Тільки як тепер вирішити конфлікт між редакційним колективом
та співзасновниками?
Існування на чужі кошти є зручним для небагатих в нашій країні медіа. Але, як слушно зауважив редактор газети «Свобода» Олег Ляшко, чи
зможуть журналісти того ж таки телеканалу «НБМ» подати розслідування
про те, чи дійсно «Петро Порошенко заробляв кошти на вибори відмиванням ПДВ у Придністров’ї»? «Опозиційні та незалежні – не синоніми», –
зауважив головний редактор газети «Свобода». Журналіст змушений бути
незалежним і від влади, і від опозиції, і від фінансових груп.
Особливо багато питань виникає у журналістів у стосунках преси та
судової влади.
Новелою у судовій практиці стала ухвала судді Матвійшиної Ленінського райсуду Луганська про арешт майна та десяти наступних номерів
газети «Ракурс-плюс» в забезпечення 100-тисячного позову Володимира
Медяника, депутата міськради (!). Це сталося минулого вересня. Особли311

вістю ухвали було те, що суддя передала арештоване майно...на збереження позивачу. Причиною для позову став опублікований 21 серпня 2002
року на шпальтах «Ракурс-Плюс» лист батьківського комітету однієї з луганських шкіл про те, що батьки зверталися до Володимира Медяника з
проханням допомогти і депутат на це звернення не відреагував.
Основний позов бізнесмена про захист честі та гідності ще не розглядався, але ухвали судді скасовано. Та повернути майно виданню вже не
вдалося. Арешт номерів газети означав припинення її існування. Видавці
просто зареєстрували нове видання «Новий ракурс». Фактично, це вже
третя спроба реалізувати право на професію, бо починав головний редактор газети «Новий ракурс» Микола Северин просто з «Ракурсу». На думку
юриста ІМІ Марії Самбур, реєстрація нових видань – не вихід. Тут журналістам требу було йти до кінця, бо справа була виграшною.
А у справі за позовом народного депутата Петра Кузьменка (СДПУ(о)
до уманської газети «Улик», за свідченням кореспондента Радіо Свобода
у Черкаській області Тетяни Чорномаз, суддя змушував відповідачів погодитися на відшкодування позивачу, якщо не 10 тисяч гривень, як він
просить, а хоча б трьох тисяч. Голова суду наполягав, що йому ж ще вісьмох суддів через Верховну Раду обирати, а позивач же народний депутат,
може образитися, виступити на сесії...
Вісім місяців очікує на розгляд касаційної скарги у Верховному Суді
України Ярослав Ткачівський, редактор івано-франківського «Тижневика
Галичини». Як свідчить статистика, позови до ЗМІ розглядаються швидко,
а ось розгляд позовів журналістів (до органів влади чи інших) затягуються
на місяці. Невипадково суддя Верховного Суду України Іван Домбровський лише й говорив про необхідність створення умов для незалежного правосуддя.
Нові випадки нападу на журналістів залишаються так само не розслідуваними. Як повідомив кримський журналіст Олексій Єрмолін («Крымские новости»), на нього було скоєно напад у Сімферополі 11 квітня. До
цього він проводив розслідування конфлікту між жителями Гурзуфу та директором «Артека». Останній при зустрічі з журналістом попередив: добре
подумайте, коли вирішите писати про це. Олексій напад пов’язує саме з
цим попередженням цього чиновника. Однак, правоохоронці вперто не
проводять розслідування саме цієї версії.
Поки що безрезультативним є і розслідування нападу 26 травня на
Олександра Помойницького, головного редактора газети «Діловий Переяслав». Журналіст із струсом мозку, закритою черепною травмою та
іншими тяжкими ушкодженнями досі знаходиться в лікарні. Також учора стало відомо про напад на дніпропетровського журналіста Володимира Бєлова. Йому було завдано 15 ножових поранень. Основна версія міліції – напад на побутовому грунті, повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Очевидно, зараз важливо поставити питання про те, що у випадках нападу на журналістів основною версією, що має перевірятися у обов’язко312

вому порядку, має бути професійна діяльність. Ці та інші пропозиції обговорювалися на Форумі.
Серед них цікавими є ініціативи редактора кіровоградського видання
«Україна-Центр» Юхима Мармера. Він запропонував створити експертну
раду для нагляду за розглядом касаційних скарг ЗМІ у Верховному Суді
України.
До речі, голова Комітету ВР з питань свободи слова Микола Томенко
наполягав на спільному Пленумі ВСУ з питань застосування інформаційного законодавства. Особливо важливі роз’яснення ВСУ щодо застосування
у місцевих судах Європейської конвенції про захист прав та свобод, практики Європейського суду з прав людини.
Юхим Мармер пропонує ще одну форму – підписання Меморандуму
між ЗМІ та керівником облради, облдержадміністрації тощо з приводу основних принципів співіснування медіа та влади. Тут можуть бути відображені європейські стандарти співпраці, до яких ми так прагнемо. Дискусія
щодо вироблення спільних дій триває і «Телекритика» запрошує усіх бажаючих до обговорення проблеми.
Адже як би болісно не звучали розповіді про ті проблеми, з якими
доводиться жити і працювати регіональним журналістам, усі вони були
одностайні в необхідності постійного подібного спілкування, обміну досвідом та проблемами.
Вироблення спільної стратегії протидії будь-якому тиску на будьякого журналіста і будь-яке ЗМІ – це головне завдання часу.
(12.06.2003, Оксана Лисенко, Незалежна медіа-профспілка,
http://www.profspilka.org.ua)

***
31 липня відбулася Установча конференція, на якій її учасники прийняли рішення заснувати Кременчуцьку незалежну медіа-профспілку
(КрНМП). Створення діючої профспілкової організації в Кременчуці – результат спільного партнерства Міжнародного фонду «Відродження», Київської незалежної медіа-профспілки, правозахисного громадського об’єднання «За права кожного» (м. Кременчук) та профоб’єднання ЗМІ Кременчука «Медіа-Ліга».
Серед засновників профспілки представники декількох кременчуцьких мас-медіа, а саме: газети «Вагонобудівник», «ТелеграфЪ», «Автограф»,
«Вісник Кременчука», представники громадської організації «За права кожного», незалежні журналісти. Головою КрНМП обрано незалежного журналіста Миколу Фельдмана, в минулому співробітника «Видавничого дому
«Приватна газета» та кореспондента тижневика «ТелеграфЪ».
Як повідомив КНМП голова нового профоб’єднання, Кременчуцька
незалежна медіа-профспілка оформила пакет необхідних документів і наразі триває процес легалізації профспілкової організації.
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У найближчих планах профспілки – проведення 7 серпня 2003 року в
Кременчуці семінару-презентації національного профспілкового руху за
ініціативою засновників Київської та Кременчуцької НМП та за підтримки МФ «Відродження». Окрім київських колег, відвідати семінар зможуть
усі зацікавлені журналісти, роботодавці та профспілкові. Реєстрація триває
до 6 серпня (18:00) за e-mail: kirilll99@mail.ru, тел.: (05366) 32848, факс:
(0536) 746-747.
(«Tanya Akimova» akim@profspilka.org.ua,
«Права людини», м. Харків, №22, 1-15 серпня 2003 р.)

***
У Кременчуці створюється повноцінний міський медіа-профспілковий апарат.
Саме він покликаний захистити права журналістів, вирішити багато
проблем у сфері трудових і професійних відносин працівників місцевих
засобів масової інформації. Про це ІА «Контекст-медіа» заявив голова Кременчуцької незалежної медіа-профспілки Микола Фельдман.
За його словами, реалізацію проекту зі створення діючого профспілкового об’єднання журналістів міста ініціювали громадська організація
«За право кожного» за участю Київської незалежної медіа-профспілки,
кременчуцької «Медіа-ліги» та завдяки фінансовій підтримці міжнародного фонду «Відродження». Першим кроком на цьому шляху Микола Фельдман вважає створення Кременчуцької незалежної медіа-профспілки.
У вересні закінчується підготовча робота напередодні реєстрації первинних осередків загальноміської профспілки в редакціях місцевих засобів
масової інформації. Уже в найближчому майбутньому представники таких
осередків визначать як оптимальний кількісний склад медіа-профспілкового
апарату, так і фахівців, необхідних для виконання новим профспілковим
об’єднанням журналістів своїх статутних завдань.
На думку Миколи Фельдмана, в апараті медіа-профспілки обов’язково
повинні працювати юристи, надаючи журналістам професійну допомогу
не лише при судових розглядах з героями своїх публікацій, а й у відстоюванні прав працівників ЗМІ на поліпшення умов праці, підвищення зарплати, обумовлене чинним законодавством, укладання колективного договору з роботодавцями і виконання останніми його умов.
(Контекст-медіа, http://www.profspilka.org.ua,
«Полтавський обласний медіа-клуб», №48, 28 вересня 2003 р.)

***
З моменту заснування Кременчуцької НМП пройшло трохи більше
двох місяців. За цей термін було проведено певну роботу. Її перші результати – ефективний збір інформації, пошук спільних точок зору на профспілку, виявлення компромісів, як можливих вирішень існуючих конфлік314

тів в медіа-середовищі Кременчука. Громадське середовище медійних профоб’єднань кількісно поширилось. В місті засновано та легалізовано, окрім
існуючих («Медіа-ліга», «Асоціація гуманітарно-інформаційних технологій», «За права кожного»), ще два нових неурядових профоб’єднання – «Репортер» (засновники – професіонали з різних ЗМІ) та Фонд «Журналіст»
(засновники – професіонали офіційного видання міської ради «Вісник
Кременчука» та члени КрНМП, засновники первинного осередку «ВК»
КрНМП). Більше половини з вищезгаданих об’єднань вже представлені в
профспілці. Якщо два місяці тому, членів КрНМП було шість, то тепер їх
двічі більше. Зростає і кількість потенційних членів профспілки, що цікавляться та бажають приєднатися. Загалом максимальна кількість потенційних
членів профспілки до кінця року – до 40 професіоналів. Такою є позиція
КрНМП сьогодні в процесі розвитку діючого профоб’єднання медіа-професіоналів (Громадське об’єднання «За права кожного», http://www.froe.org)
(«Полтавський обласний медіа-бюлетень», №50, 9 жовтня 2003р.)

***
22 жовтня ц.р. Громадська організація «Незалежний культурологічний журнал «Ї» (Львів) за підтримки відділу інформації та преси
Посольства США в Україні провела в Луцьку громадські слухання на тему
«Свобода слова – права людини».
В обговоренні цієї актуальної для нашої держави проблеми взяли
участь представники регіональних ЗМІ та громадських організацій Волині. Матеріалом для дискусії слугували результати моніторингу преси Волинської та Львівської областей, що проводився протягом 9-ти місяців
журналом «Ї». Предметом дослідження були публікації регіональних ЗМІ
з проблем дотримання ст. 34 Конституції України, що гарантує «кожному... право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і
переконань. Для цілісної картини було обрано 3 найпопулярніші газети
Львівської та Волинської областей. На громадських слуханнях координатор проекту Ян Чайковський представив аналітичний звіт, де, зокрема,
зазначалось, що за період з квітня по серпень 2003 р. у ЗМІ Львівської області було опубліковано 86 матеріалів щодо питань свободи преси і прав
журналістів, тоді як у Волинській – лише 24.
(«Вісник & К°», №44, 30 жовтня 2003 р.)

***
Президент Центру вивчення маніпуляційних технологій Деніс Богуш
вважає дуже низькою якість маніпуляційних технологій, що використовуються в Україні в політичній боротьбі.
На засіданні медіа-клубу, організованого в п’ятницю Могилянською
школою журналістики на тему «Маніпуляція в ЗМІ: як їх виявити і захис315

титися», Богуш підкреслив, що на сьогоднішній день «маніпуляційні технології, що виходять від власників каналів комунікацій – на рівні асфальту».
На його думку, виходячи з досвіду минулих виборів в Україні, в
основному спостерігається використання чуток, залякувань, дезінформації й інформаційних атак.
Серед телевізійних маніпуляційних технологій, за твердженням Богуша, використовується вплив, зокрема, 25-го кадру, технології негативних уставок, контрастів добре – погано, трансова музика, сугестивне
зображення.
Серед інтернет-технологій спостерігається використання методу імітації суб’єкта, використання інтернету в обговоренні тем, негласно табуйованих у ЗМІ, створення інформаційних приводів і система
реанімування інформації.
Крім того, за словами Богуша, дуже часто використовуються інформаційні атаки. Так, у ході передвиборної компанії 2003 року проти Віктора Ющенка були використані 23 інформаційні атаки, що, за підрахунками центру, «стали найкоштовнішою негативною рекламою, що у сумі
склала $15 млн».
Богуш підкреслив, що дійсна професійна маніпуляція повинна бути
«ретельно продуманою, так, щоб її не було видно». «Якщо маніпуляція відчувається – поганий сценарист», – вважає він.
Засідання медіа-клубу проводилося в рамках проекту «Медіа-реформи», організованого в Україні урядом Великобританії. Наступною темою засідання медіа-клубу стане «Ринкова реформа в засобах масової інформації».
(Інтерфакс-Україна 31.10.2003, www.interfax.kiev.ua)

***
Чим менше часу залишається до виборів, тим тісніше затягується
зашморг на шиї тієї «групи» осіб, яку ми узагальнено називаємо «владою».
Але здавати без бою свої «тепленькі» крісла панове зі «штабом» на вулиці Банковій не збираються, і засобів для боротьби за виживання не шкодують. А оскільки й державні мужі, й їхні радники прекрасно усвідомлюють, наскільки важливою зброєю у веденні передвиборчих «бойових дій»
є преса, чи не найбільше від цієї «війни» страждають саме засоби масмедіа.
«Комісія з журналістської етики стурбована продовженням тиску на
загальнонаціональні та регіональні засоби масової інформації з боку органів влади. Тиск на ЗМІ має форму обмеження доступу до інформації,
відсутності відповіді на критику у пресі, ігнорування незручних запитань
журналістів, застосування стосовно журналістів, ЗМІ та їхніх засновників
жорстких майнових санкцій», – йдеться у відповідній заяві «етичної» комісії з цього приводу.
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«Законодавство України декларує обов’язок органів влади інформувати громадськість про свою діяльність та прийняті рішення, гарантує
конституційні свободи людини, проте професійні права журналістів ігнорують державні службовці», – нагадує посадовцям усіх рівнів голова КЖЕ,
редактор «Дзеркала тижня» Володимир Мостовий. І наводить конкретні
приклади неправомірної з точки зору законодавства поведінки регіональних чиновників: «Так, починаючи з 14 липня 2003 р., журналістів трьох недержавних газет міста Суми не допускають на апаратні засідання міськвиконкому, туди допускають винятково журналістів газети міської ради
та телекомпанії, з якою міськрада уклала договір про висвітлення її діяльності. З недержавними газетами, економічно невмотивовано, відмовляються укладати договори друкарні області». Це, звісно, тільки окремий
випадок, тоді як подібних йому – маса. На жаль, такі речі, «як правило,
залишаються невідомими широкому загалу, створюючи атмосферу безкарності місцевих чиновників». «Водночас, – констатує Володимир Мостовий, – набула поширення практика органів влади різних рівнів за допомогою пільг, сприяння в доступі до інформації, а також конкурсів, премій, нагород, оплачених круїзів впливати на журналістів і видання задля
забезпечення контролю над тим, що вони пишуть. Але ж саме через ЗМІ
громадяни можуть оперативно отримати інформацію, необхідну їм для
реалізації прав, свобод і законних інтересів!»
Комісія нагадує, як на початку жовтня цього року була позбавлена
акредитації на ялтинський саміт Україна-ЄС кримська журналістка Ліля
Буджурова, як 17 вересня урядові охоронці перешкоджали діяльності масмедійників, зачинивши цілу групу представників українських та зарубіжних ЗМІ у прес-центрі Кабміну й позбавивши їх не лише можливості взяти
коментарі в керівництва уряду щодо рішення по угоді про ЄЕП, а й свободи пересування.
Ці дії, до речі, й досі не отримали належної юридичної оцінки. «Минув місяць із часу оприлюднення заяви низки журналістських неурядових
організацій України, в якій від органів прокуратури вимагалося провести
ретельне розслідування ганебних дій чиновників та притягти їх до передбаченої законом відповідальності. Генеральна прокуратура України, до
якої, крім того, було подано офіційні заяви Київської незалежної медіапрофспілки та Академії української преси, відповіла, що заяву передано для
розгляду в Кабінет Міністрів – орган, щодо чиновників якого журналісти
вимагали провести розслідування. Вважаємо, що цим Генеральна прокуратура України продемонструвала небажання об’єктивно розслідувати інцидент та виконати покладені на неї Конституцією і законами України завдання та функції», – йдеться в заяві журналістської комісії.
«Водночас під гаслами дотримання законності розгорнулася безпрецедентна боротьба проти «Львівської газети». До видання були застосовані
методи тиску із залученням державних фіскальних органів. Перевірки газети та її засновників Державною податковою адміністрацією у Львівсь317

кій області й податковою інспекцією Львова можуть призвести до закриття
газети з неринкових причин, позбавивши журналістів роботи, а громадськість – права на отримання різної інформації з різних джерел», – наголошує голова КЖЕ Володимир Мостовий. І попереджає: «Дедалі більша
кількість випадків тиску влади на ЗМІ свідчить, що в Україні розпочалася
чергова кампанія влади проти мас-медіа, які намагаються подавати інформацію об’єктивно». Тож, «розуміючи складність чесного виконання журналістами своїх професійних обов’язків», Комісія з журналістської етики
нагадує: «Повага до права громадськості на повну та об’єктивну ін формацію про факти і події є найпершим обов’язком журналіста». (п. 5 Етичного кодексу українського журналіста); «Журналіст при зборі інформації діє
в правовому полі України і може вдатися до будь-яких законних, у тому
числі судових процедур проти осіб, які перешкоджають йому в зборі інформації». (п. 12 Етичного кодексу українського журналіста); «Журналіста
не можна службовим порядком зобов’язати писати чи виконувати будьщо, якщо це суперечить його власним переконанням чи принципам» (п. 15
Етичного кодексу українського журналіста)».
Від імені свого «загону» з боротьби за дотримання журналістської
етики Мостовий закликає усіх колег «усвідомлювати небезпеку, яку містять прояви ігнорування таких демократичних цінностей, як права та свободи людини і громадянина, можливість вільно збирати і поширювати інформацію та ідеї» і «вимагати реалізації професійних прав для всіх журналістів, незалежно від їхніх політичних переконань та форми власності
видання». Окрім того, комісія вимагає «від органів державної влади та місцевого самоврядування суворо дотримуватися норм Конституції та законів України», а «від Генеральної прокуратури України – провести ретельне розслідування кожного випадку перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та притягти винних до передбаченої законом
відповідальності» (Інф. «УМ»).
(«Зеркало недели», №41, 25-31 октября 2003 г.,
«Україна молода» 29 жовтня 2003 р.)

***
Київська незалежна медіа-профспілка (КНМП) планує створити «групу
швидкого реагування», яка буде виїжджати у регіони, збирати інформацію
про напади і тиск на журналістів та «надавати її журналістській спільноті».
Про це повідомив голова КНМП Сергій Гузь на конференції «Соціальний захист журналістів. Роль профспілок. Український та західний досвід» 14 листопада у Києві. За його словами, до групи входитимуть провідні журналісти, які спеціалізуються на журналістських дослідженнях.
Медіа-профспілка, у свою чергу, буде «реагувати через Генеральну прокуратуру, МВС, міжнародні профспілки», – зазначив С. Гузь. Він повідомив,
що під час президентської виборчої кампанії медіа-профспілка буде здійснювати юридичну підтримку журналістів, проводити моніторинг ЗМІ.
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Голова КМНП поінформував про нещодавні переговори з Міжнародною федерацію журналістів, де «ми домовились про вступ профспілки
українських журналістів» до цієї організації. С. Гузь також зазначив, що
медіа-профспілка проводить переговори про співпрацю з британською та
німецькою спілками журналістів. Він також розповів про плани здійснити соціально-економічне дослідження умов праці журналістів, «щоб ми
могли на рівних спілкуватися з Міністерством праці та Федерацією роботодавців». За його словами, згідно з результатами анонімного опитування, 70% журналістів «отримують нелегальну зарплату», а приблизно
50% не мають офіційних трудових угод.
Лідер КНМП також пропонує встановити мінімальну зарплату журналіста. Журналіст Ів-Клод ЙОРКА з агенції «Франс-Прес» зауважив, що
мінімальна зарплата французького журналіста-стажера становить приблизно 1300 євро на місяць, а у Парижі – 2500 євро.
Керівник інтернет-видання «Телекритика» Наталія Лігачова у своєму
виступі на конференції заявила, що журналістські профспілки «поки не
стали реальною гарантією захисту їх інтересів», в українських журналістів поки немає корпоративної солідарності. За словами Н. Лігачової,
опитування та нещодавній Форум журналістів України «За вибори без
цензури» продемонстрували, що «більшість журналістів… не вірять, що
топ-менеджери ЗМІ та видавці зможуть домовитися про правила чесної
боротьби під час президентської виборчої кампанії».
(UNIAN, «Полтавський обласний медіа-клуб», №55, 17 листопада 2003 року)

***
Чи потрібна Полтавщині комісія з журналістської етики?
Це питання обговорили 19 грудня в Полтаві на засіданні «круглого
столу», організованого за підтримки Міжнародного фонду «Відродження»
Полтавським обласним медіа-клубом, журналісти з Полтави, Кременчука,
Миргорода, Лубен, Карлівки, Кобеляк, Нових Санжар.
Учасники засідання погодилися, що в журналістському середовищі
Полтавщини вистачає конфліктних ситуацій, розглядом і залагодженням
яких могла б зайнятися комісія з авторитетних колег-професіоналів.
З досвідом роботи, здобутками і проблемами всеукраїнської комісії з
журналістської етики полтавців ознайомив її член, відомий журналіст,
одесит Леонід Капелюшний. Він підкреслив, що осуд колег може стати
дієвим засобом впливу на журналістів, які допускають у своїй роботі
порушення етичних норм.
Про досвід виживання незалежної газети в районному центрі і відстоювання своїх прав та принципів учасникам засідання розповів редактор газети «Зміївський кур’єр» (Харківська область) Олександр Сумець.
(«Полтавський обласний медіа-клуб», №63, 23 грудня 2003 р.)
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ДОДАТОК

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ
УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА БЕЗПЕРЕШКОДНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА
ЛЮДИНИ НА СВОБОДУ СЛОВА»

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) доповнити статтею 2123 такого змісту:
«Стаття 2123. Порушення права на інформацію
Неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне
надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чи
юридичної особи відповідно до законів України «Про інформацію» або «Про
звернення громадян», – тягне за собою накладення штрафу на посадових
осіб від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених
частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб
від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Примітка. Посадові особи, на яких поширюється дія Закону України
«Про боротьбу з корупцією», притягаються до відповідальності за такі
діяння відповідно до Закону України «Про боротьбу з корупцією»;
2) статтю 221, частину першу статті 294 після цифр «2122» доповнити цифрами «2123»;
3) частину першу статті 255 доповнити пунктом 11 такого змісту:
«11) прокурор або уповноважена ним особа з числа працівників прокуратури (стаття 2123)».
2. У Законі України «Про інформацію» (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., № 48, ст. 650; 2000 р., № 27, ст. 213; 2002 р., № 29, ст. 194):
1) доповнити статтю 30 абзацом такого змісту:
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«Інформація з обмеженим доступом може бути поширена без згоди її
власника, якщо ця інформація є суспільно значимою, тобто якщо вона є
предметом громадського інтересу і якщо право громадськості знати цю
інформацію переважає право її власника на її захист»;
2) доповнити статтею 451 такого змісту:
«Стаття 451. Заборона цензури та заборона втручання в професійну
діяльність журналістів і засобів масової інформації з боку органів державної влади або органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб
Цензура як вимога, спрямована до засобу масової інформації, журналіста, головного редактора, організації, що здійснює випуск засобу масової
інформації, його засновника (співзасновника), видавця, розповсюджувача,
попередньо узгоджувати інформацію, що поширюється (крім випадків, коли
така вимога йде від автора цієї інформації чи іншого суб’єкта авторського
права і (або) суміжних прав на неї), та/або як накладення заборони (крім випадків, коли така заборона накладається судом) чи перешкоджання в будьякій іншій формі тиражуванню або поширенню інформації з боку органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб заборонена.
Забороняються втручання у формах, не передбачених законодавством
України або договором, укладеним між засновником (співзасновниками)
і редакцією засобу масової інформації, у професійну діяльність журналістів, контроль за змістом інформації, що поширюється, з боку засновників
(співзасновників) засобів масової інформації, органів державної влади або
органів місцевого самоврядування, посадових осіб цих органів, зокрема з
метою поширення чи непоширення певної інформації, замовчування суспільно значимої інформації, накладення заборони на показ окремих осіб
або поширення інформації про них, заборони критикувати органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або їх посадових осіб.
Забороняються створення будь-яких органів державної влади, установ, введення посад, на які покладаються повноваження щодо здійснення
контролю за змістом інформації, що поширюється засобами масової
інформації.
Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та/або переслідування журналіста за виконання професійних обов’язків,
за критику, здійснювані посадовою особою або групою осіб за попередньою
змовою, тягне за собою кримінальну відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України.
Повноваження органів державної влади з питань діяльності засобів
масової інформації визначаються виключно Конституцією та законами
України»;
3) у частині другій статті 47:
абзац шостий викласти у такій редакції:
– «примушення до поширення або перешкоджання поширенню певної інформації, а також цензура»;
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– після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
– «безпідставна відмова від поширення певної інформації».
У зв’язку з цим абзаци восьмий − дванадцятий вважати відповідно
абзацами дев’ятим − тринадцятим;
4) доповнити статтею 471 такого змісту:
«Стаття 471. Звільнення від відповідальності
Ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення
оціночних суджень.
Оціночними судженнями, за винятком образи чи наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних, зокрема критика, оцінка дій, а
також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять
фактичні дані, з огляду на характер використання мовних засобів, зокрема
вживання гіпербол, алегорій, сатири. Оціночні судження не підлягають
спростуванню та доведенню їх правдивості.
Особа звільняється від відповідальності за розголошення інформації
з обмеженим доступом, якщо суд встановить, що ця інформація є суспільно значимою.
Додаткові підстави звільнення від відповідальності засобів масової
інформації та журналістів визначаються законами «Про друковані засоби
масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення»,
«Про інформаційні агентства» та «Про державну підтримку засобів масової
інформації та соціальний захист журналістів»;
5) статтю 49 викласти у такій редакції:
«Стаття 49. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди
У випадках, коли правопорушенням, вчиненим суб’єктом інформаційної діяльності, завдано матеріальної чи моральної шкоди фізичним або юридичним особам, винні особи відшкодовують її добровільно або на підставі
рішення суду.
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування як позивачі у справах про захист честі, гідності та ділової репутації вправі вимагати по суду лише спростування недостовірної інформації та не мають права
вимагати відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Це не позбавляє
посадову особу органу державної влади чи органу місцевого самоврядування права на захист честі, гідності та ділової репутації у суді».
3. У статті 17 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» (Відомості Верховної
Ради України, 1997 р., № 50, ст. 302; 2002 р., № 2, ст. 5, № 29, ст. 200):
1) частину четверту викласти у такій редакції:
«У разі розгляду судом спору щодо завданої моральної (немайнової)
шкоди між журналістом або засобом масової інформації як відповідачем
та політичною партією, виборчим блоком, посадовою особою (посадовими
особами) як позивачем суд вправі призначити компенсацію моральної (немайнової) шкоди лише за наявності умислу журналіста чи службових осіб
засобу масової інформації. Суд враховує наслідки використання позива322

чем можливостей позасудового, зокрема досудового, спростування неправдивих відомостей, відстоювання його честі і гідності, ділової репутації та врегулювання спору в цілому. З урахуванням зазначених обставин
суд вправі відмовити у відшкодуванні моральної шкоди»;
2) доповнити частинами п’ятою та шостою такого змісту:
«Умислом журналіста та/або службової особи засобу масової ін формації є таке їх/її ставлення до поширення інформації, коли журналіст та/або
службова особа засобу масової інформації усвідомлювали недостовірність
інформації та передбачали її суспільно небезпечні наслідки.
Журналіст та/або засіб масової інформації звільняються від відповідальності за поширення інформації, що не відповідає дійсності, якщо суд
встановить, що журналіст діяв добросовісно та здійснював її перевірку».
4. Підпункт «ж» пункту 1 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України
від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито» (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113; 1995 р., № 30, ст. 229; 2000 р., № 29,
ст. 229) викласти в такій редакції:
ж) із позовних заяв про розгляд питань захисту честі та гідності:
із позовних заяв немайнового ха- 1 неоподатковуваний мінімум
доходів громадян
рактеру
із позовних заяв про відшкоду- 1 відсоток ціни позову, але не
менше 1 неоподатковуваного
вання моральної (немайнової)
шкоди з ціною позову до 100 не- мінімуму доходів громадян
оподатко-вуваних мінімумів доходів громадян
із позовних заяв про відшкоду- 5 відсотків ціни позову
вання моральної (немайнової)
шкоди з ціною позову від 100 до
10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Із позовних заяв про відшкоду- 10 відсотків ціни позову».
вання моральної (немайнової)
шкоди з ціною позову понад 10
000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Голова Верховної Ради України
В.Литвин
м. К и ї в, 3 квітня 2003 року
№ 676-IV
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РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним
зверненням громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича про офіційне тлумачення положення частини першої статті 7 Цивільного кодексу Української РСР (справа про поширення відомостей).
м. Київ Справа № 1-9/2003 10 квітня 2003 року № 8-рп/2003
Конституційний Суд України у складі суддів Конституційного
Суду України:
Селівона Миколи Федосовича – головуючий, Євграфова Павла Борисовича, Костицького Михайла Васильовича – суддя-доповідач, Малинникової Людмили Федорівни, Мироненка Олександра Миколайовича, Пшеничного Валерія Григоровича, Розенка Віталія Івановича, Савенка Миколи
Дмитровича, Скоморохи Віктора Єгоровича, Тимченка Івана Артемовича,
Тихого Володимира Павловича, Ткачука Павла Миколайовича, Чубар Людмили Пантеліївни, Шаповала Володимира Миколайовича, розглянув на
пленарному засіданні справу про офіційне тлумачення положення частини
першої статті 7 Цивільного кодексу Української РСР (1540-06) «поширив
такі відомості».
Приводом для розгляду справи згідно зі статтями 42, 43 Закону України
«Про Конституційний Суд України» (422/96-ВР) стало конституційне звернення громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича.
Підставою для розгляду справи відповідно до статті 94 Закону України
«Про Конституційний Суд України» (422/96-ВР) є наявність неоднозначного застосування судами України частини першої статті 7 Цивільного кодексу Української РСР (1540-06) з питання, порушеного у конституційному
зверненні.
Заслухавши суддю-доповідача Костицького М.В. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України
У с т а н о в и в:
1. Громадянин Сердюк Валерій Анатолійович звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням про офіційне тлумачення положення частини першої статті 7 Цивільного кодексу Української РСР (1540-06)
(далі – Цивільний кодекс) «поширив такі відомості». Практичну необхідність в офіційному тлумаченні заявник обґрунтовує наявністю неоднозначного застосування цього положення судами України, що, на думку
Сердюка В.А., призвело до порушення його конституційних прав.
Суб’єкт права на конституційне звернення зазначає, що його заяву
щодо неправомірних дій інспектора державної податкової інспекції м. Полтави до Державної податкової адміністрації у Полтавській області Октябрський районний суд м. Полтави визнав такою, що поширює відомості, які
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не відповідають дійсності, порочать честь, гідність та ділову репутацію
працівника державної податкової інспекції. Своїм рішенням суд зобов’язав
Сердюка В.А. спростувати заявлені відомості шляхом направлення заяви
до відповідного відділу зазначеної адміністрації, а також відшкодувати
збитки за заподіяну моральну шкоду цій службовій особі.
Судова колегія в цивільних справах Полтавського обласного суду та
Колегія суддів судової палати в цивільних справах Верховного Суду України відмовили у задоволенні касаційної скарги Сердюка В.А. на рішення
районного суду м. Полтави.
Заявник долучив до звернення також витяги з постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 1997 року (n0024700-97) за позовом подружжя Б. до громадянина Л. про захист честі, гідності, ділової репутації
та відшкодування моральної шкоди і з постанови президії Житомирського
обласного суду від 2 червня 2000 року за позовом громадянина С. до громадянина М. про захист честі, гідності та відшкодування моральної шкоди, які було вирішено з іншими правовими наслідками.
2. У відповіді на запит Конституційного Суду України Голова Верховного Суду України підкреслює, що звернення особи до правоохоронного
органу зі скаргою на неправомірні дії його працівника, пов’язані із здійсненням ним владних повноважень чи виконанням службових обов’язків,
є поширенням відомостей про цього працівника. Однак таке звернення не
може бути підставою цивільно-правової відповідальності заявника за статтею 7 Цивільного кодексу (1540-06) (навіть якщо такі відомості не відповідають дійсності). Повідомлення правоохоронному органу про дії його
працівника, що стосуються виконання ним службових обов’язків, але не
пов’язані з реалізацією владних повноважень, є повідомленням про поведінку цього працівника, а тому не є поширенням відомостей у розумінні
статті 7 Цивільного кодексу (1540-06) незалежно від того, чи правдиві вони.
Підставою для відповідальності заявника за статтею 7 Цивільного кодексу
(1540-06) можуть бути лише відомості, які стосуються поведінки (дій чи
бездіяльності) працівника правоохоронного органу, оцінки його особистості (особистих якостей), за наявності всіх передбачених цією статтею
обставин.
До того ж у згаданій вище постанові Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 1997 року (n0024700-97) зазначається, що за змістом статті
7 Цивільного кодексу (1540-06) «звернення громадянина до правоохоронних органів про захист своїх прав від неправомірних дій інших осіб, у тому
числі показання свідка під час попереднього слідства, не може вважатись
поширенням неправдивих відомостей».
Державна податкова адміністрація України вважає, що в контексті
статті 7 Цивільного кодексу (1540-06) звернення громадянина у порядку,
передбаченому Законом України «Про звернення громадян» (393/96-ВР),
до правоохоронного органу зі скаргою на неправомірні дії його працівни325

ка не є поширенням відомостей про цього працівника і не може бути підставою для цивільно-правової відповідальності громадянина.
Подібні висновки містяться також і у відповідях, наданих інститутом
держави і права ім. В.М.Корецького, інститутом філософії ім. Г.Сковороди,
Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України.
3. Частина перша статті 7 Цивільного кодексу (1540-06) встановлює,
що «громадянин або організація вправі вимагати по суду спростування
відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво, які
порочать їх честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди їх інтересам, якщо той, хто поширив такі відомості, не доведе, що вони відповідають дійсності».
Відповідно до Конституції України (254к/96-ВР) усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто
звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування
та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (стаття
40); кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
посадових і службових осіб (частина друга статті 55).
Питання практичної реалізації громадянами цих прав регулюються,
зокрема, Законом України «Про звернення громадян» (393/96-ВР), який забезпечує їм можливість брати участь в управлінні державними і громадськими справами, впливати на поліпшення роботи органів державної влади
і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно
від форм власності, відстоювати свої права і законні інтереси та поновлювати їх у разі порушення шляхом викладення в письмовій або усній формі
пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг.
Згідно з частиною п’ятою статті 55 Конституції України (254к/96-ВР)
«кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати
свої права і свободи від порушень і протиправних посягань», а статтею 4
Закону України «Про звернення громадян» (393/96-ВР) передбачено підстави, які дають громадянам право оскаржувати рішення, дії (бездіяльність)
у сфері управлінської діяльності, у тому числі органів державної податкової
служби та їх посадових осіб, що, зокрема, встановлено і Законом України
«Про державну податкову службу в Україні» (509-12).
З огляду на викладене Конституційний Суд України вважає, що звернення громадян до правоохоронного органу, що містять певні відомості
про недодержання законів посадовими або службовими особами, передаються чи повідомляються не з метою доведення таких відомостей до
громадськості чи окремих громадян, а з метою їх перевірки уповноваженими на це законом іншими посадовими особами. Тому такі звернення за
змістом частини першої статті 7 Цивільного кодексу (1540-06) не можуть
вважатися поширенням відомостей, які порочать честь, гідність чи ділову
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репутацію або завдають шкоди інтересам посадової чи службової особи
правоохоронного органу.
Проблеми, пов’язані з особливостями реалізації права громадян на свободу вираження поглядів і критику стосовно дій (бездіяльності) посадових
та службових осіб, неодноразово були предметом розгляду Європейського
суду з прав людини. Застосовуючи положення статті 10 Конвенції про захист прав людини та основних свобод (995_004) в рішеннях у справах «Нікула проти Фінляндії» (980_042), «Яновський проти Польщі» та інших, Суд
підкреслює, що межі допустимої інформації щодо посадових та службових осіб можуть бути ширшими порівняно з межами такої ж інформації
щодо звичайних громадян. Тому, якщо посадові чи службові особи діють
без правових підстав, то мають бути готовими до критичного реагування
з боку суспільства.
Водночас наявність у зверненнях до правоохоронного органу завідомо
неправдивих відомостей тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову,
адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством
України.
Зокрема, статті 173-1, 212-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10) передбачають адміністративну відповідальність
за поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед
населення або порушення громадського порядку, та за повідомлення завідомо неправдивих відомостей органам реєстрації актів громадянського
стану.
Кримінальний кодекс України (2341-14) встановлює кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху,
підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками (стаття 259), завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому або органу дізнання про вчинення злочину (стаття 383)
тощо.
До того ж стаття 27 Закону України «Про звернення громадян» (393/96ВР) передбачає відшкодування особою за рішенням суду витрат у зв’язку
з перевіркою звернень, які містять завідомо неправдиві відомості.
Підставою цивільно-правової відповідальності заявника, передбаченої
статтею 7 Цивільного кодексу (1540-06), може бути поширення недостовірної інформації стосовно особистого (сімейного) життя посадової чи
службової особи правоохоронного органу як людини і громадянина.
Виходячи з наведеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції
України (254к/96-ВР), статтями 51, 94, 95 Закону України «Про Конституційний Суд України» (422/96-ВР), Конституційний Суд України
В и р і ш и в:
1. Положення частини першої статті 7 Цивільного кодексу Української РСР (1540-06) «поширив такі відомості» в аспекті конституційного
звернення треба розуміти так, що викладення у листах, заявах, скаргах до
правоохоронного органу відомостей особою, на думку якої посадовими
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чи службовими особами цього органу при виконанні функціональних обов’язків порушено її право, не може вважатись поширенням відомостей, які
порочать честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди інтересам
цих осіб.
Викладення у листах, заявах, скаргах до правоохоронного органу завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
2. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскарженим.
Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у
«Віснику Конституційного Суду України» та в інших офіційних виданнях
України.
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