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ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ВЛАДИ ТА ОПОЗИЦІЇ
В УКРАЇНІ у 2010–2013 рр.
Анотація. Мета дослідження полягає у виділенні основних
методів боротьби режиму Януковича з опозиційними партіями
та їх ключовими лідерами. Методологія дослідження заснована
на принципах об’єктивності та історизму, залученні загальнонаукових (аналіз, синтез, порівняння) і спеціально-історичних
методів (діахронного, синхронного, історико-генетичного та ретроспективного). Наукова новизна полягає у системному вивченні
методів боротьби оточення Віктора Януковича з політичними
опонентами та демонстрації їх ролі в побудові режиму особистої
влади четвертого Президента України. Висновки. Показані особливості політико-правової ситуації в Україні в період становлення
режиму Януковича. В дослідженні охарактеризовано та проаналізовано специфіку розгортання кримінального переслідування
лідерів опозиційного табору. На прикладі аудиту діяльності уряду
Юлії Тимошенко (2007–2010) та подальшого кримінального переслідування лідерки уряду та голови політичної сили «Батьківщина» показано перший етап зачищення політичного поля в
Україні та основні етапи кримінального переслідування лідера
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«Помаранчевої верхівки» – Юрія Луценка. На фоні політичного
переслідування більше ніж двадцятьох соратників Тимошенко
описано процес підготовки та реалізації проєкту податкової реформи за авторством В. Януковича і С. Тігіпка. Подано короткий
аналіз основних положень цієї реформи та описано реакцію
бізнес-еліт Україна на неї. Зокрема, автором здійснена спроба
показати роль та методи боротьби близьких до Партії регіонів
осіб у розколі Податкового майдану і подальшого переслідування
його організаторів та учасників. Особливу увагу в дослідженні
приділено боротьбі режиму В. Януковича проти праворадикальних
та націоналістичних рухів. Описано процес фальсифікації справ
проти членів окремих націоналістичних організацій та рухів
(«Тризуб», «Патріот України», «Соціал-Національна Асамблея»),
що діяли на Запоріжжі та Київщині. Приборкання опозиційних
до Партії регіонів та режиму сил, здійснювалося і за допомогою
підкупу або ж через пропозиції державних преференції бізнеселітам. Важливим джерелом у виявленні осіб, які були корумповані
у такий спосіб режимом, стала так звана «амбарна книга» партії регіонів. З метою окреслення масштабів та виявлення основних
фігурантів цих підкупів здійснено спробу аналізу її записів.
Ключові слова: Віктор Янукович; Юлія Тимошенко; опозиція;
політичні репресії; Податковий майдан.
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GOVERNMENT-OPPOSITION RELATIONS
IN UKRAINE, 2010–2013
Summary. The research aims at defining the key methods Yanukovych’s regime applied to fight the opposition parties and their top
leaders. The research methodology is based on historicism and objectivity principles, comprises general scientific (analysis, synthesis,
comparison) as well as specified historic methods (those of diachrony,
synchrony, historical genesis and retrospective). The article’s scientific
novelty is determined by a system analysis of the methods Yanukovych’s retinue applied against his political opponents highlighting their
role in building up the fourth President of Ukraine’s authoritarian rule.
Conclusions. The specificity of Ukraine’s political and legislative
climate under Yanukovych’s rule has been demonstrated. The patterns
of the criminal proceedings against the opposition leaders have been
defined and researched. The criminal prosecution against Yuliya Tymoshenko, the Preimer and the leader of Batkivshchyna party, following
her government’s management audit, serves as a case of Ukraine’s
political field’s prime cleanup. The key phases of the criminal prosecution against Yurii Lutsenko, the Orange Top leader, have been defined.
The political repressions of more than twenty Tymoshenko’s
supporters, the article suggests, serves as a background for preparing
and implementing the tax overhaul project authored by V. Yanukovych and S. Tigipko. The fundamentals of this reform, as well as its
reception by Ukrainian business elite, have been analyzed in brief to
provide the necessary context, i.e., to demonstrate the roles the agents
affiliated with the Regions Party had taken and the methods they applied
to break the so-called Tax Maidan and to subsequently persecute its
organizers and participants.
Specific attention has been paid to the fight Yanukovych’s regime
initiated against the radical right and nationalist movement, forging
the criminal cases against the members of certain nationalist organizations and movements functioning in Zaporizhzhya and Kyiv regions,
i.e., "Tryzub" ("The Trident"), "Ukraine’s Patriot", "Social National
Assembly".
Restraining the forces opposite to the Regions Party and the
regime was done through bribing or granting governmental preferences
to the business elites. The secret ledgers of the Regions Party serve as an
important source for identifying the officials thus corrupted by the
regime. To define the corruption scales and the key bribery initiators
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identities, a thorough analysis of these ledgers (known as "the spreadsheets") has been provided.
Key words: Victor Yanukovych; Yuliya Tymoshenko; opposition;
political repressions; the Tax Maidan.
Постановка проблеми. З’ясування причин захоплення та
тривалого утримання представниками однієї кланово-олігархічної
групи, пов’язаної з В. Януковичем, Партією регіонів та донецькимбізнес елітами потребує детального аналізу методів та засобів,
якими вони послуговувалися при розбудові авторитарної держави.
Аналіз джерел та останні дослідження. Дослідження становлення та подальшої трансформації режиму В. Януковича передовсім займалися представники політичних наук. Зокрема, політичну систему влади, що склалася в Україні в період правління
В. Януковича, аналізує Микола Михальченко. Він, зокрема, приділяє
значну увагу аналізу негативних і позитивних складових клановоолігархічного режиму Януковича, а також перспективам трансформації цієї олігархії в демократію правової держави (Михальченко, 2010, с. 83–94). Окрім того, цей дослідник у співавторстві
із Віктором Андрущенком у роботі «Украина разделенная в себе:
от Леонидии к Виктории», порівнюючи систему державного
управління часів Леоніда Кучми та Віктора Януковича, доходить
висновку, що за правління В. Януковича була створена чітка
централізована система управління (Михальченко & Андрущенко,
2012; Михальченко, 2016).
Для розуміння ідентичності ключових акторів режиму Януковича, які сформувалися як політичні діячі чи бізнесмени на
Донеччині, вкрай важливою роботою є дослідження Марії Кармазіної «Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада
Донецька» (Кармазіна, 2016). Не можна не назвати, ще одну
роботу цієї дослідниці, в якій вона аналізує процес формування
та розвитку в Україні регіональних політичних партій у період з
кінця 1991 р. до початку 2018 р. Зокрема, вона приходить до
висновку, що від самого початку виникнення політичні сили, засновані у Донецькій і Луганській областях, «були зорієнтовані
на Росію і мислилися їхніми керівниками як антиукраїнський
проект» (Кармазіна, 2018, с. 10).
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Вивченням режиму В. Януковича серед вітчизняних політологів займався Юрій Мацієвський – керівник Центру політичних
досліджень Національного університету «Острозька академія».
У його дослідженні «У пастці гібридності: зигзаги трансформацій
політичного режиму в Україні (1991–2014)» проведено ґрунтовний аналіз еволюції політичного режиму в Україні від проголошення незалежності до Євромайдану. В цій монографії два останні
розділи присвяченні безпосередньо оформленню режиму В. Януковича (Мацієвський, 2016).
Окремі аспекти формування та функціонування режиму
В. Януковича знайшли своє відображені у студіях таких науковців: М. Забєлі (Забєля, 2012), О. Валевського (Валевський, 2011,
2012, 2014), Д. Цимбала (Цимбал, 2014) і Т. Пояркової (Пояркова,
2014).
Мета дослідження полягає у виділенні основних методів
боротьби режиму Януковича з опозиційними партіями та їх ключовими лідерами у 2010–2013 рр.
Результати досліджень. Важливою складовою формування
нового гібридного режиму на чолі з четвертим Президентом України стало впровадження у життя нових реалій взаємовідносин з
опозицією. Модель, обрана «Сімʼєю», включала класичний набір
з «батога та пряника» з явним переважанням першого. Для найбільш незручних й активних противників готувалися кримінальні
справи, для готових таємно співпрацювати – матеріальна підтримка, для більшості – витіснення з публічного простору та маргіналізація.
Ключова увага серед політичних противників Януковича
приділялася його основній конкурентці на президентських виборах 2010 р. – Юлії Тимошенко. Очільники донецького клану одразу
після інавгурації нового Президента озвучували наміри провести
детальний аудит діяльності уряду протягом 2007–2010 рр. («Партія
регіонів», 2010). Для уникнення звинувачень у політичних репресіях до виконання цієї «брудної роботи» було залучено невелику
американську компанію «Trout Cacheris». Як неодноразово підкреслювали захисники експремʼєрки, ця організація спеціалізувалася на судових процесах і не мала досвіду в аудиті. Вона, зі
свого боку, оголосила про залучення до перевірки ще двох компаній: агентства розслідувань «Kroll, Inc.» та міжнародної юридичної
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фірми «Akin Gump Strauss Hauer & Feld, LLP». Попри заяви
уряду Азарова про їх повну нейтральність та відсутність звʼязку
з українськими олігархами чи політиками, вони вже мали досвід
такої співпраці. «Kroll, Inc.» у 2001 р. виконувала замовлення
Віктора Пінчука та оприлюднила звіт про непричетність Леоніда
Кучми до вбивства Георгія Гонгадзе. «Akin Gump Strauss Hauer
& Feld, LLP» захищала інтереси Ріната Ахметова в справах проти
видань «Обозреватель» та «Le Figaro» (Школяренко, 2010). Ці
факти підтверджують тезу, що насправді аудит був спробою
знайти привід для переслідування Тимошенко.
Висновки роботи комісії були оприлюднені 14 жовтня 2010 р.
Згідно з ними, ревізори оголосили про знайдені 6 фактів зловживань уряду Тимошенко:
1) закупівля 27 автомобілів «Рено Мастер» Міністерством
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи у листопаді
2009 р. з переплатою щонайменше у 15 млн. грн.;
2) закупівля цукру Державним комітетом України з державного матеріального резерву в лютому 2010 р. з повною передоплатою без поставки товару;
3) нецільове використання коштів, отриманих внаслідок
продажу частини квоти викидів парникових газів України Японії;
4) закупівля 1000 автомобілів «Опель Комбо» Міністерством
охорони здоровʼя України з обмеженим медичним призначенням;
5) закупівля ліків та медичного обладнання Міністерством
охорони здоровʼя України в 2008 та 2009 рр. через фірми-посередники;
6) фінансування програми реєстрації прав на землю з коштів
Стабілізаційного фонду («Результати аудиту», 2010).
Генеральна прокуратура за даними аудиту порушила дві
кримінальні справи: за фактом нецільового використання 320 млн.
євро, отриманих Україною у рамках Кіотського протоколу (частина 3 статті 365 Кримінального кодексу України – «перевищення влади, яке спричинило тяжкі наслідки») та за фактом
закупівлі начебто непридатних до використання автомобілів «Опель
Комбо» (частина 3 статті 365, частина 2 статті 364, частина 2
статті. 210 Кримінального кодексу України – «перевищення службових повноважень», «порушення бюджетного законодавства»,
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«зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких
наслідків») («Тимошенко звинувачують», 2010).
У грудні 2010 р. Ю. Тимошенко почали викликати на допити, обрали запобіжним заходом підписку про невиїзд та вручили
обвинувачення у першій справі. У відповідь експремʼєрка залучила американські юридичну компанію «Covington & Burling» і
аудиторську фірму «BDO USA» для формування альтернативних
висновків щодо законності її дій. У червні 2011 р. вони представили результати власного розслідування, які були вигідними
для лідерки «Батьківщини» і стверджували про безпідставність її
кримінального переслідування («Спільна заява», 2011).
«Кіотські гроші» та справа «Опель Комбо» не гарантували
засудження основної конкурентки В. Януковича. Тому 17 березня
2011 р. була створена Тимчасова слідча комісія Верховної Ради
України з питань розслідування обставин підписання газових угод
між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром». Її очолила народний депутат від Партії регіонів І. Богословська. Офіційною
метою комісії було виявлення обставин виникнення боргів корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міністерством
оборони РФ та ВАТ «Газпром» (Тимошенко та її чоловік очолювали ЄЕСУ у 1990-х – на початку 2000-х рр.) та розслідування
обставин переговорів та підписання контрактів щодо купівлі-продажу та транзиту природного газу між НАК «Нафтогаз України»
та ВАТ «Газпром» від 19 січня 2009 р. («Про утворення Тимчасової
слідчої комісії», 2011).
На підставі заяв комісії про порушення під час укладання
українсько-російських газових контрактів Генеральна прокуратура
України відкрила ще одну справу проти Тимошенко за частиною
3 статті 365 Кримінального кодексу України – «перевищення влади
або службових повноважень». За версією слідства, Юлія Тимошенко, перебуваючи на посаді прем’єр-міністра України в 2009 р.,
дала незаконні доручення голові НАК «Нафтогаз» підписати невигідні для України газові контракти.
Цього разу влада діяла значно рішучіше. Вже 25 травня
2011 р. слідство було офіційно завершене і матеріали справи загальним обсягом 4000 сторінок у 15 томах передано для ознайомлення захисникам Тимошенко. 17 червня 2020 р. стартував процес
над Тимошенко в Печерському районному суді Києва. У ході
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судових засідань суддя Р. Кірєєв доволі несподівано заарештував
експремʼєрку через суперечку з М. Азаровим, тож два місяці до
оголошення вироку вона провела у слідчому ізоляторі. На фоні
цього судового процесу також було реанімовано старі кримінальні
справи про борги корпорації ЄЕСУ та про реприватизацію заводу «Криворіжсталь».
17 жовтня 2011 р. Ю. Тимошенко було засуджено до максимально суворого покарання за статтею 365 Кримінального кодексу України: сім років ув’язнення, три роки позбавлення права
займати державні посади, виплата 1,5 млрд. гривень компенсації
збитків НАК «Нафтогаз» та 4,5 тис. гривень Київському інституту
судових експертиз за проведення експертизи. Спроби апеляції
захисту лідерки «Батьківщини» в апеляційному суді м. Київ (грудень 2011 р.) та в Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ (серпень 2012 р.) зазнали
невдачі. Головна конкурентка В. Януковича була вилучена з активного політичного життя.
На нашу думку, форсування справи про газові контракти
було обумовлено кількома чинниками. Передовсім оточення Януковича прагнуло отримати виправдання підвищенню комунальних
тарифів протягом 2010–2011 рр., виставивши його як спадок попереднього уряду. По-друге, засудження Тимошенко посилювало
позиції уряду Азарова в перемовинах з росіянами щодо перегляду чинного контракту з постачання газу. Проте, безумовно,
головною метою прискорення розгляду справи був намір нейтралізувати Тимошенко до парламентських виборів 2012 р.
Іншою знаковою фігурою серед «помаранчевої верхівки»,
яка зазнала переслідувань, став Ю. Луценко – міністр внутрішніх
справ України протягом 2005–2006 та 2007–2010 рр. Першу кримінальну справу проти нього порушили 2 листопада 2010 р. з
обвинуваченням у сприянні незаконним виплатам власному водію. Через місяць до неї додали ще одну – щодо незаконного
отримання згаданим водієм однокімнатної квартири у м. Київ. Ці
справи були об’єднані в єдине провадження. Також Генеральна
прокуратура порушила проти Луценка справу за частиною третьою
статті 364 Кримінального кодексу України («зловживання владою
або службовим становищем») щодо незаконного дозволу на стеження за фізичною особою.
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26 грудня 2010 р. спецпризначенці СБУ затримали Луценка
під час прогулянки. Наступного дня Печерський районний суд
м. Київ відправив його до слідчого ізолятора. Весь судовий процес
ексміністр перебував під вартою. На знак протесту в квітні 2011 р.
він оголосив голодування, яке тривало місяць. Врешті-решт 27
лютого 2012 р. суд визнав його винним і призначив покарання у
вигляді позбавлення волі на чотири роки з конфіскацією майна
(«Справа», 2013, с. 165).
Кримінальні справи були відкриті на низку інших державних
службовців, близьких до Ю. Тимошенко. Колишнього міністра
економіки Б. Данилишина звинуватили в перевищенні службових
повноважень та нанесенні збитків державі під час закупівель. За
тиждень до відкриття справи він встиг виїхати до Чехії, де отримав політичний притулок («Данилишин Богдан», 2020). В. Іващенко – в.о. міністра оборони 2009–2010 рр. – отримав підозру в
незаконному розпродажу майна Феодосійського судномеханічного
заводу. Його судовий процес тривав півтора року і завершився
засудженням до пʼяти років позбавлення волі. Через кілька місяців
строк був замінений на умовний, тож Іващенку вдалося вийти
з-під варти й отримати політичний притулок у Данії («Иващенко
Валерий», 2020). У справі про видобуток газу на чорноморському
шельфі компанією «Vanco International ltd.» фігурував міністр
навколишнього середовища Г. Філіпчук, якому інкримінувалося
зловживання службовим становищем. Він був взятий під арешт
14 грудня 2010 р. і у квітні 2012 р. засуджений до трьох років
позбавлення волі («Филипчук Георгий Георгиевич», 2016). В. Куйбіді (міністру регіонального розвитку та будівництва) приписували
незаконне призначення голови Державного архітектурно-будівельного контролю в Рівненській області. За власною думкою
чиновника, головною метою переслідування було недопущення
його балотування на посаду мера Львова. Після завершення місцевих виборів Шевченківський районний суд м. Київ закрив це
провадження за відсутністю складу злочину («Куйбіда вважає»,
2011).
Кримінальна справа про розтрату газу компанії «Росукренерго» зачепила колишнє керівництво НАК «Нафтогаз» та митниці. Приводом до її порушення стало рішення Стокгольмського
арбітражу 8 червня 2010 р. щодо повернення «Росукренерго»
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11 млрд. кубометрів газу, вилученого урядом Тимошенко 2009 р.,
та сплати товарного штрафу в розмірі 1,1 млрд. кубометрів газу.
Після цього СБУ порушила справу проти колишніх голови Державної митної служби України А. Макаренка, першого заступника
голови «Нафтогазу» І. Діденка, заступника начальника відділу
Енергетичної регіональної митниці Т. Шепітька та заступника
головного бухгалтера «Нафтогазу» М. Кушнір. Їх звинуватили в
незаконному розмитненні та розтраті вилученого газу (Савицький,
2012). Ігор Діденко отримав умовний строк і був звільнений з під
варти в 2011 р., Макаренко – у 2012 р.
У Державному казначействі України під загрозою ув’язнення
опинилися голова установи Т. Слюз (за перевищення службових
повноважень у справі «кіотських грошей») та її перша заступниця
Т. Грицун (за «зловживання владою» під час неповернення застав
учасникам приватизаційного конкурсу по Одеському припортовому заводу). Перша виїхала за кордон і змогла повернутися тільки
після набуття недоторканості (обрана народним депутатом від
партії «Батьківщина» у 2012 р.) (Кошкіна, 2013). Друга фігурантка,
пробувши більше року в слідчому ізоляторі, була звільнена після
виправдального вироку. Суд встановив, що вона не була суб’єктом
злочину і, отже, її дії не підпадають під санкцію частини 2 статті
364 Кримінального Кодексу України («Против экс-главы», 2010).
Загалом, кримінальні справи були відкриті щодо більше
ніж 20 людей з оточення Ю. Тимошенко. Загроза переслідування
відволікала більшу частину їх часу від політичної діяльності та
значно ослабила можливості «Батьківщини» конкурувати за владу
на майбутніх парламентських виборах. Також це давало чіткий
сигнал для інших представників опозиції, що нова влада має в
арсеналі можливість та рішучість боротися з ними за допомогою
правоохоронної системи.
Опір формуванню режиму Януковича не обмежувався лише
табором прибічників Юлії Тимошенко. Перші кроки нової влади,
що демонстрували її справжні, а не декларовані наміри, викликали широке незадоволення. Найбільш гострою у перші роки правління Януковича виявилася реакція на проєкт податкової реформи
від уряду Азарова. У 2010 р. М. Азаров висунув ідею ухвалення
єдиного Податкового кодексу, який би узагальнив окремі нормативні акти в фіскальній сфері. У червні того ж року законопроєкт з
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цього питання надійшов до Верховної Ради України та був прийнятий за основу. Однак урядова версія податкової реформи не
зводилася лише до уніфікації та спрощення чинних норм. Кабінетом міністрів пропонувалися такі зміни:
1) різке звуження кола осіб, які можуть працювати за спрощеною системою оподаткування. До них могли входити лише
підприємці з річним обсягом доходу до 300 тис. грн. та не більше
ніж з двома найманими працівниками (включаючи члені родини).
Низка галузей, наприклад, ювелірна справа, взагалі позбавлялися можливості працювати за спрощеною системою;
2) вводився податок на нерухомість – 10 грн. для будівель
з площею понад 100 кв. м та з понад 30 м на людину (у сільській
місцевості відповідно 200 кв. м та 40 кв. м на людину);
3) збільшувався податок на доходи громадян з 15 до 17 %;
4) вводився 5 % податок на доходи від депозитів (для
заощаджень сумою вище 200 тис. грн.);
5) пропонувалися податкові пільги для крупних підприємств
(Крюкова, 2010).
Перспективи схвалення Податкового кодексу в такій редакції
обурили дрібний та середній бізнес, що широко використовував
спрощену систему оподаткування. Як зазначали критики кодексу,
він створював преференції для олігархічного бізнесу (представленого бенефіціарами Партії регіонів) за рахунок збільшення
тиску на колишніх «спрощенців». 16 листопада 2010 р. – у день
другого читання законопроєкту щодо схвалення Податкового кодексу – біля Верховної Ради пройшла перша масова акція протесту
чисельністю від 10 до 30 тисяч учасників. Обурені мітингувальники перекрили проїжджу частину та пригрозили пікетуванням
парламенту.
Незважаючи на протести, Верховна Рада підтримала новий
Податковий кодекс. Того ж дня був затриманий один з організаторів мітингу С. Мельниченко («Міліція заарештувала», 2010).
В. Янукович та С. Тігіпко (співавтор кодексу) показово відмовилися від врахування вимог протестувальників, заявивши про відсутність конструктиву в їх пропозиціях та про намагання обдурити
державу («Тігіпко не почув», 2010; «Янукович: незадоволені підприємці», 2010). 18 листопада 2010 р. кодекс було остаточно
прийнято.
Проблеми гуманітарних наук. Серія Історія. Випуск 6/48 (2021)

Взаємовідносини влади та опозиції в Україні у 2010–2013 рр.

419

У відповідь протести почали набирати масштабу 22 листопада на Майдані Незалежності відбувся новий масовий мітинг
та було зведено наметове містечко. Створена Координаційна рада
взяла на себе організацію постійного протесту та висунула консолідовані вимоги до влади. Виступи підприємців відбулися в усіх
крупних обласних центрах. В окремих з них на знак підтримки
Податкового майдану тимчасово закрилися ринки.
Розгортання протестів стало неприємною несподіванкою
для Януковича та його оточення. Вони були змушені різко змінити
риторику щодо податкової реформи. 27 листопада 2010 р. Президент та Микола Азаров відвідали наметове містечко і поспілкувалися з підприємцями. Віктор Янукович пообіцяв детально
переглянути пропоновану версію Податкового кодексу та навіть
зробити кадрові рішення у випадку порушень його розробників.
30 листопада він ветував закон про схвалення кодексу («Янукович
обіцяє», 2010).
Водночас подальші дії засвідчили, що влада не полишила
ідей податкової реформи. Для придушення протесту було використано цілий арсенал заходів. Передовсім, проти окремих мітингувальників було порушено кримінальні справи через перешкоди
дорожньому руху, пошкодження автомобілів та гранітного покриття на Майдані Незалежності. Спільним знаменником для більшості обвинувачених була наявність попередніх судимостей. На
думку представників Громадського комітету захисту від політичних репресій в Україні, головною метою цих справ було залякування інших протестувальників та формування негативного
образу Податкового майдану в суспільній свідомості – мовляв,
«мітинг влаштували кримінальні елементи» («Політичні переслідування», 2011).
По-друге, влада вдалася до розколу протесту. До складу
координаторів мітингу увійшли близькі до режиму люди: С. Доротич, Д. Шевчук та В. Левін. Як продемонструвало журналістське розслідування П. Нека та М. Скорик, вони брали активну
участь у спробах розпустити протести як 2010, так і 2013 рр.
Окремі факти свідчили про їх контакти з оточенням Януковича
(Нек & Скорик, 2013). До них приєдналися частина помірковано
налаштованих підприємців, які не підтримували вимоги вотування кодексу, відставки уряду та Верховної Ради, а були згодні
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обговорювати внесення правок до поточного документа. Як наслідок, 1 грудня 2010 р. ця частина мітингувальників підписала
меморандум з владою про порозуміння. За ним, до Податкового
кодексу мали внести незначні правки, а протест повинен припинитися. Наступного дня прихильники сепаратних переговорів з
владою провели на територію наметового містечка людей з охоронних структур Партії регіонів, що взяли під контроль сцену.
С. Доротич зачитав текст меморандуму та оголосив про «перемогу» протесту. Ця спроба розвалити протест була з обуренням
сприйнята радикально налаштованою частиною підприємців. Однак
вночі силами спецпідрозділу «Беркут» та комунальних служб
Майдан Незалежності було зачищено від залишків протесту («В
Центральному штабі», 2011).
Для профілактики майбутніх протестів влада спробувала
нівелювати символічне значення Майдану як місця опору. Всю
зиму 2010–2011 рр. центральна площа країни була зайнята під
розважальними заходами, які унеможливлювали масові мітинги.
Надалі Київська міська державна адміністрація, телеканал «Інтер»
та студія «Квартал 95» запустили масштабне шоу «Майданс». На
ньому 12 українських міст мали створити власні танцювальні
команди з охочих, з якими працювали фахові хореографи. Кожні
вихідні організатори шоу власним коштом доставляли учасників
з двох міст до Києва, де вони виступали на Майдані Незалежності. Фактично на кілька місяців будь-які несанкціоновані владою
масові заходи були паралізовані, оскільки символічне місце протесту було зайняте розважальною програмою. «Майдан – це
певний символічний капітал, – дав оцінку цим ініціативам відомий
український соціолог Євген Головаха. – Влада хоче переформатувати простір, наповнивши його новим змістом, протилежним
тому, чим він був» (Міщенко, 2011).
Особливе місце у планах режиму В. Януковича щодо придушення опозиції займав праворадикальний рух. В умовах переслідування прихильників Юлії Тимошенко та нейтралізації Податкового майдану саме націоналісти мали найбільший потенціал
для силового опору владі. Крім того, борючись з українськими
праворадикалами, Янукович мав змогу укріпити свій образ як
«захисника стабільності та порядку», на які зазіхають «екстремістськи налаштовані елементи».
Проблеми гуманітарних наук. Серія Історія. Випуск 6/48 (2021)
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У травні 2010 р. у м. Запоріжжя місцевий обком Комуністичної партії України відкрив пам’ятник Сталіну на території своєї
резиденції. Ця подія викликала величезний резонанс у суспільстві і різко негативну реакцію праворадикальних рухів. Заступник
обласної організації ВО «Свобода» Юрій Гудименко на знак
протесту того ж дня обмалював фарбою памʼятник іншого комуністичного діяча – Ф. Дзержинського. Проти нього одразу було
відкрито кримінальну справу за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України («хуліганство, здійснене групою осіб»),
однак суд не побачив у його діях складу злочину.
28 грудня 2010 р. зловісний пам’ятник було обезголовлено
членами організації «Тризуб», які взяли на себе відповідальність.
За кілька днів невідомими було підірвано монумент за допомогою вибухового пристрою. СБУ кваліфікувала цю подію як «терористичний акт» та розпочала активно шукати підозрюваних. 1
січня 2011 р. були затримані голова Запорізької обласної організації ВО «Свобода» В. Подлобніков та вже згадуваний Ю. Гудименко. Вони категорично заперечували причетність до підриву
пам’ятника. Для тиску на запорізьких свободівців була поновлена
справа 2010 р. про облиття фарбою пам’ятника Дзержинському.
За нею, Ю. Гудименка було засуджено до двох років позбавлення волі умовно («Політичні переслідування», 2011).
Під час пошуку винуватців у підриві бюсту Сталіна було
здійснено масові арешти членів організації «Тризуб». Їх було поміщено до слідчого ізолятора м. Запоріжжя. Затримані націоналісти
повідомляли про фізичний та моральний тиск з боку правоохоронців, ненадання правової допомоги. Головним питанням кримінальної справи, у рамках якої їх заарештували, був мотив – навіщо
їм було повертатися до вже понівеченого пам’ятника та підривати
його? За версією запорізьких свободівців, цей вибух влаштували
самі комуністи для приховання фінансових маніпуляцій та отримання додаткової підтримки (Братюк, 2011). Ці аргументи не зацікавили правоохоронців. Попри заперечення тризубівців, суд
визнав їх винними у підриві бюста диктатора і засудив до умовних строків.
У серпні 2011 р. СБУ здійснила низку арештів членів організації «Патріот України» у м. Васильків Київської області. Їм
закидали підготовку до теракту – спроби підриву місцевого паISSN 2312-2595 (Print) ISSN 2664-3715 (Online)
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мʼятника Леніну та погрози вбивством В. Януковичу. За твердженнями самих націоналістів, вилучені під час обшуку докази (вибуховий пристрій та листівки), були підкинуті співробітниками
СБУ. Через кілька годин затриманих відпустили без пояснень та
обвинувачень. 23 серпня 2011 р. представники «Патріота України»
та Соціал-Національної Асамблеї дали прес-конференцію в інформаційному агентстві «УНІАН», де виклали власну позицію.
Після виступу за ними закріпилася назва «васильківські терористи»,
яка широко використовувалася у засобах масової інформації та
соціальних мережах. Увечері того ж дня соціал-націоналісти були
знову затримані, а в їхніх будинках проведені обшуки з вилученням зброї та патронів («СБУ знову затримала», 2011). Захистом
обвинувачених було оприлюднено численні факти фізичного та
морального тиску співробітників СБУ, фальшування доказів і свідчень. Судовий процес, по суті, тривав протягом 2012–2013 рр.
10 січня 2014 р. у розпал Революції Гідності «васильківські терористи» були засуджені до шести років ув’язнення («Васильківські терористи», 2014).
Приборкання опозиційних сил включало не лише тиск
правоохоронних органів. Лояльність частини політиків з табору
антирегіональних сил можна було купити за допомогою фінансових вливань або ж державних преференцій. З’ясувати повною
мірою, хто з опозиційних політиків за час правління Януковича
отримав виплати регіоналів, дуже складно через брак надійних
джерел. На фоні гострої політичної боротьби з 2010 р. у медіасфері циркулювало чимало інформаційних вкидів для дискредитації
політичних конкурентів без жодних доказів. Сприймати їх без
належної критики означає свідомо відтворювати ймовірні вигадані факти та спотворювати суспільне уявлення.
Водночас під час Революції Гідності частина внутрішніх
документів Партії регіонів потрапила до рук журналістів та
антикорупційних активістів. Мова йде про комплекс документів,
відомих як «чорна каса» або «амбарна книга» Партії регіонів. З
їх допомогою можна скласти загальне уявлення про корумпування власних політичних опонентів оточенням Януковича.
Цей комплекс джерел був оприлюднений колишнім першим
заступником голови СБУ генералом В. Трепаком у травні 2016 р.
Паралельно схожі копії матеріалів оприлюднив журналіст С. ЛеПроблеми гуманітарних наук. Серія Історія. Випуск 6/48 (2021)
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щенко. Більша частина цих документів – це відомості неофіційних
виплат, що здійснювалися представниками «регіоналів» працівникам засобів масової інформації, соціологам, народним депутатам,
чиновникам тощо. За оцінкою В. Трепака, загальний обсяг «тіньових» виплат з нелегальної каси Партії регіонів протягом 2008–
2012 рр. сягав 2 млрд. доларів (Денисова, 2016). Вказані матеріали
були передані до Національного антикорупційного бюро України.
Детективи НАБУ перевірили частину записів і встановили також
відповідність у надходженні коштів на рахунки окремих осіб із
відомостей. Також почеркознавча експертиза підтвердила справжність підписів фігурантів документа («Закиди на адресу», 2016).
Серед численних записів про виплату хабарів «регіоналами»
фігурують також представники опозиційних сил, які активно
критикували режим Януковича. Зокрема, крупні виплати отримав
Ю. Костенко – народний депутат від партії «Наша Україна – Народна самооборона». Згідно з документами «амбарної книги»,
йому було виплачено понад 1,6 млн. доларів. Дослідники пов’язують ці виплати зі співпрацею НУНС з регіоналами під час виборчої кампанії 2012 р. Факти такого співробітництва були оприлюднені
представниками партії у 2013 р., що стало поштовхом до її розколу. За ними, НУНС відіграла роль технічної партії для «регіоналів», давши їм змогу замінити членів дільничних комісій та
спостерігачів на корить лояльних до режиму Януковича людей
(Угрин, 2013). Сам Костенко факти виплат заперечував і стверджував, що НУНС брала гроші від крупного бізнесу для реалізації програмних засад партії («Один із лідерів», 2016). Інший
народний депутат від НУНС – А. Давиденко – згідно із записами,
отримав від «регіоналів» 395 тис. доларів. Присутній також запис
без вказання контактної особи «Наша Україна – борг 2009» у сумі
288,5 тис. доларів (Бердинських & Верстюк, 2016).
У записах фігурувало також ВО «Свобода». 4 листопада
2010 р. датується платіж у сумі 200 тис. доларів за підписом регіонала В. Калюжного і описом «ВО Свобода (комісії)». Представники об’єднання категорично заперечували факт отримання грошей
(«"Свобода" фігурує», 2016).
Серед членів «Батьківщини» фігурує М. Апостол з 1,4 млн.
доларів з позначкою «коаліція». Виплата припала на період важливого для Партії регіонів голосування за перепризначення
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М. Азарова прем’єр-міністром, а Володимира Рибака – спікером
(Бердинських & Верстюк, 2016). Цікаві свідчення щодо корупції
в партії Ю. Тимошенко у 2016 р. надав колишній народний депутат
від Партії регіонів Т. Чорновіл. За ним, подібних «тіньових кас»
було кілька, тож оприлюднені факти про підкуп опозиційних політиків є верхівкою айсберга. Він підтвердив справжність записів і
заявив, що сам отримував схожі виплати і готовий дати свідчення НАБУ. За ним, А. Клюєв щорічно сплачував за присутність
певних людей у списках «Батьківщини» («Чорновіл заявляє», 2016).
Що цікаво, окремі опозиційні політики ще до оприлюднення матеріалів помітно нервували та наголошували, що проти
них готується інформаційна атака. Зокрема, О. Ляшко 30 травня
2016 р. оприлюднив допис на особистій сторінці у соціальній
мережі «Фейсбук»: «…начебто я чи Радикальна партія отримували
фінансування від Партії регіонів. Інформація про це начебто міститься у так званій чорній бухгалтерії регіоналів, яку передав
НАБУ колишній заступник голови СБУ Віталій [так в оригіналі –
В.Д.] Трепак. Заявляю, що подібні "сенсаційні викриття" – це
розроблена спецслужбами на замовлення Президента Порошенка
брудна спецоперація, мета якої – відволікти увагу суспільства
від необхідності розслідувати корупцію і офшори самого Порошенка і його оточення, звинувативши в корупції нашу опозиційну
політичну силу» («Олег Ляшко», 2016). За іронією долі, у оприлюднених матеріалах не було записів про виплати О. Ляшку чи
його оточенню.
Висновки. Отже, для приборкання опозиційних сил, що
виступали проти режиму Януковича, використовувався широкий
спектр методів їх нейтралізації. Одним із ключових і найбільш
дієвих способів, яким користувалися представники режиму, було
кримінальне переслідування керівництва головних опозиційних
партій. Так, одразу після обрання Президентом України Януковича, розпочалася компанія з перевірки фінансової та господарської діяльності уряду Ю. Тимошенко за 2007–2010 рр. Результатом
фінансового аудити діяльності уряду Тимошенко стала сфабрикована проти неї кримінальна справа. За підсумками розгляду
цієї справи у славнозвісному Печерському районному суді, 17
жовтня 2011 року Ю. Тимошенко було засуджено до семи років
ув’язнення та заборони на три роки займати державні посади, а
Проблеми гуманітарних наук. Серія Історія. Випуск 6/48 (2021)
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також їй належало сплатити 1,5 млрд. грн. Паралельно із процесом проти голів партії «Батьківщина» були відкриті справи і на її
найближчих соратників (більше ніж на 20 осіб).
Переслідування членів найбільш впливової опозиційної сили
дало чіткий сигнал іншим опозиційно налаштованим партіям і
рухам. Ті хто, цей сигнал не зрозумів, також потрапили під «каток»
силових органів. Зокрема, активного переслідування збоку правоохоронних органів зазнали націоналістичні організації, такі як:
ВО «Свобода», «Патріот України» та Соціал-Націоналістична
Асамблея.
Окрім кримінального переслідування, представники режиму
не гребували і підкупом своїх конкурентів. Після оприлюднення
так званої «амбарної книги» Партії регіонів, стали відомі прізвища
багатьох відомих опозиційних діячів, які отримували за свою лояльність до режиму значні кошти. Серед прізвищ, що були виявлені у цій книзі, фігурували прізвища відомих лідерів опозиційних
партій (НУНС, ВО «Свобода», «Наша Україна», «Батьківщина»).
Загроза кримінального переслідування, підкуп опозиційних
лідерів значно послабили можливості політичних конкурентів Партії
регіонів у боротьбі за владу на майбутніх парламентських виборах.
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