
Усією країною ми відзначили 22 січ-
ня День Соборності та Свободи 
України — знакове для нашої та 
світової історії свято остаточного 
єднання споконвічних українських 
земель. Цей день є своєрідним сим-
волом нездоланності українського 
духу, що бере початок із далекого 
1919 року. Саме 95 літ тому 22 січня 
у стольному граді Києві на Софій-
ській площі був проголошений Акт 
Злуки українських земель і при-
йнятий Універсал про об’єднання 
Української Народної Республіки 
та Західноукраїнської НР в єдину 
Велику Україну. Рівно через 71 рік 
— у 1990-му — людський «живий 
ланцюг» із Києва до Львова утвер-
див принцип Соборності нашої 
держави та став передвісником 
остаточної Незалежності України. 

Важким і тернистим був шлях 
українців до Соборності. Спокон-
вічне прагнення народу об’єднатися 
в межах одвічних українських зе-
мель сягає корінням ще часів Київ-
ської Русі. Затим ідею Соборності 
намагалися втілити гетьмани Іван 
Мазепа, Богдан Хмельницький, Пи-
лип Орлик. Роздерта територіально 
поміж державами-сусідами, Укра-
їна століттями боролася за жадану 
цілісність, водночас потайки під 
іноземним гнітом зберігаючи на-
ціональну ідентичність і етнічну 
автентичність. Допоки 1918 року 
Українська Центральна Рада не про-
голосила IV Універсал, що затвер-
див повну незалежність держави і її 
Соборність. А рівно за рік, 22 січня 
1919 року, в Києві було проголоше-
но Акт Злуки — логічний і цілком 
закономірний результат віковічної 
боротьби української нації. 

— Дійсно, Акт Злуки був зако-
номірним, аж ніяк не емоційним 
проявом, — вважає волинський 
науковець-історик і політолог Та-
рас Літковець. — Іще в 1667 році 
знамените Андрусівське перемир’я 
між Московією і Польщею поділило 

українські етнічні території на дві 
частини — Правобережну та Ліво-
бережну Україну. Це був перший 
увігнаний кілок у розкол. Згодом три 
поділи Польщі підсилили різність. 
Упродовж XVIII століття з’явилися 
лівобережне і правобережне коза-
цтво, так званий «кордон по Дні-
пру». В XIX столітті Лівобережжя 
було в складі Російської імперії, 
Правобережжя увійшло до Австро-
Угорської… Після Першої світової 
війни розпалися Німецька, Росій-
ська, Австро-Угорська й Османська 
імперії. В Європі з’явилися десятки 
нових держав, зокрема й Україна. Чи 
хотіла світова спільнота в той час не-
залежну Україну? Ні, не хотіла і за-
раз не хоче, подекуди сприймаючи 
нашу країну як джерело дешевої, але 
якісної робочої сили, як ринок збуту 
не завжди якісних товарів... Тоді Ан-
танта — щось схоже до нинішнього 
Євросоюзу — розглядала Україну як 
сировинний придаток. А Росію ба-
чила єдиною і неділимою, оскільки 
російський царизм заборгував Ан-
танті, тобто Європі, багато грошей. 
Однак історичний поступ восторже-
ствував — на руїнах імперій постала 
й Українська держава. Тому 1919 рік 
був не емоційним виявом населення 

України, він був логічним наслідком 
віковічного прагнення українців 
бути Нацією, не просто етносом. 
Українці Лівобережної та Правобе-
режної України відчули себе єдиною 
державною соборною нацією. І ваго-
мість цієї події важко переоцінити. 

Акт Злуки 1919 року засвідчив, 
що українці визріли як нація, як са-
мостійна етнічна одиниця. Фактич-
но ми вже мали державу. На жаль, 
так сталося, що українська політич-
на еліта на той час не доросла до рів-
ня повноцінної держави. Не змогли 
втримати державність у руках, на 
відміну від тогочасних Фінляндії, 
Латвії, Литви й Естонії. 

— Лише в 1990-му вперше в Ра-
дянському Союзі 22 січня відбувся 
Акт Злуки, коли «живим ланцю-
гом» зі Львова до Києва українці 
Сходу та Заходу продемонстрували, 
що вони всупереч усім історичним 
подіям зберегли національну сві-
домість, мають бажання стати На-
цією, — пригадує політолог. — Це 
було неочікуваним навіть для са-
мих українців, що є стільки охочих 
продемонструвати насамперед собі 
та всьому світу, що, як сказав поет, 
«народ мій є, народ мій був, народ 
мій завжди буде». І через рік Україна 

стала незалежною. 
Відтоді ми традиційно відзна-

чаємо 22 січня вікопомну символіч-
ну дату — Акт Злуки, яка в 1999-му 
була перейменована на День Собор-
ності, а вже з 30 грудня 2011 року, 
згідно з указом Президента Віктора 
Януковича, офіційно святкується як 
День Соборності та Свободи Укра-
їни. І хоча Акт Злуки Західноукра-
їнських земель із Наддніпрянською 
Україною був нетривким, почасти 
символічним проявом, він упер-
ше за 600 років заклав підвалини 
для реальних кроків до об’єднання 
українських земель, що вплинуло 
на подальші національно-політичні 
процеси в Україні. У цьому сенсі до-
речними є слова голови облдержад-
міністрації Бориса Клімчука: «Тоді 
українці довели світові, а передусім 
— собі, що ми є народом, об’єднаним 
спільним минулим,  турботою про 
сьогодення та відповідальністю за 
майбутнє. Відчуття такої спільності 
— найголовніше, що маємо усвідо-
мити з цієї історичної події». 

Тобто настала мить, коли сим-
волізм Дня Соборності та Свободи 
не обмежується тільки історичним 
аспектом. Українська Соборність те-
пер виявляється насамперед у нашій 
готовності працювати на зміцнення 
економіки Української держави, по-
ліпшення добробуту співвітчизни-
ків, утвердження нашої республіки 
на міжнародній арені. 

— У період системних реформ 
ми повинні скористатись історич-
ним досвідом, ідейним надбанням 
наших отців-засновників Держав-
ності та Соборності, — перекона-
ний Борис Клімчук. — Модернізація 
країни, розбудова рідної Волині по-
требують консолідації, свободи для 
творчості, для вільного вираження 
українського Соборного Духу, для 
вільної праці, інноваційних підходів 
і геніальних ідей, які, врешті-решт, 
наблизять Україну до омріяного аб-
солюту — всезагального добробуту. 

Петро МАЗУРОК 
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На Ковельщині 
пограбували 
щедрувальника 

На Волині чоловік вчинив спробу 
самоспалення 

У Володимир-Волинському ресторані їжу 
зберігали з порушеннями 

До правоохоронців зверну-
лася мама жителя селища 

Люблинець, що на Ковельщині. 
Жінка повідомила, що у її сина 
відібрали телефон. 

У день, коли 14-річний хло-
пець разом із другом ходили 
щедрувати, до нього підійшов 
юнак, який раніше навчався з 
ним у одній школі, та попро-
сив телефон, щоби подзвонити. 
Підліток дав мобільний, однак 
спритник його не повернув. 

Як з’ясували правоохоронці, 
грабіжником виявився 17-річ-
ний житель Рожищенського ра-
йону. Він не вперше потрапив у 
поле зору міліціонерів, адже на 
той момент відносно нього вже 
був обраний запобіжний захід 
— домашній арешт — за вчинен-
ня крадіжки. 

Наразі Ковельським місь-
квідділом відкрито криміналь-
не провадження за ч. 2 ст. 186 
(грабіж) Кримінального кодексу 
України. Нині молодику змінено 
запобіжний захід, тож він пере-
буває під вартою. Проводиться 
слідство. 

До Ковельського МВ УМВС 
України у Волинській облас-

ті надійшло повідомлення з цен-
тральної районної лікарні про те, 
що до них із опіками доставлено 
чоловіка. На місце події відразу 
вирушила слідчо-оперативна гру-
па. 

Потерпілий — 36-річний жи-
тель одного з сіл Ковельщини. 
Правоохоронці з’ясували, що чо-
ловік, зачинившись у власному бу-
динку, облився паливом, яке було 
в бензопилі, та чиркнув сірником. 

— У результаті чоловік отри-
мав тілесні ушкодження, зокрема 

опіки рук, шиї та голови, тож нині 
він перебуває у районній лікар-
ні, — розповів в. о. начальника 
слідчого відділення Ковельського 
МВ УМВС України у Волинській 
області Олександр Ципко. — Фак-
тично спробу самогубства він вчи-
нив на очах у дружини, котра й по-
кликала на допомогу сусідів. 

За цим фактом відкрито кримі-
нальне провадження за ч. 1 ст. 120 
(доведення до самогубства) Кри-
мінального кодексу України. Про-
водиться слідство. 

Еліна БАГІНСЬКА 

У закладі ресторанного госпо-
дарства у Володимирі-Волин-

ському готову продукцію зберіга-
ли з порушенням температурних 
норм, повідомив заступник на-
чальника інспекції з питань захис-
ту прав споживачів у Волинській 
області Володимир Горішний, ін-
формує IA ZIK. 

Працівники Держспоживін-
спекції провели перевірку в рес-
торані за зверненням споживача. 
Під час неї було встановлено, що 
страви власного виробництва 
реалізуються клієнтам «без необ-
хідної, доступної, достовірної та 
своєчасної інформації про хар-
чову й енергетичну цінність, що 
позбавляє споживача свідомого 
та компетентного вибору про-
дукції». 

«Готова продукція зберігаєть-
ся з порушенням температурних 
умов, без холодильного обладнан-
ня, що може призвести до її псу-
вання», — стверджує чиновник. 

А під час контрольної перевір-
ки виявили, що відвідувачів у рес-
торації ще й обраховують. 

«Приписом, що є обов’язковою 
частиною акта перевірки, госпо-
дарюючого суб’єкта зобов’язано 
усунути зазначені недоліки. При-
пис інспекції виконаний», — додав 
Володимир Горішний. 

За виявлені порушення винну 
особу притягнуто до адміністра-
тивної відповідальності. До гос-
подарюючого суб’єкта застосова-
но адміністративно-господарську 
санкцію. 

Одиноких і немічних волинян 
забезпечили дровами 
Традиційно одиноких, немічних і малозабезпечених 
людей, що проживають у сільській місцевості, 
постачають безкоштовними дровами для 
опалювання помешкань. Нині на Волині 1226 таких 
жителів. Найбільше надійшло заяв від мешканців 
Камінь-Каширського, Луцького, Рожищенського та 
Любешівського районів. До благородної справи залучали 
працівників лісових господарств, управлінь соціального 
захисту і служб зайнятості. 

На Волині рейсовий автобус 
зіткнувся з легковиком 
Автопригода сталася на дорозі Ковель — Жовква 
поблизу села Литовеж Іваничівського району. 45-річний 
житель міста Ковеля, керуючи рейсовим автобусом 
«Еталон», скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ під 
керуванням 45-річного мешканця міста Нововолинська. 
На момент аварії в салоні автобуса перебувало п’ятеро 
пасажирів. На щастя, ніхто з учасників дорожньо-
транспортної пригоди не постраждав. За фактом ДТП 
триває перевірка. 

11,7
майже стільки тисяч українців 
протягом минулого року померли 
від інфекційних і паразитарних 
хвороб. Про це йдеться в офіційних 
матеріалах Державного комітету 
статистики. 

Опозиція виступає проти ухвале-
них парламентом європейських 
законів, що регламентують від-
критість і безпеку при проведенні 
масових заходів. 

Другий місяць поспіль опози-
ційні сили країни розповідають про 
своє прагнення з’єднатися з Євро-
пою у міцному союзі. Тоді, мовляв, у 
нас будуть чисті міста, великі пенсії 
і здорові діти. Про те, що всі зміни 
у країні повинні відбуватися за ра-
хунок змін у законодавстві, нама-
гаються замовчувати. Як результат, 
відносно незначні нововведення, які 
були прийняті парламентом 16 січ-
ня, викликали обурення. Тим часом 
політологи запевняють: у Європі за-
кони набагато суворіші. 

Організація масових протестів, а 
тим більше руйнування пам’ятників 
і захоплення адміністративних уста-
нов жорстоко карається в усьому 
цивілізованому світі. Так, в Австра-
лії чоловік, що погрожував атаку-
вати парламент, одразу ж пішов під 
арешт. А прем’єр-міністр Іспанії 
нещодавно запропонував до роз-
гляду законопроект, що передбачає 
штрафні санкції до 30 тисяч євро 
тим, хто протестуватиме проти 
реформ. Нарешті, до десяти років 
в’язниці можуть одержати учасники 
акцій протесту в Великобританії, де 
покарання можна отримати навіть 
за підбурювання до насильства у 
мережі Інтернет. Так, двоє чоловіків 
у цій країні були засуджені до чоти-
рьох років позбавлення волі лише за 
дописи у соціальних мережах. 

«Прийняті закони набагато лі-
беральніші за європейські, — каже 
народний депутат України Олег Ца-
рьов. — То чому ж опозиція не голо-
сує за ці закони?! Чому народилося 

тотальне обурення з приводу зако-
нодавства, яке у рази м’якше, ніж у 
європейських країнах?!» 

Серед нововведень у законодав-
стві є обов’язкова державна реє-
страція інформаційних видань, що 
працюють на теренах Інтернету; 
контроль за квитками на футболь-
ні матчі; зобов’язання громадських 
об’єднань, що фінансуються іншими 
державами, оприлюднювати влас-
ні витрати; заборона використання 
масок, шоломів, відкритого вогню та 
піротехнічних засобів для учасників 
масових заходів. А Кримінальний 
кодекс України незабаром попо-
вниться статтями про екстреміст-
ську діяльність і умисне поширення 
завідомо недостовірних відомостей, 
що ганьблять честь і гідність іншої 
особи, тобто наклеп. 

«Закони про наклеп діють у Ав-
стрії, Бельгії, Болгарії, Греції, Данії, 
Іспанії, Італії, Латвії, Литві, Мальті, 
Німеччині, Норвегії та Польщі, — 
каже автор законопроекту, народ-
ний депутат Вадим Колесніченко. — 
Давайте візьмемо світоч демократії 
— США. Там покарання за наклеп 
— 250 тис. доларів штрафу або до 
10 років позбавлення волі. На цьому 
тлі український закон, який перед-
бачає за наклеп виправні роботи 
строком до двох років, здається ще 
дуже лояльним». 

Закони про реєстрацію інозем-
них агентів також давно діють за 
кордоном, зокрема у тих же Голлан-
дії та Ізраїлі, а організації, які прова-
дять політичну діяльність, повинні 
пройти реєстрацію й отримати ста-
тус іноземного агента. Відтепер і в 
Україні громадським об’єднанням із 
іноземними інвестиціями дозволять 
функціонувати лише на прозорих 
засадах, із обов’язковими щоквар-

тальними публікаціями звітів про 
свою діяльність в урядовій пресі. 

Звісно, зміни, що стосуються 
громадських об’єднань, не тор-
кнуться пересічних громадян. 

«Значна кількість норм для нас 
здається чимось надзвичайним, 
оскільки раніше вони не регламен-
тувалися законодавчо. Наприклад, 
ми могли купити сім-карти у вільно-
му продажу та без реєстрації. Спро-
буйте провести таку ж операцію у 
Великобританії чи Італії — я вже 
не кажу про наших сусідів із ближ-
нього зарубіжжя, — розмірковує 
український політолог Кость Бонда-
ренко. — Крім того, законодавство 
західних країн також регламентує 
діяльність інтернет-ресурсів. І тіль-
ки у нашій державі будь-який сайт 
може писати що завгодно та про 
кого завгодно, не боячись покаран-
ня. Адже на «віртуальну» редакцію 
навіть до суду не можна подати…» 

На сьогодні в Україні більшість 
сайтів існує нелегально. Тобто юри-
дично редакцій таких інформацій-
них видань просто не існує. Тож 
журналісти пишуть замовні статті, 
поливаючи брудом кого потрібно, 
але постраждалий від чорного піару 
навіть не може подати до суду, бо ж 
на паперах такого видання немає і 
відповідати нікому. 

Тільки за носіння масок на об-
личчі під час мітингів у Німеччині 
можна отримати рік позбавлення 
волі, а у Франції — до трьох років 
в’язниці та 45 тисяч євро штрафу. 
При цьому ні у кого не викликає 
обурення сам факт заборони носін-
ня шоломів і щитів. Адже навіщо 
маскувати обличчя людині, якщо 
вона не провокатор?.. 

Артем БІРУЛЯ 

Без вогнів, мечів і масок 

Непросто було творити єдину соборну державу 


