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Останній шанс врятувати українську вінницю!

Кандидат на посаду міського голови Вінниці  
та перший номер списку від УНА-УНСО

Сергій Чумак
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ВЕРСІЇ

Чітка позиція УНА-УНСО та Сергія 
Чумака не дати розхитати ситуацію у 
Вінниці (а намагання такі були не раз і 
досить на серйозному рівні) – є достат-
ньою причиною ворогів України і Вінни-
ці усунути цей стабілізуючий фактор з 
громадського і політичного поля Вінни-

ці та України. Прикметно, що Сергій Чу-
мак є дуже помітною фігурою взагалі у 
всьому в націоналістичному русі Украї-
ни дуже давно, адже віддав справі слу-
жіння Нації та Державі вже понад 25 ро-
ків свого життя. На його дії і слово по-
кладаються побратими по всій Україні, 

і вони для них є певним дороговказом 
для діяльності. Однак найбільша ува-
га до Чумака, як друзів так і ворогів, по-
чала виявлятися упродовж Революції 
Гідності та пост революційного періо-
ду, адже діяльність УНА-УНСО Віннич-
чини є доказом служіння суспільним ін-

В ВІННИЦІ ПОПЕРЕДЖЕНО ЗАМАХ НА ЖИТТЯ 
КЕРІВНИКА ВІННИЦЬКОЇ УНА-УНСО, КАНДИДАТА 
НА ПОСАДУ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ВІННИЦІ СЕРГІЯ 
ЧУМАКА. ПРАВООХОРОННИМ ОРГАНАМ НАДАНІ 
ВСІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ВИКОНАВЦІВ БРУДНОГО 

ЗАМОВЛЕННЯ. ВЕДЕТЬСЯ СЛІДСТВО.

Терміново!

КОМУ У ВІННИЦІ НЕ ДАЄ ЖИТИ 
УНА-УНСО І СЕРГІЙ ЧУМАК?

ВЕРСІЯ ПЕРША – П’ЯТА КОЛОНА  
І КОЛЛАБОРАНТИ ФСБ 

У Росії вирішили заочно звину-
ватити більшу частину лідерів УНА-
УНСО у війні проти російської армії на 
території Чечні. На підставі показань 
незаконно утримуваних в РФ Миколи 
Карпюка та Станіслава Клиха і ніби-
то свідчень, які вони дали під тортура-
ми, Слідчий комітет Російської Феде-
рації передав справу до суду. Серед 
підозрюваних прем’єр-міністр Арсе-

ній Яценюк і багато «унсовців», у то-
му числі голова Вінницької крайової 
організації УНА-УНСО Сергій Чумак, 
який балотується в мери Вінниці.

 «Справу про вбивство росіян» 
розглядатиме Верховний суд Чечні. 
Адвокати обвинувачених українців 
свідчить про абсурдність доказів і під-
тверджує, що свідчення з підзахисних 
вибивали тортурами. Тому вони ніби-

ІНФОРМАЦІЯ ДО РОЗДУМІВ
КАНДИДАТ В МЕРИ ВІННИЦІ 

ПОТРАПИВ ПІД ПЕРЕСЛІДУВАННЯ 
РОСІЙСЬКОГО СУДУ

то назвали серед тих, хто воював на 
початку 1990-их в Чечні і А. Яценюка - 
в той час чернівецького студента.

 У обвинувальному вироку про-
курора знайшлося місце Олексан-
дру Музичко (Сашку Білому) і дея-
ким членам УНА-УНСО. Що стосу-
ється С. Чумака, то в інтерв’ю «Ре-
ал» він зізнавався, що бував у Чечні, 
але хоча і був знайомий з деякими 
лідерами місцевого руху опору, про-
те у військових діях участі не брав.

 Відзначимо, що А. Яценюк зви-
нувачення на свою адресу назвав 
проявом «сталінського правосуд-
дя на геббельсівської пропаганди» і 
«клінічним діагнозом російської вла-
ди». Що стосується заарештова-
них «унсовців», то Карпюка викра-
ли на території Чернігівської облас-
ті 17 березня 2014 р., а Клиха зааре-
штували під час візиту в російський 
Орел 11 серпня 2014 р..

«Судилище є помстою УНА-
УНСО, яка становить загрозу Росії. 
Тому ще під тиском Єльцина Верхо-
вною радою України свого часу був 
прийнятий закон про незаконні зброй-
ні формування і відповідальність за 
участь у конфліктах за межами краї-
ни. Документ приймався виключно під 
активістів УНА-УНСО. У 1997 році, як 

Корреспондент.net 11 грудня 
2014 року, 16:51

Співробітниці LifeNews працю-
вали у Вінниці під виглядом журна-
лістів EuroNews.

У Вінниці представники Правого 
сектора і Української Націоналістичної 
Самооборони (УНСО) 10 грудня за-
тримали двох співробітниць російсько-
го телеканалу LifeNews, які працювали 

в місті, представляючись іншим ЗМІ. 
 Зокрема, Жанну Карпенко та 

Олександру Ульянову затримали на 
вокзалі міста, коли вони прямували 
на поїзд до Києва.

 За даними Правого Сектора та 
УНСО Вінниччини, в період з 8 по 
10 грудня, представляючись корес-
пондентами незалежного агентства 
EuroNews, вони займалися збором 

інформації для підготовки провока-
ційних матеріалів антиукраїнського 
характеру російському інформацій-
ному інтернет-виданню і телекана-
лу LifeNews.

Матеріали про діяльність співро-
бітниць LifeNews передані в правоо-
хоронні органи.

Як повідомляв Кореспондент.net, 
у суботу, 6 грудня, близько 400 акти-

вістів штурмували будівлю Вінницької 
облради, де планувалася позачерго-
ва сесія, на якій місцеві депутати мали 
намір проголосувати за відставку дію-
чого голови облради Сергія Свитка.

 У неділю, 7 грудня, учасники На-
родного Віче, які зібралося в центрі 
Вінниці, проголосувало за відстав-
ку губернатора Анатолія Олійника. 
Крім того, активісти проголосували 

У ВІННИЦІ ПРАВИЙ СЕКТОР  
ТА УНСО ЗАТРИМАЛИ ЖУРНАЛІСТІВ LifeNews

Голосуй за УНА-УНСО – у виборчому бюлетені №1 # Єдині_праві

тересам націоналістів, як залізних і без-
компромісних державників.  Така ціле-
направлена робота призвела до прак-
тичних результатів і в політичній скла-
довій – фактично у Вінниці УНА-УНСО 
в громадській свідомості почала уосо-
блюватись з третьою силою – силою, 
яка є державницькою і патріотичною, 
однак не має відношення до діючої вла-
ди, та силою, яка чітко протистоїть всі-
ляким псевдоопозиційним та антидер-
жавним силам. І політична вага Чума-
ка та УНА-УНСО, як факторів стабілізу-

ючих – почала заважати всім. В першу 
чергу 5-й колоні, а отже ФСБ та Путіну, 
який давно і послідовно відзначається 
особливою ненавистю до вінничан та 
Вінниці. І тому помста з цього боку Чу-
макові можлива. Про це свідчить і той 
факт, що тільки недавно по криміналь-
ній справі порушеній Слідчим коміте-
том РФ щодо членів УНА-УНСО, які ні-
бито брали участь в бойових діях в Чеч-
ні – Сергій Чумак став фігурантом да-
ної справи, а до того там йшлося зовсім 
про іншу людину.

тодішній депутат Вінницької міськра-
ди, я брав участь у наданні гуманітар-
ної допомоги народу Ічкерії, але не 
воював. Однак, я чудово розумію, що 
у мене непрості стосунки з ФСБ, то-

му не здивуюся, якщо мене звинува-
тять в тому ж, у чому й Карпюка і Кли-
ха », - прокоментував «Реалу» ситуа-
цію Сергій Чумак.

Джамал Рушдієв, газета «РЕАЛ»

за нового, “народного губернатора” - 
голову Вінницького відділення партії 
ВО “Свобода” Олексія Фурмана.

Продовження на 3-й стор.

З того часу, як Карпюк потрапив в руки 
ФСБ, пройшло вже півтора року, і справу пере-
дали до суду лише зараз. Це абсолютно без-
прецедентна історія – за півтора роки до нього 
не допустили жодного адвоката. Кати ФСБ за-
ставляли Миколу підписувати відмову від ад-
вокатів, погрожуючи, що в противному разі – 
вб’ють його малолітнього сина. Нелюди. Кар-
пюка звинувачують у нібито вбивстві 30 росій-
ських військових, які він вчинив разом з Станіс-

лавом Клихом. Їх обох дуже катували, Микола 
Карпюк навіть намагався покінчити життя са-
могубством. Під катуванням вони зізнались у 
вчиненому і зараз вони звернулися з приводу 
цього до Європейського суду з прав людини. 
Але при цьому Дніпровський райвідділок мілі-
ції, куди звернулась дружина Карпюка за міс-
цем проживання, не зробив нічого, аби зібра-
ти якісь свідчення, що Карпюк ніколи не був в 
Чечні. А таких свідчень насправді маса. Про-

те ці докази потрібно оформити процесуально. 
Карпюк воював в Абхазії в 1993 році, був важ-
копоранений, пролежав декілька місяців з по-
раненням у львівському шпиталі, він з таким 
пораненням точно не міг нікуди поїхати. Служ-
ба безпеки України тоді стежила за УНСО, а 
Карпюк був керівником рівненської організації. 
У СБУ і МВС є точно дані на УНСО, однак вони 
їх не надають захисту та таким чином сприя-
ють засудженню невинних громадян України.

МВС І СБУ НЕ ХОЧУТЬ  
ДОПОМАГАТИ МИКОЛІ КАРПЮКУ

Микола Карпюк з сином Тарасом
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ЗАЯВА ПРАВОГО СЕКТОРУ ТА УНСО ВІННИЧЧИНИ  
ЩОДО  ВИКРИТТЯ КРЕМЛІВСЬКИХ АГЕНТІВ У ВІННИЦІ

10.12.2014 року Правий сектор та УНСО Вінниччини, при допомозі небайдужих ві-
нниччан, викрили діяльність ворожих агентів Кремля у Вінниці. У період з 08.12.2014 

по 10.12.2014 року, представляючись корреспондентами незалежної агенції EuroNews, 
вони займались збором інформації для підготовки провокативних матеріалів росій-
ському інформаційному інтернет-виданню і телеканалу LifeNews. 

Псевдожурналісти зібрали коментарі вінниччан щодо подій у Вінниці 06.12.2014 ро-
ку. Їх цікавила інформація виключно на підтвердження можливості початку саме з Вінниці  
Майдану-2 та чи почнеться він 14.12.2014 року, а також думка щодо обрання «народного гу-
бернатора» тощо.

Матеріали щодо діяльності вищевказаних псевдожурналістів передані до правоохорон-
них органів. 

Позиція Правого сектору та УНСО Вінниччини щодо мінімізації конфлікту різних гі-
лок влади на Вінниччині та організацій громадянського суспільства залишається не-
змінною – тільки діалог та врахування позицій і інтересів всіх сторін і ніякого силово-
го протистояння. Воно на руку ворогу. Вінничани – мудрі люди і вони не допустять на 
Вінниччину нецивілізованого та незаконного протистояння. Народна мудрість вчить – 
краще з розумним загубити, ніж з дурним знайти… Будьте пильні!

                                       
Керівник Правого сектора Вінниччини та Крайової команди УНСО   

Чумак С.В.                                                                

З 18 січня у місті діє Вінницька 
Народна Рада (ВНР). А сьогодні, 24 
січня, один з її активістів Сергій Чу-
мак, він же координатор Установчих 
зборів, провів прес-конференцію на 
якій закликав опозиційних та поза-
фракційних  депутатів облради при-
єднуватися до ВНР.

- Ми пропонуємо їм влитися у Ві-
нницьку Народну Раду щоб забезпе-
чити їй представництво та легітим-
ність, - каже Чумак.

Якщо ж депутати не підтрима-
ють цю пропозицію, то учасники Ра-
ди самі готові долучитися до Народ-
ної ради опозиційних депутатів, як-
що така буде створена.

В противному випадку Сергій 
Чумак сказав, що «руки у них будуть 
розв’язані», а відтак учасники Ради 
діятимуть окремо.»  - ТОГО Ж ВЕ-
ЧОРА СЕРГІЯ ЧУМАКА БУЛО ВИ-
КРАДЕНО.

Історична, прямо скажемо, пре-
сконференція керівника Вінницької 
УНА-УНСО, координатора Вінниць-
кої Народної Ради Сергія Чумака від 
24.01.2014 р. Почули всі. Зрозуміли 
одиниці. З цього моменту закрутився 
довгограючий детектив. Про це вже 
писано-переписано. Однак, ще так ба-
гато не сказано... Очільники “Батьків-
щини” (Людмила Щербаківська), “Сво-
боди” (Олексій Фурман), “партії регі-

онів” (Іван Мовчан) почули все і зро-
зуміли точно. Однак вони помилко-
во вважали, що “кнопка запуску” ней-
тралізована, а тому на Волю Вінниць-
кого Майдану можливо не зважати та 
розіграти партію “ми ж за народ”. Во-
ни просто не знали, що станом на 10-
00 год. 25.01.2014 р. від них вже нічого 
не залежало. Є Чумак, чи немає Чума-
ка - через декілька хвилин після почат-
ку сесії Вінницької обласної ради пру-
жина народного спротиву вистрели-
ла штурмом будівлі облради. Цим бу-
ло досягнуто головної мети - показати 
янику, що і народна Вінниця не тільки 
активно підтримує Київський Майдан, 
а й абсолютно поклала на нього та йо-

го злодійську владу... Все інше поча-
лося потім - створення переляканими 
депутатами із свого складу Народної 
Ради Вінницької області (в яку, до ре-
чі мусили взяти і активістів не депута-
тів - так по факту народився і закріпив-
ся авторитет багатьох наших молодих 
друзів), коменданти і оборона облра-
ди, барикади і народне свято, підки-
лимні “договорняки” і продаж ідеалів... 
Однак це вже ніяк і нічого не могло змі-
нити чи зашкодити Чину 25.01.2014 р. 
Ні ми, та й ніхто інший, крім Бога, не 
могли знати про прийдешні жертви, та, 
що до Перемоги Революції Гідності за-
лишилось всього лиш довгих кривавих 
28 днів... 

ВЕРСІЯ ДРУГА – ПСЕВДОПАТРІОТИ,  
КОРУПЦІОНЕРИ, ОЛІГАРХИ

Сергій Чумак та УНА-УНСО втру-
тилися в усталені у Вінниці зв’язки 
між вінницькими кланами та місцеви-
ми представниками чужорідних для 
Вінниці олігархічних угрупувань. Ро-
ками ми бачимо при владі одних і тих 
людей. Вони періодично міняють тіль-
ки зовнішню форму і роль – хтось з них 
сьогодні «влада», а хтось «опозиція», 

а на наступні вибори просто міняються 
місцями: «владні» переходять в «опо-
зицію», а «опозиційні» стають «влад-
ними». Проте для нас з Вами нічого не 
міняється. Владу у краї продовжують 
здійснювати одні і ті ж особи, так як 
«вінницький політичний клас» є одно-
часним уособленням і влади, і опози-
ції. УНА-УНСО та Сергій Чумак з цим 

явищем під назвою «партія вінничан», 
яку в народі відверто називають мафі-
єю – бореться вже не один рік. Проте 
явну загрозу вони відчули зараз – коли 
УНА-УНСО сформувалось на Віннич-
чині в потужну політичну силу і має всі 
можливості усунути в законний спо-
сіб від влади тих, хто роками правив 
Вінниччиною у власних інтересах, ін-

тересах кланів та олігархів, та хто роз-
плодив таку корупцію, що народ стог-
не, бо таки: «ДІСТАЛО!». Отже тільки 
УНА-УНСО сформувалось і виокреми-
лось в третю силу, не пов’язану з вла-
дою, кланами і олігархами – нас мож-
ливо усунути з політичного процесу 
тільки в позаправовий спосіб. Що, оче-
видно, сьогодні і намагаються реалі-

зувати. Однак, ми не можемо не при-
йняти участь в боротьбі, та допустити 
ситуацію, коли антинародні сили про-
довжуватимуть гнобити і визискувати 
простий народ, що в свою чергу може 
привести до неконтрольованих проце-
сів та поховати назавжди не лише не-
чесних політиків і корупціонерів, а й на-
шу Українську державність.

ІНФОРМАЦІЯ ДО РОЗДУМІВ
24 сiчня 2014 р. ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ СЕРГІЯ ЧУМАКА

…Сьогодні виконавча влада в регіонах розвалена. Верхо-
вна Рада України почала її відновлення. Проте, є велика за-
гроза, що Вінниччиною й надалі керуватимуть сили й особи, 
які були опорою злочинного режиму в області. Їх нинішня по-
ведінка свідчить про те, що вони сприйняли перемогу народу 
як можливість перефарбуватися в кольори нової влади, з під-
лою метою протизаконного утримання чи завоювання керів-
них позицій на Вінниччині у владних структурах та бізнесі. 

Ці сили влаштовує теперішня система влади, яка дозво-
ляє їм відтворити реалії вчорашньої диктатури під гаслами 

народного блага. Шахраї розуміють: вони не потрібні в євро-
пейській системі влади, яка зробить все державне і політичне 
життя прозорим і цілковито підконтрольним громадянам… 

…Громадські люстрації потрібно провести й щодо місце-
вих політиканів. І, насамперед, це стосується керівників облас-
них осередків «Батьківщини» та «Свободи» Людмили Щерба-
ківської та Олексія Фурмана. Ще ховають полеглих на Майда-
ні, а ці діячі вже «вибивають» собі посади у виконавчій владі. 
Щербаківська та Фурман, разом з колишнім головою Вінницької 
ОДА Іваном Мовчаном причетні до викрадення 24 січня 2014 

року лідера Правого сектору Вінниччини та УНА-УНСО Сергія 
Чумака. Невже можна дозволити цим політичним пройдисвітам 
й далі паразитувати на бідах і нещастях вінничан? 

Кожному слід пам’ятати: люстрації – не помста, не роз-
права, а лише тяжка необхідність. Без неї не буде нової сис-
теми влади. Не покарані нинішні злочинці та запроданці рано 
чи пізно побудують нову диктатуру, повалення якої може обі-
йтись українцям ціною вже тисяч смертей...» 

Лідер Правого сектору та УНА-УНСО Вінниччини  
Сергій Чумак

ЗАЯВА ПРАВОГО СЕКТОРУ ТА УНА-УНСО ВІННИЧЧИНИ  
про першочергові завдання громадянського суспільства на Вінниччині після повалення  

диктатури Януковича від 24.02.2014 р. м.Вінниця 

21050, м.Вінниця, вул.Театральна, 15, для листів: 21050, м.Вінниця-50, а/с 
8180, тел.068 2103500, facebook.com/una.unso.vin__

Вих. № 17 від 09.10.2015 р.   

УНА-УНСО – ЗА БЕЗПЕКУ  
І ДОБРОБУТ ВІННИЧАН.

Брати і сестри українці! Вінничани!
Необхідність даного мого звернення до Вас обумовлена виключно 

виходячи із загроз, які несе сьогодення, та піклування про Ваше життя і 
здоров’я, а також безпеку Вас і Ваших родин, нашої рідної Вінниці, так як 
вирішення і забезпечення даних питань є головним пріоритетом діяльнос-
ті УНА-УНСО, як Організації, та моїм, як її керівника.

Питання глобальні: на фоні Мінська, Генеральної Асамблеї Організа-
ції Об’єднаних Націй, Парижу – з поля зору українців чомусь випало розу-
міння того, що основним завданням війни в Україні Путін ставив саме по-
валення нинішньої влади України, а не створення всяких «заморожених» 
Донбасів. І від цього свого наміру Путін не відступиться, адже в противно-
му разі він втратить владу у Кремлі.

Тому війна продовжується. Просто змінюються форми цієї гібридної ві-
йни. Не зумівши подолати нас в відкритому бою - ворог зараз переходить 
до інших методів в рамках цієї гібридної війни. Ми стаємо свідками того, 
що по відношенню до України застосовуються методи війни на виснажен-
ня, психологічного розбалансування, застосовуються методи роботи як з 
особовим складом Збройних Сил України, так і з демобілізованими грома-
дянами, політичними колами. Якщо з всілякими відростками «Партії регі-
онів» все ясно – це неприкрита 5-та колона Кремля, то всетаки найбільшу 
небезпеку несуть ті політичні сили, які під патріотичними гаслами і Україн-
ським Прапором, заради отримання виключно власної політичної вигоди - 
готові розхитати Україну з середини. Ми всі разом повинні не допустити та-
ких сценаріїв.

Про наше, вінницьке: на завтра, 10 жовтня 2015 року, партією «Сво-
бода» задекларований приїзд до міста Вінниці керівника «Свободи» Оле-
га Тягнибока. А воно нам треба? УНА-УНСО Вінниччини вважає, що непо-
трібно. Допоки не буде достеменно з’ясовано, хто персонально винува-
тий в кривавих подіях під Верховною радою України 31 серпня 2015 ро-
ку – не потрібно нам в гості Тягнибока, адже ніхто не може гарантувати, 

якого «хвоста» Тягнибок може привести до Вінниці та чим це може закін-
читись для рядових вінничан, які вірять в націоналізм «Свободи» та під-
тримують її. Однак коли віриш – мусиш все-таки перевіряти. «Свобода», з 
точки зору ідеології та її історії, не є партією націоналістичною, так як ста-
ла правонаступником у 2004 році Соціал-націоналістичної партії України, 
яка сповідувала відвертий націонал-соціалізм гітлерівського зразка. Укра-
їнський же буржуазний націоналізм ОУН і Степана Бандери, правонаступ-
ником якого є сучасні українські націоналісти - ніколи не був і не може бути 
«соціалістичним» ні за визначенням, ні за суттю. Таким, Бандерівським, є 
націоналізм УНА-УНСО. І не дивно, що в рядах УНА-УНСО немає нащад-
ків партійних функціонерів Коміністичної партії Радянського Союзу, що ми 
бачимо, принаймні, в вінницькій «Свободі», на прикладі її очільника Олек-
сія Фурмана. До того ж, Тягнибок відкрито заявляє, що основним спон-
сором «Свободи» на сьогодні є колишній народний депутат від цієї пар-
тії Ігор Кривецький, якого також називають кримінальним авторитетом на 
прізвисько «Пупс» і сірим кардиналом «Свободи» і який вклав в «Свобо-
ду» сотні мільйонів. Відповідно, що «Свобода» ще й олігархічна партія, 
адже хто платить, той і замовляє музику, а музика, відповідно, повинна 
подобатись замовнику. Те, що вінницькі «музики» із «Свободи» можуть 
грати тільки на свою користь – свідчить хоча б штурм Вінницької облас-
ної ради 6 грудня 2014 року, на який вінницька «Свобода» привезла 100 
активних бійців з Хмельницької області, а відповідає за всі кримінальні 
безчинства Юра Павленко (Хорт), в той час, як Олексій Фурман тішить-
ся, що за ті події нібито Вінницький Майдан проголосив його «народним 
губернатором». 

Про те, що ця команда «темна», підтверджує і недалеке минуле ча-
сів Революції Гідності, коли я, Сергій Чумак, 22 лютого 2014 року, як ке-
рівник «Правого сектору» мусив звертатись до вінничан з ЗАЯВОЮ ПРА-
ВОГО СЕКТОРУ ТА УНА-УНСО ВІННИЧЧИНИ ЩОДО КОНТРЕВОЛЮЦІЙ-
НОГО НАСТУПУ РЕЖИМУ ЯНУКОВИЧА НА ВІННИЧЧИНІ, в якій зокрема 
йшлося:

«21 лютого 2014 року вінницькі прислужники злочинного режиму Яну-
ковича розпочали наступ на Правий сектор Вінниччини та УНА-УНСО. 
Причиною цього стали наші конкретні дії по демонтажу цього режиму на 
Вінниччині та участь в підтриманні правопорядку та законності в області…
Злочинний режим кинув в бій озброєних бойовиків з числа місцевої «Сво-
боди», «Батьківщини» та відвертого криміналу. Безпосередній наказ про 
«зачистку» території від Правого сектору, за нашими даними, віддали відо-
мі всім запроданці місцевої диктатури голови обласних осередків «Батьків-
щини» Людмила Щербаківська та «Свободи» Олексій Фурман та деякі ке-
рівники кримінальних структур. Продавши, в січні-лютому 2014 р. інтереси 
області кривавому режиму Януковича, ці іуди змушені тепер відпрацьову-
вати свої «тридцять стібляників».

Хто не пам’ятає минулого – той не має майбутнього! Бережіть себе.
Слава Україні! Героям Слава! Слава Нації! Смерть ворогам!

Керівник УНА-УНСО Вінниччини Сергій Чумак

Нам не 
страшні

московські воші,
нам страшні

українські гниди
С. Петлюра

Голосуй за УНА-УНСО – у виборчому бюлетені №1 # Єдині_праві
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УНА-УНСО ВІННИЧЧИНИ: БЕзПЕКА, ДУХОВНІСТЬ, ДОПОМОГА

Більше 2-х місяців бійці Добровольчого батальйону 
УНСО територіальної оборони Вінницької області продо-
вжують несення служби на південних кордонах Віннич-
чини. Загалом, протяжність ділянки державного кордо-
ну України, який охороняє Могилів-Подільський прикор-
донний загін у межах Могилів-Подільського, Ямпільсько-
го та Піщанського районів Вінницької області, стано-
вить близько 200 кілометрів. Однак прикордонники та-
кож приймають участь в бойових операціях в зоні АТО, 
а тому допомога громадських формувань в питаннях за-
безпечення охорони державного кордону є необхідно. У 
Могилів-Подільській міській раді заявляють, що жодних 
порушень державного кордону на території Вінниччини 
з боку Придністров’я українськими прикордонниками за-
фіксовано не було.

УНСО, на прохання ке-
рівництва Вінницької об-
ласті, долучилася до охо-
рони стратегічних об’єктів 
і охорони громадської без-
пеки під час памятних днів 
8-9 травня. Курсанти На-
вчального центру УНСО 
ім. Є. Коновальця забезпе-
чували охорону стратегіч-
ного об’єкту. А ось безпе-
ку під час офіційних захо-
дів та в нічний час в м. Ві-
нниці допомагали забезпе-
чувати стрільці Вінницької 
Крайової Команди УНСО 
та Добровольчого Тербату 
УНСО. Також, УНСО допо-
магало правоохоронцям в 
заходах безпеки у районах 
області.

«ПОТРІБНО ВМІТИ ПЕРЕМАГАТИ, А НЕ ВМИРАТИ» - 
так говорить наш побратим “ГАРІК”. Коли з війни додому 
повертаються у відпустку наші побратими-унсовці, то зу-
стріч дарує двоякі почуття: радість за те, що живі-здорові, 
і невимовну гордість – ось вони, прості хлопці, без понтів 
і наворотів, а на стільки свідомі своєю нинішньою місією 
воїна-захисника України, що впевненість в нашій Перемо-
зі стає дійсно непорушною. І ця горді сть зігріває душу – 
довгі-довгі роки діяльності УНСО ніколи не були марними – 
в Організацію приходила молодь, яка була і є ЧЕСТЮ НА-
ЦІЇ! СЛАВОЮ НАЦІЇ! ВОЇНАМИ СВІТЛА. Саме такими і є по-
братими “Гарік” та “Сапсан”. Вінниця привітала своїх Геро-
їв, та почула від них правду про війну і мир, дружбу і нена-
висть, повсякденне фронтове життя, вдячність простим ві-
нничанам за надану підтримку і допомогу. Патріотами не 
народжуються – ними усвідомлено стають самі вірні сини 
та доньки України. А УНСО є їх фортецею, де навчать пере-
магати ворога, цінувати дружбу, жити Україною.

Даний бюлетень є додатком до газети «Народна трибуна»
Свідоцтво про державну реєстрацію  
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Керівник Політичної  
референтури УНА-УНСО  

Вінниччини  
Володимир Іващенко

Політична Референту-
ра УНА-УНСО Вінниччини. 
Даний номер газети «Народ-
на трибуна» мав донести до 
вінничан виключно детальне 
бачення УНА-УНСО шляхів 
виходу з тяжкого соціально-
економічного становища 
мешканців міста, збільшен-
ня добробуту кожного вінни-
чанина, забезпечення безпе-
ки Вінниці від загроз із схо-
ду України та Придністров’я, 
а також реформування ме-
дицини і освіти, судової сис-
теми, боротьби з корупцією 
та збереження громадсько-
го порядку, детально відзві-
туватись перед вінничана-
ми про вже проведену УНА-

УНСО конкретну роботу по 
цих напрямках. Однак, вихо-
дячи з реальних загроз сього-
дення, враховуючи намаган-
ня ворогів України не допус-
тити до влади націоналістів 
і патріотів, про що свідчить і 
сьогоднішній невдалий замах 
на Сергія Чумака – ми вва-
жаємо, що забезпечити до-
стойне життя кожного вінни-
чанина буде дійсно можливо 
виключно привівши до вла-
ди нових людей. Людей, які 
не були і не є у владі, а тому 
не пов’язані зобов’язаннями 
служити кланам і олігархам. У 
вінничан сьогодні є унікальна 
можливість шляхом абсолют-
но законної люстрації – вибо-

рів до Вінницької міської ра-
ди – привести до управлін-
ня містом нові обличчя, тоб-
то докорінно змінити прав-
лячу місцеву політичну еліту 
і таким чином поставити Ві-
нницю на шлях утвердження 
верховенства права та соці-
альної справедливості – ко-
ли закон один для всіх, коли 
всі рівні перед законом і ма-
ють рівні права на суспіль-
ну власність, ведення бізне-
су, роботу, соціальний захист. 
А тому закликаємо – будь-
те пильні, будьте не байду-
жі до своєї долі і долі Ваших 
дітей – і всупереч соціологіч-
ним дослідженням, які настій-
ливо говорять про те, що яв-

ка на голосування буде над-
звичайно малою – прийдіть 
і проголосуйте! Від цього за-
лежить мир і спокій в Ваших 
домівках. Від цього залежить 
мирі і спокій у Вінниці! Осо-
бливо звертаємось до моло-
ді, студентів – від даних міс-
цевих виборів фактично за-
лежить доля України, а отже і 
наша з Вами доля, мінімум на 
найближчі 10 років. Яку вла-
ду оберемо – така буде і до-
ля. Або добра, або зла… Не 
віддавайте свою долю в чу-
жі руки – бо одні голосують, 
а вам потім доводиться вми-
рати і калічитись на фронті та 
тікати з дому на заробітки до 
чужих країв. Досить! Дістало! 

Зробимо своє життя достой-
ним сьогодні і зараз! Раз – і 
на завжди! Разом – ми сила! 
Слава Україні!

ЗАПРОШУЄМО ПРИ-
ХИЛЬНИКІВ УНА-УНСО ПРИ-
ЙНЯТИ УЧАСТЬ В ВИБОРАХ 
ДО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ТА МІСЬКОГО ГОЛО-
ВИ ВІННИЦІ, А ТАКОЖ ЗА-
ХИСТИТИ РЕЗУЛЬТАТ УНА-
УНСО В ЯКОСТІ СПОСТЕРІ-
ГАЧІВ НА ВИБОРАХ. 

ЗА ДОВІДКАМИ 
ЗВЕРТАТИСЬ:  

м.Вінниця, вул..
Театральна, 15, штаб 

УНА-УНСО, телефон для 
довідок: 097 2783134

ВИБОРИ - ЦЕ зАКОННА ЛЮСТРАЦІя ВЛАДИ
Голосуй за УНА-УНСО – у виборчому бюлетені №1 # Єдині_праві

29.06.2015 р. у Вінниці відбулись загальні відкриті збори 
Вінницької обласної організації УНСО з нагоди 25-річчя за-
снування Української Міжпартійної Асамблеї, яка згодом була 
перейменована на Українську Національну Асамблею (УНА) 
і поступово трансформувалась в національно-визвольний 
рух УНА-УНСО. На зборах було підписано Меморандум про 
співпрацю у Вінницькій області між УНА-УНСО та Самообо-
роною Майдану та створено Координаційну раду патріотич-
них сил Вінниччини з ціллю об’єднання зусиль всіх вінничан, 
хто є патріотом, хто є націоналістом, хто є державником і 
має бажання і сили прислужитись Українській Державі, Укра-
їнському Народу, Вінницькій громаді.

З0.08.2015 р. Вінницька крайова команда УНА-УНСО 
доставила в Луганську область вантаж гуманітарної допо-
моги вінницьким медикам, які несуть службу в військово-
му госпіталі в Сватово, а також хірургічну лампу (від вінни-
чан) в центр первинної допомоги (військовий приймальний 
пункт в районній лікарні Артемівська). Димитрів – це Украї-
на! Ну і наших вінничан унсовців провідали в секторі “М”.

05.09.2015 р. у Вінниці свято – День міста на честь 
652-ї річниці від заснування Вінниці. В підсиленні захо-
дів по охороні громадського порядку у Вінниці прийняли 
участь і бійці Вінницької крайової команди УНА-УНСО. 
Розуміння необхідності збереження миру і спокою в рід-
ній Вінниці не можуть залишити байдужим тих, хто лю-
бить Вінницю і вінничан. Прикметно, що до бійців з До-
бробату тероборони УНСО Вінницької області сьогодні 
приєднався і наш побратим В’ячеслав Янківський (по-
зивний «Янкі»), який вже тривалий час проходить служ-
бу в зоні АТО в складі 54-го Окремого розвідувально-
го батальйону МО України (1-й Курінь УНСО), та в да-
ний час знаходиться дома у Вінниці в короткотерміно-
вій відпустці.

14 жовтня 2015 р., в честь Свята Пресвятої Богоро-
диці,  Дня Українського козацтва та Дня захисника Укра-
їни, біля Хреста в парку «Хімік», де буде збудовано Храм 
на честь Преподобного князя Федора Острозького Укра-
їнської Православної Церкви, за участі вінницької грома-
ди, учасників АТО, бійців Крайової команди УНСО  – пе-
ред Іконою “Покрови Божої Матері” капелан УНСО отець 
Віктор провів спільний молебень за Українське Воїнство, 
мир і спокій вінничан, Перемогу.

Вітаємо координатора Благодійного фонду «Чумацький 
шлях» Наталю Пульнікову! В один день одразу дві відзнаки. 
Медаль “За жертовність і любов до України” від Патріарха Фі-
ларета (УПЦ КП), та почесна Грамота від Виконкому Вінниць-
кої міської Ради. Приємно, що твій дійсно надзвичайний вне-
сок в організацію забезпечення бійців підрозділів Збройних сил 
України та територіальної оборони - оцінений не тільки хлопця-
ми на фронті. Недоспані ночі,  довгі дороги – то, звичайно, не 
за нагороди. Це все – заради Перемоги! Дякуємо, Наталочко! 
Здоров’я і наснаги! Любові і Перемог!  Побратими.

Коли довго знаходишся під обстрілами, то якось непоміт-
но для себе стаєш ближчим до Бога. Знаходячись в оборо-
ні Донецького аеропорту, я якось дійшов до висновку, що фі-
лософія також непогана річ, адже дає розуміння справжнього 
людського Я, тобто себе істинного. Я зрозумів, що якщо ми хо-
чемо жити, як справжні люди, то рано чи пізно нам треба на-
вчитися бачити життя як ланцюжок проблем, які є насправді 
знаками і випробуваннями, за допомогою яких ми дізнаємося 
свою справжню силу. Тільки переживаючи проблеми, з якими 
ми стикаємося, ми знаходимо гідність бути особистістю. Осо-
бистістю, а не жертвою. Так і з державою, і з нацією.


