
Ìèêîëà ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ

ÏÎË²ÒÈ×ÍÅ ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß 
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÌÎÂÈ

ÀÊÒÓÀËÜÍÈÉ
ÏÅÐÈÔÐÀÑÒÈÊÎÍ

Ìîíîãðàô³ÿ



УДК 821.161.2’272:321.02“712”
         С79

Рецензенти: 
Н. В. Кондратенко, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри прикладної лінгвістики Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова;

Н. І. Бойко, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри укра-
їнської мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;

О. О. Маленко, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри
українознавства Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди.

С79

Степаненко М. 
Політичне сьогодення української мови : актуальний 

перифрастикон : монографія / Микола Степаненко. – Харків : 
Видавець Іванченко І. С., 2017. – 616 с.

ISBN 978-617-7377-51-0
У пропонованому читачеві виданні схарактеризовано найваж-

ливіші лексичні й лексико-семантичні зміни в сучасній українській 
мові, спричинені дією екстралінгвальних чинників – Помаранчевої 
революції та Революції Гідності. З’ясовано, зокрема, новий семан-
тичний обсяг слова майдан (Майдан), проаналізовано й системно 
представлено неологізми, перифрази й перифрастичні ряди, що 
об’єктивують суспільно-політичні трансформації в Україні періоду 
2004–2016 рр.

Для науковців, викладачів, журналістів, студентів-філологів, 
студентів гуманітарних факультетів, усіх, хто цікавиться сучас-
ним станом української мови.

УДК 821.161.2’272:321.02“712”

Затвердила до друку вчена рада 
Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка (протокол № 12 від 06.04.2017 р.).

ISBN 978-617-7377-51-0                                                        © Степаненко М. І., 2017
                                                                                               © Видавець Іванченко І. С., 2017



3

УКРАЇНСЬКА МОВА 
Й СУЧАСНІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ

ТРАНСФОРМАЦІЇ

А … горезвісний закон О. Ківалова – 
А. Колісниченка діє в Україні так само не-
похитно, як і закон усесвітнього тяжіння.

Сергій Борщевський 

Щоби “непобіджена злими ворогами 
Україна” розвивалася, утверджувалася 
українською за духом, потрібно, як радив 
Іван Франко, “ґаздою, не слугою перед сві-
том стати”.

Василь Лизанчук

Я не люблю холоднокровних, 
До спин слизьких їх я не звик. 
І не люблю людей двомовних – 
В людині ж бо – один язик!

Володимир Сосюра

Сучасний світ понадміру динамізувався. Вистежування й належне 
узагальнення змін, які переживають окремі народи, які відбуваються 
в різних країнах, які охоплюють цивілізацію загалом, – з-поміж най-
актуальніших і невідкладних завдань сьогодення. Від глибини осяг-
нення натеперішніх суспільних трансформацій залежить майбутній 
успіх, будь-який поступ людства. Ці трансформації не здійснюються 
щораз за абсолютно новими сценаріями, вони, проте, і не нашаро-
вуються повністю на той або той попередній досвід. Кожна держава, 
кожен етнос, займаючи свою нішу у світовому просторі, торує власний 
шлях. Важливо, що в центрі найзнаковіших суспільно-політичних змін 
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завжди опинялося й нині залишається мовне питання. Не є винятком 
у цьому зв’язку й Україна з її наболілими мовними проблемами. Тут 
доречно було б схарактеризувати різні етапи розвитку української лі-
тературно-писемної мови, особливості її функціювання у складі різних 
державних утворень, а також періоди ренесансу.

Пропоноване видання, однак, присвячене іншому – найвагомі-
шим після прийняття 16 липня 1990 року “Декларації про державний 
суверенітет України”, 24 серпня 1991 року “Акта проголошення неза-
лежності України” і проведення 1 грудня 1991 року республіканського 
референдуму двом подіям – Помаранчевій революції та Революції Гід-
ності й мовному задокументовуванню їх. 

Отож розпочнемо свій аналіз із соціолінгвістичної інтерпретації 
Помаранчевої революції, Революції Гідності, причини, особливості пе-
ребігу, наслідки яких ще довго з’ясовуватимуть історики. Велика робо-
та чекає не лише цих учених, а й філологів, оскільки мовна ситуація, 
мовна політика в нашій державі після 2004 року посутньо змінювали-
ся. Помітних зрушень зазнала сама українська мова, зокрема її лекси-
ко-семантичний лад: з’явилися нові слова, поповнилася термінологіч-
на система, оновилася перифрастична база. 

Стосовно динаміки мовної ситуації в Україні після революцій 
2004–2014 рр., то вона очевидна: українська мова досить відчутно за-
явила про себе як про природний і основний засіб комунікації титуль-
ної нації, а також представників інших етносів. Сьогодні модно бути 
українцем і спілкуватися по-українськи, що демонструє зростання на-
ціонально-мовної свідомості людей. Примітно, що це стосується пе-
редусім молоді, яка почала ідентифікувати себе як українців саме за 
мовною ознакою: “Я українець, розумію англійську, знаю російську, 
думаю українською. Я за ЄДИНУ державну МОВУ!”.

Російська мова втрачає сьогодні свої домінувальні позиції навіть 
у великих містах. Плекаємо надію, що розпочатий не одне століття 
тому процес російщення в найближчому майбутньому призупиниться 
й мова корінного народу обслуговуватиме всі сфери суспільного буття. 
Такі прогнози можна вважати реальними тому, що, за даними остан-
нього перепису (2001 р.), 85% населення країни назвали рідною мову 
своєї національності, до того ж 87,7% відзначили вільне володіння 
державною мовою, 85,2% українців (31,97 млн) визнали рідною укра-
їнську мову. Основними напрямками мовної політики мають стати, по-
перше, утворення найближчим часом у складі Секретаріату Кабінету 
Міністрів України Департаменту забезпечення розвитку й функцію-
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вання української мови в усіх сферах суспільного життя на всій тери-
торії України, по-друге, ухвалення Закону про забезпечення мовних 
потреб національних меншин в Україні, по-третє, прийняття Закону 
про єдину державну мову в Україні (див.: [22, с. 4]). Ця програма дій 
зняла б ту соціально-політичну напругу, яку несе “з подвійним дном” 
(Микола Цимбалюк), “підступний, брехливий” (Іван Ющук), “ідіотич-
ний” (Левко Лук’яненко), “алогічний, абсурдний” (Павло Мовчан), “се-
паратистський” (Юрій Костенко), “юридично не збалансований” (Ва-
лерій Чалий), “антиконституційний за своїм змістом”, “горезвісний” 
(Сергій Борщевський), “скандальний” (Андрій Кокотюха), “типово ан-
тиукраїнський” (Дмитро Павличко), “неконституційний”, “зловісний” 
(Георгій Філіпчук), “кривавий, відверто антиукраїнський” (Леонід Ко-
вальчук), “одіозний” (Галина Чорна), “протиукраїнський” (Олександр 
Пономарів), “шахрайський” (Лариса Масенко), “такий, що розколює 
суспільство та ставить під загрозу державний статус і розвиток укра-
їнської мови”, “юридично нікчемний” (Тарас Марусик) закон “Про за-
сади державної мовної політики”, чинний із 10 серпня 2012 року. Його 
ще називають “актом правового шахрайства”, “технічною розробкою 
Кремля” (Володимир Василенко), “законом «Про надання російській 
мові статусу першої державної»”, “троянським конем Кремля”, “ра-
ковою пухлиною на тілі України, яка роз’їдає ідентичність українців”, 
“«одностатевим» законодавчим витвором Колесніченка – Ківалова” 
(Тарас Марусик), “другою спробою переформатувати, радикально 
змінити мовне законодавство України” (Микола Цимбалюк), “інстру-
ментом остаточної путінізації України”, “по-бандитськи легалізованим 
«мовним псевдозаконом-витвором Колєсніченка – Ківалова»”, “змії-
ною отрутою української нації” (Іван Заєць), “мовною провокацією Кі-
валова – Колєсніченка”, “мовно-терористичним дійством”, “кремлів-
ською писаниною в обгортці «закон Ківалова – Колєсніченка»” (Сер-
гій Головатий), “одіозним мовним законом Ківалова – Колесніченка 
– Литвина – Януковича”, “антидержавним законом радянських мілі-
ціонерів Колесніченка й Ківалова” (Іван Ющук), “законом мовного ве-
ликодержавства” (Дмитро Дроздовський), “націєвбивчим знаряддям 
«русского міра»”, “найнебезпечнішим внутрішнім агентом Кремля”, 
“руйнівником національно-державної ідентичності”, “українофоб-
ським законом «русского мира» Колесніченків – Ківалових” (Георгій 
Філіпчук), “витвором бездумних політиків і політтехнологів” (Людмила 
Ткач), “ганебним антимовним законом «Кремля, Ківалова й Колесні-
ченка»” (Дмитро Пилипчук), “привидом Ківалова – Колесніченка” (Ан-
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тоніна Матвієнко), “мовною затією Партії регіонів”, “одіозним законом 
регіоналів”, “мовним законом регіоналів” (Галина Чорна), “законом 
Путіна” (Ірина Фаріон), “відвертою експансією” (Юрій Мерзлюк), “за-
коном Януковича” (Святослав Караванський), або неофіційно – закон 
Ківалова – Колесніченка, закон Колесніченків – Ківалових, або ще нео-
фіційніше – закон К-К (Ірина Герасимова), Ка-Ка (Сергій Грабовський), 
мовна Ка-Ка (Марія Доротич) чи Кі-Ко (Роман Збережан).

Згубність цього горезвісного закону в тому, що він легітимізував 
офіційну двомовність у регіонах, де чисельність нацменшин пере-
вищує 10%, викликав хвилю протестів, громадянський спротив, ще 
більше загострив конфлікт між Сходом і Заходом України (Одеська, 
Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька обласні та міські ради, Лу-
ганська, Севастопольська, Харківська міські ради, Донецька, Микола-
ївська обласні ради прийняли ухвалу про взаконення російської мови 
як регіональної), негативно вплинув на розвиток освіти, яку аксіома-
тично вважають прообразом майбутнього. Акції протесту з вимогою 
анулювати мовний закон Колесніченка – Ківалова переросли в Мов-
ний Майдан, який Верховна Рада підтримала вже після перемоги Ре-
волюції Гідності – у лютому 2014 року, скасувавши з ініціативи народ-
ного депутата В’ячеслава Кириленка цей горезвісний документ. Однак 
в. о. Президента України Олександр Турчинов не підписав ухвалений 
парламентом закон “Про визнання таким, що втратив чинність, За-
кону України «Про засади державної мовної політики»”. У липні 2014 
року понад півсотні народних депутатів звернулися до Конституційно-
го Суду України з вимогою визнати чинною ухвалу Верховної Ради від 
23 лютого 2014 року. У лютому 2015 року Конституційний Суд України 
відкрив провадження щодо відповідності закону Ківалова – Колесні-
ченка Конституції України. Збігло вже немало часу, але справа з місця 
не зрушилася, війна проти України на гуманітарному фронті триває. 
Для перемоги нам потрібен той державної ваги документ, який був би 
спрямований проти лінгвоцидної політики сусіда-агресора, не сприяв 
би утвердженню російської мови під виглядом регіональної у функції 
державної мови замість української на більшій території України [16],  
який би зупинив “помоскалення України”, що “понад чотири століття 
ведеться на всіх українських теренах: і на матірній, державній, землі, і 
на наших етнічних землях поза межами держави, на діаспорному за-
сязі, та навіть у віртуальному світі Інтернету” [9],  який би передбачав 
захист насамперед української мови, розширення її функційної сфери 
на загальнодержавному рівні, в окремих регіонах, і в поліетнічних та-



Ïîë³òè÷íå ñüîãîäåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè

7

кож, який би, зрештою, гармонував зі статтею 8 Конституції України: 
“В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція 
України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-пра-
вові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відпо-
відати їй”. Його реальні обриси зримі, позаяк у Верховній Раді зареє-
стровані три мовних законопроекти: “Про мови в Україні” № 5655 від 
19.12.2016 року (суб’єкти подання – Я. Лисюк, І. Васюник, О. Юринець 
та ін.), “Про функціонування української мови як державної та поря-
док застосування інших мов в Україні” № 5669 від 19.01.2017 року 
(суб’єкти подання – А. Іллєнко, М. Княжицький, М. Матіос та ін.), “Про 
державну мову” № 5670 від 19.01.2017 року (суб’єкти подання – А. Гоп-
ко, І. Подоляк, Л. Ємець та ін.). У кожному з них є раціональне зерно. 
Поєднання цих зерен ще в одному досконалішому, зорієнтованому на 
національні інтереси, на втілення національної ідеї в життя, стало б 
добрим поступом на шляху нашого державо- й мовотворення, дистан-
ціювання від країни-сусіда, яка бачить свої кордони там, де звучить її 
мова. Усе це забезпечило б паритетне вживання української та росій-
ської мов, установлення вкрай потрібної на сьогодні віддаленості між 
ними, зрештою, перехід на спілкування українською літературною 
мовою (всіх громадян України) і російською літературною мовою 
(тих, хто бажає нею послуговуватися), а не суржиком, як це є нині, й 
очищення української мови від російськомовного впливу, повернення 
нашій мові незаконно відтятих у неї прав. А їх, власне українські озна-
ки, тривалий час методично вишукано таки відбирали, силою вилу-
чали, забороняли, визнавали неперспективними, вузьколокальними, 
шкідливими, націоналістичними, хуторянськими. Це було, справедли-
во зауважував Юрій Шевельов, “радянським винаходом і новиною. Ні 
поляки, ні румуни, ні чехи до цього не вдавалися, як і не вдавалася 
царська адміністрація дореволюційної Росії. Всі вони обмежувалися 
на заходах зовнішнього тиску… радянська система встановлює конт-
роль над структурою української мови: забороняє певні слова, синтак-
сичні конструкції, граматичні форми, правописні й ортоепічні правила, 
а натомість пропаґує інші, ближчі до російських або й живцем перене-
сені з російської мови” [32, с. 173]. Українсько-російські мовні стосун-
ки, слушно наголошує Ірина Фаріон, – “це постійний стан війни, що з 
фази вогнепальної зброї переходить у фазу ментального протистоян-
ня. Дві мови – жертва і колонізатор – на одній території – це постійна 
війна, в якій переможе лише хтось ОДИН” [28]. 
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Тішить те, що ми сьогодні реанімуємо слова зазвичай, позаяк, ле-
товище, зосібна, довкілля, замість здертих із російської мови кальок 
на зразок проти бажання, ставити знак рівності, явне протиріч-
чя, через відсутність доказів, представляти собі користуємося при-
родними для української мови утвореннями всупереч бажанню, ото-
тожнювати, очевидна суперечність, якщо доказів немає, тільки по-
думати. Перед нами – без будь-якого перебільшення – розпростер-
лася мовно-культурна цілина, її треба сумлінно освоювати, залучати 
до цього все суспільство, а особливо тих, хто взяв на себе обов’язок 
нести людям красу й силу рідного слова, чию мову ми сприймаємо за 
взірець (ідеться про дикторів, радіо- й тележурналістів). Сучасна на-
ука робить велику справу, виокремлюючи таку галузь, як девіатологія. 
Отже, будемо вчитися на власних помилках та помилках інших (а їх 
достатньо-предостатньо) і саме так підвищуватимемо показник кому-
нікативних якостей та естетичних цінностей української мови, відвер-
татимемо від українського народу небезпеку втрати своєї мови через 
українсько-російський білінгвізм, який століттями насаджувала імпе-
рія, дбатимемо про законодавчий захист мови титульної нації. 

Немає потреби переконувати кого-небудь у тому, що перебулі по-
дії останніх двадцяти п’яти літ, які стосуються чергових президентських 
виборів, позачергових перевиборів та довиборів, руху нашої держави 
до європейського співтовариства і прощання її зі штучно зліпленим 
СНД, що суспільні інциденти в Україні, які пов’язані зі спекуляціями 
на мовних питаннях і розгонами Майдану, знайшли безпосереднє від-
дзеркалення в українській мові, якій 1989 року надано й до сьогодні 
не підкріплено конкретними діями статус державної. На наших очах 
з’явилися нові національні та народні символи, розширилися значен-
нєві обсяги окремих лексем, почали вживатися слова, які не викорис-
товувалися раніше, оновився лексикон синонімів, антонімів, омонімів, 
перифраз, народилися оригінальні політичні метафори, закономірні й 
парадоксальні зміни охопили правопис, удосконалився, вишліфував-
ся публіцистичний стиль, зокрема його суспільно-політична царина. 
А якими барвами заяскравів український фольклор, політичний пере-
довсім, скільки крилатих висловів, афоризмів, сентенцій, парадоксів 
увірвалося в наше життя, як видозмінилися національні мовноетикет-
ні моделі. Згадаймо хоча б натеперішнє реанімування запроваджених 
1941 року на Другому великому зборі ОУН (б) для вітання націоналістів 
поміж собою виразів “Слава Україні! – Героям слава!”, або такі актив-
но використовувані в дні Помаранчевої революції й Революції Гідності 
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слогани, як “Бандитам тюрми!”, “Ні – брехні!”, “Вільна Україна у віль-
ній Європі!”, “Україна – це Європа!”, “Молодь нації за євроінтегра-
цію”, або такі нині культивовані гасла, як “Слава нації! – Смерть воро-
гам!”, “Слава нації! – Смерть Російській Федерації!”, “Україна – понад 
усе!”, “Ми – європейці!”, “Наша Батьківщина – Україна, а не Росія!”, 
або вже відому в усьому світі пісню футбольних ультрас із багаторазо-
вим повтором “ла-ла-ла-ла-ла” про президента Російської Федерації 
Володимира Путіна, або відповідь одеситів – “Вова! Не делай маме 
нервы!” – на його заяву про Новоросію, або примовку-подяку меш-
канцям Донбасу за сякого-такого Президента Януковича, яку вперше 
скандували на матчі чемпіонату України з футболу між командами 
“Динамо” (Київ) і “Карпати” (Львів) у столиці України 7 серпня 2011 
року, або ще одну іронічну примовку про замах, що стався 6 серпня 
2016 року, на ватажка бойовиків так званої ЛНР Ігоря Плотницького 
– “Товстий сєпар Ігорьок їхав на машині, підірвався на фугасі – сла-
ва Україні!”, – авторство якої належить футбольним фанам команди 
“Динамо”, або сучасне замовляння про заробітну плату – “Зарплато, 
зарплато, перейди з депутата, з депутата на Якова, з Якова – на 
всякого”, або оголошення патріотично налаштованих біженців із Дон-
басу – “Поміняйся квартирою з сепаром!”. Одним із жанрів найновіт-
нішого фольклору стали СМС-повідомлення, наприклад ті, що активно 
розсилалися в листопаді – грудні 2014 року: “Ющенко – Так, Янукович 
– м…к”, “Подолали фашистів німецьких, подолаємо й бандитів доне-
цьких!”, або народні заклики на взірець “Януковича на нари, Азірова 
до пари!”, “Ющенко – народний президент!”, “Ющенко – ТАК!”, “Гань-
ба ЦВК!”, “Владу – геть!”, “Кучму – геть!”, “Схід і Захід разом!”, “Мілі-
ція з народом!”, “Разом нас багато, нас не подолати!”. За висловлен-
нями-гаслами можна легко встановити, як суспільство реагує на різні 
виклики, як воно оцінює діяльність державних мужів, політиків, які ви-
моги ставить до них. Досить виразно ілюструють це гасла з ключовим 
компонентом “Янукович”: “Кучма, Янукович – нари будуть поруч!”, 
“Януковича на нари, а тоді підем на пари!”, “Януковича – геть!”, “Зека 
– геть!”, “Зека – на нари!”, “Янукович, не ховайся! Подзвони 02 й зда-
вайся!”, “Гуцули вже тут! Януковичу капут!”, “Янукович, підпиши!”, 
“Не зраджуй народу – підпиши указ!”, “Януковича – на йолку!”, “Геть 
з України. Він мені не президент!”, “Зеку – смерть!”, “Янукович, убий 
своїх синів!”. Добре прокоментувала через гасла “мітингову” ситуацію, 
що розкриває сходження Віктора Януковича на президентський пре-
стол, активна учасниця “трьох революцій – за суверенітет, Помаранче-
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вої, Гідності” [27, с. 5] Ганна Токмань, яка, за її словами, на початку тре-
тьої революції склала грубувате гасло: “Герой – на майдані, геморой 
– на дивані”: “Уперше за революцію [2013–2014 рр. – М. С.] я почула 
й інше рішуче висловлювання – «Зеку смерть!». У відповідь на тради-
ційне від самого початку Революції Гідності гасло «Зека геть!» хтось із 
гурту перед сценою різко вигукнув: «Зеку смерть!». Я завмерла, очіку-
ючи на реакцію людей, – і через мить почула, як Майдан одностайно 
став скандувати: «Зеку смерть!». Я теж приєдналась до цього гасла, ми 
повторювали «Зеку смерть!», бо позаду були спричинені ним, Януко-
вичем, загибелі людей на Грушевського, Інститутській, у Маріїнському 
парку, лісах Київщини і ще невідомо де; нині, у цю мить, майданівці 
гинули в огні у Будинку профспілок та на барикадах; попереду стояла, 
готова забрати нову здобич, наша смерть” [27, с. 76]. По-особливому 
збентежив авторку цих слів – і не лишень її, а всіх людей із загостре-
ним почуттям справедливості, людей, уразливих до чужого горя, – за-
клик “Янукович, убий своїх синів!”. “Спочатку, – пише з болем вона, 
– серце стислося від жаху й неприйняття помсти, але через хвилину 
я прийняла в серце ці страшні слова, бо збагнула їхню гуманну суть 
(хоч би як парадоксально це звучало!). Адже підтекст цих жорстоких 
слів містить глибоко гуманну переконаність у тому, що до чужих дітей 
треба ставитись так само, як і до своїх! Це заклик до лояльності з дове-
денням від супротивного: ти ж не вбиваєш своїх синів, то й не вбивай 
чужих, вони теж чиїсь діти!” [27, с. 95]. Про анекдоти й говорити не 
доводиться – їх набралося на томи. З одного боку, це добре, оскільки 
мова ніби одержала нове буття, вона видозмінилася, збагатилася. З 
іншого боку, маємо й занепокоєння, позаяк не все те, що з’являється 
в мові, є позитивним, доречним, зрештою, потрібним і навіть бажа-
ним. Гонитва журналістів за “оживляжем” свого викладу спричиняє 
те, що “на зміни літературних національних мов більше впливають не 
мовознавці-дослідники, а журналісти – сьогодні саме вони «форму-
ють» сучасні мовні засоби” [24, с. 50]. Є всі підстави прогнозувати, що 
ця стихія з часом припиниться і мовні норми вляжуться, а сама мова 
очиститься від випадкового, недовершеного, невигрануваного, у ній 
назавжди залишиться те, що не порушує літературного стандарту. 

Духовний зміст культури українського народу передають образи 
верби, червоної калини, золоточубого соняшника, білої хати, вишне-
вого садка, мальви, рути-м’яти, хрещатого барвінку. Нині нашу дер-
жаву годі уявити без такого символу, як Майдан. Він став до болю 
рідним мільйонам людей, які живуть в Україні й за її межами, тому 
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що відображає важливу віху в українській історії – становлення укра-
їнської політичної нації, а ще уособлює символ самобутнього, само-
достатнього, гордого, вільного народу, який вірить у своє завтра й сам 
невпинно наближає його. Майдан, ще 2004 року наголошував Воло-
димир Яворівський, уже став символом нової, у муках і ваганнях на-
родженої України та її корінної нації – українців, він – духовне явище, 
“епохальний факт нашої новітньої історії… український стрибок у нову 
якість. І нашої держави, і нашої душі, і нашого етнополітичного місця 
під Сонцем” [33]. 

Майдани 2004–2005, 2013–2014 рр., або перший і другий Майда-
ни1, асоціюються з чимось найсокровеннішим, найзначущішим і най-
духовнішим. Вони, за образним твердженням народного художника 
України Василя Лопати, “мов якийсь магічний, таємничий простір, що 
виховував і ушляхетнював кожного з нас, де, побувавши бодай раз, 
стаєш кращим, чеснішим, мислиш не про своє, особисте, обиватель-
ське, а високими категоріями народу, країни” [13]. Майдан як символ 

1 Першим Майданом називають ще Революцію на граніті, або Студент-
ську революцію на граніті, яка тривала з 2 до 17 жовтня 1990 року. Її учасники 
– українська молодь, головно студенти, – вимагали недопущення підписання 
нового союзного договору, термінових перевиборів Верховної Ради УРСР на 
багатопартійній основі, націоналізації майна Комуністичної партії України та 
ЛКСМУ, відставки голови Ради Міністрів УРСР Віталія Масола, проходження 
військової служби українцями на території республіки. Крім цих Майданів, 
Україна пережила й інші Майдани, які мали менший резонанс: Податковий 
Майдан (листопад – грудень 2010 року) (‘масові мітинги та протести в Украї-
ні проти нового Податкового кодексу’), Мовний Майдан (липень 2012 року) 
(‘протести проти прийняття закону “Про засади державної мовної політи-
ки” ’), Тарифний Майдан (2015–2016 рр.) (‘протести проти здирницьких тари-
фів за комунальні послуги’) та ін.

Сергій Рахманін небезпідставно наголошує на тому, що від 29 листопада 
до 1 грудня 2013 року Київ побачив кілька різних майданів: Майдан нації; 
Молодіжний Євромайдан, “що не відає про свою скорботну долю”; Майдан 
розгубленості – “розгромлений, осиротілий, спорожнілий Майдан ранку 
30 листопада”; Майдан обурення – новий майдан на Михайлівській площі; 
Майдан підйому – недільну масову акцію; Майдан сумнівів – “безсилу злість 
на безпорадних політиків, патріотичне прагнення підставити їм плече, праг-
матичне бажання відійти від гріха подалі, гнівний порив рвонути і допомогти 
штурмуючим”; Майдан облоги – взяття в облогу влади й постійну готовність 
до власної облоги [21].
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виник не 22 листопада 2004 року, коли народ почав відверто чини-
ти спротив владі Кучми – Януковича – Медведчука, не 23 листопада, 
коли було оголошено, що Янукович випередив Ющенка на 3 відсотки, 
і на вулиці вийшла молодь, студенти, усі, хто не міг далі терпіти сва-
вілля та безправ’я, і не в оті листопадово-грудневі вісімнадцять днів, 
які сколихнули світ, і навіть не у квітні – травні 2004 року, коли виборчі 
перегони почали по-справжньому стартувати. Мала рацію Михайли-
на Коцюбинська, зауважуючи свого часу, що це явище безпосередньо 
пов’язане з духом ренесансу шістдесятих і дисидентством сімдесятих 
років. 

Тепер дещо важливе про мовний портрет новоствореного симво-
лу. Іменник майдан в українській мові належить до полісемантичних 
лексем. У “Словнику української мови” зафіксовано такі його значен-
ня: 1) велике незабудоване місце в селі або місті; 2) невелике рівне 
місце на землі, призначене для чого-небудь; 3) діал. лісова галявина; 
4) діал. столярня; 5) архл. стародавня могила, розкопана згори (див.: 
[25, с. 597]). Типовим для нього є перше значення, на основі якого 
розвинулися переносні (символічні) значення. Перейшовши межу 
первинної номінації, воно набуло ознак вторинної номінації, ознак 
слів-символів, спектр яких щодалі ширшає. Семантичними варіантами 
слова Майдан є, зокрема, такі: ‘місце, де виборюються права люди-
ни, де вона висловлює свою громадянську непокору, де відстоюють-
ся її демократичні свободи’: Нема у світі більше Україн, а ця одна – 
сьогодні на Майдані (В. Слапчук); І люди до Майдану йшли поволі, 
здригнувшись від великої брехні, стрічки в них помаранчеві – паролі, 
Довіри знаки в ці холодні дні (С. Шевченко); ‘український народ уза-
галі’: … якщо влада відступатиме від Майдану, – довір’я до неї впаде 
(А. Солонський); ‘велике зібрання людей, яке ухвалює щось важливе’: 
Майдан зайвий раз довів, що внутрішньо розпрямленій спільноті, 
сповненій відчуття свободи та нічим не пригніченої гідності “наса-
джувати” українську мову не треба (А. Погрібний); Мовне питання – 
на Майдан! (М. Троян); ‘докорінна зміна в суспільстві, у суспільній сві-
домості’: Символами швидких змін стали уламки Берлінської стіни, 
“круглий стіл” у Варшаві і наш Майдан у Києві (В. Ющенко); ‘мирний 
протест, демократичні перетворення, зміни, які відбулися в післякуч-
мівську й післяянуковичівську добу’: Не дай, Боже, нам відступити 
від того, що тепер образно називають Майданом!.. (М. Плав’юк); 
Майдан довів, що українці вже ніколи не будуть рабами (К. Ющенко). 
Процес семантичного й конотаційного оновлення цієї лексеми не сти-
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шує своїх обертів, а нововиформувані значеннєві сегменти її олітера-
турнюються, отже, знаходять своє відображення в лексикографічних 
джерелах. Ці еволюційні зміни чітко фіксує орфографічна практика: 
загальна назва пишеться з малої букви, тоді як власна – з великої, бо 
ж маємо на увазі не тільки столичний майдан Незалежності, який у 
годину лиху й радісну гуртує Україну “від Сяну до Дону”, а й багатоти-
сячні майдани в усіх українських містах, де люди сказали рішуче “Ні! – 
злочинній владі, олігархам, нечесним і брудним виборам”, “Так! – чес-
ній владі, українській незалежності й самостійності”. Пор.: На майдані 
запалювались ватри, біля яких пританцьовували, гріючись, солдати 
(П. Панч) – Отож повертаємось на український революційний Май-
дан (В. Яворівський); Люди стоять на Майдані. На всіх Майданах 
України. Це вже суцільний Майдан (Л. Костенко).

Сутність подій, які є невіддільними від Майдану 2013–2014 рр., 
віддзеркалюють іменники Антимайдан – ‘короткотривалий мітинг, 
підкріплений адміністративним ресурсом, на підтримку чинної вла-
ди і проти євроінтеграційного курсу України’, Євромайдан – ‘масові 
багатотисячні акції в Україні на підтримку європейського вектора по-
літики України’ та Автомайдан (Майдан на колесах) – ‘підрозділ Єв-
ромайдану, що складався з колони автомобілістів, які чинили спротив 
владі: блокували вулиці, адмінбудівлі, евакуювали поранених акти-
вістів, протяжними сигналами транспортних засобів закликали людей 
виходити на майдани’. Лексеми Майдан та Антимайдан (АнтиМай-
дан) об’єднуються спільним значенням ‘зібрання людей, яке ухвалює 
щось’ і водночас утворюють семантичну опозицію волевиявлення на-
роду // самозахист влади. Чітко відобразив це протиставлення поет-
хронікер Помаранчевої революції й Революції Гідності, “нев’янучий 
пасіонарій” [24, с. 45] Дмитро Павличко у вірші “Два майдани”: “пісня, 
Клич свободи, дзвони боротьби” // “пліснява зловісна, Хахлашня, пе-
ревертні, раби”, “громада, Вся земля – від Ялти до Ужа” // “ганьба 
і зрада, Правдою маскована олжа”, “вільні люди” // “голодні, гнані, 
Мовчазні донецькі шахтарі”.

Іменник Євромайдан, що постав на базі лексичного словоспо-
лучення Європейський майдан, функціює паралельно з лексичними 
словосполученнями Європейська революція та Революція Гідності. З 
першим він зближується, а від другого відрізняється тим, що виразні-
ше експлікує завдяки компонентові Європ (-а) його політичний зміст – 
‘протестні акції на підтримку європейського вектора зовнішньої полі-
тики України’. 
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Окремо слід наголосити на тому, що від лексеми Майдан у новому 
її семантичному форматі утворилася низка похідних слів із позитивно 
або негативно конотованим змістом: автомайдан, автомайданівець, 
антимайдан, антимайданівець (антимайданець), антимайдани-
ти, євромайдан, євромайданівець (євромайданець), євромайданер, 
замайданитися, новомайдановий, новомайданівець, майданболі-
тер, майданер, майданівець (майданець), майданізм, майданкуван-
ня, майдаун, майданити, майданувати, майданитися, майданник, 
майданщик, майданізація, майданство, майданути, майданутися, 
майданутий, майданс, майданофіл, майданофоб, майдизм, псевдо-
майданівець, розмайданитися, домайданитися, відмайданитися, 
майданикувати, майданно, мікромайдан, мегамайдан, передмай-
данний, післямайданний, позамайданний, позамайдання, помайдан-
ня, постмайдан, розмайданення, розмайданитися та ін. Субстантив 
Майдан активно входить до складу індивідуальних найменувань 
окремих одиничних об’єктів, передовсім ергонімів, тобто назв органі-
зацій, різних виробничих і суспільних об’єднань, хрематонімів, тобто 
номінувань витворів духовної культури – заголовків художніх творів, 
кінофільмів, творів живопису тощо, годонімів, тобто найменувань ву-
лиць, агоронімів, тобто назв площ: “Євромайдан” (торгівельна марка), 
“Народний Майдан” (громадський рух), “Майдан Закордонних Справ” 
(благодійний фонд), “Майдан” (громадське об’єднання), “Авто-Май-
дан” (політична партія), “Музей Майдану” (громадська організація), 
“Майдан” (громадська платформа), “Самооборона Майдану” (все-
український позапартійний громадський рух), “Музей Майдану” (про-
ект), “Мультимедійна виставка «Майдан»: від незалежності до сво-
боди”, “Майдан” (документальний фільм режисера Сергія Лозниці про 
події Євромайдану), “Вимоги Майдану” (народний університет), “Спо-
гади про Майдан” (пісня на слова Ігоря Романа, відеокліп на цю пісню), 
“Майдан від першої особи: 45 історій Революції Гідності”, “Майдан від 
першої особи: мистецтво на барикадах” (книжки спогадів учасників 
протестних акцій, які відбувалися в Україні з 21 листопада 2013 року до 
22 лютого 2014 року й названі Революцією Гідності; упоряд. Тетяна 
Ковтунович, Тетяна Привалко), “Майдан: усна історія” (всеукраїн-
ський проект Українського інституту національної пам’яті), “Говорить 
Майдан” (збірка революційної лірики), “Знакове світло Майдану” 
(збірка поезії Надії Дички), “Євромайдан” (лірична хроніка Василя 
Карп’юка), “Материнська молитва України – героям Майдану” (пое-
зії), “Казка про Майдан” (книга Христини Лукащук для маленьких чи-
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тачів), “Євромайдан. Звичайні герої” (збірка розповідей Наталії Гук про 
учасників Революції Гідності), “Каміння Майдану” (книга-альбом отця 
Михайла Димида та його дочки Климентії), “Майдан” (симфонія укра-
їнського композитора Олександра Яківчука), вулиці Героїв Майдану 
(Гадяч, Львів, Хмельницький, Чернівці), площі Героїв Майдану (Дніпро, 
Кропивницький, Ізяслав, Луцьк, Козятин, Мукачеве), Героїв Євромай-
дану (Тернопіль).

Українська мова нині стала джерелом збагачення політичного 
лексикону народів Європи й усього світу. Іменник Майдан з проана-
лізованими вище його семантичними варіантами вже поповнив слов-
ники мов різних континентів. Не помилився й не перебільшив колиш-
ній посол США в Україні Уїльям Міллер, коли заявив, що в субстантива 
Майдан, як і у слів перебудова, гласність, велике майбутнє. Сьогодні 
він поряд із раніше запозиченими питомими й неспоконвічно укра-
їнськими лексичними одиницями богатир, ватага, гарбуз, голота, 
гречка, черемха, черешня вкорінився в польській мові, поряд зі слова-
ми борщ, гайдамака, козак, курінь, отаман, свобода, хутір – у фран-
цузькій мові, поряд зі словами бондар, вареник, дівчата, дітвора, 
галушка, незаможник, корж, хлібороб, школяр – у російській мові.

Від 2004 року максимально поширило своє функційне тло слово 
помаранчевий. Воно, як і лексема Майдан, зігрівало душу мільйонам 
жертовних та відважних українців, які мерзли днями й ночами на май-
данах, які встали з колін і сказали світові, що вони відтепер називають-
ся не хохлами, не русинами, не малоросами, а вкраїнцями. За прик-
метником помаранчевий (‘жовтий із червонуватим відтінком’), як і за 
утвореними на його основі прислівником (помаранчево) та іменником 
(помаранчеві = ‘люди, які входили до команди Ющенка, які брали без-
посередню участь у революції в усій Україні, які підтримували народ-
ного кандидата’; ‘люди, які не сприймали режиму Януковича й боро-
лися з ним’), закріпилися додаткові позитивні, а через нетривалий час 
і негативні експресивно-оцінні відтінки. На етапі розвитку української 
мови 2004–2005 рр. помаранчевий колір спочатку ідентифікувався з 
теплом і надією, потім – з енергією, змінами, кращим днем, згодом 
став символом революції, а ще згодом – уособленням розчарування, 
зневіри, навіть ворожості. Цей колір Юлія Тимошенко в період розквіту 
Помаранчевої революції небезпідставно називала нашою українською 
зброєю й закликала створити помаранчеве військо – військо добра, 
перемоги. Для тих же, хто не мислить себе без біло-блакитної симво-
ліки, хто не може жити без союзу з Росією, хто боїться Європи, НАТО, 
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хто не вичавив із себе раба, він і дотепер асоціюється з іншим – з аме-
риканською залежністю й насильницькою українізацією, з одностате-
вими шлюбами і процвітанням сектантства, занепадом православ’я, 
відродженням фашизму, з бандерівською мовою, діаспорним пра-
вописом і непримиренною ворожнечею між Сходом та Заходом. Під 
дією не стихійних, а добре випрацьованих політтехнологами різного 
штибу екстралінгвальних чинників з’явилося й активно використову-
валося в часи довіри до Президента Віктора Ющенка засноване на не-
загальномовних засадах опозиційне зіставлення помаранчевий (по-
маранчеві, помаранчево), оранжевий (оранжеві, оранжево) // біло-
блакитний (біло-блакитні, біло-блакитно), синьо-білий (синьо-білі, 
синьо-біло): Біло-блакитне кануло у воду – Вирує помаранчевий по-
тік! Це не юрба – відродження народу, Його нікому не зламать повік 
(М. Калінін); Яким контрастом є доброзичне ставлення киян із по-
маранчевими стрічками до привезених із Донбасу біло-синіх пікету-
вальників, яких саме штаб Ющенка, а не штаб Януковича споряджав 
харчами на зворотний шлях! (М. Стріха). Помаранчевий (оранжевий) 
і білий та голубий (синій) кольори стали загальновизнаними символа-
ми влади, яку представляли Віктор Ющенко і Віктор Янукович. Подане 
вище зіставлення – лише один із компонентів цілого пучка опозицій, 
позамовне джерело з’яви яких – та ж таки Помаранчева революція: 
Ющенко // Янукович; помаранчеві герої революції // манкурти з пе-
черських пагорбів; ющенківці // януковичі (януковичівці); ющенківці 
// янучари; ющенята // янучари; кандидат від народу // кандидат 
від влади; опозиційний Ю. // провладний Я.; чесна влада // бандит-
ська влада; помаранчевий народ // сині протестанти; помаранчеві 
// сині; оранжеві // голубі; нашисти // бандюковичі; ющенківці (пома-
ранчеві) // антиющенківці; антиянуковичі // януковичі; президент 
// презекдент; український президент // проросійський президент; 
протеже Заходу // товариш Кремля; президент // пахандент; пра-
во і мораль // “понятія”; Віктор І // Віктор ІІ; “Ю” // “Я”; за Ю. // за 
Я.; Токіо – за Ю. // Тюмень – за Я.; нова влада // епоха Кучми (Кучми 
– Медведчука, Януковича – Суркіса; кучмізм; кучмівщина); Так! // Ні!; 
націоналістичний, антиросійський Захід // червоний, прорадянський 
Схід; українофільство // українофобство без берегів; Україна, що по-
ривається до демократичних цінностей // неофеодалізм донецько-
го штибу; сіра епоха безпорадного Віктора Ющенка // чума, навала 
“донецьких” під орудою Януковича; Україна Ющенка // Україна Яну-
ковича; проєвропейські помаранчеві // проросійські біло-блакитні. 
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Аналізовані опозиції міцно прижилися в публіцистичному стилі, вони 
завжди наповнені образністю, допомагають створити контрастну ха-
рактеристику людей – колишніх активних учасників Помаранчевої ре-
волюції – і подій, пов’язаних із нею. Як закономірність слід сприйняти 
те, що в українській мові продуктивний тип сформували словосполу-
чення, утворені шляхом атрибутування прикметником помаранчевий 
(рідше жовтогарячий, оранжевий) вихідних іменників: помаранче-
вий настрій, помаранчева ідея, помаранчевий вихор, помаранчева 
ейфорія, помаранчеві ілюзії, помаранчеві дії, помаранчеві помисли, 
помаранчеві сподівання, помаранчева географія, помаранчева інте-
грація, помаранчевий слід, помаранчевий стиль, помаранчевий бум, 
помаранчеве море, помаранчеве небо, помаранчеві міста, помаран-
чеві села, помаранчеві люди, помаранчева держава, помаранчевий 
світ, помаранчевий період, помаранчева доба, помаранчеві пріори-
тети, помаранчеві цінності, помаранчевий президент, помаранче-
ва Україна. Ці синтаксичні конструкції, з одного боку, передають велич 
і масштабність змін, що відбулися в Україні, а з іншого боку, промовис-
то демонструють ті поразки та невдачі, яких вона зазнала. Окремим із 
них судилося поповнити розряд онімів. Так, український кінорежисер 
Олександр Кірієнко один із своїх фільмів назвав “Помаранчеве небо”. 

Стрижневими поняттями сучасної доби є словосполучення Пома-
ранчева революція – ‘переворот, який відбувся в листопаді – грудні 
2004 року в Україні мирним шляхом і сприяв ліквідації “кучмізму” та 
утвердженню нового демократичного ладу’, Революція Гідності (Єв-
ропейська революція, Єврореволюція) – ‘переворот, який відбувся в 
листопаді 2013 року – лютому 2014 року немирним шляхом й умож-
ливив відновлення курсу України на європейську інтеграцію’. Щодо 
останнього поняття, то воно виходить за береги “європейськості” й 
максимально зближується з іншим значно ширшим поняттям – Май-
дан. Революцію Гідності, переконує вчений і письменник Василь Куй-
біда, слід тлумачити одночасно “як революцію соціальну, в якій клас 
дрібних і середніх власників протистоїть олігархам, і національну, в 
якій організоване свідоме українство – носій модерних і традиційних 
цінностей – бореться за національну державу з нащадками колишніх 
окупантів, які не сприйняли відновлення української державності, со-
вітизованими колабористами і новітніми російськими окупантами. Ці 
революції є взаємопов’язаними, індукують одна одну, хоч почалися 
в різний час, мають різні основні рушійні сили і протікають з різною 
швидкістю” [12]. Не викликає сумніву те, що це був не помаранчевий 
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шабаш, не націоналістичний за змістом і ліберальний за формою дер-
жавний переворот, як люблять повторювати адепти Януковича, не 
оранжева криза, як твердив він сам, а щось інше, важливіше, значу-
щіше, радше навіть чергові мирні етапи національної революції кінця 
80-х – початку 90-х рр. ХХ ст., завдяки яким постала віками виборюва-
на незалежна Українська держава, розпався, здавалося б, вічний і не-
знищенний СРСР. Погоджуємося з думкою Михайла Слабошпицького, 
що Помаранчева революція – “легеньке романтичне шоу” порівняно 
з Революцією Гідності, або “набагато майданнішим Майданом” [24, 
с. 252]. Важливо не забувати, що силу і міць революції 2013–2014 рр. 
визначало те, що її учасниками стали не лише ті, “хто мерзнув на мо-
розах 2004-го року”, а й їхні діти, з-поміж них навіть ті, хто “в малень-
кому віці бачив цей Майдан. У них це вже в крові. І струмінь цієї крові 
ніхто вже не поверне назад” [6, с. 114].

Залишмо право виструктуровувати дефініції “Помаранчева рево-
люція”, “Революція Гідності” компетентним людям (філософам, істо-
рикам, політологам, соціологам), а звернімо увагу на інше: з лінгвіс-
тичного погляду синтаксичні конструкції Помаранчева революція, Ре-
волюція Гідності – коректні назви. Вони, наголосимо ще раз, являють 
собою лексичні словосполучення з розряду онімів, слова в яких, згідно 
з правилом про вживання великої літери в найменуваннях революцій, 
історичних подій, епох тощо, пишуть тільки з великої або з великої і 
малої букви: Нинішній конкурс стартував у 10-літній ювілей Пома-
ранчевої революції і річницю Революції Гідності (газ. “Літературна 
Україна”). У газетно-публіцистичному стилі, що найоперативніше ре-
агує на мовні зміни, така орфографічна норма швидко прижилася. В 
інших стилях цієї тенденції послідовно не спостережено. 

Крім синтаксичних структур на позначення двох революцій, до 
стрижневих понять нинішньої доби слід віднести словосполучення 
Небесна Сотня, Герої Небесної Сотні, а також конструкції – найме-
нування державних свят і нагород. Небесна Сотня – збірна назва 
мирних протестувальників, які віддали своє життя за Україну в грудні 
2013 року – лютому 2014 року. Пам’ять про полеглих під час Революції 
Гідності увічнено заснуванням на їхню честь нового ордена – Героїв 
Небесної Сотні. Ним, ідеться в Указі Президента України Петра Поро-
шенка від 3 листопада 2014 року, нагороджують “осіб за громадянську 
мужність, патріотизм, відстоювання конституційних засад демократії, 
прав і свобод людини, активну благодійну, гуманістичну, громадську 
діяльність в Україні, самовіддане служіння українському народові, 
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виявлені під час Революції Гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 
року), інших подій, пов’язаних із захистом незалежності, сувереннос-
ті і територіальної цілісності України”. Геортоніми День пам’яті жертв 
голодоморів, День Свободи, День Соборності і Свободи, відзначення 
яких припадає на 2005–2014 рр., День Гідності та Свободи, як і фале-
ронім орден Героїв Небесної Сотні, проливають світло на вчорашню 
історію впотужнення й водночас розмивання української національ-
ної ідеї. Ураховуючи “історичне значення революційних подій осе-
ні 2004 року, які засвідчили волелюбність українського народу, його 
прагнення до свободи і демократичних цінностей”, третій Президент 
Віктор Ющенко “з метою утвердження… ідеалів свободи і демократії, 
виховання у громадян почуття національної гідності” своїм Указом 
від 19 листопада 2005 року поповнив культурно-історичний календар 
України ще одним святом – Днем Свободи. У четвертого, прокрем-
лівського, Президента Віктора Януковича першочерговим було інше 
завдання – вивітрення з етнопам’яті українців усього, що пов’язане з 
національним піднесенням, а особливо того, чим вони перейнялися 
після помаранчевих перемог 2004–2005 рр. 30 грудня 2011 року він 
видав Указ “Про відзначення в Україні пам’ятних та професійних свят”, 
згідно з яким День Свободи об’єднано з Днем Соборності України, 
який почали відзначати 1999 року відповідно до датованого 21 січ-
ня 1999 року Указу другого Президента Леоніда Кучми, і цим самим 
зневиразнено наші найсучасніші національно-патріотичні пріоритети. 
13 листопада 2014 року п’ятий Президент Петро Порошенко “з метою 
утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та до-
несення до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про 
доленосні події в Україні початку ХХІ століття, а також віддання належ-
ної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та в 
листопаді 2013 року – лютому 2014 року постали на захист демокра-
тичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних 
інтересів нашої держави та її європейського вибору” узаконив День 
Гідності та Свободи. У назві свята двох останніх українських революцій 
закладено глибинний зміст нашого натеперішнього державотворення 
й націєствердження. Треба вірити, що він обов’язково набуде реаль-
ного втілення, що, урешті-решт, у кожного в житті настане свій Май-
дан, кожен переживатиме власну Революцію Гідності.

Що ж до конкретних мовних змін, які вже в минулому, то не мож-
на оминути такої: у період президентських перегонів з участю Януко-
вича вельми активізувалася жаргонна лексика, так звана “феня”. До-
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сить часто можна було почути з екранів телевізорів і без зусиль знайти 
на шпальтах газет та журналів слова авторитет, бабки, бакс, біґмор-
да, бортонути, братан, братва, браток, бритоголовий, вурка, дах, 
злодій, зона, криша, крутий, мані, мен, ментура, мокруха, морда, 
підсос, підставляти, стукач, стукнути, хатинка, шабашка, шара-
га, шарашка. У часи, коли все за безцінь роздавалося служакам зло-
чинного режиму, слова дерибан, дерибанити лунали в залі Верховної 
Ради, ними рясніли сторінки періодичних видань. Інакше, як грабунок, 
поділ накраденого, ту купівлю-продаж не можна було назвати. 

Великі суспільно-політичні зміни в Україні останніх десяти літ, 
особливо 2004–2005, 2013–2014 рр., покликали до життя нові слова 
й усталені звороти. Ось конкретний приклад: вокативній синтаксемі 
любі друзі, до якої охоче вдавався Президент Віктор Ющенко, судило-
ся поповнити розряд усталених мовних зворотів із негативно забарв-
леним змістом: ‘відданість другу й водночас здатність у будь-який 
момент зрадити його, звинуватити в чому-небудь’, ‘помаранчеві со-
ратники, звинувачені в корупції й інших гріхах’. Спочатку зворот любі 
друзі використовували для називання прихильників Президента Ві-
ктора Ющенка та симпатиків партії “Наша Україна”, згодом – і самого 
Віктора Андрійовича. 

Фразеологічний корпус української мови розширила іменниково-
прикметникова сполука чорний четвер, яка своїм змістом – ‘день роз-
стрілу силовиками учасників Майдану 20 лютого 2014 року’ – відобра-
жає один із найтрагічніших днів Революції Гідності. Цим вона набли-
жена до таких фразеологічних одиниць, як кривава неділя – ‘день роз-
стрілу царським урядом мирної демонстрації петербурзьких трудящих 
9 січня 1905 року’, чорний (кривавий) вівторок – ‘жорстоке побиття 
учасників похорону Патріарха Київського і всієї Руси-України Володи-
мира 18 липня 1995 року’, отже, є одним із важливих мовних засобів 
документування новітньої історії. Стадію фразеологізації переживають 
вислови “наколоті апельсини” й “американські валянки” (‘американ-
ська зброя, яку нібито використовували організатори Помаранчевої 
революції’). Їхнє авторство належить Людмилі Янукович, дружині про-
владного кандидата. Сучасну афористичну сферу розширив вислів “Ці 
руки нічого не крали”, що пролунав з уст Віктора Ющенка, коли він 20 
грудня 2004 року брав участь у теледебатах перед третім туром голо-
сування. Аналізований вислів у семантично, комунікативно, лексично 
видозміненому варіанті активно використовується в різних дискурсах, 
найчастіше він побутує в заголовках, як-от: “Ці руки нічого не брали. 
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Янукович каже, що не вивозив з України гроші і мав лише ручну по-
клажу”; “Чорна дірка Ющенка: «Ці руки нічого не брали?»”; “Справа 
Алексєєва і Ко: «Ці руки нічого не брали»”; “Епізод «Ці руки нічого не 
брали»”; “Ці руки нічого не брали, натомість брали хабарі”; “Коли 
руки нічого не брали: Ющенко відмовився розлучатися з держдачею”.

Відзначимо, що новотвори постійно з’являються в мові, а надто 
мобільно – у бурхливі часи історії. Їхнє виникнення мотивується різ-
ними причинами, а процес творення здійснюється відповідно до чин-
них у мові способів деривації. Особливою природою наділені індиві-
дуальні неологізми, або авторські утворення, які зазвичай називають 
не нове поняття (цю функцію виконують загальномовні неологізми), а 
те, що існує в мові й має відповідне фонетичне, лексико-семантичне, 
граматичне оформлення. 

Подамо приклади деяких “наймолодших” новотворів. Вони, спра-
ведливо зауважує письменник Станіслав Бондаренко, видаються вда-
лими, але не радують, тому що світ, який ми населяємо, позлішав, а 
наші сучасники “спростились до злості”. “Зла, схоже, додалося скрізь, 
– продовжуємо цитату з поеми-кліпа «Майдани і магнати», – бо давні-
ші неологізми, які снилися чи заскакували в мозок, були добріші: як 
той, що від італійського «фелічита-щастя», коли з нього виплило укра-
їнське «фелічитач». І я вірив, що колись народиться у нас такий особли-
вий, щасливий читач-фелічитач, і слово навіть ввійде до словників! Зга-
дав придумки для дітей: «тюлька-симпатюлька», «акула-атакула»… 
Нині ж виринають суворі й, схоже, оказіональні неологізми. Багато з 
них щодо однієї людини, яку й без мене назвали Путлер. Спершу охрес-
тив його – тупін, капутін і ще точніше – ліліпутін. Але найвдаліший 
неологізм сьогоднішній: бен-путін. Бо той не просто народив «зеле-
них чоловічків» – він пішов війною на «братній народ», перетворивши 
свій у народ-зброд!” [2, с. 113–114]. Тільки-но “викувані” мовні одини-
ці ще не перекочували до загальномовного словника і, можливо, не 
потраплять туди. Сьогодні ці слова й усталені вирази, проте, добре ві-
домі якщо не всім, то багатьом українцям, тому що нагадують їм про 
недавні негативні явища, пов’язані з виборами Президента, депутатів 
Верховної Ради, з проросійським / європейським вектором України, а 
також натеперішні воєнні й інші дії: виборизми (‘вислови про вибори’), 
портфелізація (‘збільшення владних посад’), коаліціада (‘тривалий 
процес формування провладної коаліції’), спікеріада, прем’єріада, мі-
ністеріада (‘затягнена в часі процедура обрання або відставки Голови 
Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, міністра’), піскуніа-
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да (‘затягнена в часі процедура обрання Генерального Прокурора 
України Святослава Піскуна’), насіріада (насіровський серіал) (‘затягу-
вання процесу обрання запобіжного заходу відстороненому голові 
Державної фіскальної служби Романові Насірову’), Верховний литви-
нарник (Литвин + свинарник) (‘Верховна Рада України’), януагурація 
(‘інавгурація Віктора Януковича’), карусель (‘технологія фальшування 
виборів’), карусельник (каруселіст) (‘особа, яка причетна до карусе-
лі’), псевдовибори (‘несправжні вибори’), вікторіада, двовікторіада, 
“Віктор у квадраті” (‘президентські вибори з участю Віктора Ющенка 
і Віктора Януковича’), вікторівка, вікторіанська епоха (‘система прав-
ління Віктора Ющенка й Віктора Януковича’), леонідівка (‘система 
правління Леоніда Кравчука й Леоніда Кучми’), гройсманіада (‘усе, що 
пов’язане з обранням на пост Прем’єр-міністра України Володимира 
Гройсмана’), гройсманоміка (‘економіка в Україні доби прем’єрства 
Володимира Гройсмана’), противсіх / Противсіх / противсіхи (‘рядок 
у виборчому бюлетені’ / ’громадянин України Василь Гуменюк, який 
змінив під час президентських перегонів прізвище на Противсіх, а по-
тім знову став Гуменюком’ / ‘ті, хто голосували проти всіх кандидатів’), 
противсіхство (‘явище, пов’язане з голосуванням проти всіх’), про-
тивсіхівець (‘прихильник голосування проти всіх зазначених у вибор-
чому бюлетені кандидатів’), безвіз (‘безвізовий режим’), черепашачі 
окружкоми (‘виборчі дільниці, на яких повільно рахували голоси’), че-
репашача робота ОВК (‘незадовільний підрахунок голосів на вибор-
чих дільницях’), бидло елітне (‘провладна інтелігенція’), нижні віпи 
(‘депутати нижчих рівнів’), кидалово (‘перший тур президентських ви-
борів в Україні 2014 року’), депи (‘народні депутати’), доторканний 
депутат (‘позбавлений депутатського імунітету народний обра-
нець’), низи суспільства (‘жінки-депутати’), хамократія (‘влада хамо-
витих людей’), машина Чечетова (‘система фальшування під керівни-
цтвом Михайла Чечетова результатів голосування у Верховній Раді’), 
касетний скандал (‘плівки / касети майора Миколи Мельниченка’, 
‘резонансні події, пов’язані з оприлюдненням плівок / касет майора 
Миколи Мельниченка’), тушкування (‘перехід депутатів з однієї фрак-
ції до іншої, від однієї політичної сили до іншої’), тушки (тушкан, 
тушка) (‘політики, високопосадовці, народні депутати, які з особистої 
матеріальної зацікавленості або інших міркувань змінюють свої полі-
тичні погляди та / або політичну силу, що забезпечила їм місце в пар-
ламенті, голосують за постанови фракцій, до яких не входять’), тушка-
нутися (‘перейти до іншої фракції’), тушкопад (‘масовий перехід де-
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путатів із однієї фракції до іншої’), тушкоспільнота (‘об’єднання де-
путатів-тушок’), майданарбайтер (‘людина, яка мітингувала на Май-
дані за гроші’), п’ятиколонник (‘представник п’ятої колони’), бездепу-
татство (‘відсутність, утрата депутатства’), депутатити (‘виконува-
ти обов’язки депутата’), псевдовлада (‘несправжня влада’), депута-
ти-лузери (‘депутати, які втратили місце у Верховній Раді’), недозакон 
(‘позбавлений яких-небудь основних ознак закон’), печерець (‘суддя 
Печерського районного суду міста Києва’), вождепад, володимиропад 
(див. ленінопад [леніновал], с. 30), діоксинова справа (‘кримінальна 
справа щодо отруєння Віктора Ющенка’), донецька дискотека (‘бійки 
у Верховній Раді з участю регіоналів’), додаткова конячка (‘депутат-
самовисуванець, що стає членом якоїсь партії’), заготівельники голо-
сів (‘члени штабів кандидатів у народні депутати, які вдавалися до під-
куповування виборців’), ширка (‘широка коаліція, створена для про-
сування вигідних окремим політичним силам законопроектів і рішень, 
які спрямовані на одержання й розподіл прибутків’), народні обібран-
ці (обібранці [українського] народу) (‘народні депутати’), недотуркані 
(‘недоторканні народні депутати’), омандатнений (‘який одержав 
мандат’), охлоновини (‘новини для натовпу’), заслужені хунвейбісти 
України (‘некваліфіковані політики’), кандидати-“Айболити” (‘канди-
дати, які підкуповують виборців аптечками з медикаментами’), партії-
“сидерати” (‘партії, які відбирають голоси в іншої політичної сили’), 
передвиборча локшина (‘передвиборча агітація’), кандидати-гречко-
сії (‘кандидати, які підкуповують виборців продуктами харчування’), 
гречка (‘підкуп виборців шляхом роздавання продуктів харчування’, 
‘символ фальшування виборів’), кінцевий споживач (‘електорат’), ко-
пійчані прихильники (‘люди, які продають своє право голосу’), хірурги 
з Банкової (‘українські політики’), привладні месії (‘народні депутати’), 
прогульники першого рангу (‘народні депутати, які пропускають засі-
дання Верховної Ради’), правосторонній рух (‘з’їзд опозиційних пар-
тій’), кнопкодавство (піанізм, рояльне голосування, багатоверстат-
не голосування, заочне голосування, голосування за себе й за того 
хлопця, парламентське “рукоблудство”) (‘неособисте голосування 
депутатів Верховної Ради’), кнопкодав (піаніст, багатоверстатник, 
дресирована багаторука мавпа) (‘депутат, який на пленарних засі-
даннях голосує за іншого відсутнього народного обранця’), третій 
підхід до урни (‘голосування однією людиною на різних виборчих діль-
ницях’), йолка (‘установлена в ніч проти 30 листопада на майдані Не-
залежності в Києві новорічна ялинка’, ‘символ Революції Гідності’), 
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москалізація (‘упровадження російської мови та російської культури в 
різні сфери суспільного життя’), ДАЇльник (ДАІ + доїльник) (‘даівець 
хабарник’), москалізатор (‘упроваджувач російської мови та росій-
ської культури в різні сфери суспільного життя’), перефарбовування в 
помаранчевий (біло-блакитний) колір (‘перехід на бік Ющенка (Яну-
ковича) після виборів тих, хто підтримував провладного (непровлад-
ного) кандидата’), майстри фальсифікаційного жанру на виборах 
(‘люди, які були причетними до фальшування виборів’), антитабач-
на кампанія (‘вимога відставки міністра освіти і науки України Дмитра 
Табачника’), дебютант перегонів (‘політична сила «Самопоміч» на 
чолі з Андрієм Садовим’), митносоюзний (‘який стосується Митного 
Союзу’), українсько-російські інформаційні війни (‘прагнення України 
зберегти самостійність в інформаційному просторі, намагання Росії 
утримати Україну в орбіті своїх впливів’), день овочевого голосування 
(‘так звані вибори в окупованих регіонах Донецької та Луганської об-
ластей, які відбулися 2 листопада 2014 року’), рупор влади (‘замовні 
новини у ЗМІ, підконтрольних владі’), люстрація (‘заборона працюва-
ти на державній службі діячам високого рангу, які скомпрометували 
себе’), антилюстрація (‘припинення люстрації’), сміттєлюстрація 
(народна люстрація) (‘вкидання депутатів, які зганьбили честь народ-
ного обранця, у сміттєбаки, обливання їх фарбою, навіть побиття’), ко-
рупець (‘той, хто пов’язаний із корупцією’), президентська креатура 
(‘призначені з ініціативи Президента посадовці’), беркутизм (‘усе, що 
пов’язане з «Беркутом»’), есендівець (‘той, хто пов’язаний із СНД [Спів-
дружністю Незалежних Держав]’), євроактивіст (‘той, хто підтримує 
асоціацію з Євросоюзом’), євролюб (‘той, хто орієнтується на Європу’), 
єепнутий (єепнути, єепізація) (‘орієнтування України (українців) на 
економічно-політичну інтеграцію з Білоруссю, Росією, Казахстаном’), 
есендівський (‘той, що стосується СНД’), єепофільство (ЕЄПофіль-
ство) (‘надмірна зацікавленість інтеграційним економічним 
об’єднанням країн Європейського Союзу та Європейської асоціації 
вільної торгівлі’), безнатовець (‘той, хто не визнає НАТО’), москволи-
зальник (‘той, хто орієнтується на Москву’), москвовекторність (‘орі-
єнтування на Москву’), олігархізація (олігархіада) (‘посилення впливу 
олігархів’), недоєвропейський (‘який не повністю відповідає європей-
ським стандартам’), олігархенята (‘дрібні олігархи’), кривосуддя 
(‘розгляд і вирішення на судових засіданнях цивільних, кримінальних 
та інших справ на неконституційних засадах’), атошник (‘учасник АТО’), 
кривава йолка (‘розгін учасників Євромайдану 29–30 листопада 



Ïîë³òè÷íå ñüîãîäåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè

25

2013 року в Києві’), ніч гніву (‘масові погроми, які активісти вчинили у 
Львові в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року’), овочева хунта (‘керівництво 
самопроголошених ДНР і ЛНР’), одонечення (‘насадження всього до-
нецького’), продонецький (‘той, хто виступає на боці донецьких’), до-
нецькі (‘вихідці з Донецька й Донеччини, яких призначили на різні по-
сади в різних регіонах України’), донецький клан (‘кримінальна фінан-
сово-політична група, яка посутньо впливала на розвиток незалежної 
України кінця ХХ – початку ХХ століття’), старі донецькі (‘члени доне-
цького клану, яких «виховала» радянська система [Юхим Звягільський, 
Володимир Рибак, Микола Азаров, Віктор Янукович та ін.]’), нові доне-
цькі (‘угруповання Рината Ахметова, Бориса Колеснікова’), донецько-
лог (‘знавець Донецька й регіону’), дніпропетровський клан (‘фінан-
сово-політична група, що посутньо впливала на розвиток незалежної 
України до середини 90-х років ХХ століття’), кріслократ (‘особа, наді-
лена владними повноваженнями’), зелені чоловічки (‘російські вій-
ськові підрозділи, які неофіційно діють в Україні’, ‘військовослужбовці 
Російської Федерації’), чорні чоловічки (‘українські добровольчі зброй-
ні формування’), диванні війська (диванні патріоти) (‘прихильники 
Євромайдану, які не виходили на вулицю’), колоради (двоногі коло-
радські жуки) (‘проросійські сепаратисти в Україні, які носять георгіїв-
ську стрічку, що зовнішньо за кольором нагадує колорадського жука’), 
армагеддонські козаки (‘донські козаки, які стали учасниками зброй-
ного конфлікту в Криму й на Донбасі’), сіра зона (‘не підконтрольна 
Збройним силам України територія на Сході України, що є умовним 
кордоном із так званими ДНР і ЛНР’), пенсійний туризм (‘переоформ-
лення пенсій та соціальних виплат на територіях, які контролює уряд 
України’), віджимай (‘той, хто відбирає чуже’), план “шатун” (‘план 
щодо дестабілізації ситуації в Україні [кінець 2016 – початок 2017 
року]’), шатуни (‘виконавці плану «шатун»’), газокрад (‘той, хто воло-
діє газом’), антикорупційник (‘той, хто проводить антикорупційну ді-
яльність’). 

У вересні 2014 року в українських засобах масової інформації та 
соціальних мережах з’явилося слово кіборги як назва українських за-
хисників донецького летовища. Його, до речі, “подарував українській 
мові… проросійський бойовик. Тоді він намагався пояснити, чому пе-
редові загони російсько-терористичних військ у всеозброєнні не мо-
жуть узяти Донецький аеропорт, який захищає кілька десятків укра-
їнських військових зі стрілецькою зброєю” [8]. Аналізований іменник 
утворився шляхом злиття компонентів лексичного словосполучення 
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кібернетичний організм і має таку семантичну структуру: 1) мед. біо-
логічний організм, що містить біологічні або електронні компоненти і 
здатний забезпечити виживання людини поза Землею; 2) наук.-фант. 
фантастичний об’єкт. Семантично похідне найменування ‘той, хто охо-
роняє аеропорт міста Донецька від нападів сепаратистів, терористів’ 
виникло внаслідок насамперед тих асоціацій, які пов’язують закарбо-
ване у свідомості уявлення про фантастичну істоту, напівлюдину, ге-
нетично модифіковану людину, людиноподібного робота, синтетичну 
істоту, робота, напівмашину з тими тяжкими, наповненими людських 
утрат воєнними діями, які ведуть мужні українські вояки. У журналіст-
ському середовищі народилася лексична одиниця кіборгіада (‘епо-
пея героїчної оборони Донецького аеропорту’). Слово кіборг влилося 
у сферу реалізаторів функції мовної гри з виразним суспільно-полі-
тичним обарвленням, яку легко простежити в читанні новоутвореної 
лексеми зі збереженням змісту зліва направо й навпаки: “І затямте, 
москалі: «КІБОРГ» по-вашому правильно читати і навпаки: «КІБОРГ» 
– це для вас «ГРОБІК»” [20]2. Творення образних семантично транс-
формованих назв на цьому не завершується, у чому переконують такі 
красномовні факти: 1) з’ява складних слів із компонентом кіборг- (кі-
боргпорт, кіборгіада), 2) кіборги номінують свою територію Брест-
ською фортецею, Донецькою Брестською фортецею, Брестською 
територією, вони стають героями літературних творів, авторських і 
народних пісень.

Слово тітушки також заслуговує на окремий коментар. Базою 
для творення цього іменника – загальної назви послужило прізви-
ще молодого спортсмена з міста Білої Церкви Вадима Тітушка, який 
скомпрометував себе тим, що спокусився на підкуп влади й напав на 
київських журналістів Ольгу Сніцарчук та Владислава Соделя. За відо-
німним апелятивом тітушки швидко закріпилася нова інваріантна 
семантика ‘найманці влади’ з низкою її лексико-семантичних варіан-
тів: ‘молодики, які перешкоджають діяльності опозиційних активіс-
тів’, ‘кримінальні авторитети, які беруть участь у масових політичних 
сутичках’, ‘молоді люди спортивного вигляду, яких використовують 
для протизаконних методів перешкоджання конституційним проявам 
громадського опору’, ‘молоді люди, які займаються рейдерським за-
хопленням власності, охороною незаконних забудов від протестів гро-

2 Зразком сучасної мовної гри є й такий паліндром, як “вор Азаров”.
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мадян’, ‘молоді люди, які проникають у середовище мітингувальників 
для створення паніки, підбурювання до протизаконних дій’, ‘пере-
вдягнені в цивільний одяг співробітники владних структур, озброєні 
агенти спецслужб, які займаються тим самим, що й тітушки’, ‘добро-
вольці з числа працівників міліції, яка захищає владу в період Євро-
майдану’ й ін. Слово тітушки, проникнувши спочатку в публіцистич-
ний, а згодом і в інші стилі, відразу потрапило до розряду значеннєво 
поліфункційної лексики, синонімізувалося (пор.: тітушки – толсто-
лобіки [з лексикону регіоналів] – простітушки [з народного мовлен-
ня]), трансформувалося в перифрази (коронний номер регіоналів, 
винахід Партії регіонів, кадровий резерв антиукраїнської навали, 
основна ударна сила так званих Донецької та Луганської народних 
республік), розширило свій словотвірний потенціал (айті + тітушки 
= айтітушки – ‘хакери, які здійснюють атаки на сайти, зламують ака-
унти опозиціонерів у соціальних мережах’, проститутка + тітушки 
= простітушки – ‘молоді найманці влади, які протидіяли Майданові 
[Євромайдану]’), фразеологізувалося (Поганий той рагуль, який не 
мріє стати айтітушкою; Усі – тітушки, а я – д’Артаньян) і навіть 
збагатило політичний словник інших мов. З іменником тітушка мо-
тиваційний зв’язок виявляють іменник тітушкізація (‘ставати таким, 
як тітушка’), прикметник тітушківський (‘такий, як у тітушки’), ті-
тушчин (‘належний тітушці’), тітушкоподібний (‘такий, як тітушка’), 
тітушня (зневажливе до тітушка), тітушконачальник, тітуш-
ковод (‘керівник тітушок’), дієслово тітушкувати (‘бути тітушкою’), 
прислівник по-тітушківськи (‘так, як тітушки’). 

Про багатокомпонентну назву Південно-Східна Українська Авто-
номна Республіка, своєрідним синонімом якої є абревіатура ПіСУАР, 
також треба сказати окремо. Новоутворене слово ріже слух, бо за ним 
у мові закріпилося інше значення – ‘раковина в чоловічій убиральні із 
стояком для сечі’. Воно увійшло в обіг після того, як провладний кан-
дидат 2004 року зневірився у своїй перемозі й вирішив удатися ще до 
одного засобу – запустити в хід ідею сепаратизму, назвавши всю цю 
махінацію федералізмом. Слово ПіСУАР й утворені від нього потен-
ційні катойконіми пісуарці (ПіСУАРці) (пісуарівці [ПіСУАРівці]) (‘жителі 
Південно-Східної Української Автономної Республіки [ПіСУАРу]’) проіс-
нували недовго й перейшли зі сфери неологізмів, оминувши загально-
мовну стадію, відразу до сфери архаїзованої лексики. Це відбулося під 
дією екстралінгвального чинника – від ідеї сепаратизму-федералізму 
швидко відхрестилися її творці. Щоправда, невдовзі вони знову взя-
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лися за свою чорну справу, заявляючи про відокремлення від України 
Криму, південно-східних регіонів, про створення Новоросії й інших ав-
тономій за відомим кремлівським сценарієм: “сепаратизація – авто-
номізація – суверенізація – окупація”. 

Словниковий склад української мови, як і слід було чекати, розши-
рили негативно конотовані лексичні одиниці на позначення південно-
східних автономій або Донбасу загалом – Донецька рабовласницька 
республіка, мікроРосія, украй зрусифікована територія, антиукраїн-
ський апендикс з особливим регіональним статусом, оплот чотири-
річного режиму регіоналів, спеціальна економічна зона з особливими 
відносинами з ЄС та Росією, сторона донецького пахана, терито-
рія особливого статусу, України палаючий Ost, частково окупована 
Московією Україна, бандитсько-терористичні організації, нашвид-
коруч спечене за кремлівським рецептом терористичне угрупован-
ня, осередок злиднів та україноненависництва, тимчасово окупова-
на територія, молода “республіка”, контрольована проросійськими 
сепаратистами частина українського Донбасу, Донецька феодальна 
республіка, самопроголошена “ДиНиРи” (“динири”) (“ЛиНиРи” [“ли-
нири”]), депресивний регіон, виплід російської пропаганди, квазіДНР, 
квазіЛНР, Лугандон (ЛуганДон), Луганда, Лугандонія, Лугамбе, Лини-
ра (ЛиНиРа [линира]), Динира (ДиНиРа [динира]), Л/ДНР, Даунбас, Де-
енерівщина, Елдеенерія, Леенерівщина, Донбабве, Дондурас (Донбу-
рас), нове Придністров’я, друге Придністров’я, сіре Придністров’я, 
наше Придністров’я, край заляканих совків (Луганщина), так звані 
[самопроголошені, фейкові квазідержавні структури, маріонетко-
ві республіки] ЛНР і ДНР – і їхніх прибічників – деенери, еленери та 
мешканців – деенереленерівці, лугандони, лугандонці, лугандейці, лу-
гандонери, лугандонійці, даунецькі, дамбасівці, дамбаси, даунбасів-
ці, даунбасери, донбасятина, донбабвівці, дондурасівці, ПРдонецька 
шпана, лнрівці, еленерівці (ЛНРівці), днрівці, деенерівці, (ДНРівці), су-
часні новороси, самозванці, самопроголошенці. Сепари (сепаразоїди, 
сепарики, сепаратики, сепарчики, сепарята, сепарчуки, сепарюки, 
сепарюги, сепаратюги, сепаратути), тобто сепаратисти, лібераліс-
ти, тобто ліберали, лідерасти, тобто лідери, федерасти, тобто феде-
ралісти, риги, регіонери, регіональники, прусаки [ПРУсаки], ПРасти, 
ПРдони, тобто регіонали, терористи різних мастей, не без участі ра-
шистів (раша + фашист), щоб виправдати свої злочинні дії, удалися 
до шукання ворогів з-поміж українських патріотів і назвали образливо 
їх американожидобандерівцями, бандерівцями-фашистами, банде-
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рофашистами, бандерлогами, бандерофілами, бандерасами, бан-
дерчиками, бандерятами, бандерюгами, бандерюжищами, жидо-
бандерами, жидобандерівцями, євробандерівцями, євронацистами, 
єврохохлами, коричневими патріотами, криваворукими зарізяками, 
майданерами, майданобандерівцями, майданодумцями, майданов-
бивцями, майданутими, майдаунами, найманцями Америки, на-
циками, нацюгами, націонал-екстремістами, націоналістичними 
зарізяками, нацистською шушваллю, нашистами, нашистами-капі-
талістами, недонародом, недофашиками, оранжидами, оранжоїда-
ми, поцреотами, правосекторо-жидо-бандерівцями, правосєками, 
радикалами-націоналістами, салоїдами, свідомітами, хунтарями 
(хунтянинами), сатанинськими майданівцями, українськими націо-
налістичними канібалами, українськими фашистами, украми, укро-
нашистами, укропами, фашизоїдами, фашистсько-бандерівським 
охвістям, щеневмерликами і, звичайно ж, хохлами. Українській владі 
начеплено перифрастичні ярлики київська хунта, київська фашист-
ська хунта, українська злочинна хунта, яка, до того ж, засідає не де-
небудь, а в якомусь оповитому ореолом таємничості Бандерштадті 
(Бандерленді, Укрополі). Не поталанило й самій державі Україні: нена-
висники Революції Гідності поіменували її третім рейхом у бандерів-
ському форматі.

Розширився семантичний діапазон слова бандерівець (бендері-
вець). Воно тепер стосується не тільки тих українських націоналістів, 
які вважали себе однодумцями, прибічниками ОУН, позиціонували 
себе прихильниками найрадикальніших методів боротьби за само-
стійну Україну, не лише представників українського націоналістично-
го підпілля, вихідців із Західної України, а й усіх тих, для кого Україна 
– соборна, самостійна, незалежна, унітарна держава. Це збірний об-
раз проєвропейських, прозахідних українців, прихильників Майдану. 
Формування номінативного ряду, про який ідеться, не завершилося, 
отож не за горами поява в мові ще дошкульніших, ще в’їдливіших слів 
на позначення одержимих захисників нашої Батьківщини. Сумувати 
з цього приводу, переконує письменниця Оксана Забужко, не варто. 
“…Всі помітили, – пише вона на своїй сторінці у Фейсбуці, – що з по-
чатком бойових дій ми для нападників стали вже не «ХОХЛЫ» – а 
«УКРЫ»… Дискурс змінився, нас «підвищили ранґом». На місце сміш-
ного, дебілкуватого тубільця-салоїда («младшего брата») в імперській 
свідомості з’явився таємничий, грізний «укр», який чомусь, замість 
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«растворять ворота» й наливати, б’є в морду… «Укри» – це і є, по факту, 
визнання української незалежности, кінець колоніального міфу” [18].

Розряд новотворів, якими збагатило лексикон українців бурхливе 
політичне життя, доповнюють посталі на основі онімів Ленін (основ-
ний творець тоталітарної держави СРСР, теоретик комунізму, лідер 
міжнародного комуністичного руху), Кравчук (перший Президент 
України), Кучма (другий Президент України), Ющенко (третій Прези-
дент України), Янукович (четвертий Президент України), Порошенко 
(п’ятий Президент України), Лукашенко (президент Білорусі), Ірина 
Фаріон (український політик), Юрій Вілкул (український політик), Мо-
роз (колишній Голова Верховної Ради України, лідер Соціалістичної 
партії України), Медведчук (колишній Глава Адміністрації Президен-
та України), Ківалов (колишній голова Центральної виборчої комісії), 
Кушнарьов (колишній глава Адміністрації Президента України), Юлія 
[Тимошенко] (колишній Прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністр 
України з питань паливно-енергетичного комплексу), Ґонґадзе (укра-
їнський журналіст), Видрін (український політик, політолог, політтех-
нолог), Лазаренко (колишній Прем’єр-міністр України), Ахметов (біз-
несмен), Азаров (колишній Прем’єр-міністр України, міністр фінансів 
України), Зварич (голова Львівського апеляційного адміністративного 
суду), Путін (президент Російської Федерації), Кісельов (російський те-
леведучий), Парасюк (український народний депутат), Жириновський 
(російський політичний діяч) тощо емоційно забарвлені іменники ле-
нінопад (‘демонтування та пошкодження пам’ятників Володимирові 
Ульянову (Ленінові) в Україні, що розпочалося під час Революції Гід-
ності’), леніноборець (‘той, хто бореться з Леніним’), кравчукізм (сис-
тема правління Леоніда Кравчука), кравчучка (‘візок для ручного пе-
ревезення вантажів, зроблений у вигляді металевої рами з двома ко-
лесами’), антикучміст (‘борець проти режиму Кучми’), кучмократія 
(‘влада Леоніда Кучми’), кучмо знавство (‘іронічна назва науки про 
Леоніда Кучму’), кучмівщина (кучмізм, кучмівська сокира) (‘система 
правління Леоніда Кучми, сформована внаслідок злиття радянського 
режиму з регіональною кримінальною елітою’), неокучмізм (‘новий 
кучмізм’), український кучмостан (Кучмина десятирічка) (‘два термі-
ни перебування Леоніда Кучми на посаді Президента України’), куч-
мотека (‘мельниченківські записи’), кучмобачення (‘телебачення ча-
сів правління Леоніда Кучми’), кучмізація (‘запровадження кучмізму’), 
кучманізм (‘стиль правління Леоніда Кучми’), кучмагейт (‘кампанія 
протестів в Україні в 2000–2001 рр., спрямована на відставку Прези-
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дента Леоніда Кучми, акції протесту «Україна без Кучми», «Вставай, 
Україно!», «Повстань, Україно!» ’), кучмовоз (‘двоколісний возик се-
реднього розміру для перевезення речей’), Кучмастан (‘неіснуюча, 
вигадана  держава’), лазаренківщина (‘одна з форм власне української 
олігархії’), лукашенківщина (‘система правління в Білорусі Олександра 
Лукашенка’), лукашизм, лукашенізм (‘усе, що пов’язане з діяльністю 
Олександра Лукашенка’), фаріонівщина (‘суспільне явище, пов’язане 
з політичною діяльністю Ірини Фаріон’), вілкулат (‘система правління 
Юрія Вілкула’), морозівщина (‘суспільно-політична модель, пов’язана 
з діяльністю Олександра Мороза’), медведчуківщина (‘суспільно-по-
літична модель, пов’язана з діяльністю Віктора Медведчука’), ківа-
ловщина (‘фальшування виборчого процесу’, ‘несправедливі судові 
рішення’), кушнарьовщина (‘суспільно-політична модель, пов’язана 
з діяльністю Євгена Кушнарьова’), ахметовщина (‘суспільно-полі-
тична модель, пов’язана з діяльністю Рината Ахметова’), ющенкізм 
(ющенківщина) (‘система правління Віктора Ющенка’), ющенколюб 
(‘прихильник Віктора Ющенка’), ющенколикий (‘подібний своїми по-
глядами до Віктора Ющенка’), януковичізм (януковичіана) (‘культ осо-
би Януковича’), януколикий (‘подібний своїми поглядами до Віктора 
Януковича’), янукізми (‘мовні помилки, які допускав Віктор Яукович’), 
янукдоти (Янукович + анекдоти) (‘анекдоти про Віктора Януковича’), 
янукіана (‘сукупність письмових та усних перлів Віктора Януковича’), 
януковщина (янучарський авторитаризм) (‘система правління Вік-
тора Януковича’), порошенківщина (порошизм) (‘система правління 
Пет ра Порошенка’), порошенкізація (‘зміцнення влади Петра Поро-
шенка’), юлебоязнь (‘боязнь Юлії Тимошенко’), заюліст (заюлько, 
юлефан, юльфан, інт’Юльгенція, юліанець) (‘шанувальники лідера 
БЮТ Юлії Тимошенко’), юрофан (‘шанувальники Юрія Луценка’), ґон-
ґадзеґейт (‘політичний скандал, що стався в Україні після зникнення 
журналіста Ґеорґія Ґонґадзе’), видрінізм (‘вираз, який належить Дмит-
рові Видріну’), путінці (путіністи, путлероїди, путінозаври, путі-
нолизи, путінососи, путінофіли) (‘прибічники Путіна’), путінофоби 
(‘ненавис ники Путіна’), путінізм (‘система правління президента Ро-
сійської Федерації Володимира Путіна’), путінізація (‘насадження ідей 
Путіна’), путінологія (‘«наука» про Путіна’), Путінськ (‘вигадане місто 
на честь Путіна’), путінократія (‘влада Путіна’), робопут (‘робітник 
Путіна’), кісельовщина (‘претензійне висвітлення подій Євромайдану, 
українських подій узагалі в російських засобах масової інформації’), 
жириновчик (‘прихильник Володимира Жириновського’), зварівщина 
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(‘хабарництво суддів’), парасюкізм (‘суспільне явище, пов’язане з ді-
яльністю українського депутата Володимира Парасюка’), азаровщи-
на (‘ідеологія та принципи діяльності, які сповідував Микола Азаров, 
обіймаючи різні посади в Україні’), азірівка (‘мова офіційних виступів 
Миколи Азарова [Азірова]’). Активний словник азірівки (за визначен-
ням Михайла Слабошпицького, “лінгвістичного ідіотизму” [24, с. 87]) із 
притаманним їй українським ікавізмом та російським аканням сфор-
мували лексеми-покручі папєрєдніки (попередники), госпідар (гос-
подар), кровосісі (кровососи), скігліті (скиглити), повінне (повинно), 
скептично поіменовані крилатими вислови “дапашліви”, “криза ми-
нет папізже”, “потняки податків”, “не треба скігліті”, “пасажарські 
вагіни”, “у вагіні бімба”. “…Микола Янович, – зауважує Андрій Плахо-
нін, – має незвичайний дар говорити… Господи, як він говорить! Це 
відчуття – ніби пером у тебе в носі хтось лоскоче або цибулю хто ріже, 
так сльози з очей ллються” [19]. 

Недалеко від Азарова з його азірівкою відійшов Янукович зі сво-
їми янукізмами. У тексті обсягом 90 слів кандидат на найвищу дер-
жавну посаду зробив 12 помилок. Назву власної посади професор він 
писав з двома буквами “ф”, слово Донецьк – без м’якого знака, а слово 
прем’єр – із м’яким знаком. Анну Ахматову Віктор Федорович величав  
Анною Ахмєтовою, поета Гулака-Артемовського – Гулаком-Артьо-
мовським, а прозаїка Ісаака Бабеля – Ісааком Бебелем, президента 
Литви Далю Грибаускайте – Далею Гріскауте. Таких “лінгвоперлів” 
Януковича набереться на цілий словник. Добре пам’ятають українці і 
плющізми – вирази політика з дотепним почуттям гумору Івана Плю-
ща: “Депутат Заєць! Не стрибайте по залу! Ви ж не в лісі!”, “Які зай-
ці, така й екологія” (про призначення Івана Зайця міністром екології), 
“Вимкніть мікрохвона”, “Не толпіться у задньому проході”, “Вони 
хочуть впихнути невпихуєме”. 

Продуктивний тип репрезентують новотвори відонімного похо-
дження на позначення представників, прихильників, очільників, сим-
патиків певних українських і зарубіжних політичних сил, державних, 
громадських, військових, релігійних інституцій, олігархічних кланів, 
різних об’єднань тощо: аваківець (аваківці), азарівець (азарівці), ах-
метівець (ахметівці), балогівець (балогівці), вітренківець (вітрен-
ківці) (наташист [наташисти]), горинівець (горинівці), грачист 
(грачисти), граченя (граченята), гриньовець (гриньовці), гриценкі-
вець (гриценківці), гройсманівець (гройсманівці), гузарівець (гуза-
рівці), гундяй (гундяї) (гундяївець [гундяївці]), єханурівець (єханурів-
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ці), жевагівець (жевагівці), жириновець (жириновці), захарченківець 
(захарченківці), іллєнківець (іллєнківці), ісіченківець (ісіченківці), ка-
летніковець (калетніківці), катеринчукіст (катеринчукісти), кер-
несівець (кернесівці), кернодобкінець (кернодобкінці), кириленківець 
(кириленківці), кінахівець (кінахівці), кличкіст (кличкісти), клюєвець 
(клюєвці), коломоєць (коломойці), корбанівець (корбанівці), костен-
ківець (костенківці), кучмівець (кучмівці) (кучмак [кучмаки], кучма-
ніст [кучманісти], кучмек [кучмеки], кучміст [кучмісти], кучмолиз 
[кучмолизи], кучмоноїд [кучмоноїди], кучмономенклатурник [кучмо-
номенклатурники], кучмяк [кучмяки]), кушнарьовець (кушнарьовці), 
кравчуківець (кравчуківці) (кравчукіст [кравчукісти]), лазаренківець 
(лазаренківці), литвинівець (литвинівці) (литвиніст [литвиністи]), 
лужковець (лужковці), лукашенківець (лукашенківці), лук’яненківець 
(лук’яненківці), луценківець (луценківці), ляшківець (ляшківці), масо-
лівець (масолівці), марчуківець (марчуківці), матвієнківець (матві-
єнківці), медведчуківець (медведчуківці) (медведчукіст [медведчу-
кісти]), мєшковець (мєшковці), морозівець (морозівці) (морозя [мо-
розята]), наливайченківець (наливайченківці), народнофронтівець 
(народнофронтівці) (народнофронтовик [народнофронтовики]), 
нємцовець (нємцовці), омельчуківець (омельчуківці), павличківець 
(павличківці), пинзениківець (пинзениківці), пінчуківець (пінчуків-
ці), порошенківець (порошенківці), пустовойтенківець (пустовой-
тенківці), пшонківець (пшонківці), саакашвілівець (саакашвілівці) 
(мишист [мишисти]), сабаданівець (сабаданівці), симоненківець 
(симоненківці), смирновець (смирновці), стрєлковець (стрєлковці), 
суркісівець (суркісівці), табачникіст (табачникісти), тарасюківець 
(тарасюківці), тимошенківець (тимошенківці), тігіпківець (тігіпків-
ці), томенківець (томенківці), турчиновець (турчиновці), тягнибо-
ківець (тягнибоківці), удовенківець (удовенківці), фаріонівець (фаріо-
нівці), фельдманівець (фельдманівці), філаретівець (філаретівці) 
(денисенківець [денисенківці]), фірташівець (фірташівці), фронто-
змінівець (фронтозмінівці), хомутинниківець (хомутинниківці), чер-
новецьківець (черновецьківці), чорноволівець (чорноволівці) (чорно-
воля [чорноволята]), шокінець (шокінці), шуфричівець (шуфричівці), 
ющенківець (ющенківці), януковець (януковці) (янучкіст [янучкісти]), 
ярошівець (ярошівці), яценюківець (яценюківці) (арсеніанець [арсе-
ніанці]). Усі вони можуть сполучатися з префіксом анти-, що вжива-
ється для творення слів зі значенням ‘протилежний, ворожий кому-, 
чому-небудь’: антиаваківець (антиаваківці), антиазарівець (анти-
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азарівці), антиахметівець (антиахметівці), антибалогівець (анти-
балогівці), антивітренківець (антивітренківці) (антинаташист 
[антинаташисти]), антиграчист (антиграчисти) (антиграченя 
[антиграченята]), антигриньовець (антигриньовці), антигриценкі-
вець (антигриценківці), антигройсманівець (антигройсманівці), ан-
тигузарівець (антигузарівці), антигундяй (антигундяї) (антигундяї-
вець [антигундяївці]), антиєханурівець (антиєханурівці), антижева-
гівець (антижевагівці), антижириновець (антижириновці), антиза-
харченківець (антизахарченківці), антиіллєнківець (антиіллєнківці), 
антиісіченківець (антиісіченківці), антикатеринчукіст (антикате-
ринчукісти), антикириленківець (антикириленківці), антикінахівець 
(антикінахівці), антикличкіст (антикличкісти), антиклюєвець (ан-
тиклюєвці), антиколомоєць (антиколомойці), антикорбанівець (ан-
тиантикорбанівці), антикостенківець (антикостенківці), антикуч-
мівець (антикучмівці) (антикучміст [антикучмісти],  антикучмолиз 
[антикучмолизи],  антикучмоноїд [антикучмоноїди],  антикучмяк 
[антикучмяки]), антикравчуківець (антикравчуківці) (антикравчу-
кіст [антикравчукісти]), антилазаренківець (антилазаренківці), 
антилитвинівець (антилитвинівці), антилужковець (антилуж-
ковці), антилукашенківець (антилукашенківці), антилук’яненківець 
(антилук’яненківці), антилуценківець (антилуценківці), антиляшкі-
вець (антиляшківці), антимарчуківець (антимарчуківці), антимат-
вієнківець (антиматвієнківці), антимедведчуківець (антимедвед-
чуківці) (антимедведчукіст [антимедведчукісти]), антимєшковець 
(антимєшковці), антиморозівець (антиморозівці) (антиморозя 
[антиморозята]), антиналивайченківець (антиналивайченківці), 
антинароднофронтівець (антинароднофронтівці) (антинародно-
фронтовик [антинароднофронтовики]), антинємцовець (антинєм-
цовці), антиомельчуківець (антиомельчуківці), антипавличківець 
(антипавличківці), антипинзениківець (антипинзениківці), антипін-
чуківець (антипінчуківці), антипорошенківець (антипорошенківці), 
антипустовойтенківець (антипустовойтенківці), антипшонківець 
(антипшонківці), антисаакашвілівець (антисаакашвілівці), антиса-
баданівець (антисабаданівці), антисимоненківець (антисимонен-
ківці), антистрєлковець (антистрєлковці), антисуркісівець (анти-
суркісівці), антитабачникіст (антитабачникісти), антитарасюкі-
вець (антитарасюківці), антитимошенківець (антитимошенківці), 
антитігіпківець (антитігіпківці), антитоменківець (антитомен-
ківці), антитурчиновець (антитурчиновці), антитягнибоківець 
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(антитягнибоківці), антиудовенківець (антиудовенківці), анти-
фаріонівець (антифаріонівці), антифельдманівець (антифельд-
манівці), антифіларетівець (антифіларетівці) (антиденисенківець 
[антиденисенківці]), антифірташівець (антифірташівці), анти-
фронтозмінівець (антифронтозмінівці), антихомутинниківець 
(антихомутинниківці), античерновецьківець (античерновецьківці), 
античорноволівець (античорноволівці) (античорноволя [античор-
новолята]), антишокінець (антишокінці), антишуфричівець (анти-
шуфричівці), антиющенківець (антиющенківці), антиянуковець (ан-
тиянуковці) (антиянучкіст [антиянучкісти]), антиярошівець (ан-
тиярошівці), антияценюківець (антияценюківці) (антиарсеніанець 
[антиарсеніанці]). 

Рухливість сучасного мовного узусу засвідчує те, що поряд з ана-
лізованими номінуваннями в мові паралельно співіснують або осібно 
функціюють ті інноваційні назви, які мають неонімну природу, пор.: 
ляшківець (ляшківці) і радикал (радикали); кириленківець (кирилен-
ківці) і заукраїнець (заукраїнці); кличкіст (кличкісти) і ударівець 
(ударівці) (ударник [ударники]); корбанівець (корбанівці) і укропівець 
(укропівці); кравчукіст (кравчукісти) (кравчуківець [кравчуківці]) і 
нетаківець (нетаківці); лазаренківець (лазаренківці) і громадівець 
(громадівці); омельченківець (омельченківці) і єдненець (єдненці); си-
моненківець (симоненківці) і капеесесівець (капеесесівці); тимошен-
ківець (тимошенківці) і бютівець (бютівці) (б’ютівець [б’ютівці], 
Бютівець [Бютівці], Б’ютівець [Б’ютівці], БЮТівець [БЮТівці], Б’ЮТі-
вець [Б’ЮТ-івці], батьківщинець [батьківщинці], сердешник [сер-
дешники] (сердешний [сердешні]), біло-пухнастий [біло-пухнасті], 
біло-малиновий [біло-малинові], біло-червоний [біло-червоні], бі-
ло-сердечковий [біло-сердечкові], білосердешник [білосердешники], 
батьківщинник [батьківщинники]); тігіпківець (тігіпківці) і трудо-
українець (трудоукраїнці); тягнибоківець (тягнибоківці) і свободі-
вець (свободівці); ющенківець (ющенківці) і нашоукраїнець (нашоу-
країнці) (помаранчевий [помаранчеві],  оранжевий [оранжеві],  оран-
жист [оранжисти]); янукович (януковичі) і біло-блакитний (біло-бла-
китні) (синьо-білий [синьо-білі],  біло-голубий [біло-голубі],  синій ре-
гіонер [сині регіонери]); ярошівець (ярошівці) і правосек (правосеки) 
(правосеківець [правосеківці], правосекторівець [правосекторівці], 
правосекторист [правосектористи]); яценюківець (яценюківці) і 
народнофронтівець (народнофронтівці) (народнофронтовик [на-
роднофронтовики], фронтозмінівець [фронтозмінівці], фронтовик 
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[фронтовики]); айдарівець (айдарівці); антимайданівець (антимай-
данівці); антирухівець (антирухівці); атовець (атовці); емвеефівець 
(емвеефівці); еменесник (еменесники); есбіст (есбісти); верховно-
зрадець (верховнозрадці); верховнорадець (верховнорадці); відро-
дженець (відродженці); вічанин (вічани); впередукраїнець (вперед-
українці); гетівець (гетівці); демальянсівець (демальянсівці) (дем-
Альянсівець [демАльянсівці]); демблоківець (демблоківці); демпарті-
єць (демпартійці); демсоюзівець (демсоюзівці); дерпіст (дерпісти); 
дон (дони) (донецький [донецькі]); ендепівець (ендепівці); есендівець 
(есендівці) (СНДівець [СНДівці]); єдиноукраїнець (єдиноукраїнці); єди-
ноцентрист (єдиноцентристи); єдненець (єдненці); єдун (єдуни); 
єсівець (єсівці) (ЄСівець [ЄСівці]); єцівець (єцівці); заєдист (заєдисти) 
(заєдун [заєдуни], заєдаїст [заєдаїсти], заєдинщик [заєдинщики]); 
заступівець (заступівці); заукраїнець (заукраїнці); комунодепутат 
(комунодепутати) (кпуїст [кпуїсти], комунча [комунчата]); корчин-
ківець (корчинківці); кунівець (кунівці); лікудівець (лікудівці); меджлі-
сівець (меджлісівці); молодоукраїнець (молодоукраїнці); народнопар-
тієць (народнопартійці); новодемократівець (новодемократівці); 
новодержавець (новодержавці); новоукраїнець (новоукраїнці), нун-
совець (нунсівці); опорівець (опорівці); пеерпіст (пеерпісти); порист 
(пористи) (порівець [порівці]); рухівець (рухівці); рунівець (рунівці); 
рускоблоковець (рускоблоківці); самооборонець (самооборонці); са-
мопомічець (самопомічці) (самопомічанин [самопомічани], самопо-
мічник [самопомічники]); силолюдець (силолюдці); сильноукраїнець 
(сильноукраїнці); соборянин (соборяни); соціокомуніст (соціокому-
ністи, соціал-комуніст [соціал-комуністи]); оп (опи) (представник 
[представники] “Опозиційного блоку”); тризубівець (тризубівці); 
убозівець (убозівці); україновпередівець (україновпередівці); уна-ун-
совець (уна-унсовці); унсовець (унсовці) (УНСОвець [УНСОвці]); уніа-
нець (уніанці); форпостівець (форпостівці) та ін. 

Інноваційні назви народжувалися миттєво, що засвідчує хоча б 
цей приклад: прихильники опозиції, які підтримували Віктора Ющенка 
на президентських виборах у 2004 році, що вилилися в Помаранчеву 
революцію, запідозрили голову Центральної виборчої комісії Сергія 
Ківалова у фальшуванні результатів голосування й вимагали перера-
хунків голосів, скандуючи: “Ківалов, підрахуй!”. Прізвиська “Підрахуй”, 
“усенародно знаний «Підрахуй»”, “Кидалов” (кидати + Ківалов = Ки-
далов) уже навічно закріпилися за журнознаним політиком і не менш 
сумнозвісним президентом Національного університету “Одеська 
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юридична академія”. Згодом з’явилося слово підрахуйство (‘усе, що 
пов’язане з фальшуванням голосів виборців’). Сергія Васильовича ви-
знано ще й “талановитим письменником”, “перу якого належать книги 
про українські вибори–2004 «Арифметика від Ю до Я», «Теорія вели-
ких величин. Стохастичні розходження. Імовірність односпрямова-
ності помилок», «Як заробити за одну ніч 21 мільйон», «Як це було»” 
(див.: [4]), і неперевершеним лектором на тему “Мистецтво проведен-
ня підрахунку голосів” на прохання керівництва Білорусії, Туркменії, 
Узбекистану, Північної Кореї та інших демократій, що розвиваються. 

Сучасну практику активного “кування” нових слів і виразів промо-
висто ілюструє інцидент, що стався у вересні 2004 року, із киданням 
у тодішнього Прем’єр-міністра України Віктора Януковича яйця, яке 
адепти кандидата в Президенти поіменували камінюкою (Михайло 
Вишиванюк, Тарас Чорновіл), твердим (тупим) предметом (Ганна 
Герман), кулькою від підшипника (Степан Гавриш), гарматним ядром 
(охоронці Віктора Федоровича). Цей інцидент образно назвали опе-
рацією “Яєчня”; комедією з яйцями; передвиборним омлетом; яєч-
ним терактом; яєчним нападом; яєчною атакою; яєчним замахом 
студента; яєчним інцидентом; яєчним кидком; яєчним скандалом; 
“кіндер-сюрпризом”; пораненням гострим яйцем; франківською 
трагедією; недорогим піаром на одному яйці; найдешевшою у світі 
піар-акцією; справою, вартою виїденого яйця; курячим тероризмом; 
замахом на прем’єра;  країну, де він [інцидент] стався, – батьків-
щиною гострих яєць; місто – Яйцевськом (яйце + Івано-Франківськ), 
Януко-Яйцевськом; призвідця його – першокурсника економічного 
факультету Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника Дмитра Романюка – яйцеметом; яйцеметальником; яйце-
штовхальником; яйцекидальником; яєчним снайпером (яйцеснайпе-
ром); яєчною грозою, профашистським молодчиком; потерпілого – 
українським Кеннеді; Яйцепаденком; Яйцепадом; Яйцеушкодженим; 
яйцеловом; яйцем удареним; контуженим двічі прем’єром; яйцем 
дурнуватим; тому що злякався яйця; тому що впав від яйця; паха-
ном, ледь прибитим яйцем; контуженим яйцем прем’єром;  першим 
у світі діячем, якого збило з ніг куряче яйце; омлетом із “ТОМУ ЩО”; 
стокілограмовим прем’єром, атакованим студентом-яйцештов-
хальником Дмитром Романюком; саме маленьке куряче яйце – куря-
чим ляпом і українською стратегічною зброєю, яку виготовлятиме 
фірма “Курник баби Параски”; легендарним українським страте-
гічним продуктом (як і сало). “Яйцегейт” активно поширився по всій 
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Україні. З’явилися численні анекдоти на яєчну тематику, гра яйцебол, 
забавка “Хамське яєчко”, головний персонаж якої “Злий Я” (павукопо-
дібне створіння на чотирьох лапках із головою Віктора Януковича), 
що понад усе на світі хоче стати президентом України, медійний се-
ріал “Веселі яйця: операція Проффесор”. Українці, жартують політи-
ки, готові не лише святкувати Всесвітній день яйця, заснований 1996 
року, а й урочисто відзначати Український день яйця, а також річницю 
яєчного замаху на Віктора Януковича, яка припадає на 24 вересня, 
проводити всеукраїнську акцію “Яйця геть від Януковича!”. Яєчний 
скандал, що стався на Івано-Франківщині, добре описав у статті “Хам-
ське яєчко” Володимир Семків: “Уже, мабуть, усім українцям (навіть 
тим, які вірять тільки провладному телебаченню) зрозуміло: нічого, 
крім сирого курячого яйця, у Віктора Януковича … не кидали. Та ба: 
в Україні продовжують збирати мітинги на захист Прем’єра від «екс-
тремістів», масово засуджуючи прояви «фашизму». Адмінресурс скли-
кає підневільних у Шепетівці, Донецьку, Харкові. На позавчорашньо-
му мітингу в «столиці» Слобожанщини палкі прихильники «великого 
Дона» примудрилися навіть прийняти заяву, в якій назвали яєчний ки-
док «профашистських молодчиків» у Януковича «найсумнішим днем 
в історії нової України», через це «країна опинилася на межі війни і 
миру, над прірвою міжнаціональної ворожнечі. Нахабний випад ди-
кої юрби змусив здригнутися, завмерти біля телеекранів увесь світ»” 
[23]. До статті додано повідомлення-кпин “А тим часом…”: “З «миро-
творчою» місією в «яєчному скандалі» виступив народний депутат-
«нашоукраїнець» Сергій Терьохін. Він зареєстрував у Верховній Раді 
проект постанови «Про запобігання використанню яєць у передвибор-
чій кампанії не за призначенням». «Останні ганебні події, що призвели 
до важкого забруднення елітного верхнього одягу одного з кандида-
тів у Президенти України, його колаптоїдного стану та забою потилиці 
внаслідок невдалого встромляння в евакуаційний мікроавтобус, свід-
чать про різку ескалацію передвиборчої боротьби та зріст реальної за-
грози здоров’ю претендентів», – зазначає Терьохін у пояснювальній 
записці. Він пропонує заборонити кидати в кандидата яйця. Якщо вже 
таке станеться, то забезпечити потерпілому «місце у реанімаційному 
відділенні найближчої районної лікарні». Коли ж у постраждалого ви-
никає «головний біль, загальна слабкість та запаморочення, вважати 
такого кандидата жертвою існуючого режиму або українських на-
ціоналістів чи російських шовіністів». Депутат вимагає поширити цю 
норму і на «жбурляння квашених помідорів, гумових кульок з водою 
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та інших життєвонебезпечних предметів»” [Там само]. Після епізоду 
з франківським курячим яйцем наше суспільство, зауважує Михайло 
Дубинянський, охопила справжня фольклорна янукоманія, причому 
асортимент жартів був “навдивовижу різноманітним – від обігрування 
подвійного значення слова «яйця» до оригінальних способів бороть-
би з «курячим тероризмом». За загальною кількістю жанрів «яєчна» 
тема впевнено посіла верхню сходинку українського гумористичного 
хіт-параду. Віктор Федорович Янукович склав реальну конкуренцію 
Брежнєву, Чапаєву, Штірліцу, чукчі та чоловіку, що повернувся з від-
рядження” [4, с. 154]. Ось лише дещиця з цієї фольклорної стихії: 

Рим врятували гуси. 
Україну врятують кури.

*   *   *
В Україні налагоджено випуск яєчного лікера “Віктор Федоро-

вич”. 

*   *   *
Вірменське радіо запитали: 
– Чому Янукович звинуватив у нападі команду Ющенка?
– Яйце було помаранчевим.

*   *   *
Питання вірменському радіо:
– Куди подітися Януковичу після яєчного нападу?
– В політичне убожище.

*   *   *
Перший указ президента Януковича: “У зв’язку з особливою не-

безпекою, яку становлять яйця для здоров’я людини, від сьогодні 
вони продаватимуться по картках – по два яйця в одні руки”. 

*   *   *
Державний прапор України – блакитне небо в яйцях.

*   *   *
Дорога в пекло вимощена курячими яйцями [4, с. 165–181].

Результативним на перифрази виявився й ще один інцидент, який 
стався у Верховній Раді в листопаді 2016 року, коли народний обра-
нець від Радикальної партії Юрій Шухевич нібито не без участі лідерки 
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Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина” Юлії Тимошенко хотів за-
кликати депутатів оголосити імпічмент чинному гарантові. Очільник 
радикалів Олег Ляшко, висловлюючи своє невдоволення з цього при-
воду, попросив Президента Петра Порошенка позбавити Юлію Воло-
димирівну українського громадянства, використавши у своєму не зо-
всім толерантному зверненні низку описових найменувань, які швид-
ко поширилися й почали видозмінюватися: московська зозуля; крем-
лівська зозуля; нафталінова московська зозуля; московська зозуля, 
одягнена в українські вишиванки; прокремлівська зозуля; лиса (треба 
лисиця) драна; кремлівська агентура; кума Путіна; краща подружка 
Путіна; герой Росії; не лідер і не альтернатива Порошенка. Дістало-
ся, щоправда, і самому Олегові Валерійовичу. “Якщо Юлія – «москов-
ська зозуля», – так відгукнувся на конфлікт між колишніми однопар-
тійцями й однодумцями, а тепер майже ворогами блогер Олександр 
Аронець, – то Ляшко, який вийшов із «Батьківщини», тобто вилупився 
з БЮТівського яйця, за логікою, – «кремлівське зозуленя», що мстить 
матері, яка його кинула” [1]. Народний депутат фракції “Батьківщина” 
Вадим Івченко назвав головного радикала “общіпаним пєтухом” (“об-
щипаним півнем”). До речі, ім’я “Олег Ляшко” стало одним із актив-
них джерел збагачення словника українських перифрастичних зворо-
тів: скандальний депутат, скандальний чиновник, чоловік із вилами, 
такий собі український Жириновський, радикальний опозиціонер, 
одіозний український політик, двічі судимий, проект влади, політик-
блискавка, політик-скандал, сусід найопозиційніших представників 
режиму Януковича, жирний кіт парламенту, український Робін Гуд, 
Устим Кармелюк, “простий хлопець”, головний радикал країни, ба-
ритональний бас, бойовий півень. З-поміж описових номінувань, що 
характеризують тривалу діяльність цього політика, багато таких, які 
навіть непристойно артикулювати. 

Логічним продовженням дискурсу про інноваційні процеси в сучас-
ній українській мові, які поширюються на її різні рівні, є розповідь про 
лінгводокументування натеперішніх українсько-грузинських зв’язків, а 
як точніше, то характеристика мовних засобів об’єктивування досвіду 
грузинсько-українських реформ 2004–2016 років. Цей аналіз опертий 
на позамовні реалії, що вможливлює розкриття причин з’яви окремих 
лексичних одиниць, поліфункційних стосовно формально-граматич-
ної будови та семантичної наповнюваності синтаксичних конструкцій, 
насамперед перифрастичних зворотів, які номінують грузинських ре-
форматорів і здійснювані ними в Україні перетворення, нововведення, 
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що стосуються різних сфер суспільного життя. Найяскравішим прикла-
дом змін у царині лексики, що активізувалися під дією резонансних 
пертурбацій у суспільстві, є віднедавна активне побутування іменника 
грузинізація з властивою йому специфічною семантичною структурою. 
Відомо, що типовим для цього слова як компонента лексико-семан-
тичної парадигми, сформованої в радянську добу на базі субстантивів 
українізація, білорусизація, естонізація, литовізація, латвізація, ві-
рменізація, азербайджанізація, молдовізація, узбекізація, киргизація, 
казахізація, туркменізація, таджикізація з ідентифікувальною семою 
‘впровадження  рідної мови й культури в різні сфери суспільного жит-
тя’, є значення ‘все, що пов’язане з упровадженням грузинської мови 
та культури в усі сфери суспільного життя’. Принагідно зауважимо, що 
конституентам аналізованої парадигми протиставлена своїм планом 
змісту лексична одиниця росіїзація (російщення, русифікація або ще 
москалізація) – ‘усе, що пов’язане зі зміцненням російської національ-
но-політичної переваги в країнах, які входили (входять) до складу Росії 
або перебували (перебувають) у сфері її мовного, культурного й іншо-
го впливу’.

Процес семантичного оновлення в українській мові іменника гру-
зинізація полягає в тому, що за ним під дією екстралінгвальних чинни-
ків – суспільно-політичних, економічних, освітніх, культурних й інших 
трансформацій – закріпилися такі нові значення, як ‘використання 
моделі реформ, що здійснювалася в Грузії за часів президентства Мі-
хеіла Саакашвілі, в Україні’ і ‘прихід до української влади грузинських 
реформаторів – Міхеіла Саакашвілі та його команди’. Виразною, не 
позбавленою глуму ілюстрацією приходу до різних гілок української 
влади грузинів, тобто з’яви грузинської квоти в ній, є такий політичний 
анекдот: 

Прем’єр-міністр Яценюк відкриває засідання Кабінету Міністрів 
і вітається:

– Добрий день, панове міністри!
– Гамарджоба, генацвалє! – дружно відповідають прем’єрові 

члени Кабінету Міністрів (див.: [15]).
Після звільнення Давіда Сакварелідзе з посади заступника Ге-

нерального прокурора України, Сандро Квіташвілі з посади міністра 
охорони здоров’я України, після невдалих спроб реформ за безпосе-
редньою участю грузинської команди на чолі з екс-президентом Грузії, 
добровільних відставок голови Одеської обласної державної адміні-
страції Міхеіла Саакашвілі, керівника Національної поліції України Хатії 
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Деканоідзе, заступника міністра внутрішніх справ України Еки Згула-
дзе, начальника Головного управління Національної поліції в Одесь-
кій області Георгі Лорткіпанідзе, керівника Департаменту внутрішньої 
безпеки  Національної поліції України Георгі Грігалашвілі, керівни-
ка Державної реєстраційної служби України Джоби Ебаноїдзе та ін. 
з’явилися й відразу опинилися в зоні функційної активності лексеми 
дегрузинізація та грузинопад. Остання корелює зі словом-новотвором 
ленінопад (‘демонтування й пошкодження пам’ятників Володимирові 
Ульянову [Ленінові] в Україні, що розпочалося під час Революції Гід-
ності’). Ці лексичні одиниці репрезентують значення ‘відхід від влади 
грузинських реформаторів – Міхеіла Саакашвілі та його команди’.

Лексеми грузинізація і грузинопад (дегрузинізація) утворюють се-
мантичну опозицію антропоцентричного зразка з оцінним характером 
‘позитивне’ – ‘негативне’, яка ввійшла у свідомість українців через ви-
нятково ціннісні для них сьогодні категорії ‘надія на краще’ і ‘втрата 
надії на краще’.

Основним мовним носієм значення ‘використання моделі рефор-
ми, що здійснювалася в Грузії за часів президентства Міхеіла Саакаш-
вілі’ є елементарне іменниково-прикметникове словосполучення гру-
зинські реформи, на основі якого постали такі граматично однотипні 
з ним неелементарні синтаксичні структури, як власне грузинські ре-
форми, українсько-грузинські реформи, ефективні грузинські рефор-
ми. Поряд із розглядуваними конструкціями в сучасній українській 
мові активно запобутували іменниково-прикметникові словосполу-
чення грузинське диво і грузинське чудо, за допомогою яких “вторин-
но позначено те, що має власне найменування” [10, с. 89]. Їх об’єднує 
ад’єктивний компонент зі значенням ‘етнічна належність’. Граматич-
но панівні субстантиви диво і чудо як своєрідні семантичні субститути 
лексеми реформа, крім плану змісту ‘перетворення, нововведення, 
яке не знищує чинних структур’, експліцитно актуалізують значеннє-
вий відтінок ‘те, що викликає подив, здивування’.

Описувані конструкції можуть набувати ускладненої будови –  гру-
зинське економічне диво, грузинське економічне чудо, грузинське ан-
тикорупційне диво. Екстралінгвальні мотиви для такої вторинної но-
мінації  очевидні: “… за даними Всесвітнього банку, за легкістю веден-
ня бізнесу Грузія посіла 11 місце, залишивши позаду Японію та Німеч-
чину (для прикладу, Росія у цьому списку на 120-му місці, Україна – на 
142-му). За рівнем економічного зростання у 2011 році Грузія вийшла 
на 3 місце у світі, займає 5 місце за рівнем корупції у політиці та 29 
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місце за рівнем економічної свободи. За підсумками 2011 року Грузія 
дістала перше місце у рейтингу 183 країн за кількістю зареєстровано-
го майна” [3, с. 115]. Сфера описових найменувань, про які мовиться, 
продовжує ширитися: грузинські реформи називають ще найшвид-
шим курсом радикальних перетворень в історії, шоковою терапією 
для хабарників, суспільства загалом. 

Найтиповішим репрезентантом значення ‘прихід до української 
влади грузинських реформаторів – Міхеіла Саакашвілі та його коман-
ди’, закріпленого за лексемою грузинізація, є позбавлені семантичної 
конотації елементарні іменниково-прикметникові, іменниково-імен-
никові й прикладкові словосполучення грузинські реформатори, 
грузинські спеціалісти, грузинські управлінці, грузинська команда, 
реформатори із Грузії, спеціалісти із Грузії, грузини-реформатори, а 
також посталі на їхній базі однотипні щодо частиномовної природи не-
елементарні словосполучення здебільшого з тим самим ад’єктивним 
компонентом у ролі виразника етнічної належності й іншими неодно-
рідними стосовно формально-граматичної організації та семантико-
синтаксичної спеціалізації конституентами – грузинські реформатори 
на українській службі, грузинські реформатори з команди Саакашві-
лі, грузинська команда Міхеіла Саакашвілі,  грузинська команда ре-
форм, молода команда реформаторів на чолі з Міхеілом Саакашвілі, 
грузинська команда українських реформаторів, команда реформа-
торів із Грузії, команда грузинів-реформаторів. 

Розряд семантично конотованих носіїв описуваного значення 
слова грузинізація сформували елементарні й неелементарні імен-
никово-прикметникові та іменниково-іменникові словосполучення 
грузинські легіонери, грузинські місіонери, грузинські варяги, десант 
грузинських управлінців, клуб грузинських силовиків, варягокартвели 
зі свити Саакашвілі й ін. 

Новотвори на взірець міністри-варяги,  варяги-реформатори, 
васали-реформатори, іноземний легіон чиновників, які входять до 
компонентного складу щойно аналізованого розряду перифраз, іден-
тифікуються як із грузинами, так і з представниками інших держав, що 
є учасниками здійснюваних в Україні реформ, як-от: Наталія Яресько 
– американка українського походження, Айварас Абромавичус – ли-
товець, Уляна Супрун – канадійка українського походження, Войцех 
Бальчун і Словомір Новак – поляки, Марія Гайдар – росіянка. Прихід в 
уряд, правоохоронні й інші державні органи цілої когорти іноземних 
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фахівців також об’єктивують у мові лексеми варягізація, варягувати, 
прикладкове словосполучення проект “Варяги”.

Актуалізаторами негативної конотації в досліджуваних лінгво-
структурах є іменники васал, варяг, місіонер, десант та ін. Так, суб-
стантиви васал і варяг експліцитно реалізують відповідно семи ‘зна-
ний підданий’, ‘найманець’, а лексема місіонер – сему ‘поширювач, 
упроваджувач свого в економічному, політичному, духовному чи яко-
му-небудь іншому не-своєму просторі’, десант – ‘ведення яких-небудь 
дій на чужій території’. За грузинськими реформаторами закріпилися 
й такі описові найменування, як сини мандаринової республіки, ко-
манда земляків Сталіна. Якщо перше з них має відносно нейтральне 
значення, на яке нашаровується ледь відчутна емоційно-експресивна 
тональність, то друге наділене специфічним семантичним відтінком із 
виразним іронічним забарвленням. Земляками Сталіна традиційно 
називають тих, хто народився у грузинському місті Горі – малій бать-
ківщині Йосипа Сталіна. Установлення ж зв’язку між діяльністю гру-
зинських реформаторів, їхнього лідера Міхеіла Саакашвілі з тираном 
та ворогом людства – один із яскравих мовних засобів реалізації не-
гативної конотації. 

Нарешті, спостережено ще одне цікаве явище: тиражованими ста-
ють перифрастичні структури, які виразно характеризують дії і вчин-
ки членів грузинської команди реформаторів. Головного спічрайте-
ра Міхеіла Саакашвілі, колишнього міністра економічного розвитку 
Грузії (2006–2008 рр.), голову Адміністрації президента Грузії (2005–
2006 рр.) Георгія Арвеладзе називають головним грузинським спецом 
із “засмоктування” західних грошей, екс-заступника міністра внутріш-
ніх справ України, колишнього заступника міністра внутрішніх справ 
Грузії (2005–2012 рр.) Еку Згуладзе – легендою грузинських реформ, 
екс-керівника Національної поліції України, колишнього міністра осві-
ти і науки Грузії (2012 р.) Хатію Деканоідзе – політичною заробітчан-
кою, одним із найпотужніших представників грузинської команди 
реформаторів, однією з останніх зірок-реформаторів, екс-міністра 
охорони здоров’я України (2014–2016 рр.), міністра праці, охорони 
здоров’я і соціального захисту Грузії (2008–2010 рр.) Сандро Квіта-
швілі – одним із перших грузинів в українській владі, заступника глави 
Національного антикорупційного бюро України Гізо Углава – знаковою 
фігурою серед грузинських реформаторів.

Найширше перифрастичне поле має ім’я “Міхеіл Саакашвілі”. 
Одиниці цього поля диференційовано на нейтральні або відносно 
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нейтральні (грузинський реформатор, грузинський кум Ющенка) та 
оцінні (успішний президент, американський васал). З-поміж останніх 
вирізнено позитивно й негативно конотовані описові найменування. 
Семантичний спектр перифрастичних структур із позитивним змістом 
широкий. Їхнє ядро становлять ті одиниці, що характеризують Міхеіла 
Саакашвілі як президента й політика. Його називають благословенним 
наступником Шеварнадзе; трояндовим президентом; президен-
том, здатним працювати на світлу сторінку в історії своєї країни; 
президентом-прагматиком; драйвером нової політичної сили [“Рух 
нових сил”]. Що ж до реформаторської діяльності Саакашвілі, то її де-
монструють перифрастичні структури переможець корупції; подвиж-
ник реформ; натхненник грузинського дива; людина з міжнародною 
репутацією одного з найуспішніших реформаторів; значний рефор-
матор, який зробив Грузію лідеркою Європи; генератор реформ; 
найупізнаваніший керівник українського регіону. Батьком грузинських 
реформ по праву вважають Каху Бендукідзе, який був “основним ідео-
логом економічного реформування в команді Саакашвілі” [29]. Як ба-
чимо, аналізована перифрастична структура втрачає свою первинну 
закріпленість за одним денотатом і зазнає ще однієї вторинної номі-
нації, набуваючи здатності прикріплюватися до іншого денотата [5, 
с. 10], які є схожими один на одного за багатьма характеристиками. 
Йдеться про  дії, вчинки, реформаторські досягнення тощо Кахи Бен-
дукідзе й Міхеіла Саакашвілі.

 Екс-президента Грузії як успішного реформатора промовисто ха-
рактеризує описова назва символ надії, обидва компоненти якої за-
ряджені високим змістовим потенціалом. 

З-поміж позитивно маркованих описових найменувань вирізня-
ються ті, що характеризують риси вдачі колишнього президента Гру-
зії, його харизматичний імідж: таран, який може розбити будь-яку 
стіну; чи не найпотужніший у публічному плані “новий українець”; 
запальний грузин; володар особливої харизми.

Після збоїв у грузинсько-українських реформах, що стали гучними 
подіями в суспільстві, а особливо після того, як Міхеіл Саакашвілі склав 
повноваження голови Одеської ОДА, досліджуване перифрастичне 
поле почали активно заповнювати негативно конотовані описові на-
йменування. Грузинський авантюрист; американський васал; слуга 
госдепу, який прагне перетворити Україну на маріонетку і сателіта 
США; найбільший із варягів; грузинський варяг; головний варяг; кри-
вавий екс-президент; кривавий диктатор; грузинський Янукович; 
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банальний балабон; лялька-петрушка; таран проти прем’єра Арсе-
нія Яценюка – ось далеко не весь перелік їх. 

Відтоді, як колишній керманич Грузії оселився в Одесі й обійняв 
посаду голови обласної державної адміністрації, у мові з’явилися 
суб’єктивно-оцінні перифрази на позначення міста Одеси – центр  
грузинської політичної думки, “хінкальна № 1”. Самого ж Міхеіла Ні-
колозовича поіменовано грузинським одеситом. 

Інноваційну сферу сучасної української мови доповнюють абреві-
атури, утворені від імен державних діячів, політиків тощо: ВАЮ (Віктор 
Андрійович Ющенко), ЮВТ (Юлія Володимирівна Тимошенко), ВФЯ 
(Віктор Федорович Янукович), ПП (Петро Порошенко), ВП (ВВП) (Воло-
димир Путін [Володимир Володимирович Путін]), БАБ (Борис Абрамо-
вич Березовський), а також неонімні утворення, здебільшого ініціаль-
ні, наприклад: РУН (рунівці) (російськомовні українські націоналісти – 
‘всеукраїнська громадська організація, що захищає український націо-
налізм, у якому немає місця антисемітизму, шовінізму, ксенофобії’), 
КОП (команда озимого покоління), АТО (антитерористична операція 
– ‘комплекс заходів, спрямованих на попередження та припинення 
терористичних дій’, ‘війна на сході України’), АД (аеропорт Донецька 
– “пекло”), ПТН (ПуТіН) ПНХ (без розшифровування). За останнім ініці-
альним утворенням і його повним варіантом закріпилося, крім лайли-
вого, ще й інше значення – ‘прохання до президента Російської Феде-
рації не втручатися у внутрішні справи самостійної держави України’.

Особливу групу новотворів формують оказіонально мотивовані 
прізвища сучасних політиків, державних діячів: Януковоч (ЯнукОвоч) 
(Янукович + овоч) (Віктор Янукович), Янушеску (Януческу) (Янукович + 
Чаушеску) (Віктор Янукович), Янукеррі (Янукович + Керрі) (Віктор Яну-
кович), Ядиний (Янукович + Єдиний) (Віктор Янукович), Янегард (Яну-
кович + (е) + гард) (Віктор Янукович), Янучара (Янукович + яничара) 
(Віктор Янукович), П’янукович (п’яний + Янукович) (Віктор Янукович), 
Йолкович (йолка + Янукович) (Віктор Янукович), Вітянук (Вітя + Яну-
кович) (Віктор Янукович), Бандюкович (Бандюга + Янукович) (Віктор 
Янукович), Ялинкович (Ялинка + Янукович) (Віктор Янукович), Блянуко-
вич (бл…ь + Янукович) (Віктор Янукович), Хамукович (Хам + Янукович) 
(Віктор Янукович), Ханукович (Хан + Янукович) (Віктор Янукович), Чи-
вокуня (читай навпаки) (Віктор Янукович), Собачник (собака + Табач-
ник) (Дмитро Табачник), Курвалевська (курва + Королевська) (Наталія 
Королевська), Комуненко (Комуніст + Симоненко) (Петро Симоненко), 
Симонєнін (Симоненко + Лєнін) (Петро Симоненко), Кидалов (Кидати + 



Ïîë³òè÷íå ñüîãîäåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè

47

Ківалов) (Сергій Ківалов), Гавгавриш (гав [кати] + Гавриш) (Степан Гав-
риш), Бреховшик (брехати + Піховшик) (В’ячеслав Піховшик), Дурипко 
(Дурило + Тігіпко) (Сергій Тігіпко), Дапашліви (дапашліви всє) (Микола 
Азаров), БомжЮля (бомж + Юля) (Юлія Тимошенко), Блювословська 
(Блювати + Богословська) (Інна Богословська), Узварич (узвар + Зварич) 
(Роман Зварич), Хозаров (Хозар + Азаров) (Микола Азаров), Тягнибакс 
(Тягнибок + бакс) (Олег Тягнибок), Тягникокс (Тягнибок + кокс) (Олег 
Тягнибок), Президчук (Президент + Кравчук) (Леонід Кравчук), Пре-
зучма (Президент + Кучма) (Леонід Кучма), Презущенко (Президент + 
Ю [Йу] щенко) (Віктор Ющенко), Недоющенко (недолугий + Ющен-
ко) (Віктор Ющенко), Бущенко (Буш + Ющенко) (Віктор Ющенко), 
П’ющенко (п’ю + Ющенко) (Віктор Ющенко), Президович (Президент 
+ Янукович) (Віктор Янукович), Безпутін (безпутний + Путін) (Володи-
мир Путін), Рата (від Ратушняк), Турчин (від Турчинов), Ющ (від Ющен-
ко), Ян, Янук (від Янукович), Яйценюк (Яйце + Яценюк) (Арсеній Яце-
нюк). За Віктором Ющенком закріпилися імена Месія (у пік його слави, 
2004 рік), Пасічник (за пристрасть до бджіл і пасіки), Мазурик (так його 
“охрестив” Путін), за Юлією Тимошенко – Багіня, Вона, Снігуронька, за 
Віктором Януковичем – ПроФФесор3 (через його неграмотність), Пінг-
він (через поважність, із якою пересувається), Парус (так його називав 
Андрій Клюєв в аудіозаписах), Лжевіктор (за аналогію до Лжедмитрія 
– політичного авантюриста, що видав себе за сина Івана IV Грозного 
Дмитрія), Шапкокрад (Вітя Шапкокрад) (через те що нібито крав шап-
ки в людей), Федорич (від Федорович), за Володимиром Литвином 
– Вава (через те, що в 2002 році потрапив в аварію і довго ходив із 
пластирем на лобі), Тромбон (Тромбонович) (через надмірну балаку-
чість), за Арсенієм Яценюком – Сєня Кролик (Кролік) (через зовнішню 
схожість із кроликом – персонажем мультфільму про Вінні-Пуха), за 
Петром Порошенком – Порох, Порошок (через асоціацію з його прі-
звищем), за Олександром Морозом – Холодний (через асоціацію з його 
прізвищем), за Михайлом Бродським – “Моня” (так його назвав Не-
стор Шуфрич), за Андрієм Шкілем – Анчоус (через худощавість) К(к)у-
черявий (через волосся), Троцький (через зовнішню схожість із Львом 
[Лейбою] Давидовичем Троцьким [Бронштейном]), за Юрієм Костен-
ком – Скелелаз, Альпініст (через захоплення спортивним альпініз-

3 На базі цього іменника постала субстантивна лексема проФФесорщина 
(‘узагальнена назва всього, що прямо або опосередковано пов’язане з нео-
свіченістю Віктора Януковича’, ‘високий ступінь невігластва’).
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мом), за Сергієм Тігіпком – Бібібко (через співзвучність), за Миколою 
Азаровим – Бімба, Кровосіся (через неправильну вимову слів бомба, 
кровопивця) Янович Дапашліви (через уживання виразу “Да пошли 
вы!”, адресованого депутатам від “Нашої України”, котрі критикували з 
місця виступ Миколи Азарова у Верховній Раді, у якому йшлося про під-
готовку державного бюджету на 2007 рік), Янич (від Янович), за Анато-
лієм Гриценком – Грицацуєв (так його назвала Тетяна Монтян), за Люд-
милою Супрун – Свинка (за зовнішніми параметрами), за Інною Бого-
словською – Сільодка (нібито вона сама себе так назвала), за Петром 
Симоненком – ПеНіС (від Пётр Николаевич Симоненко) (див.: [17]). 

Ще один специфічний тип сформували складні утворення, структу-
ровані за участю двох або кількох компонентів – онімів чи апелятивів. 
З-поміж них переважають ті, що номінують державні й інші посади, 
владну ротацію, партійну належність, систему правління, бізнесові ін-
тереси, конкретні імена людей, які обіймають ці посади, є членами тих 
або тих партій, партійних угруповань тощо, наприклад: презим’єр Мед-
ведпутін (президент + прем’єр Медведєв + Путін), Путін – Медведєв 
– Путін (президенти і прем’єр-міністри Росії), квітогриневичі (Квіт + 
Гриневич), табачникоквіт (Табачник + Квіт) (міністри освіти України), 
Юля – Газовий – Контракт, Медведсуркіси (Медведчук + Суркіс), До-
погепа (Допа + Гепа), Путкель (Путін + Меркель), Путлеон (Путін + 
Наполеон), Путлер (Путін + Гітлер), Пшонкостиль (Пшонка + стиль), 
Пшонтій (Пшонка + Понтій), Тігідобкін (Тігіпко + Добкін), Яцезаров 
(Яценюк + Азаров), Піскун – Васильєв – Піскун – Медведько – Піскун 
(генеральні прокурори України), режим Кучми – Медведчука, Януко-
вича – Азарова, конституційна реформа імені Медведчука – Мороза, 
гебістське угруповання Турчинова – Кожемякіна – Пашинського, клан 
Януковича – Ахметова, Медведчука – Суркіса, Кучми – Пінчука, місія 
Кокса – Квасневського, Кримбас (Крим + Донбас), Кримнаш (Крим + 
наш), соціал-кучмісти, ліберал-кучмісти, ахметівсько-януковичів-
ська мафія, кучминсько-януковичівсько-медчедчуківська камарилья.

Важливо пам’ятати, що з-поміж нових слів, словосполучень і ви-
разів, які різнобічно відображають суспільно-політичні трансформації 
сьогодення, немало тих, що є продуктом політтехнологів, а як точніше, 
то чорного піару, спрямованого на дискредитацію конкурентів – окре-
мих політиків, політичних сил. У нас по-особливому активно піарять-
ся тоді, коли насуваються вибори, а вони, наголошує Ліна Костенко, 
“починаються задовго до виборів. Заздалегідь готують електоральне 
поле, засівають його гречкою й обіцянками… Від компроматів тхне, як 
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від розлюченого тхора” [11, с. 56]. Позитив можна вбачати хіба що в 
активному оновленні мовного корпусу. “Україна має пишатися влас-
ним народом, – слушно наголошує Олександр Серьогін, – який здатен в 
одне слово вкласти змісту більше, ніж сотні істориків зможуть потім до-
слідити у своїх трактатах. Генетично пам’ятаючи, як переписувалася й 
продовжує переписуватись історія, як по-різному тлумачаться її знакові 
моменти, подібні слова мають і власний захисний код. Завдяки своїй 
геніальній простоті та змістовності подібні перлини… ніколи не дадуть 
тлумачити їх на чиюсь користь, «переосмислити»… вир думок….” [30].

Мова ж, як відомо, покликана все документувати, зберігати в 
просторі й часі, передавати від покоління до покоління продуковану 
інформацію. Вона з педантичною точністю зафіксовує сьогодні україн-
ські феномени – Помаранчеву революцію та Революцію Гідності – не 
лише в лінгвістичному, а й у юридично-правовому вимірі, щоб хтось, 
урешті-решт, відповів не за какофонічні оказіоналізми на взірець ПіСУ-
АР, Лугандон, Даунбас, підрахуйство, а за вчинення умисних посягань 
на територію унітарної держави України та її кордони. 

У революційні періоди, про які йдеться, створено сонмище описо-
вих зворотів, що вживаються замість звичайних назв. Чи не найширше 
перифрастичне поле має слово Майдан: явище не тільки київське, 
не тільки українське, не тільки європейське і світове, а й космічне; 
явище у світовому політичному розвитку безпрецедентне; сила не 
політична; безпрецедентна громадянська сила; модернова версія 
славної козацької вольниці;  золотий тік української революції; мо-
гутній народний парламент; вічна й безкрая Україна; планетарне 
з’явище; політика найпоряднішої проби; висока самодисципліна, 
порядок, взаємопідтримка учасників і загальне співчуття киян та 
мешканців із регіонів України; усенародний парламент; усенародне 
явище; паралель шістдесятництва; музей життя; музей надії; му-
зей у дії; серце світу; найсуттєвіше місце у світі; готовність сто-
яти за власну гідність; український феномен; троїста революція, 
що знаменує завершення переходу України із середньовіччя в сучас-
ність; українська національно-визвольна революція; завершення ви-
звольних змагань українського народу; нові цінності проти старих 
цінностей; громадянське суспільство; подія вищого духовного гу-
маністичного порядку; час зміни для нашої свідомості, наші Крути; 
радість і щастя, сила, характер, а значить, і доля; маленька респу-
бліка Свободи і Європи; повстання сторіч; планета, на яку висади-
лися всі ті, хто вирішив захищати потоптану й понищену людську 
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гідність; особлива територія української душі; найактивніший ін-
струмент впливу суспільства на владу; новітня Запорізька Січ; та-
бір гусинів; потужний ривок України від “совка”; остаточний розрив 
того ланцюга, яким Україна прикута до Росії; принадний прецедент 
і для демократичної частини Росії, і для Білорусі, інфекційна загроза 
для імперії, яку Путін почав нарощувати, затягуючи колишні респу-
бліки в ярмо Митного союзу; увертюра до похорону Росії; явище де-
мократичне, рубікон і порядок не тільки для українців, каталізатор 
оновлення й об’єднання не лише Європи, а й усієї цивілізації; спосіб 
розв’язання політичних проблем; крайня межа, коли народ змуше-
ний брати долю країни у власні руки; символічний форпост про-
тесту; модель держави; суспільна модель. Аналізовані перифрази 
сьогодні заяскравіли в соціальних мережах. Вони перетворилися на 
заклики дотримуватися правил цивілізованої поведінки: Майдан – це 
донести банку з-під “Pepsi” до смітника; паркуватися за правилами, 
якщо навіть незручно; установити ліцензійну копію Windows; склас-
ти іспит у ДАІ чесно; посадити квіти біля свого під’їзду; більше по-
дорожувати своєю країною.

У сучасній українській мові з точністю до навпаки змінилося пе-
рифрастичне поле хороніма Росія [Російська Федерація]. Колишні ме-
ліоративні описові назви на зразок великий брат, старший брат, Ро-
сія-матінка, перша серед рівних змінили пейоративні номінування на 
зразок абсолютно точне продовження СРСР; агресивний сусід; агре-
сор із несамовитим імперським апетитом; бен-путінська гидота; 
великий сусід; великоімперська російська цицька; вид країни, що ви-
робляє людське нещастя; ворог української державності; глухомань 
– нема кінця; головний наш ворог; гравець на світовій арені; двого-
ловий орел; держава-агресор; держава-окупант; довгострокова за-
гроза; дуже сильний брехливий інформаційний окупант; ідеологічно 
вмотивована нація; імперський ведмідь, а не братський народ; іс-
торично патологічний агресор; катівня всього українського; країна-
агресор; країна-вбивця; країна-моральний виродок; країна-нападник; 
країна-окупант; країна-терорист; країна, яка підтримує і фінансує 
тероризм; кремлівський каганат; кузня драного лакея; міжнарод-
ний терорист; мілітарна держава з великою сучасною потугою; 
міфічна країна; молодший брат України; неоімперія зла; окупант з 
орлом двоглавим; північна імперія; підлий ворог, який намагається 
розкласти Україну зсередини; пострах усього цивілізованого світу 
протягом ХХ сторіччя; путінська держава; путінська, кремлівська 
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Раша; світове зло; слов’янізована, а не слов’янська країна; союзник 
сепаратистів; спадкоємиця жорстокої азіатсько-ординської, деспо-
тично-монархічної та тоталітарно-комуністичної державності; 
сусід-агресор; сусід-загарбник із завидющими очима; сусідня неофа-
шистська держава, хронічно хвора на імперські марення; східний ім-
перський сусід; третя за військовими витратами країна; туполобий 
шантажист; хижа пащека Азіони.

З-поміж перифраз, що відображають суспільно-політичні транс-
формації сьогодення, домінують образно-переносні й описові найме-
нування людей, які брали участь в українських революціях. Одним із 
центрів перифрастичності є ім’я “Юлія Тимошенко”: слов’янська ма-
донна, лідерка білосердечних; українська Жанна д’Арк; Дон Кіхот у 
панчохах; вітчизняна Жанна д’Арк; помаранчева жінка з іміджем 
Жанни д’Арк; українська принцеса; мудра жінка; секс-символ україн-
ської політики; помаранчева принцеса; перша леді революції; улю-
блениця Майдану; двигун Майдану; матір Помаранчевого Майдану; 
мотор Помаранчевого Майдану; королева Майдану; трибун рево-
люції; богиня революції; надійна соратниця Ющенка; подруга Ющен-
ка з Помаранчевого Майдану; берегиня України; залізна леді; важко-
ваговик української політики; класична бізнес-вумен; газова леді; ко-
ролева бензину; королева газу; королева голубого палива; королева 
блакитного палива; королева уряду; леді Ю; реінкарнація Еви Перон; 
бойова Юля; пані Тигрюля; знавець економічних проблем; найталано-
витіший та найхаризматичніший політик за останні п’ятнадцять 
років; талановитий оратор; краса та гордість України; реальне уо-
соблення незламності в протистоянні з режимом Януковича; хариз-
матична та безкомпромісна героїня Помаранчевої революції; Робін 
Гуд у спідниці; видна жінка на політичному олімпі України; найвідо-
міша жінка України; блондинка з косою; справжня бандерівка; украї-
ноцентрична особа; залізна коса; жінка з дулькою; жінка з косою; 
пані з косою; справжній лідер; наша “трудівниця”; ТигрЮля; колишня 
богиня Помаранчевої революції; перша політична красуня; великий 
комп’ютер; тендітна жінка, яка зганьбила крутого донецького па-
хана; Наполеон у спідниці від Айни Гасе навіть без армії; привабли-
ва лідерка “пожежної команди”; Юля Великомучениця; політично 
божевільна людина; головна популістка Вкраїни; ліва популістка; 
яструб революції; полум’яна популістка із прозахідними поглядами; 
більший за Януковича ворог України; головна ув’язнена країни; наша 
популістка; не божий дар; самовпевнена очільниця уряду; дама-опо-
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зиціонерка; найталановитіша популістка України; агент російських 
спецслужб; прихильниця НАТО; запекла товаришка; політик, який 
перебував під політичними репресіями; брехлива аферистка; попу-
лістка № 1; агент Путіна; краща подруга Путіна; найбільша попу-
лістка; воровка й аферистка на пострадянському просторі; крем-
лівська агентура в Україні; соціальна реалістка; неперевершений де-
магог; популістка з косою; олігархічна опозиціонерка; подруга Мед-
ведчука; аферистка з великої літери; тарифна королева; московська 
зозуля; герой Росії; агент російських спецслужб; атомна бомба на 
ім’я Юля; атомна електростанція; бездарна актриса; бідна Юля; 
біла тигриця; біло-сердечна кандидатка; геніальна хуцпістка; полі-
тична аферистка; “Сонька Золотая Ручка”; самовпевнена очільни-
ця уряду; чиновниця-корупціонер; Юля-воровка-3; Юля-коаліція. Цей 
процес творчого номінування тимчасово перепинив вимушений від-
хід Юлії Володимирівни від активної політичної діяльності, зниження 
рейтингу партії “Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»”, яку вона 
очолює. Після Революції Гідності ім’я “Юлія Тимошенко” знову опи-
нилося в перифрастичному ядрі, щоправда, номінативна тональність 
змінилася – відчутними стали негативні конотації. 

Тенденцію до поширення перифраз – найменування жінок, які в 
останнє десятиліття державного і юридичного рівноправ’я в Україні 
вирізнилися на вседержавному і світовому рівнях своєю політичною 
і громадською діяльністю, промовисто демонструє ім’я “Надія Сав-
ченко”: небесна жінка з іменем Надія, українська бранка, українська 
бранка-льотчиця, українська Жанна д’Арк, найбільший патріот, 
російська бранка, бранка Путіна, найвідоміша бранка Путіна, най-
мужніша бранка Кремля, політв’язень № 1 у Російській Федерації,  
крилатий символ України, бранка російського режиму, полонена 
бойовиків так званої ЛНР, загальнонаціональний лідер, один із най-
серйозніших кандидатів у президенти, символ українського спроти-
ву російській агресії, символ боротьби народу за територіальний 
суверенітет, сильна жінка з незламною життєвою позицією, сим-
вол України й українки для всього світу, сучасна велич українського 
жіноцтва, народний герой, кумир мільйонів українців, національний 
герой на Батьківщині, героїчна українка, гордість України, істинна 
донька українського народу, незламна бранка, жінка з незламним 
характером, український офіцер із великої літери, українська патрі-
отка, Маргарет Тетчер української політики, рупор російської версії 
подій на Донбасі, учорашня героїня, миротворець-одинак, людина з 
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туманним майбутнім, недосвідчений політик, проект Медведчука – 
Путіна, проект Кремля, лідер колаборації. 

Дуже рясно “обросло” описовими зворотами негативного змісту 
й ім’я “Віктор Янукович”: кандидат від влади; намісник Кучми; тому 
що справедливий; тому що чесний; тому що патріот; тому що 
господар; тому що конкретний; тому що українець; тому що не-
справедливий; тому що нечесний; тому що не патріот; тому що 
не господар; тому що не українець; тому що корумпований; людина 
з подвійним дном; татуйований кандидат від влади; великий дон; 
неграмотний донецький бандит, що став Президентом України; го-
ловний дон; проффесор од політичної філології; проФФесор шапко-
знімальних наук; президент-проФФесор; през Янек; “феняязычный” 
індивід; кандидат Я.; кандидат від зони; людина з кримінальним 
минулим; двічі несудимий; двічі судимий; проросійський представник 
донецького клану; лже-Віктор; неграмотний крадій шапок; дрібний 
жулік із донецьких туалетів; кримінальна молодість; зрілий мат; 
тому що сидів; тому що зґвалтував; проФФесор з двома “ходками”; 
єдиний проФФесор в Україні; самозванець-“проФФесор”; неукраїн-
ський політик; срібний призер чемпіонату двобою з траурними він-
ками; пахолок кагебістки Ганни Герман; майстер спорту з ламання 
кулькових ручок; головний регіональник; політичний труп; закривав-
лене ім’я; верховний бандит; зрадник свого слова й духу; золотий 
батон; любитель золотих батонів; завжди легітимний президент; 
вічно живий президент; найвірніший прислужник будівничих “русско-
го мира”; прямий агент Москви; керована з Кремля маріонетка на 
президентському троні; президент-утікач; головний утікач; тупий 
правитель; ставленик Путіна в Україні; протеже Путіна; висува-
нець Москви; прислужник Москви; слуга Москви; вірний шанувальник 
російської воєнної звитяги; неотесаний проФФесор; неотесаний не-
віглас; безнадійний невіглас; поціновувач поетеси “Ахмєтової”; жа-
люгідний політичний шулер; донецький виродок; єнакіївський Хам; 
донбаський самодержець; брехун, не менший за Путіна; маріонетка 
Путіна; совкова безлика антинаціональна мара московського при-
служника; безлика в національному розумінні людина; уособлення 
страшного зла для України; гідрант Конституції; кривавий дикта-
тор; кривавий тиран; те, що взагалі не надається до евфонічної ви-
мови чи спроби пристойної аналогії; неграмотна, безнаціональна іс-
тота; одіозно-карикатурна фігура; щось глибоко безпрецедентне в 
усій європейській політичній практиці; науково перспективна тема 
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не тільки для істориків та соціологів, а й для психоаналітиків і кри-
міналістів; інвестор терористів; межигірський насельник; межигір-
ський ізгой; межигірський остров’янин.

Леонід Кучма ще довго змиватиме тавро хрещеного батька укра-
їнської корупції; справжньої креатури Кремля і промоскальських сил 
в Україні; політичного мічуріна; випадкового в нашій історії чоловіка; 
залежного від Росії президента; ставленика промислово-політич-
них кланів; шефа Януковича, Володимир Путін – совка, якому на гід-
ність плювати з висоти власного свиняцтва; зразка Сталіна; копії 
Сталіна; кремлівського інтригана; кремлівського Наполеона; новіт-
нього Гітлера з Кремля; кремлівського владики; кремлівського карли-
ка; кремлівського пігмея; великого вождя-тирана; нового Святопол-
ка Окаянного; сліпого епігона Гітлера; Сталіна-2; тирана з імпер-
ським замахом і комплексами Наполеона й Гітлера; жорстокого ро-
сійського хазяїна; сина сталінського вертухая; батька брехні; вису-
ванця КДБ; гебіста-рашиста; головного агресора; сталевого ВВП; 
найяскравішого репрезентанта “театру абсурду”; гросмейстера 
українофобії; звіра огидної породи; новоявленого російського Геродо-
та; новоявленого політичного маніяка; кремлівського диктатора; 
кремлівського Чикатила; кремлівського маніяка; кремлівського те-
рориста; кремлівського фюрера; нелюда, який принизив цілі народи; 
небезпечного фантазера, здатного занурити світ у кошмар війни 
через абсолютно незрозумілі цілі; першокласного московського 
брехла; чистокровного нациста кремлівського зразка; московського 
диктатора; найбільшого злочинця; нинішнього найбільшого злочин-
ця; сліпого епігона Гітлера, Давид Жванія – кульгавої качки Кучми, 
Віталій Журавський – штатного радника Президента Януковича, Ві-
ктор Медведчук – головного конструктора виборів 2004 року; архі-
тектора оксамитової революції; адвоката Президента Кучми; по-
літичного Станіславського; головного канцеляриста Кучми; усе-
сильного сірого кардинала української політики; засмерділого полі-
тичного трупа; кума кремлівського кагебіста; “смотрящего” від 
Путіна в Україні; намісника Москви; проросійського політика; збито-
го льотчика; кризового менеджера, Сергій Єфремов – архітектора 
колаборантсько-сепаратистської діяльності на Донбасі; натхнен-
ника ЛНР; одного з активних організаторів створення терористич-
ної ЛНР; покровителя вигаданої держави ЛНР; персонажа покорченої 
української історії, Ігор Бакай – колишнього Кучминого завгоспа, Ган-
на Герман – апологета Януковича; радниці втікача Януковича; “зір-
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ки” Партії регіонів; агента російських спецслужб; говорильниці на 
радіо; правої руки Януковича; головної піарниці Януковича (Бандюко-
вича); головної радниці неграмотного донецького бандита, Інна Бо-
гословська – відьми чорноротої; брехухи безсовісної; технічного кан-
дидата в президенти, Дмитро Табачник – відвертого українофоба; 
цинічного українофоба; великого “інтегратора” України до “русько-
го міра”; ставленика Москви; авантюрної постаті; агента КГБ; 
апологета Білої гвардії; ворога всього українського; гуманітарного 
“віце”; запеклого борця за “русское православное единство” і “кано-
ническое православие”; зловісної особи; знака смерті; ідеолога ново-
го / старого слов’янофільства; найодіознішої постаті; невиховано-
го хама; нешлюбного дитяти Михайла Юзефовича і Валентина Ма-
ланчука; неука, що вважає українську культуру недорозвиненою ху-
торянщиною; одиниці виміру україножерства; не єврея, а підступ-
ного жида; постаті стоодіозної; російського націоналіста; синоніма 
україноненависництва; сірого кардинала української політики; 
ставленика Москви; януковичівського міністра освіти; міністра-
українофоба; штатного українофоба; творця історії навиворіт; де-
шевого клоуна, Володимир Литвин – замовника вбивства Георгія Гон-
гандзе; кучміста-канцеляриста; пагона Януковича, Сергій Льовочкін 
– кремлівської агентури в Україні; головного рупора кремлівської 
пропаганди, Віталій Захарченко – міністра-монстра; фактичного 
диктатора цілої України; попихача-міністра, Михайло Чечетов – 
златоуста, що мислить так геніально, як Поплавський співає; одіоз-
ного регіонала; головного “диригента” фракції Партії регіонів у пар-
ламенті; диригента парламентських кнопкодавів; парламентсько-
го клоуна; чемпіона словоблуддя, Нестор Шуфрич – одіозного регіона-
ла, Степан Гавриш – диктора “вірменського радіо”, Юрій Мірошни-
ченко – демократичного рупора Партії регіонів, Олександр Мороз – 
ліберального націоналіста; пасивного комуніста, Вадим Новинський 
– православного олігарха; “смотрящего” за церквою, Віктор Пінчук – 
бухгалтера Кучми; кита-важковаговика вітчизняної олігархічної 
системи, В’ячеслав Піховшек – чистісінької води фарисея; ведучого 
програми “1 + 1 = 6”, Таїсія Повалій – ницої “пающої” регіоналки, Ана-
толій Присяжнюк – одного із стовпів режиму Януковича, Семен Се-
менченко – загадкового комбата, Володимир Семиноженко – лобіс-
та російських фінансових інтересів у галузі кінопрокату, Едуард Ста-
вицький – головного продавця надр України; бізнес-партнера Пре-
зидента Януковича, Григорій Суркіс – найвідомішого політичного 
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прихильника містера Януковича, Віктор Пшонка – поплічника мароде-
рів; послідовного адвоката регіоналів, Андрій Клюєв – основного 
фальсифікатора президентських виборів 2004 року; яструба з кліт-
ки Віктора Януковича; головного подразника Майдану, Леонід Чер-
новецький – мера всіх марсіян; Льоні-Космоса; гречаного шахрая; 
владного космонавта; гречаного мера; космічного мера; космічного 
очільника столиці; бре(н)дового мера; градоначального Робін Гуда; 
головного болю всіх киян; комунального месії; турботливого онука; 
царя Леоніда; дядька Черномора, Олесь Довгий – народного сина; ре-
гламентера земельного дерибану; поплічника Черновецького, Бог-
дан Губський – олігарха-мародера, Михайло Добкін – борця проти 
насильницької русифікації; чемпіона із суперодіозності; проросій-
ського кандидата; махрового сепаратиста; регіонала-сепаратис-
та, Вадим Колесніченко – горезвісного блазня Путіна з українським 
суфіксом-ідентифікатором -енко; новітнього русифікатора Украї-
ни; найактивнішого українофоба часів Незалежності; короля украї-
нофобії; короля ксенофобії; актора політичного “театру тіней”; 
головного провокатора з Партії регіонів; завзятого шовініста; ра-
дянського міліціонера; інструмента Кремля, Лубянки, Путіна, імпер-
ської Росії; агента Кремля; гражданіна Росії; головного речника бу-
цімто захисту мовних прав, Олена Бондаренко – яскравого пропа-
гандиста “русского мира”; адвоката терористів, які вбивають 
українських патріотів на Донбасі, Родіон Кіреєв – горе-судді, Ринат 
Ахметов – багатолітнього фундатора режиму Януковича; головно-
го спонсора Януковича; єдиного мільярдера у світі, який розбагатів 
на крові; компаньйона Януковича; тіньового короля Донбасу, Сергій 
Курченко – юного Курчати; презикового кошелька; газового короля 
України; поплічника Януковича, Олександр Клименко – гаманця Яну-
ковича; одного з архітекторів режиму Януковича, Сергій Арбузов – 
багаторічного скарбника сім’ї Януковича; головного фінансиста сім’ї 
Януковича; касира сім’ї Януковича, Сергій Ківалов – народного кидала 
України; головного підрахуя; головного кишенькового калькулятора; 
українського провідного оператора кишенькового калькулятора; 
одеського шулера; відвертого агента Росії; фальсифікатора вибо-
рів; головного фокусника; ментального лакея, Анатолій Кінах – голо-
ви професора Доуеля, Сергій Клюєв – легалізатора грошей гаранта, 
Борис Колесников – одного з ораганізаторів сепаратистського ша-
башу в Сєвєродонецьку, Олег Царьов – одного з ватажків терорис-
тів; самопроголошеного глави Новоросії; голови самопроголошено-
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го Союзу народних республік; лідера сепаратистського руху “Півден-
ний схід”; сепаратистського фюрера; біснуватого у своєму україно-
ненависництві народного депутата; сателіта Кремля, Дмитро 
Корчинський – відомого телекілера; провокатора-ультрапатріота, 
Ігор Зварич – судді-колядника, Петро Симоненко – комуністичного 
вождя; лідера червоних; незмінного фюрера; найбільшого українофо-
ба сучасності; червоного генерала; червоного товариша; розмінної 
монети в політичних іграх інших партій; антиукраїнського сіроми; 
геніального оратора-брехуна; епігона злочинного сталінського ре-
жиму; комуністичного вождя-невігласа; ворога № 1 незалежної 
України й українського народу; червоного олігарха, Ігор Калетник – ар-
хітектора прийняття “диктаторських законів”; махінатора часів 
Януковича; митного барона, Адам Мартинюк – волинського Саддама 
Івановича; головуючого комуніста; червоного отамана; послідовни-
ка великого лисого вождя, Тарас Чорновіл – Тараса Януковича; полі-
тичного клоуна, Володимир Олійник – яструба Партії регіонів, що 
маскується під солов’я; символу цинізму влади Януковича; короля 
України у вигнанні, Наталія Королевська – королеви джинси; літера-
турної колежанки Януковича, Сергій Арбузов – чільного представни-
ка “сім’ї” Януковича, Микола Азаров – скандального “кровосісі” часів 
Януковича; вірного Санчо Панса Януковича; головного спасатєля 
України в Росії; зрадника України; регіонала № 1; єдиного українсько-
го політика, що має власну мову “азарівку”; феномена(у) зради; син-
дрому страху; однієї з найгидотніших постатей, які дала нам Росія,  
найтупіших представників Росії в Україні; кацапа польського похо-
дження, Олександр Онищенко – скандально відомого українського 
депутата; славнозвісного коняра; головного коняра України; газово-
го олігарха; газового махінатора; нардепа-втікача; нафтогазового 
нардепа; головного фігуранта справи про розкрадання газу, Олек-
сандр Захарченко – головного терориста Донбасу (ДНР); главаря 
ДНР; ватажка терористичної організації “ДНР”; самовисуванця са-
мопроголошеної республіки, Ігор Плотницький – українського сепара-
тиста; гауляйтера казкової ЛНР; ватажка луганських сепаратис-
тів; ватажка терористів ЛНР; керівника маріонеткової ЛНР; лідера 
угруповання “ЛНР”; головного терориста ЛНР; ставленика Росії, Во-
лодимир Шапакін і Олександр Корнієць – діамантового прокурора, 
Віктор Ющенко – політичного імпотента; недолугого третього 
Президента (Недоющенка); Кучми у вишиванці; майже національно-
го Месії; Месії, який перетворився на Іуду; кепського політика. Забу-
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то сьогодні через немовні причини перифрази імені “Наталія Вітрен-
ко”: антиукраїнська сірома, конотопська пані, конотопська відьма, 
конотопська фея, найпрогресивніша соціалістка, найпрогресивніша 
з усіх соціалісток, агресивна соціалістка, політична прогресивна 
проститутка, полум’яна товаришка, пан-товариш, лідерка прогре-
сивних соціалістів, лідерка наташизму, полум’яна революціонерка, 
отаманша-прогресистка, політичний сателіт Кучми, український 
Жириновський, Жириновський у спідниці. Досить активно в 2004–
2005 рр. уживався описовий зворот прапор Помаранчевої революції. 
Він – образна паралель до імен “Микола Томенко”, “Юрій Луценко”, 
“Олександр Зінченко”, “Микола Катеринчук”. Цих колишніх ющенків-
ців номінували ще батьками Помаранчевої революції. Голосом (об-
личчям) Майдану цілком справедливо названо актора, а згодом міні-
стра культури України Євгена Нищука, співачку Руслану Лижичко, до 
яких від першого й до останнього революційного дня прислухалася 
вся Україна в 2004–2005, 2013–2014 рр., польовим командиром часів 
Помаранчевої революції – Тараса Стецьківа, одним із лицарів Авто-
майдану, голосом Автомайдану – Дмитра Булатова, якого слуги вла-
ди жорстоко катували, головними лікарями Майдану, символами ге-
роїзму лікарів – Ольгу Богомолець та Олега Мусія, які рятували життя і 
здоров’я учасників Революції Гідності, героєм Майдану – Михайла 
Гаврилюка. 

Закони, які Верховна Рада України прийняла 16 січня 2014 року, 
у розпал Революції Гідності, з порушенням правових норм – без ви-
користання системи “Рада” та без обговорення, викликали в суспіль-
стві шквал протестів, що виразно заманіфестовує така номінативна 
парадигма: драконівські закони; поліцейські закони; диктаторські 
закони; “копитні” закони; ручні закони; криваві закони; скандальні 
закони; юридично нікчемні закони; нечинні закони; незаконні закони; 
абсурдні закони; репресивні закони; фашистські закони Януковича; 
закони про диктатуру; каральний інструмент знищення опозиції; 
каральний засіб проти суспільства; диктаторство Януковича; зло-
чин підрахуйства; грубе порушення не тільки закону, але й права; 
державний переворот; тюрма суворого режиму для всіх, хто почу-
ває себе вільною людиною. 

Після втечі Віктора Януковича з України його резиденцію, тобто 
Межигір’я з усім гамузом – фонтанами, водоймами, дорогими еле-
ментами інтер’єру, зокрема золотими унітазами, “охрестили” україн-
ським Версалем з будівлями у стилі українського “пізднього бикоко”, 
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музеєм корупції, несмаком за наші гроші, “золотим” несмаком Яну-
ковича, символом надмірностей Януковича, жорстоким тріумфом 
клептократичної влади. Скарби маєтку Віктора Пшонки, несмак ко-
лишнього Генерального прокурора України характеризує сформова-
на на основі перенесення асоціативних зв’язків загальнокультурного 
плану “норма → відхилення від норми” перифраза карикатура на 
багатство. 

Варто зауважити, що активізація описових зворотів мотивова-
на не потребою уникнення небажаних повторів, а намаганням дати 
певну соціальну або позитивну чи негативну емоційну оцінку тим, хто 
впливав і впливає на політичну ситуацію в нашій державі. Процес тво-
рення позитивно й негативно конотованих описових зворотів – пер-
манентне явище сьогодення. Прикладом цього може слугувати ім’я 
чинного керманича України Петра Порошенка: один із головних геро-
їв Помаранчевої революції; єдиний олігарх, який підтримав Майдан 
2004 року і Євромайдан; наймолодший Президент в історії України; 
людина компромісу; лідер, спроможний домовитися як із Заходом, 
так і з Кремлем; добрий олігарх; колишній сірий кардинал Ющенка; 
шоколадний Бог; шоколадний барон; шоколадний король; шоколад-
ний мільярдер; шоколадний олігарх; шоколадний заєць; мармеладно-
шоколадний король; шоколадний магнат; цукерковий барон; конди-
терський магнат; опальний олігарх. 

Завершимо розповідь про зміст, форму і роль перифраз сього-
дення такою досить оригінальною з лінгвістичного погляду і з погляду 
суспільно-політичної закцентованості ілюстрацією: “Надворі справді… 
війна, агресія, кремлівський удав от-от проковтне нашого запоро-
шеного кролика…” (М. Наєнко). Додамо до неї ще й авторську фабулу: 
“Думаю, що вдавиться. І тому треба не напускати туману, а мовч-
ки виконувати і більшу, і меншу роботу”.

Слово Майдан у новому семантичному статусі, запрограмовано-
му на його духовний код, продовжує активно побутувати. Це яскра-
во засвідчує такий факт: українці заявляють, що вони пережили 
перший Майдан, тобто Помаранчеву революцію, яку називають ще 
Ж(ж)овтневим переворотом по-українськи, другий Майдан, тобто Ре-
волюцію Гідності, яку номінують ще одним із псевдонімів антиколо-
ніальної війни, і готові в разі нехтування їхніми правами та свобода-
ми до третього Майдану. Словосполучення Помаранчева революція 
й сама лексема помаранчевий із притаманним їй проаналізованим 
вище набором нових диференційованих значень і лексико-грама-



Ìèêîëà ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ

60

тичних трансформацій різко звузили свій функційний потенціал, від-
чутно ослабили колишню емоційну наснагу. Причина цього лежить в 
екстралінгвальній площині: “помаранчеві зрадили не лише один од-
ного”, покличемося на політолога Ігоря Дебенка, а “зрадили народ, 
який привів їх до влади, відстоюючи справедливі результати вибо-
рів та … нове майбутнє для країни”, вони “у значній мірі виявилися 
не лише меншим, а в багатьох аспектах навіть більшим злом, яке, хо-
ваючись за національно-патріотичною риторикою, лобіювало власні 
бізнес-інтереси” [7]. Політики, що пробували іменуватися “помаран-
чевими”, справедливо твердив ще 2006 року український політик Та-
рас Стецьків, “нарядилися в інші кольори – біло-червоні, малинові, а 
частина їх плавно перейшла із помаранчевого у зелено-доларовий, 
прозоро-газовий чи шоколадно-карамельний” [26]. “Майдан 2004, – 
доточимо до щойно процитованих слів розмірковування письменника 
Сергія Цушка, – міг стати доленосним в історії нашого народу. Не став, 
навпаки – суттєво підкосив суспільну потугу, зменшив кількість опти-
містів і взагалі небайдужих. Майдан 2013 – це ще один шанс (дасть 
Бог – не останній) щось змінити. Але змінювати – й змінюватися самі 
– мають УСІ” [31]. Здевальвоване поняття “Помаранчева революція” 
заступилося поняттям “Революція Гідності”. Важливо наголосити, що 
іменник гідність, на відміну від прикметника помаранчевий, експлі-
цитно репрезентує закріплене за подією, яку ми сьогодні переживає-
мо, найсуттєвіше уявлення – ‘усвідомлення українцями своєї громад-
ської ваги, громадського обов’язку’. Назва відповідає економічним, 
політичним, культурним викликам часу, точно віддзеркалює запити і 
прагнення українців. Залишається тільки вірити, що Революція Гіднос-
ті достойно завершиться, а засобами її лінгвалізації стануть мовні оди-
ниці з яскраво заманіфестованим позитивним змістом.
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СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ 
ОПИСОВІ НАЙМЕНУВАННЯ СЬОГОДЕННЯ: 

ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ ВИМІР
Праця – ось найправильніша політика. 

Олесь Воля

Українець – син вітру, степу й неба. Код 
його душі – свобода. Він може довго 
терпіти, але зірветься і вигребе мітлою 
свого мучителя. 

Катерина Мотрич

Не завидуй же нікому, 
Дивись кругом себе, 
Нема раю на всій землі, 
Та нема й на небі.

Тарас Шевченко

Одним із важливих мовних засобів хронікування суспільно-по-
літичних змін сьогодення є описові назви. Вони поліфункційні щодо 
компонентного складу, типу реалізованого значення. Багато з них 
об’єднуються в парадигми, за конкретними репрезентантами яких за-
кріплено додаткові відомості про ту або ту особу чи найважливіші но-
вітні історичні події – Помаранчеву революцію та Революцію Гідності. 
Описові найменування представлені двома основними семантични-
ми типами: “Людина”, “Суспільний розвиток”. Кожен із них виявляє 
внутрішнє членування в його ієрархічно-значеннєвому структуруванні. 
Ядро з-поміж перифрастичних зворотів становлять ті, що характеризу-
ють у різних суспільно-політичних вимірах людей, головно політиків, 
державних, громадських, партійних діячів, які негативно або позитив-
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но впливали чи впливають на суспільно-політичні трансформації дня 
сущого, на сучасний процес українського державотворення. 

Основними джерелами дібраного матеріалу стали тексти сучас-
них засобів масової комунікації, Інтернет-ресурси, а також художня 
мова. 

Словникова стаття складається із заголовка, після якого наведено 
алфавітний перелік його описових найменувань, поданий в авторській 
редакції, і відповідний ілюстративний матеріал із повною паспорти-
зацією або її різновидом – Там само4 – за умови цитування одного за 
одним того ж джерела. Використано квадратні дужки для виділення 
попереднього або наступного контексту, без участі якого залишаються 
інформативно недостатніми речення-ілюстрації, для уточнення інфор-
мативно неконкретних слів, відсутніх, але відомих із передконтексту 
імен, прізвищ, подій тощо, а також для розкриття значення займен-
ників він, вона, воно, той, та, те й ін. Місця скорочення початку, сере-
дини, кінця речень-ілюстрацій позначено трьома крапками.

Лексикографічний коментар завершує алфавітний покажчик реє-
стрових компонентів, які побутують на правах конкретних репрезен-
тантів, що мають у роботі свій набір описових найменувань, семантич-
них типів “Людина”, “Суспільний розвиток”. 

Дібраний і покласифікований фактичний матеріал аж ніяк не ви-
черпує багатофункційного політичного ресурсу сучасної української 
мови. Він виразно засвідчує активний розвиток  таких важливих на-
укових галузей, як політична концептологія, політична комунікативіс-
тика, політична персонологія з її стереотипами, різновекторною оцін-
ністю мовної особистості на тлі суспільних подій та оцінністю самих 
цих подій. Політична лінгвістика, зрештою, промовисто демонструє 
натеперішню політичну картину, яка стає  сутнісною сторінкою укра-
їнської історії, переконує в  тому, що мова є не тільки найважливішим 
засобом людського спілкування, оформлення й передавання думок та 
почуттів, а й одним із найваговитіших інструментів побудови демокра-
тичної держави. 

4 Після Там само може вказуватися згідно з бібліографічними вимогами 
сторінка, якщо добуті з одного джерела приклади-ілюстрації, які подаються 
один за одним, розміщені на різних його сторінках.
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І. СЕМАНТИЧНИЙ ТИП 

«ЛЮДИНА»

Àáðîìàâ³÷óñ Àéâàðàñ

міністр-варяг
Так, російській замість української навіть при виконанні своїх безпо-
середніх обов’язків надають перевагу не тільки міністри-“варяги” 
(серед трійки – Айварас Абромавічус, Олександр Квіташвілі, Наталія 
Яресько – українською на достатньому рівні для спілкування володіє 
тільки остання), але і глава МВС Арсен Аваков.

Сачук С. Ідеали майдану виставили на політичний торг? [Електронний 
ресурс] / Степан Сачук // Волинь : незалежна громад.-політ. газ. – 
2011. – 12 трав. – Режим доступу: http://archive.volyn.com.ua/printver.
php?rub=4&article=0&arch=397 (дата запиту: 15.05.2011). – Назва з 
екрана.

Àâàêîâ Àðñåí

міністр-поліцай
А тоді міністр-поліцай [Арсен Аваков] дістав указівку переходити до дій 
рішучих…

Пригорницький Ю. Загроза державі. Ще одна / Юрій Пригорницький 
// Літературна Україна. – 2017. – 9 берез. – С. 4.

фейсбук-міністр
…Авакова часто називають “Фейсбук-міністром” за надмірне захо-
плення соцмережами.

Новий Кабмін: іноземці, менеджери олігархів, просто топ-менеджери 
та інвестбанкіри: чи це саме ті люди, яких чекала Україна? // Свобода. 
– 2014. – 4–10 груд. – С. 2.
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Àçàðîâ Ìèêîëà

автор неологізмів на кшталт “кровосісів”, “потніків падатків”,“папєрєдніків” 
та “вальс-гопака”

Він [МиколаАзаров] ... став автором неологізмів на кшталт “крово-
сісів”, “потніків падатків”,“папєрєдніків” та “вальс-гопака”…

Наше все 2015 року: 15 відеоприколів Азарова, які можна дивити-
ся безкінечно [Електронний ресурс] // Depo.ua : сусп.-політ. пор-
тал для українців. – 2016. – 1 січ. – Режим доступу: http://www.
depo.ua/ukr/politics/15-videoprikoliv-azarova-yaki-mozhna-divitisya-
bezkinechno-17082015220000 (дата запиту: 28.11.2016). – Назва з 
екрана.

вірний Санчо Панса Януковича

…Микола Азаров … Вірний Санчо Панса Януковича.
Руденко С. Азаровщина у вигнанні [Електронний ресурс] / Сергій Ру-
денко // Правда.if.ua. – 2015. – 31 лип. – Режим доступу: http://pravda.
if.ua/news-81552.html (дата запиту: 07.12.2015). – Назва з екрана.

“герой” від влади

З картинок телеканалу не сходили в той час [у період Революції Гіднос-
ті] Захарченко, Лукаш, Добкін, Азаров та інші “герої від влади”.

Ще один Вітя-“папєрєднік”, на цей раз Зубрицький: хто ти, Вітя? 
[Електронний ресурс] // Ukrainian Times. – 2016. – 26 листоп. – Режим 
доступу: http://ukr-times.com.ua/226-sche-odin-vtya-papyeryednk-na-
cey-raz-zubrickiy-hto-ti-vtya.html (дата запиту: 26.11.2016). – Назва з 
екрана.

“герой нашого часу” 

Герой нашого часу [Микола Азаров] [Електронний ресурс] // Українська 
правда : сайт газети. – 2001. – 15 берез. – Режим доступу: http://www.pravda.
com.ua/news/2001/03/15/2982144/ (дата запиту: 10.11.2016). – Назва з екрана.

головний “спасатєль” України в Москві

Крім того, він натякнув, що головному “спасатєлю України в Москві” 
Миколі Азарову теж варто уникати навіть віртуальних зустрічей з пред-
ставниками ГПУ, бо така ж підозра готується і йому.

Романюк Р. Батя без пам’яті: про що “забув” і що “згадав” Янукович на 
допиті [Електронний ресурс] / Роман Романюк // Українська правда : 
сайт газети. – 2016. – 29 листоп. – Режим доступу: http://www.pravda.
com.ua/articles/2016/11/29/7128323/ (дата запиту: 30.11.2016). – 
Назва з екрана.
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єдиний український політик, що має власну мову – “азірівку”
Він [Микола Азаров] ... став ... єдиним українським прем’єром, що має 
власну мову – “азірівку”.

Наше все 2015 року: 15 відеоприколів Азарова, які можна дивити-
ся безкінечно [Електронний ресурс] // Depo.ua : сусп.-політ. пор-
тал для українців. – 2016. – 1 січ. – Режим доступу: http://www.
depo.ua/ukr/politics/15-videoprikoliv-azarova-yaki-mozhna-divitisya-
bezkinechno-17082015220000 (дата запиту: 28.11.2016). – Назва з 
екрана.

златоуст-кровосіс Коля
[Можна б ще внести певний креатив у це судилище.] Ну, наприклад, 
“проффесора” посадити заочно на електричний стілець, “златоуста-
кровосіса” Колю скарати “на горло”. 

Мотрич К. Непроминущі “кровосісі”, або Злети і падіння державо-
творення / Катерина Мотрич // Слово Просвіти. – 2016. – 29–31груд. 
– С. 2.

зрадник України
…зрадникам України Януковичу, Азарову та деяким іншим по сьогодні 
нараховують із нашого держбюджету VIP-пенсії.

Пригорницький Ю. Покарання самого себе / Юрій Пригорницький 
// Літературна Україна. – 2015. – 19 лют. – С. 6.

кацап польського походження
[Обрано прем’єра.] Ним став кацап польського походження Азаров. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 385.

московський “рятувальник” України
Depo.ua продовжує цикл “нескінченних” перлів українських політиків. 
Врешті черга дійшла і до московського “рятувальника” України Мико-
ли Азарова.

Наше все 2015 року: 15 відеоприколів Азарова, які можна дивити-
ся безкінечно [Електронний ресурс] // Depo.ua : сусп.-політ. пор-
тал для українців. – 2016. – 1 січ. – Режим доступу: http://www.
depo.ua/ukr/politics/15-videoprikoliv-azarova-yaki-mozhna-divitisya-
bezkinechno-17082015220000 (дата запиту: 28.11.2016). – Назва з 
екрана.

одвертий зрадник українського народу
В останні ж роки одверті зрадники українського народу – президент 
Янукович, прем’єр Азаров і Партія регіонів усіма силами і на всіх рівнях 
впроваджували ідею захисту російськомовного населення і створення 
“нових” українців.



Ìèêîëà ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ

68

Костюченко В. Від війни до війни 100 років / Віктор Костюченко // Сло-
во Просвіти. – 2014. – 11–17 груд. – С. 6.

одіозний екс-міністр уряду
А от українська Генпрокуратура тоді відмовилася порушувати справу 
проти одіозного екс-міністра уряду Азарова. 

Європа потроху знімає санкції з можновладців Януковича // Свобода. 
– 2015. – 29 січ.–4 лют. – С. 11.

одна з найгидотніших постатей, які дала нам Росія, найтупіших її представ-
ників в Україні, який багато зробив для дискредитації Росії

Якщо ти ... і перебріхуєш нам нашу історію, то ти – Азаров, одна з най-
гидотніших постатей, які дала нам Росія, найтупіших її представ-
ників в Україні, який багато зробив для дискредитації Росії.

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 240.

папєрєднік-кровосіся
“Папєрєднік-кровосіся” [Микола Азаров] ще й відсудив собі українську 
пенсію! [Електронний ресурс] // Волинь-нова. – 2016. – 8 верес. – Режим до-
ступу: http://volyn.com.ua/news/57907-paperednik-krovosisya-shche-y-vidsudiv-
sobi-ukrayinsku-pensiyu.html (дата запиту: 26.09.2016). – Назва з екрана.

“регіонал № 1” 
А агітувати треба, адже, за тим самим Азаровим, сказати добре слово 
за ПР у країні буквально нікому … Не відстають і підлеглі “регіонала 
№ 1” [Миколи Азарова].

Табачник і Азаров подалися у VIP-агітатори [Електронний ресурс] 
// Тиждень.ua : сайт вид. – 2012. – 11 жовт. – Режим доступу: http:
//m.tyzhden.ua/publication/62028 (дата запиту: 15.11.2016). – Назва 
з екрана.

скандальний “кровосісь” часів Януковича
Нещодавно скандальний “кровосісь” часів Януковича Микола Азаров 
“показав себе” у Москві. 

Живе, біди не знає, мемуари складає. В Москві об’явився Азаров – 
хвалив Путіна і нарікав на Майдан // Свобода. – 2015. – 12–18 лют. 
– С. 5.

унікальне явище в українській історії
Микола Янович є в українській історії явищем унікальним. 

Наше все 2015 року: 15 відеоприколів Азарова, які можна дивити-
ся безкінечно [Електронний ресурс] // Depo.ua : сусп.-політ. пор-
тал для українців. – 2016. – 1 січ. – Режим доступу: http://www.
depo.ua/ukr/politics/15-videoprikoliv-azarova-yaki-mozhna-divitisya-
bezkinechno-17082015220000 (дата запиту: 28.11.2016). – Назва 
з екрана.
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Àêñüîíîâ Ñåðã³é

лідер сепаратистів
…Про українську мову лідер сепаратистів [Сергій Аксьонов] пропонує 
забути.

Кокотюха А. Чи винен “мовний закон” у вторгненні Росії в Україну 
[Електронний ресурс] / Андрій Кокотюха // Главред. – 2014. – 11 бе-
рез. – Режим доступу: http://glavred.info/avtorskie_kolonki/chi-vinen-
movniy-zakon-u-vtorgnenni-rosiyi-v-ukrayinu-273593.html (дата запиту: 
15.03.2014). – Назва з екрана.

самопроголошений прем’єр Криму
Самопроголошений прем’єр Криму Сергій Аксьонов уже запропонував 
півострову власний “мовний закон”.

Там само.

Àëåêñàíäðîâñüêà Àëëà

головна комуністка Харкова
Головну комуністку Харкова [Аллу Александровську] посадили за 
ґрати на два місяці [Електронний ресурс] // 5 канал : перший укр. інформ. 
– 2016. – 30 черв. – Режим доступу: http://www.5.ua/suspilstvo/holovnu-
komunistku-kharkova-posadyly-za-graty-na-dva-misiatsi-118614.html (дата запи-
ту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

екс-нардеп від Компартії
Як повідомляє “УП”, підставою для пом’якшення запобіжного заходу 
екс-нардепу від Компартії Аллі Александровській називають її стан 
здоров’я. 

Ти нічого не зробив, але тебе вже скалічили і “помаринували” в каме-
рі: кілька слів про невинних // Свобода. – 2016. – 27 жовт. – 2 листоп. 
– С. 6.

очільниця харківських комуністів
Під стінами прокуратури Харківської області сьогодні мітингували на 
підтримку і проти пійманої на підкупі очільниці харківських комуністів 
Алли Александровської.

Пенсіонери і яйцепад: активісти завадили пікету прихильників кому-
ністки Александровської [Електронний ресурс] // 5 канал : перший 
укр. інформ. – 2016. – 30 черв. – Режим доступу: http://www.5.ua/
suspilstvo/pensionery-i-iaitsepad-aktyvisty-zavadyly-piketu-prykhylnykiv-
komunistky-aleksandrovskoi-119202.html (дата запиту: 01.11.2016). – 
Назва з екрана.
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сепаратистка-комуністка
Що ж, сепаратистка-комуністка [Алла Александровська] для ниніш-
ньої влади не така страшна, як, наприклад, хлопці-націоналісти, яких 
тримають і тримали за ґратами, незважаючи на хвороби і травми…

Ти нічого не зробив, але тебе вже скалічили і “помаринували” в 
камері: кілька слів про невинних // Свобода. – 2016. – 27 жовтня – 
2 листоп. – С. 6.

соратниця Петра Симоненка
У Харкові затримана соратниця Петра Симоненка … Алла Алексан-
дровська.

Новоросія в Харкові не вдалася: подробиці спецоперації СБУ [Елек-
тронний ресурс] // ЛІГА.net : інформ.-аналіт. центр. – 2016. – 29 черв. 
– Режим доступу: http://news.liga.net/ua/news/politics/11448398-
novoros_ya_v_kharkov_ne_ vdalasya_podrobits_spetsoperats_sbu.htm 
(дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

Àíäð³éêî Ðóñëàí
депутат-свободівець

Як пише депутат-свободівець Київради Руслан Андрійко, підопічні 
Садового пропускають і засідання столичної міської ради: “Возьми і 
зроби, а ми в цей час будемо «кутіть»”.

Фотофакт // Свобода. – 2014. – 18–24 груд. – С. 4.

Àíòèìàéäàí³âö³
донецькі десантники

Донецьких “десантників” легко вирізнити на вулицях Києва з-поміж 
усього люду. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 102.

солдати армії регіонів
Здебільшого [антимайданівці] п’яні, матюкливі, агресивні, брудні – 
такі вони, “солдати” армії “регіонів”.

Там само.

Àðáóçîâ Ñåðã³é 

багаторічний друг сім’ї Януковича
Нагадаємо, банкіри, які знають Арбузова, неофіційно називають його 
“багаторічним … другом сім’ї Януковича”.
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Син Януковича про нового главу НБУ: “Він мені не друг, а просто зна-
йомий” [Електронний ресурс] // ТСН : сайт інформ. агентства. – 2010. 
– 24 груд. – Режим доступу: http://tsn.ua/ukrayina/sin-yanukovicha-pro-
novogo-glavu-nbu-vin-meni-ne-drug-a-prosto-znayomiy.html (дата запи-
ту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

багаторічний скарбник сім’ї Януковича
Нагадаємо, банкіри, які знають Арбузова, неофіційно називають його 
“багаторічним скарбником … сім’ї Януковича”.

Там само.

бізнес-партнер президентського сина
[Учора Національний банк України несподівано отримав нового керів-
ника.] Очільником фінрегулятора – тут уже без жодних несподіванок – 
став ... бізнес-партнер президентського сина Олександра, за деяки-
ми даними, “касир” сімейства Сергій Арбузов.

Патиківський Ю. Крісло для касира [Електронний ресурс] / Ю. Пати-
ківський // Україна молода : сайт газети. – 2010. – 24 груд. – Режим 
доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/number/1808/180/64178/ (дата 
запиту: 16.01.2011). – Назва з екрана.

близький друг сім’ї Януковичів
Учора Національний банк України несподівано отримав нового керів-
ника. Очільником фінрегулятора – тут уже без жодних несподіванок 
– став близький друг сім’ї Януковичів ... Сергій Арбузов.

Там само.

близький друг Януковича-молодшого
Він [Сергій Арбузов] … близький друг Януковича-молодшого [Віктора].

Арбузов Сергій Геннадійович : [бізнес-портрет] [Електронний ресурс] 
// UBR : Український бізнес-ресурс. – Режим доступу: http://bp.ubr.ua/
profile/arbuzov-sergei-gennadievich-1499 (дата запиту: 01.11.2016). – 
Назва з екрана.

віце-прем’єр-втікач
Віце-прем’єр-втікач [Сергій Арбузов] пообіцяв повернутися в Україну, 
як тільки “ситуація заспокоїться” [Електронний ресурс] // ZN.UA : інтер-
нет-версія газети. – 2014. – 25 верес. – Режим доступу: http://dt.ua/UKRAINE/
arbuzov-znayshov-robotu-v-rosiyi-152121_.html (дата запиту: 01.11.2016). – 
Назва з екрана.

головний банкір “сім’ї” [сім’ї Януковича] 
[Нинішній голова Нацбанку Сергій Арбузов призначений першим віце-
прем’єр-міністром України.] Головний банкір “Сім’ї”, чиї білборди роз-
вішали в Києві, немов новорічні гірлянди, і сам розраховував стати ке-
рівником уряду. 

Янукович призначив новий Кабмін [Електронний ресурс] // Україн-
ська правда : сайт газети. – 2012. – 24 груд. – Режим доступу: http://
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www.pravda.com.ua/articles/2012/12/24/6980363/ (дата запиту: 
01.11.2016). – Назва з екрана.

головний фінансист “сім’ї” Януковича
21 листопада, в День гідності, Печерський районний суд Києва виніс 
рішення про зняття арешту з майна родини головного фінансиста 
“сім’ї” Януковича … Сергія Арбузова. 

Після Портнова Печерський райсуд віддає сотні мільйонів ... Арбузову 
[Електронний ресурс] // Експрес – онлайн : оперативні новини Укра-
їни та світу. – 2014. – 29 листоп. – Режим доступу: http://expres.ua/
news/2014/11/29/120335-portnova-pecherskyy-raysud-viddaye-sotni-
milyoniv-arbuzovu (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

донецький хлопець без ідентифікаційного коду
На ще зайняте крісло не терпиться всістися … донецькому хлопцю без 
ідентифікаційного коду, який заробив за минулий рік 150 мільйонів 
гривень, Сергію Арбузову.

Друг сім’ї Януковича мітить на місце Азарова [Електронний ресурс] 
// “За Збручем” : новинний портал. – 2011. – 3 черв. – Режим доступу: 
http://zz.te.ua/druh-simji-yanukovycha-mityt-na-mistse-azarova-video/ 
(дата запиту: 24.11.2016). – Назва з екрана.

касир “сім’ї” Януковича
Так званий касир “сім’ї” Януковича Сергій Арбузов начебто наважився 
приїхати до Києва і навіть зміг зняти частину своїх статків із заблокова-
них рахунків.

Тінь “гаманця” Януковича, або Загадка рахунків Арбузова [Електро-
нний ресурс] // АНТИКОР : нац. антикорупційний портал. – 2014. 
– 8 груд. – Режим доступу: http://antikor.com.ua/articles/20960-tinj_
gamantsja_janukovicha_abo_zagadka_rahunkiv_arbuzova (дата запиту: 
01.11.2016). – Назва з екрана.

керманич головного банку країни
Масштабне будівництво розгорнулося … згодом, коли керманичем го-
ловного банку країни став Сергій Арбузов...

Ференс Л. Зірвати банк [Електронний ресурс] / Любомир Ференс 
// АНТИКОР : нац. антикорупційний портал. – 2014. – 9 жовт. – Режим 
доступу: http://antikor.com.ua/articles/15776-zirvati_bank (дата запиту: 
01.11.2016). – Назва з екрана.

колишній перший віце-прем’єр-міністр
21 листопада, в День гідності, Печерський районний суд Києва виніс 
рішення про зняття арешту з майна родини … колишнього першого 
віце-прем’єр-міністра Сергія Арбузова. 

Після Портнова Печерський райсуд віддає сотні мільйонів ... Арбузову 
[Електронний ресурс] // Експрес – онлайн : оперативні новини Укра-
їни та світу. – 2014. – 29 листоп. – Режим доступу: http://expres.ua/
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news/2014/11/29/120335-portnova-pecherskyy-raysud-viddaye-sotni-
milyoniv-arbuzovu (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

молодий банкір сім’ї Президента [Віктора Януковича] 
На ще зайняте крісло не терпиться всістися молодому банкіру сім’ї пре-
зидента [Віктора Януковича] … який заробив за минулий рік 150 міль-
йонів гривень, Сергію Арбузову.

Друг сім’ї Януковича мітить на місце Азарова [Електронний ресурс] 
// “За Збручем” : новинний портал. – 2011. – 3 черв. – Режим доступу: 
http://zz.te.ua/druh-simji-yanukovycha-mityt-na-mistse-azarova-video/ 
(дата запиту: 24.11.2016). – Назва з екрана.

наймолодший у Європі глава Нацбанку
Сергій Арбузов – наймолодший у Європі глава Нацбанку. 

Арбузов Сергій Геннадійович : [бізнес-портрет] [Електронний ресурс] 
// UBR : Український бізнес-ресурс. – Режим доступу: http://bp.ubr.ua/
profile/arbuzov-sergei-gennadievich-1499 (дата запиту: 01.11.2016). – 
Назва з екрана.

один із ключових членів “Сім’ї” [Януковича] 
Масштабне будівництво розгорнулося … згодом, коли керманичем 
головного банку країни став Сергій Арбузов – один з ключових членів 
“Сім’ї” Януковича.

Ференс Л. Зірвати банк [Електронний ресурс] / Любомир Ференс 
// АНТИКОР : нац. антикорупційний портал. – 2014. – 9 жовт. – Режим 
доступу: http://antikor.com.ua/articles/15776-zirvati_bank (дата запиту: 
01.11.2016). – Назва з екрана.

представник “сім’ї” Президента України
Він [Сергій Арбузов] – представник “сім’ї” Президента України [Вікто-
ра Януковича]…

Арбузов Сергій Геннадійович : [бізнес-портрет] [Електронний ресурс] 
// UBR : Український бізнес-ресурс. – Режим доступу: http://bp.ubr.ua/
profile/arbuzov-sergei-gennadievich-1499 (дата запиту: 01.11.2016). – 
Назва з екрана.

ставленик “Сім’ї” [Януковича] 
Ставленик “Сім’ї” [Сергій Арбузов] отримав у свої руки головний дру-
карський верстат у державі, який є ключем до її національної безпеки 
та добробуту громадян, а також ресурсом практично необмеженого 
збагачення.

Лещенко С. Новий глава Нацбанку Арбузов: во имя отца, и сына, и 
донецкого духа … [Електронний ресурс] / Сергій Лещенко // Україн-
ська правда : сайт газети. – 2010. – 23 груд. – Режим доступу: http://
www.pravda.com.ua/articles/2010/12/23/5707956/ (дата запиту: 
01.11.2016). – Назва з екрана.
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член “сім’ї” Президента [Януковича] 
[Арсеній Яценюк – прем’єр.] Це набагато краще, ніж член “сім’ї” Пре-
зидента [Януковича] Арбузов…

Карпенко О. У пошуках утраченого миру, або “Півцарства за коня!” 
[Електронний ресурс] / О. Карпенко // Сільські вісті : сайт газети. – 
2014. – 28 січ. – Режим доступу: http://www.silskivisti.kiev.ua/19057/
print.php?n=21038 (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

Àðâåëàäçå Ãåîðã³é

головний грузинський спец із “засмоктування” західних грошей
…Головний грузинський спец із “засмоктування” західних грошей 
[Георгій Арвеладзе] мешкає в Києві і діє автономно від “одеського зем-
ляцтва”, хоча й підтримує з ним тісні контакти.

Бобров А. Грузинські реформатори: вигнання з раю? / Артем Бобров 
[Електронний ресурс] // Народна дипломатія. – 2016. – 30 берез. – Ре-
жим доступу: https://ua.oleinik.win/spetsproekti/analitika-uk/gruzynski-
reformatory-vygnannya-z-rayu/ (дата запиту: 30.03.2016). – Назва з 
екрана. 

Àõåäæàêîâà Ë³ÿ

адвокат українських націонал-екстремістів
А Валерія Новодворська, … Лія Ахеджакова постають у ролі … адвока-
тів українських націонал-екстремістів. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 229.

Àõìåòîâ Ðèíàò

багатолітній фундатор режиму Януковича
[Не покарано не лише Януковича, який встиг утекти до Росії, а й жод-
ного з його поплічників, які залишаються в Україні.] Зокрема … багато-
літнього фундатора режиму Януковича – Рината Ахметова.

Васюнець Н. Як живе головний спонсор Януковича? [Електронний ре-
сурс] / Наталія Васюнець // Діловий Переяслав. – 2016. – 23 листоп. 
– Режим доступу: http://www.dilovyi.info/yak-zhyve-golovnyj-sponsor-
yanukovycha/ (дата запиту: 01.12.2016). – Назва з екрана.

бідний хлопець із шахтарської родини
Бідний хлопець із шахтарської родини і головний олігарх епохи Януко-
вича – це все про нього, про Рината Леонідовича Ахметова.
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Хлопці-олігархи: Ринат Ахметов [Електронний ресурс] // Еспресо. – 
2015. – 15 черв. – Режим доступу: http://espreso.tv/news/2015/06/15/
khlopci_oligarkhy_rinat_akhmetov  (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з 
екрана.

головний олігарх епохи Януковича
Бідний хлопець із шахтарської родини і головний олігарх епохи Януко-
вича – це все про нього, про Рината Леонідовича Ахметова.

Там само.

головний спонсор Януковича
[Не покарано не лише Януковича, який встиг утекти до Росії, а й жодно-
го з його поплічників, які залишаються в Україні.] Зокрема, й головного 
спонсора … Януковича – Рината Ахметова.

Васюнець Н. Як живе головний спонсор Януковича? [Електронний ре-
сурс] / Наталія Васюнець // Діловий Переяслав. – 2016. – 23 листоп. 
– Режим доступу: http://www.dilovyi.info/yak-zhyve-golovnyj-sponsor-
yanukovycha/ (дата запиту: 01.12.2016). – Назва з екрана.

господар Донбасу 
Нині всі ці старички, котрих господар Донбасу Ринат Ахметов купив за 
макарони, борошно, “згущенку”, тушонку тощо, не розуміють, за які 
кошти він їх підгодовує. 

Ярошенко Г. У будинок, де мешкав учасник АТО із сім’єю, кинули гра-
нату / Галина Ярошенко // Вечірня Полтава. – 2016. – 21 груд. – С. 5.

демонізований донецький магнат
[Почуваючись найвпливовішим олігархом та політиком у державі, Ко-
ломойський усе більше стає схожим на образ Ахметова в українсько-
му політичному дискурсі.] Однак, на відміну від демонізованого до-
нецького магната, Коломойський завдяки вдалому піару здобув собі 
патріотичну індульгенцію. 

Майданюк В. Коломойський – дволикий Янус української олігархії 
[Електронний ресурс] / Валерій Майданюк // Вголос. – 2015. – 23 бе-
рез. – Режим доступу: http://vgolos.com.ua/articles/kolomoyskyy__
dvolykyy_yanus_ukrainskoi_oligarhii_175669.html (дата запиту: 
23.04.2015). – Назва з екрана. 

добрий доктор Айболит
Добрий доктор Айболит [Ринат Ахметов] [Електронний ресурс] // Укра-
їнський тиждень : сайт журналу. – 2012. – 6 груд. – Режим доступу: http://m.
tyzhden.ua/publication/66858 (дата запиту: 10.11.2016). – Назва з екрана.

донецький підприємець
Першим серед українців і шостим серед найбагатших людей Централь-
ної та Східної Європи є донецький підприємець Ринат Ахметов.
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Степанчук І. Загін утратив одного бійця / Інна Степанчук // Україна мо-
лода. – 2004. – 29 верес. – С. 2.

єдиний мільярдер у світі, який розбагатів на крові
– Це єдиний мільярдер у світі, який розбагатів на крові, пройшовши 
по трупах зокрема й моїх друзів, разом із якими я ріс, тренувався в 
спортзалі, – констатував Олексій Тарасов.

Ярошенко Г. У будинок, де мешкав учасник АТО із сім’єю, кинули гра-
нату / Галина Ярошенко // Вечірня Полтава. – 2016. – 21 груд. – С. 5.

кит-важковаговик вітчизняної олігархічної системи
Три “кити-важковаговики” вітчизняної олігархічної системи: Пінчук, 
Тарута, Ахметов.

А як же Вова Морда?!! Свіжі “одкровення” від олігарха Тарути про те, 
хто фінансує … “Свободу” // Свобода. – 2014. – 18–24 груд. – С. 7.

колишній володар Донбасу
Шахтарські напівп’яні перформанси у Києві ніщо інше, як маріонеточ-
на вистава одного актора – колишнього володаря Донбасу Рината Ах-
метова, який намагається викачати якомога більше грошей з держави. 

Іванова В. Немає на Ахметова та його шахтарів української Тетчер 
[Електронний ресурс] / Вікторія Іванова // Depo.ua : сусп.-політ. пор-
тал для українців. – 2015. – 23 квіт. – Режим доступу: http://www.
depo.ua/ukr/life/navishcho-ahmetov-vlashtuvav-shahtarskiy-vertep-v-
kievi-23042015160000 (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

колишній вугільний і металургійний магнат з Донбасу
Колишній вугільний і металургійний магнат з Донбасу [Ринат Ахме-
тов] втратив свій вплив.

Горчаренко Р. Ринат Ахметов: повалений король Донбасу [Електро-
нний ресурс] / Роман Горчаренко, Катерина Каплюк // Deutsche Welle. 
– 2014. – 12 жовт. – Режим доступу: http://dw.com/p/1DT9h (дата за-
питу: 14.12.2016). – Назва з екрана.

компаньйон Януковича
Натомість саме компаньйон Януковича Ахметов разом із зятем Кучми 
Пінчуком “прихватизував” Криворіжсталь.

Борис Олійник пише новому Президенту // Голос України. – 2014. – 
11 листоп. – С. 2.

“король”Донбасу
Той факт, що керівниця фонду Ахметова Наталія Ізосімова стала хреще-
ною матір’ю молодшого сина Наталії Королевської – лише один з бага-
тьох аргументів про близькість проекту “Україна – вперед!” до “короля 
Донбасу” [Рината Ахметова].

Лещенко С. Партия Королевской: в поисках людей Ахметова [Елек-
тронний ресурс] / Сергій Лещенко // Українська правда : сайт газе-
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ти. – 2012. – 23 серп. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
rus/articles/2012/08/23/6971331/ (дата запиту: 14.11.2014). – Назва з 
екрана.

лідер українських капіталовласників
Незмінним навіть (до речі, вже третій рік поспіль) є лідер українських 
капіталовласників [Ринат Ахметов].

Степанчук І. Загін утратив одного бійця / Інна Степанчук // Україна мо-
лода. – 2004. – 29 верес. – С. 2.

найбагатший бізнесмен в Україні
Ринат Ахметов, депутат від Партії регіонів, є найбагатшим бізнесме-
ном в Україні.

Іваночко Я. Ахметов – найбагатший українець [Електронний ресурс] 
/ Ярослав Іваночко // Львівська пошта : сайт газети. – 2009. – 12 берез. 
– Режим доступу: http://www.lvivpost.net/ukraine/n/3596 (дата запи-
ту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

найбагатший підприємець країни
Останнім часом на галузевий ринок вийшли аж два нових виробники, 
причому одним із них є всесвітньо відомий Новокраматорський ма-
шинобудівний завод, а за ним легко проглядається бізнесова імперія 
найбагатшого підприємця країни Рината Ахметова.

Шешера А. Метушня ціною в мільярд / Андрій Шешера // Україна мо-
лода. – 2004. – 10 червня. – С. 6.

найбагатший українець
Іваночко Я. Ахметов – найбагатший українець [Електронний ресурс] 
/ Ярослав Іваночко //Львівська пошта : сайт газети. – 2009. – 12 берез. – Режим 
доступу: http://www.lvivpost.net/ukraine/n/3596  (дата запиту: 01.11.2009). – 
Назва з екрана.

олігарх №1
Олігарх №1 [Ринат Ахметов] міг вплинути на позицію побратимів по 
цеху і певну кількість депутатів. 

Рахманін С. Слабкі світу цього [Електронний ресурс] / Сергій Рахма-
нін // ZN.UA : інтернет-версія газети. – 2014. – 31 січ. – Режим досту-
пу: http://gazeta.dt.ua/internal/slabki-svitu-cogo-_.html (дата запиту: 
05.02.2014). – Назва з екрана. 

перший серед українців
Першим серед українців і шостим серед найбагатших людей Централь-
ної та Східної Європи є донецький підприємець Ринат Ахметов.

Степанчук І. Загін утратив одного бійця / Інна Степанчук // Україна мо-
лода. – 2004. – 29 верес. – С. 2.
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повалений король Донбасу

Горчаренко Р. Ринат Ахметов: Повалений король Донбасу [Електронний 
ресурс] / Роман Горчаренко, Катерина Каплюк // Deutsche Welle. – 2014. – 
12 жовт. – Режим доступу: http://dw.com/p/1DT9h (дата запиту: 14.12.2016). – 
Назва з екрана.

тіньовий “король” Донбасу

Приклад показав сам “тіньовий король” Донбасу Ринат Ахметов, який 
через свій футбольний клуб “Шахтар” перерахував аж 5 мільйонів.

Беспалько В. “Маніловщина” від Януковича / Віктор Беспалько 
// Україна молода. – 2004. – 1 лип. – С. 4.

фактичний господар Донбасу 

Колоритними героями анекдотів стали як новоспечені державні мужі, 
так і фактичний господар Донбасу мільярдер Ринат Ахметов зі своїм 
футбольним клубом “Шахтар”. 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 62. 

шостий серед найбагатших людей Центральної та Східної Європи

...шостим серед найбагатших людей Центральної та Східної Європи 
є донецький підприємець Ринат Ахметов.

Степанчук І. Загін утратив одного бійця / Інна Степанчук // Україна мо-
лода. – 2004. – 29 верес. – С. 2.

Áàãðîâ Ìèêîëà

рекордсмен зрадництва, запроданства та аморальності

Рекордсменом зрадництва, запроданства та аморальності став 
ректор Таврійського національного університету ім. В. Вернадського 
Микола Багров…

Лан П. “Кримські Герої” чи зрадники України? / П. Лан // Слово Про-
світи. – 2017. – 2–8 берез. – С. 2.

спритний і добре законспірований українофоб

Свою сутність цей спритний і добре законспірований українофоб [Ми-
кола Багров] відкрито продемонстрував в останні дні свого життя.

Там само.



Ïîë³òè÷íå ñüîãîäåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè

79

Áàçèëþê Îëåêñàíäð 

великоруський шовініст 
[Серед них (кандидатів на посаду президента) можна було віднайти 
діячів на будь-який політичний смак]. Великоруський шовініст – Олек-
сандр Базилюк. 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 10. 

повна єдність форми і змісту
[“…Коли на посаду президента в першому турі з’явились усі оті канди-
дати, у мене було таке враження, ніби я присутній у ляльковому театрі 
для збоченців.] Чудовий Базилюк – повна єдність форми і змісту, аб-
солютно схожий на раннього Суслова з речами Геббельса”, – драма-
тург Лесь Подерв’янський. 

Там само. – С. 12. 

ранній Суслов із речами Геббельса
[“…Коли на посаду президента в першому турі з’явились усі оті канди-
дати, у мене було таке враження, ніби я присутній у ляльковому театрі 
для збоченців.] Чудовий Базилюк – повна єдність форми і змісту, абсо-
лютно схожий на раннього Суслова з речами Геббельса”, – драматург 
Лесь Подерв’янський. 

Там само. – С. 12.

Áàç³â Âàñèëü

голос Кучми
У Ющенка готові судитись із “голосом Кучми” [Василем Базівим] [Елек-
тронний ресурс] // Українська правда : сайт газети. – 2006. – 13 жовт. – Режим 
доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2006/10/13/3165868/ (дата запиту: 
10.11.2006). – Назва з екрана.

Áàêàé ²ãîð

колишній Кучмин завгосп
“Нові” українські правоохоронці так палають бажанням познайомити-
ся з колишнім Кучминим “завгоспом” [Ігорем Бакаєм]…

Трохи грошей з офшорів до “України” // Україна молода. – 2005. – 
14 квіт. – С. 4.
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Áàëüöåðîâè÷ Ëåøåê

другий наш Яценюк
Бальцерович, якого витягли з нафталіну, – це другий наш Яценюк. 

Ляшко : нафталіновий Бальцерович – це другий Яценюк [Електронний 
ресурс] // YouTubeua. – 2016. – 5 берез. – Режим доступу: https://www.
youtube.com/watch?v=E3piTrdtHm8 (дата запиту: 11.03.2016). – Назва 
з екрана.

Áàëü÷óí [Áàë÷óí] Âîéöåõ

людина явно профнепридатна
[Не повірю, що це (рух на українських залізницях) робиться без відома 
керівника “Укрзалізниці” (Войцеха Бальчуна).] А якщо ж таки без відо-
ма, то ця людина явно профнепридатна і має бути негайно звільнена 
з посади. 

Час міжнародних аферистів // Свобода. – 2017. – 2–8 лют. – С. 4.

Áàññ Äåíèñ 

відповідальний за програму підкупу виборців “Турбота” у вигляді пайків 
“піплу”, який “хаває” і голосує за фізіономію на обгортці пайка

Зліва від Черновецького зібрався клуб екс-топ-менеджерів концерну 
“Правекс”: Ірена Кільчицька, цариця евакуаторів, Денис Басс, відпо-
відальний за програму підкупу виборців “Турбота” у вигляді пайків 
“піплу”, який “хаває” і голосує за фізіономію на обгортці пайка…

Шеляженко Ю. Черновецький не вміє програвати [Електронний ре-
сурс] / Юрій Шеляженко // ХайВей : Портал громадянської журналіс-
тики. – 2008. – 27 берез. – Режим доступу: http://h.ua/story/91015/ 
(дата запиту: 17.06.2010). – Назва з екрана.

Áàõòººâà Òåòÿíà 

колишній особистий лікар Віктора Януковича
Про це говорила нардеп Бахтєєва – колишній особистий лікар Віктора 
Януковича.

Артеменко Л. Верховна Рада визнала Росію країною-агресором / Ла-
риса Артеменко // Кременчуцький телеграфъ. – 2015. – 29 січ. – С. 7.
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“місіс трамадол-Донбас”
Подалися в опозиційні мироборці і єфремовська “принцеса копанок” 
та “кішчачий соціальний міністр” Наталія Королевська, і “місіс трама-
дол-Донбас” регіоналка Тетяна Бахтєєва. 

Чайка Р. Вовки в овечих шкурах [Електронний ресурс] / Роман Чайка 
// ТСН : сайт інформ. агентства. – 2014. – 22 верес. – Режим доступу: 
https://tsn.ua/analitika/vovki-v-ovechih-shkurah-369844.html (дата за-
питу: 24.09.2014). – Назва з екрана.  

опозиційний мироборець
Подалися в опозиційні мироборці і єфремовська “принцеса копанок” 
та “кішчачий соціальний міністр” Наталія Королевська, і “місіс трама-
дол-Донбас” регіоналка Тетяна Бахтєєва. 

Там само.

Áåçñìåðòíèé Ðîìàí

безсмертний посол
Шеремет П. Безсмертний посол [Роман Безсмертний] [Електронний ре-
сурс] / Павло Шеремет // Українська правда : сайт газети. – 2011. – 7 черв. – 
Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2011/06/7/6276435/ (дата 
запиту: 31.10.2011). – Назва з екрана.

Áåíäóê³äçå Êàõà

батько грузинських реформ
Ми б хотіли ще раз коротко переглянути історію створення нової Грузії, 
що відбувалась на наших очах, і згадати про основні рецепти якісних 
змін в пам’ять про “батька грузинських реформ”, інтелектуала, лібер-
таріанця ... – Каху Бендукідзе.

Ще раз про грузинські реформи [Електронний ресурс] // Міжнарод-
ний центр реформ. – Режим доступу: http://icrua.org/shhe-raz-pro-
gruzinski-reformi/ (дата запиту: 12.10.2016). – Назва з екрана.

людина, що змогла закласти фундамент нової прогресивної Грузії
Каха Бендукідзе став тією людиною, що змогла закласти фундамент 
нової прогресивної Грузії. 

Там само.

основний ідеолог економічного реформування в команді Саакашвілі
Основним ідеологом економічного реформування в команді Саакаш-
вілі був Каха Бендукідзе…
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Ференс Б. Реформи в Грузії: міфи та реальність [Електронний 
ресурс] / Богдан Ференс // Українська правда : сайт газети. – 
2012. – 17 квіт. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
columns/2012/04/17/6962851/ (дата запиту: 20.04.2012). – Назва з 
екрана. 

Áåíþê Áîãäàí

справжній патріот і націоналіст 
Знають, що він [Бенюк] – справжній патріот і націоналіст. 

“Цю війну треба довести до якогось логічного кінця ... ” : розмова з од-
ним із “найстаріших” вояків “Легіону Свободи”: про українізацію, осо-
бливий статус та “перемир’я” // Свобода. – 2016. – 13–19 жовт. – С. 8.

Áåðåçîâåöü Òàðàñ 

колишній політтехнолог Партії регіонів 
Йому [Володимирові Гройсману] підспівує й проплачений політолог 
(колись – політтехнолог Партії регіонів) ... Тарас Березовець.

Вінниця повстає проти реваншу старої влади // Свобода. – 2014. – 
11–17 груд. – С. 5.

піарник одіозного фальсифікатора Пилипишина
Йому [Володимирові Гройсману] підспівує … піарник одіозного фаль-
сифікатора Пилипишина Тарас Березовець.

Там само.

проплачений політолог
Йому [Володимирові Гройсману] підспівує й проплачений політолог … 
Тарас Березовець.

Там само.

Áåðåçþê Îëåã 

головний самопомічанець
Без докорів сумління натиснув зелену кнопку “за” … головний само-
помічанець Олег Березюк.

Верховна Рада зменшила українцям пенсії: свободівці голосували 
проти // Свобода. – 2015. – 5–11 берез. – С. 3.
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Áåðêóò³âö³ 
(ñï³âðîá³òíèêè ï³äðîçä³ëó ì³ë³ö³¿ îñîáëèâîãî

 ïðèçíà÷åííÿ ó ñêëàä³ ÌÂÑ Óêðà¿íè)

вартові порядку режиму Януковича

Біля стели Незалежності, де в ніч на 30 листопада вартові порядку ре-
жиму Януковича [беркутівці] побили студентів, зібралися учасники тих 
подій. 

Вітер О. Вони віддали найдорожче за те, що не продається / Ольга Ві-
тер // Голос України. – 2016. – 22 листоп. – С. 6.

“відморожені” в масках

Спочатку “відморожені” в масках [беркутівці] безкарно били готових 
не відступати пацанів.

Рахманін С. Корок [Електронний ресурс] / Сергій Рахманін // ZN.UA : 
інтернет-версія газети. – 2013. – 20 груд. – Режим доступу: http://
gazeta.dt.ua/internal/korok-_.html (дата запиту: 30.12.2013). – Назва з 
екрана. 

“відморожені” в шоломах

А потім “відморожені” в шоломах [беркутівці] безкарно били тих, хто 
не встиг втекти. 

Там само.

“відморозки”-виконавці

“Відморозків”-виконавців [беркутівців] нагородили.
Там само.

владна банда

Завтра загуде вся Україна, якщо “владна банда” [беркутівці] перешко-
джатиме обранню народного Президента. 

Крайній І. Народ іде! / Іван Крайній // Україна молода. – 2004. – 
16 берез. – С. 3. 

кілери, що холоднокровно вбивали своїх єдинокровних, майданівців, 
захищаючи бандюків 

Не чіпають кілерів – беркутівців, що холоднокровно вбивали своїх єди-
нокровних, майданівців, захищаючи бандюків, і нині працюють на тих-
таки посадах в органах.

Мотрич К. Непроминущі “кровосісі”, або Злети і падіння державотво-
рення / Катерина Мотрич // Слово Просвіти. – 2016. – 29–31 груд. – 
С. 2.
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лицарі золотого унітазу
Побачила наших бійців біля барикад, а з другого боку – порожньо, не 
видно … жодного лицаря золотого унітазу [беркутівця].

Токмань Г. Майдан: сторінка живої історії / Ганна Токмань. – 3-тє вид., 
випр. і доповн. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2016. – С. 95.

озброєні до зубів людолови у формі й без неї
Бо майданівці виступають голіруч, владці випустять на них озброєних 
до зубів людоловів у формі й без неї [беркутівців]. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 101.

орли Авакова
“Орли Авакова” [беркутівці] тісною шеренгою слухняно перегороди-
ли вінничанам вхід до будівлі обласної ради, підігнали туди навіть три 
броньовані автомобілі (!), яких так не вистачає у зоні війни. 

Вінниця повстає проти реваншу старої влади // Свобода. – 2014. – 
11–17 груд. – С. 5.

охоронці режиму Януковича
Одну майданівську агітмашину перемістили до Будинку офіцерів, щоб 
розширити коло слухачів, координатори Майдану були поруч – і рап-
том почався жорстокий каральний наступ охоронців режиму Янукови-
ча [беркутівців]. 

Токмань Г. Майдан: сторінка живої історії / Ганна Токмань. – 3-тє вид., 
випр. і доповн. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2016. – С. 14.

цербери режиму
Побачила наших бійців біля барикад, а з другого боку – порожньо, не 
видно … жодного цербера режиму [беркутівця]…

Там само. – С. 95.

Á³ëîç³ð Îêñàíà

відома “зеленим житом” співачка
Оксана Білозір – кумася гаранта … і відома “зеленим житом” співачка 
зайняла 19-те місце списку охочих стати “вхожими” до парламенту.

Понуркевич Н. Львівська сметанка в партійних списках [Електронний 
ресурс] / Наталка Понуркевич // Львівський портал. – 2006. – 11 січ. 
– Режим доступу: http://portal.lviv.ua/article/2006/01/11/144437 (дата 
запиту: 12.12.2016). – Назва з екрана.
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кумася гаранта
Оксана Білозір – кумася гаранта … зайняла 19-те місце списку охочих 
стати “вхожими” до парламенту.

Там само.

Á³ëîê³íü Ìèêîëà

креатура СДПУ (о)
Лідерка БЮТі додала тоді також, що … він [Микола Білокінь] є креату-
рою СДПУ (о)…

Лебідь Н. Президентський вибір міліції / Наталія Лебідь // Україна мо-
лода. – 2004. – 18 черв. – С. 4. 

людина Медведчука
Лідерка БЮТі додала тоді також, що … він [Микола Білокінь] є … люди-
ною Медведчука.

Там само.

Áëîõ³í Îëåã 

керманич біло-синіх
Лікарі заборонили керманичу “біло-синіх” [Олегові Блохіну] користува-
тися Інтернетом.

Блохіну заборонили сидіти в Інтернеті [Електронний ресурс] // ТСН : 
сайт інформ. агентства. – 2012. – 13 жовт. – Режим доступу: http://
prosport.tsn.ua/sport/blohinu-zaboronili-siditi-v-interneti.html?action=
sort&sort=popular&slice=0&limit=20 (дата запиту: 14.11.2016). – Назва 
з екрана.

Áîãàòèðüîâà Ðà¿ñà

одна з найбільших модниць українського парламенту
Регіоналка Раїса Богатирьова – одна із найбільших модниць україн-
ського парламенту.

Раїса Богатирьова має на грудях свастику [Електронний ресурс] 
// Bilshe.com. – 2012. – 15 груд. – Режим доступу: http://bilshe.com/
tabloid/raisa-bogatirova-mae-na-grudyah-svastiku-foto.html (дата запи-
ту: 15.12.2012). – Назва з екрана.
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Раїса Фантомасівна
Значно меншу кількість, проте не менш яскраву за емоційним забарв-
ленням, становлять перифрази імен інших сучасних політичних діячів: 
гарант Конституції, великий пасічник (Віктор Ющенко) … Раїса Фанто-
масівна (Раїса Богатирьова) … та ін.

Кобзар А. Найпомітніші фігури сучасного політичного життя крізь 
призму перифразу (за матеріалами ЗМІ) [Електронний ресурс] / 
А. Кобзар // Матеріали П’ятої науково-практичної конференції “Жур-
налістська освіта на Сумщині : набутки й проблеми” (27–28 травня 
2009 року). – Режим доступу: http://vuzlib.com.ua/articles/book/16039-
JUvіlejj_mikoli_gogolja_na_st/5.html (дата запиту: 09.12.2016). – Назва 
з екрана.

Áîãîìîëåöü Îëüãà

основна піарниця-лікарка
Згодом долучився [до надання допомоги потерпілим] Червоний Хрест, 
а вже потім основна піярниця-лікарка Богомолець, що стала до звич-
ної для себе роботи на Майдані: давати інтерв’ю…

Фаріон І. Між смертю та безсмертям / Ірина Фаріон // Слово Просвіти. 
– 2016. – 18–24 лют. – С. 3.

Áîãîñëîâñüêà ²ííà

брехуха безсовісна
“Пані Богословська, про те, що Ви чорнорота, знає вся країна і про те, 
що Ви брехуха безсовісна…”

Завальська Л. Стилістично знижена лексика в мовленні українських 
політиків (на матеріалі інтерактивного спілкування в умовах політич-
них ток-шоу) / Любов Завальська // Наукові записки Національного 
університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” : збірник на-
укових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новосе-
лецька. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозь-
ка академія”, 2015. – Вип. 52. – С. 109.

екс-голова Держкомітету з підтримки підприємництва 
З іншого боку, навряд чи варто відкидати можливість серйозної кон-
куренції, яку складатиме Медведчукові екс-голова Держкомітету з 
підтримки підприємництва … Інна Богословська... 

Аксанюк М. Куди впаде з престолу Медведчук / Михайло Аксанюк 
// Україна молода. – 2004. – 2 берез. – С. 1.
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Кармен Богословська
Кармен Богословська на НЛО [Електронний ресурс] // Українська правда : 
сайт газети. – 2001. – 8 жовт. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
news/2001/10/8/2984261/ (дата запиту: 14.11.2016). – Назва з екрана.

мадам кастрюлькіна
“Цей позов свідчить про те, що одіозна «регіоналка» [Інна Богослов-
ська] впізнала себе в словах «відьма» і «мадам кастрюлькіна» і тепер 
вимагає через суд гроші і спростувань”, – сказав Аронець.

Богословська позивається до “свободівця” через допис у соц-
мережі [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2013. – 22 серп. – Режим доступу: http://www.pravda.com.
ua/news/2013/08/22/6996514/ (дата запиту: 14.09.2013). – Назва 
з екрана.

одіозна регіоналка
...одіозна «регіоналка» [Інна Богословська] впізнала себе в словах 
«відьма» і «мадам кастрюлькіна» і тепер вимагає через суд гроші і 
спростувань”, – сказав Аронець.

Там само.

технічний кандидат у президенти
Л. Кравчук: Ви [Інно Богословська] як політичний бойовик стоїте на 
трибуні, зосереджені на одній людині, виконуєте повноваження тех-
нічного кандидата в президенти... 

Країна перманентного надзвичайного стану : телепрограма [ведучий 
Андрій Куликов ; гості програми: Олександр Скіпальський, Дмитро 
Табачник, Ігор Смешко] // Свобода слова : програма Телеканалу ІСТV. 
– 2009. – 9 листоп. – Режим доступу: http://politiky.net/content/країна-
перманентного-надзвичайного-стану-ictv-свобода-слова-91109 (дата 
запиту: 15.11.2009). – Назва з екрана.

чорнорота відьма
Ляшко ж у відповідь обізвав Богословську “чорноротою відьмою”.

Мула В. Ляшко прийшов до Шустера з вилами і обізвав Богословську 
“чорноротою відьмою” [Електронний ресурс] / Володимир Мула 
// Телепростір. – 2012. – 8 верес. – Режим доступу: https://teleprostir.
com/teleprostir/live/show-17291-liashko-priishov-do-shustera-z-vilami-i-
obizvav-boghoslovsku-chornorotoiu-vidmoiu (дата запиту: 08.09.2012). 
– Назва з екрана.

яскрава представниця команди президентського зятя Віктора Пінчука на 
минулих виборах

З іншого боку, навряд чи варто відкидати можливість серйозної конку-
ренції, яку складатиме Медведчукові … яскрава представниця коман-
ди президентського зятя Віктора Пінчука на минулих виборах Інна 
Богословська... 
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Аксанюк М. Куди впаде з престолу Медведчук / Михайло Аксанюк 
// Україна молода. – 2004. – 2 берез. – С. 1.

Áîéêî Áîãäàí

рухівський двійник
Богдан Бойко працює “пилососом” на вже звичному для себе полі ру-
хівського “двійника”.

Лиховій Д. Уся кандидатська рать / Дмитро Лиховій // Україна молода. 
– 2004. – 6 серп. – С. 4.

Áîéêî Þð³é

кремлівська агентура в Україні
У своїх брудних провокаціях кремлівська агентура в Україні – Ти-
мошенко, Медведчук, Бойко, Льовочкін, сепаратистський Інтер – на-
магалися використати втемну мого побратима, Героя України Юрія 
Шухевича.

Рябошапка А. Головний “радикал” [Олег Ляшко] знайшов у Раді 
прокремлівську зозулю [Електронний ресурс] / Ася Рябошапка // 
Znaj.ua: інформ. портал. – 2016. – 17 листоп. – Режим доступу: 
http://znaj.ua/news/politics/76272/golovnij-radikal-znajshov-u-radi-
prokremlivsku-zozulyu.html (дата запиту: 29.11.2016 ). – Назва з екрана.

лідер одноразової партії “колишніх”
А щодо лідера одноразової партії “колишніх” Юрія Бойка, то в про-
куратурі Латвії та Великобританії є чимало цікавого про “бомжів” і фік-
тивні компанії, які купували “вишки Бойка” і з мільйонера перетворю-
вали дядю Юру на мільярдера. 

Чайка Р. Вовки в овечих шкурах [Електронний ресурс] / Роман Чайка 
// ТСН : сайт інформ. агентства. – 2014. – 22 верес. – Режим доступу: 
https://tsn.ua/analitika/vovki-v-ovechih-shkurah-369844.html (дата за-
питу: 24.09.2014). – Назва з екрана.

людина Леоніда Кучми
Юрія Бойка вважають людиною Леоніда Кучми.

Нечипорук М. Нафтогаз: кран-ти! / Микита Нечипорук // Україна мо-
лода. – 2004. – 25 черв. – С. 4.

справжній “опозиціонер-проффесіонал”
…“нєкто Бойко” – … справжній “опозиціонер-проффесіонал”

Чайка Р. Вовки в овечих шкурах [Електронний ресурс] / Роман Чайка 
// ТСН : сайт інформ. агентства. – 2014. – 22 верес. – Режим доступу: 
https://tsn.ua/analitika/vovki-v-ovechih-shkurah-369844.html (дата за-
питу: 24.09.2014). – Назва з екрана.  
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Áîëäèðºâ Þð³é 

православний поет 
…Колеги по ПР-фракції вирішили, що “православний поет”, як назвало 
Болдирєва одне релігійне видання, їм не дуже потрібний.

Вірші про Тимошенко і “Свободу” – лебедина пісня регіонала Бол-
дирєва [Електронний ресурс] // Тиждень.ua : сайт вид. – 2012. – 
20 листоп. – Режим доступу: http://m.tyzhden.ua/publication/65487 
(дата запиту: 15.11.2016). – Назва з екрана.

Áîíäàðåíêî Îëåíà

адвокат терористів, які вбивають українських патріотів на Донбасі
Мені було прикро, що він солідаризується з дебільними аргументами 
Олени Бондаренко, Нестора Шуфрича й Михайла Чечетова – тодіш-
ніх адвокатів влади, а нині вже адвокатів терористів, які вбивають 
українських патріотів на Донбасі.

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 104.

недолюдина, яка була одним із авторів розв’язання війни на Донбасі 
Але я чітко розумію, що цей панич (Вілкул) втратив почуття реальності! 
Притягнув цю недолюдину [Олену Бондаренко],  яка була однією з ав-
торів розв’язання війни на Донбасі.

Шанковський О. В Раді обурилися візитом регіоналки Бондарен-
ко [Електронний ресурс] / Олег Шанковський // Українська правда : 
сайт газети. – 2016. – 3 листоп. – Режим доступу: http://www.pravda.
com.ua/news/2016/11/3/7125644/ (дата запиту: 11.12.2016). – Назва 
з екрана.

одіозна екс-регіоналка
Одіозна екс-регіоналка Бондаренко прийшла у Верховну Раду [Елек-
тронний ресурс] // Новое время. – 2016. – 3 листоп. – Режим доступу: http://
nv.ua/ukr/ukraine/politics/eks-regionalka-bondarenko-prijshla-u-verhovnu-
radu-259984.ht (дата запиту: 14.12.2016). – Назва з екрана.

тодішній адвокат влади 
Мені було прикро, що він солідаризується з дебільними аргументами 
Олени Бондаренко, Нестора Шуфрича й Михайла Чечетова – тодішніх 
адвокатів влади, а нині вже адвокатів терористів, які вбивають україн-
ських патріотів на Донбасі.
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Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 104.

яскравий пропагандист “русского мира”

“Зараз у кулуарах Верховної Ради з’явилася яскравий пропагандист 
«русского мира» Олена Бондаренко…” 

Шанковський О. В Раді обурилися візитом регіоналки Бондарен-
ко [Електронний ресурс] / Олег Шанковський // Українська правда : 
сайт газети. – 2016. – 3 листоп. – Режим доступу: http://www.pravda.
com.ua/news/2016/11/3/7125644/ (дата запиту: 11.12.2016). – Назва 
з екрана.

Áðîäñüêèé Ìèõàéëî

голова партії “Яблуко” 

Свою версію справжніх причин відставки молодого екс-міністра [Вале-
рія Хорошковського] оприлюднив у матеріалі для “Української правди” 
і голова партії “Яблуко” Михайло Бродський.

Дідушок І. “Озимі” зійдуть восени? / Іван Дідушок // Голос України. – 
2004. – 9 січ. – С. 3.

головний “яблучник”

Частина членів ЦВК (меншість) голосувала проти реєстрації головного 
“яблучника” [Михайла Бродського].

Іванів Д. Вибори – без родзинки “Яблука”? / Данило Іванів // Україна 
молода. – 2004. – 12 серп. – С. 3.

лідер фруктової опозиції

Лідер фруктової опозиції [Михайло Бродський] стверджує, що від-
ставка бунтівника Хорошковського “підгадана” навмисне для того, 
щоб висунути “озимого” політика в президенти.

Дідушок І. “Озимі” зійдуть восени? / Іван Дідушок // Голос України. – 
2004. – 9 січ. – С. 3.

лідер “Яблука”

Лідер “Яблука” [Михайло Бродський] стверджує, що перед “кіндер-
сюрпризом” … стоїть завдання “попаcтися у східній і південно-східній 
частині України на електоральному полі Віктора Ющенка”. 

Там само.
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“яблучний” екс-нардеп
Довелося визнати і те, що “яблучний” екс-нардеп, якого підтримувала 
“Наша Україна”, за словами голови офісу “НУ” Олега Рибачука, старту-
вав у виборчій кампанії з 0,6 – процентного рейтингу. 

Аксанюк М. Різьблення “болгаркою” у виконанні влади / Михайло Ак-
санюк // Україна молода. – 2004. – 2 черв. – С. 3.

яблучний лідер
За такий крок, за версією яблучного лідера [Михайла Бродського], Хо-
рошковському в майбутньому добряче віддячать.

Дідушок І. “Озимі” зійдуть восени? / Іван Дідушок // Голос України. – 
2004. – 9 січ. – С. 3.

Áðîíèöüêà Âëàäèñëàâà

активна учасниця проросійських мітингів у Харкові
Як повідомив голова Харківської обласної “Свободи” Ігор Швайка, ще в 
2014 році Броницька була активною учасницею проросійських мітин-
гів у Харкові, давала інтерв’ю  одіозним російським ЗМІ про “фашистів 
в Україні”, писала вірші про “сатанинський Євромайдан” та “нацист-
ську шушваль”. 

У Харкові викладачка вихваляє “ополченців Донбасу” // Свобода. – 
2017. – 2–8 лют. – С. 5.

викладачка із сепаратистськими поглядами
Виявляється, нині в українських вишах спокійненько працюють викла-
дачі з сепаратистськими поглядами. [Одна з таких … – викладачка 
Харківського національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого (Національної юридичної академії) Владислава Броницька…]

Там само.
одна з палких прихильниць “ДНР–ЛНР”

Одна з … палких прихильниць “ДНР–ЛНР” – викладачка Харківського 
національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (На-
ціональної юридичної академії) Владислава Броницька… 

Там само.

Áóáëèê Þð³é 

абсолютно чемна людина
Справив він [Юрій Бублик] враження на мене абсолютно чемної лю-
дини…
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Про особливості роботи над проектом : [інтерв’ю записала Марія Пе-
лих] // Рідний край : альманах Полтавського національного педагогіч-
ного університету. – 2015. – № 2 (33). – С. 52.

активний борець із корупцією
Інші народні обранці – мільярдер Костянтин Жеваго і активні борці з 
корупцією Ігор Мосійчук, Сергій Каплін та Юрій Бублик – не надто по-
спішають оприлюднювати свої статки.

Народні депутати з Полтавщини не поспішають оприлюднювати 
свої статки: тільки один депутат з Полтавщини подав електронну 
декларацію [Електронний ресурс] // Depo.ua : сусп.-політ. портал 
для українців. – 2016. – 19 жовт. – Режим доступу: http://poltava.
depo.ua/ukr/poltava/narodni-deputati-z-poltavshchini-ne-pospishayut-
oprilyudnyuvati-19102016130800 (дата запиту: 28.11.2016). – Назва з 
екрана.

відомий свободівець
Я думаю, всі знають [Юрій Бублик] – це відомий “свободівець”…

Про особливості роботи над проектом : [інтерв’ю записала Марія Пе-
лих] // Рідний край : альманах Полтавського національного педагогіч-
ного університету. – 2015. – № 2 (33). – С. 52.

Áóçèíà Îëåñü
войовничий українофоб

[Знаєте, я люблю Андруховича, а хтось – російськомовного Куркова.] 
Але це аж ніяк не завадить нам порозумітися і знайти спільний зна-
менник проти войовничого українофоба Бузини.

Буткевич Б. Юрій Луценко: «Необхідно зупинити квотно-партійну 
анархію» [Електронний ресурс] / Богдан Буткевич // Тиждень.ua : 
сайт вид. – 2014. – 20 берез. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/
Politics/105401 (дата запиту: 12.04.2014). – Назва з екрана.  

Áóëàòîâ Äìèòðî

лідер Автомайдану
Лідер Автомайдану Дмитро Булатов, який зник в ніч з 22 січня, через 
тиждень знайшовся в селі Вишеньки Бориспільського району під Киє-
вом.

Булатов розповів, як викрадачі катували його [Електронний ресурс] 
// Українська правда : сайт газети. – 2014. – 30 січ. – Режим доступу: 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/01/30/7012136/ (дата запиту: 
24.11.2016). – Назва з екрана.
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Áóëüáà Ñòåïàí

вірний “зброєносець” авторитетного лідера
А в 2002 році вірний “зброєносець” авторитетного лідера [Степан 
Бульба] потрапляє в першу, стовідсотково прохідну десятку партійного 
списку на виборах до Верховної Ради.

Неїжмак В. А повернись-но, “синку” Морозе / Василь Неїжмак // Укра-
їна молода. – 2005. – 9 лют. – С. 5.

професійний військовий
Хто ж він, новий “губернатор” області Степан Бульба? Передусім – про-
фесійний військовий, випускник Московської військово-інженерної 
академії. 

Там само.

Âàñèëüºâ Ãåííàä³é 

шеф Різницької
“Судді гроші не отримали, але по суті до них зверталися”, – сказав шеф 
Різницької [Геннадій Васильєв].

Посадити Юлю мріяв кожен шеф ГПУ // Україна молода. – 2004. – 
11 черв. – С. 3.

Âàùóê Êàòåðèíà 

відомий захисник інтересів селянства
Завітала … до Угринова й народний депутат України, відомий захисник 
інтересів селянства Катерина Ващук.

Турак таки відкрив міні-завод, де виготовляють натуральні молочні 
продукти [Електронний ресурс] // VIP : Волинський інформ. портал. 
– 2012. – 28 берез. – Режим доступу: http://vip.volyn.ua/turak-taki-
vidkriv-mini-zavod-de-vigotovlyayut-naturalni-molochni-produkti-foto 
(дата запиту: 14.04.2012). – Назва з екрана.

один із найвпливовіших аграріїв
Катерина Ващук – народний депутат і один iз найвпливовіших “агра-
ріїв”.

Дідушок І. Село – воно й у парламенті село / Іван Дідушок // Україна 
молода. – 2004. – 2 черв. – С. 3.
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Â³ëêóë Îëåêñàíäð

той самий, який від тата-мера з Кривого Рогу привозив загони озброєних 
“гопників-тітушок” для проламування черепів любим дніпропетровцям на 
зимовому Майдані

[До першої десятки “мирної партії” увійшов екс-губернатор Дніпропе-
тровщини Олександр Вілкул.] Так, той самий, який від тата-мера з 
Кривого Рогу привозив загони озброєних “гопників-тітушок” для про-
ламування черепів любим дніпропетровцям на зимовому Майдані. 

Чайка Р. Вовки в овечих шкурах [Електронний ресурс] / Роман Чайка 
// ТСН : сайт інформ. агентства. – 2014. – 22 верес. – Режим доступу: 
https://tsn.ua/analitika/vovki-v-ovechih-shkurah-369844.html (дата за-
питу: 24.09.2014). – Назва з екрана.  

Â³ëêóë Þð³é
ставленик Ахметова

[Арсеній Яценюк – прем’єр.] Це набагато краще, ніж член “сім’ї” Пре-
зидента Арбузов, чи ставленик Ахметова Вілкул, чи намісник Москви 
Медведчук.

Карпенко О. У пошуках утраченого миру, або “Півцарства за коня!” 
[Електронний ресурс] / О. Карпенко // Сільські вісті : сайт газети. – 
2014. – 28 січ. – Режим доступу: http://www.silskivisti.kiev.ua/19057/
print.php?n=21038 (дата запиту: 01.11.2014). – Назва з екрана.

Â³íñüêèé Éîñèï
права рука Мороза 

А якщо цих портфелів соціалістам не дадуть, то, за словами правої руки 
Мороза Йосипа Вінського, який такий варіант коментував, Соцпартія у 
“глуху опозицію не піде”, але щоразу визначатиметься, чи підтримува-
ти владу в тому або іншому випадку. 

Шовкун Л. Кабмін запалює вогні / Леся Шовкун // Україна молода. – 
2005. – 3 лют. – С. 1.

Â³òðåíêî Íàòàë³ÿ

агресивна соціалістка
…Ви зобов’язані виконувати Указ Президента, а не суперечити йому як 
агресивна соціалістка Наталія Вітренко.

Вербицький І. Бюджет Кличка: збільшення витрат заради економії 
[Електронний ресурс] / Іван Вербицький // Українська правда : сайт 
газети. – 2014. – 8 жовт. – Режим доступу:  http://kiev.pravda.com.
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ua/columns/5434e0a63b297/view_print/ (дата запиту: 12.10.2014). – 
Назва з екрана.

антиукраїнська сірома
Ставила Москва раніше і на Симоненка, і на Мороза, і на Вітренко, і ще 
на іншу антиукраїнську сірому, але “шафа не грає”.

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 19.

борець з удаваною несправедливістю 
Тому немає потреби панам-товаришам Морозу, Вітренко, Януковичу 
та іншим “борцям” з … удаваною несправедливістю чинити безпід-
ставний галас навколо неіснуючої “українізації”.

Бурнашов Г. Ганьбити свою Вітчизну – означає зраджувати її / Генна-
дій Бурнашов // Літературна Україна. – 2006. – 19 січ. – С. 3. 

Жириновський у спідниці
Спікер ВР Олександр Ткаченко має рейтинг на рівні 7 відсотків; лідер 
“прогресивних соціалістів” Наталія Вітренко (“Жириновський у спідни-
ці”) – 5 відсотків.

Шульгач Т. Чи того Кучму підтримуватиме Єльцин? [Електронний ре-
сурс] / Тетяна Шульгач // День : сайт газети. – 1999. – 10 лип. – Ре-
жим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobici/chi-togo-kuchmu-
pidtrimuvatime-ielcin (дата запиту: 12.04.2006). – Назва з екрана.

експресивна жінка
Експресивна жінка [Наталія Вітренко] позувала з буцімто своїм літнім 
уловом.

Вітренко длубалася на кризі й ловила рибу з собакою [Електронний 
ресурс] // Українська правда. Табло ID. – 2011. – 8 лют. – Режим досту-
пу: https://tabloid.pravda.com.ua/lounge/4d5117d278165 (дата запиту: 
10.04.2011). – Назва з екрана.

конотопська відьма 
Значно меншу кількість, проте не менш яскраву за емоційним забарв-
ленням, становлять перифрази імен інших сучасних політичних діячів: 
гарант Конституції, великий пасічник (Віктор Ющенко) … конотопська 
відьма (Наталія Вітренко) … та ін.

Кобзар А. Найпомітніші фігури сучасного політичного життя 
крізь призму перифразу (за матеріалами ЗМІ) [Електронний ре-
сурс] / Андрій Кобзар, Інна Гаврилюк // Матеріали П’ятої на-
уково-практичної конференції “Журналістська освіта на Сум-
щині : набутки й проблеми” (27–28 травня 2009 року). – Ре-
жим доступу: http://vuzlib.com.ua/articles/book/16039-JUvіlejj_
mikoli_gogolja_na_st/5.html  (дата запиту: 09.12.2016). – Назва 
з екрана.
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конотопська пані 
Кримчанам залишається тільки повірити, що конотопська пані Вітрен-
ко завояжувала до Криму не за їхніми настроями і голосами (бо десь-
інде не добирає), а щастя їхнього ради.

Хтось у Крим по сіль, а хтось – по голоси ... [Електронний ресурс] // Крим-
ська світлиця : всеукр. громад.-політ. та літ. газ. – 2006. – 10 берез. – 
Режим доступу: http://svitlytsia.crimea.ua/?section=article&artID=3676 
(дата запиту: 15.12.2016). – Назва з екрана.

конотопська фея
Виборцi зрозумiли, нарештi, чиї iнтереси насправдi вiдстоювала “ко-
нотопська фея”, як влучно її [Наталію Вітренко] охарактеризували на 
теледебатах. 

Омельченко О. Потрібні зміни [Електронний ресурс] / Олександр 
Омельченко // Чернівецька газета “Час” : сайт газети. – 2002. – Режим 
доступу: http://www.chas.cv.ua/14/3.htm (дата запиту: 03.11.2016). – 
Назва з екрана.

лідерка прогресивних соціалістів
Лідерка “прогресивних соціалістів” України Наталія Вітренко привіта-
ла новообраного президента США Дональда Трампа…

Вітренко попросила Трампа врятувати Україну від “неонацистів” [Елек-
тронний ресурс] // Українська правда : сайт газети. – 2016. – 9 листоп. – 
Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2016/11/9/7126284/ 
(дата запиту: 10.11.2016). – Назва з екрана.

найпрогресивніша з усіх соціалісток
…Наталю Михайлівну Вітренко до “мальків” зараховувати було б що-
найменше помилкою, адже раніше найпрогресивнішій з усіх соціаліс-
ток не лише вдавалося поховати президентські перспективи затятого 
опонента Олександра Мороза, а й примоститися зовсім поруч із ліде-
рами великих перегонів за право ввійти до найвищого кабінету дер-
жави.

Кріт З. А інші як? / Зоряна Кріт // Україна молода. – 2004. – 6 лип. – С. 5.

найпрогресивніша соціалістка
На квітневих слуханнях у Держдумі про Великий договір між РФ–Укра-
їною пані Вітренко, найпрогресивніша соціалістка і в минулому також 
народний депутат України, заявила таке: “Нужно не договариваться, 
а идти в наступление, в частности, «колоть страну пополам» и делать 
«антиоранжевый блок»”. 

Чайка Р. Як гартувалася вата [Електронний ресурс] / Роман Чайка 
// ТСН : сайт інформ. агентства. – 2014. – 30 верес. – Режим доступу: 
http://tsn.ua/analitika/yak-gartuvalasya-vata-371376.html (дата запиту: 
12.10.2014). – Назва з екрана.
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несамовита опозиціонерка
Роль прирученої Банковою несамовитої опозиціонерки в Україні до-
недавна грала прогресивна соціалістка Наталія Вітренко. 

Іванів Д. Петрові батоги в січні / Данило Іванів // Україна молода. – 
2004. – 3 лют. – С. 5.

нова зірка державного й пінчуківського телебачення 
Вітренко, нова зірка державного і пінчуківського телебачення, сама 
не помітила, як визнала достовірність свіжих епізодів плівок Мельни-
ченка.

Амчук Л. Вітренко: Америка рятує Ющенка від в’язниці [Електро-
нний ресурс] / Леонід Амчук // Українська правда : сайт газети. 
– 2002. – 5 берез. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
news/2002/03/5/2987391/ (дата запиту: 03.11.2016). – Назва з екрана.

пан-товариш
Тому немає потреби панам-товаришам Морозу, Вітренко, Януковичу 
та іншим “борцям” з якоюсь удаваною несправедливістю чинити без-
підставний галас навколо неіснуючої “українізації”.

Бурнашов Г. Ганьбити свою Вітчизну – означає зраджувати її / Генна-
дій Бурнашов // Літературна Україна. – 2006. – 19 січ. – С. 3. 

перша опозиціонерка
Нарешті Вітренко стала першою опозиціонеркою. 

Гдаль Б. Вітренко не хоче ні в НАТО, ні в Москву / Богдан Гдаль // Сло-
во Просвіти. – 2016. – 3–9 берез. – С. 3.

політична прогресивна проститутка
Значно меншу кількість, проте не менш яскраву за емоційним забарв-
ленням, становлять перифрази імен інших сучасних політичних діячів: 
гарант Конституції, великий пасіч ник (Віктор Ющенко), шоколадний 
заєць (Петро Порошенко), політична прогресивна проститутка (На-
талія Вітренко)…

Кобзар А. Найпомітніші фігури сучасного політичного життя крізь 
призму перифразу (за матеріалами ЗМІ) [Електронний ресурс] / 
А. Кобзар // Матеріали П’ятої науково-практичної конференції “Жур-
налістська освіта на Сумщині : набутки й проблеми” (27–28 травня 
2009 року). – Режим доступу: http://vuzlib.com.ua/articles/book/16039-
JUvіlejj_mikoli_gogolja_na_st/5.html  (дата запиту: 09.12.2016). – Назва 
з екрана.

політичний сателіт Кучми
[Спікер ВР Олександр Ткаченко має рейтинг на рівні 7 відсотків; лідер 
“прогресивних соціалістів” Наталія Вітренко (“Жириновський у спідни-
ці”) – 5 відсотків.] Утім, Вітренко більшість спостерігачів схильні вважа-
ти політичним сателітом Кучми.
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Шульгач Т. Чи того Кучму підтримуватиме Єльцин? [Електронний ре-
сурс] / Тетяна Шульгач // День : сайт газети. – 1999. – 10 лип. – Ре-
жим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobici/chi-togo-kuchmu-
pidtrimuvatime-ielcin (дата запиту: 12.04.2006). – Назва з екрана.

полум’яна опозиціонерка
Полум’яна опозиціонерка [Наталія Вітренко], яка під час передвибор-
ної кампанії гартувала себе постійними вуличними акціями на Сході 
України, а потім намагалася захищати стоси “доказів” про фальсифіка-
ції на користь Ющенка, зрозуміла, що роботи в неї додалося. 

Гдаль Б. Вітренко не хоче ні в НАТО, ні в Москву / Богдан Гдаль // Сло-
во Просвіти. – 2016. – 3–9 берез. – С. 3.

полум’яна революціонерка 
Свій вклад робила як полум’яна революціонерка Наталія Вітренко, так 
і нинішній знавіснілий українофоб Вадим Колесніченко. 

Нагорний О. Як зруйнувати барикади недовіри в Соборній Україні? 
[Електронний ресурс] / Олександр Нагорний // Волинь : незалежна 
громад.-політ. газ. – 2014. – 4 січ. – Режим доступу: http://archive.volyn.
com.ua/ ?rub=32&article=0&arch=1625 (дата запиту: 15.12. 2016). – 
Назва з екрана.

полум’яна товаришка
Втім полум’яна товаришка Вітренко разом зі своїм вірним зброєнос-
цем Володимиром Марченком також проголошувала об’єднавчі ідеї, 
закликаючи згуртуватися в одну народну опозицію всі сили, які на пре-
зидентських виборах підтримували Віктора Януковича. 

Млявий першотравень // Україна молода. – 2005. – 5 трав. – С. 6.

приручена Банковою несамовита опозиціонерка в Україні
Роль прирученої Банковою несамовитої опозиціонерки в Україні доне-
давна грала прогресивна соціалістка Наталія Вітренко. 

Іванів Д. Петрові батоги в січні / Данило Іванів // Україна молода. – 
2004. – 3 лют. – С. 5.

прогресистка-соціалістка
Прогресистка-соціалістка Вітренко услід за лідерами Соцпартії та 
КПУ Олександром Морозом і Петром Симоненком стала третьою 
представницею табору лівих, яка претендує на президентство. 

Кріт З. А інші як? / Зоряна Кріт // Україна молода. – 2004. – 6 лип. – С. 5.

рушій соціалістичного прогресу
Вітренко: Рушій соціалістичного прогресу. 

Там само.
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третя представниця табору лівих, яка претендує на президентство
Прогресистка-соціалістка Вітренко услід за лідерами Соцпартії та КПУ 
Олександром Морозом і Петром Симоненком стала третьою пред-
ставницею табору лівих, яка претендує на президентство. 

Там само.

український Жириновський
Наталія Вітренко. Український Жириновський [Електронний ресурс] // Лю-
страція : громадська організація. – 2009. – 26 трав. – Режим доступу: http://
www.lustration.org.ua/наталія-вітренко-український-жирино/ (дата запиту: 
17.12.2009). – Назва з екрана.

Âîºâîä³í Îëåã 

людина Януковича, за якою плаче люстрація
Закарпатською СБУ керувала людина Януковича [Олег Воєводін], за 
якою плаче люстрація. 

Хроніки щасливого повернення колишніх // Свобода. – 2015. – 
23–29 лип. – С. 5.

Âîëêîâ Îëåêñàíäð

директор-розпорядник парламенту
У ті дні радник президента Кучми і “директор-розпорядник парламен-
ту” [Олександр Волков] демонстрував дива відкритості – він погоджу-
вався давати коментарі журналістам!

Лещенко С. Олігархи на виборах: Коломойський ставить на Кличка, 
Пінчук розкладає у всі кошики [Електронний ресурс] / Сергій Лещенко 
// Українська правда : сайт газети. – 2012. – 7 верес. – Режим досту-
пу: http://www.pravda.com.ua/articles/2012/09/7/6972227/view_print/ 
(дата запиту: 10.11.2012). – Назва з екрана.

колишній “директор-розпорядник” Верховної Ради
Коли колишній “директор-розпорядник” ВР Олександр Волков ще 
за місяць до того, як поряд із прізвищем Тимошенко з’явилося слово 
“Прем’єр” із магічним “в.о.”, пообіцяв зібрати за неї в парламенті зна-
чно більше, ніж потрібні для затвердження глави уряду, – 226 голосів. 

Шовкун Л. Кабмін запалює вогні / Леся Шовкун // Україна молода. – 
2005. – 3 лют. – С. 1.

колишній друг Кучми
 [У тому, що політична реформа не народиться раніше квітня, був пе-
реконаний і один із найвагоміших “більшовиків” Олександр Волков…]  
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Колишній друг Кучми вважає, що зміни до Конституції ухвалять ... не 
раніше середини травня. 

Кріт З. Реформонетримання / Зоряна Кріт // Голос України – 2004. – 
24 берез. – С. 3.

людина, яка зробила Леоніда Кучму Президентом
Колись О. Волкова називали людиною, яка зробила Л. Кучму Прези-
дентом. 

Шовкун Л. Волков Олександр: Я почекаю, на чий … муха сяде / Леся 
Шовкун // Україна молода. – 2004. – 4 черв. – С. 4.

масивний у прямому сенсі слова нардеп
Цей масивний у прямому сенсі слова нардеп завжди на виду і завжди 
в центрі уваги журналістів, які за те й люблять Олександра Михайло-
вича, що від нього можна почути ТАКЕ, чого при тверезому розумі не 
скаже жоден інший політичний діяч.

Там само.

один із найвагоміших “більшовиків”
У тому, що політична реформа не народиться раніше квітня, був пере-
конаний і один із найвагоміших “більшовиків” Олександр Волков…

Кріт З. Реформонетримання / Зоряна Кріт // Голос України – 
2004. – 24 берез. – С. 3.

парламентський “важковаговик”
Звісно, до Волкова можна ставитися по-різному, але особисто поспіл-
кувавшись із парламентським “важковаговиком” ... мимоволі почи-
нають поважати навіть найзатятіші опоненти.

Шовкун Л. Волков Олександр: Я почекаю, на чий … муха сяде / Леся 
Шовкун // Україна молода. – 2004. – 4 черв. – С. 4.

Âîðîíà Ïåòðî

держслужбовець, який служить нашій Україні
Неїжмак В. Держслужбовець, який служить нашій Україні [Петро Во-
рона] / Василь Неїжмак // Україна молода. – 2004. – 26 трав. – С. 4.

захисник простого люду 
Саме як ... захисника простого люду на минулих виборах ті ж таки 
оржичани обрали його [Петра Ворону] депутатом обласної ради.

Там само.

керманич полтавського Євромайдану
Розмову голів ОДА Удовіченка й облради Івана Момота з нардепами 
Юрієм Бубликом, Олегом Сиротюком (ВО “Свобода”), Сергієм Каплі-
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ним (“Удар”), Валерієм Головком (ВО “Батьківщина”) та керманичами 
полтавського євромайдану – Петром Вороною (“Удар”) й Олегом Пус-
товгаром (“За Україну!”) – показували в ефірі обласного телебачення. 

Шебеліст С. На хвилях революційного протесту : хроніка полтавсько-
го Євромайдану / Сергій Шебеліст // Рідний край : альманах Полтав-
ського національного педагогічного університету. – 2015. – № 2 (33). 
– С. 40.

опозиціонер-нашоукраїнець
Саме як опозиціонера-“нашоукраїнця” і водночас захисника простого 
люду на минулих виборах ті ж таки оржичани обрали його [Петра Во-
рону] депутатом обласної ради.

Неїжмак В. Держслужбовець, який служить нашій Україні / Василь Не-
їжмак // Україна молода. – 2004. – 26 трав. – С. 4.

Âîðîíåíêîâ Äåíèñ

московський засланець
Тож очеви дно, що Вороненков – московський засланець. 

Все найкраще – комуністам з Держдуми РФ?! // Свобода. – 2017. – 
23 лют. – 1 берез. – С. 5.

Âîùåâñüêèé Âàëåð³é 

політичний “колобок” із часів Кучми
“Радикал” Ляшка віце-прем’єр Валерій Вощевський – політичний “ко-
лобок” з часів Кучми.

Новий Кабмін: іноземці, менеджери олігархів, просто топ-менеджери 
та інвестбанкіри: чи це саме ті люди, яких чекала Україна? // Свобода. 
– 2014. – 4–10 груд. – С. 2.

радикал Ляшка
“Радикал” Ляшка віце-прем’єр Валерій Вощевський – політичний “ко-
лобок” з часів Кучми.

Там само.

Â’ÿòðîâè÷ Âîëîäèìèð 

одне із найбільш упізнаваних облич Майдану
Історик та громадський активіст [Володимир В’ятрович] є одним із най-
більш упізнаваних облич Майдану…
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Відсутність лідера на Майдані – це не історичне прокляття, а укра-
їнська волелюбність, яка межує з анархією, – Володимир В’ятрович 
[Електронний ресурс] // Центр досліджень визвольного руху. – 2014. – 
15 лют. – Режим доступу: http://www.cdvr.org.ua/content/відсутність-
лідера-на-майдані-–-це-не-історичне-прокляття-а-українська-
волелюбність-яка-межує-з-анархією-володимир-вятро (дата запиту: 
17.02.2014). – Назва з екрана.

Ãàâðèëþê Ìèõàéëî 

активіст Майдану
[У січні 2014 року світ здригнувся, побачивши відеоролик, на якому в 
центрі Києва бійці спецназу знущаються на десятиградусном морозі 
над оголеною людиною.] Це був активіст Майдану – житель Черні-
вецької області Михайло Гаврилюк. 

Іванова К. Козак-депутат Гаврилюк розповів про парламентські спо-
куси і власний бюджет [Електронний ресурс] / Катерина Іванова 
// Правда.if.ua. – 2016. – 12 лют. – Режим доступу: http://pravda.if.ua/
news-91945.html (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

відомий як козак
В Україні Михайло Гаврилюк відомий як козак.

Нардеп з Буковини Михайло Гаврилюк став батьком [Електронний ре-
сурс] // Молодий Буковинець : незалежна громад.-політ. газ. Чернів. 
обл. – 2016. – 26 жовт. – Режим доступу: http://molbuk.ua/chernovtsy_
news/117460-nardep-z-bukovyny-mykhaylo-gavrylyuk-stav-batkom.html 
(дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

герой Майдану
Герой Майдану Гаврилюк разом з друзями створює “Козацький баталь-
йон Нацгвардії” [Електронний ресурс] // iPress.ua. – 2014. – 4 лип. – Режим 
доступу: http://ipress.ua/news/geroy_maydanu_ gavrylyuk_razom_z_druzyamy_
stvoryuie_kozatskyy_batalyon_natsgvardii__video_73019.html (дата запиту: 
01.11.2016). – Назва з екрана.

козак-депутат
За гороховим супом і квашеною капустою козак-депутат [Михайло 
Гаврилюк] розповідає про парламентські спокуси і власний бюджет. 

Іванова К. Козак-депутат Гаврилюк розповів про парламентські спо-
куси і власний бюджет [Електронний ресурс] / Катерина Іванова 
// Правда.if.ua. – 2016. – 12 лют. – Режим доступу: http://pravda.if.ua/
news-91945.html (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

козак із Буковини
Козак Гаврилюк з Буковини у парламенті виявився найбіднішим [Елек-
тронний ресурс] // БукІнфо : Чернів. незалежна інформ. агенція. – 2015. – 1 квіт. 
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– Режим доступу: http://www.bukinfo.com.ua/show/news?lid=58324 (дата запи-
ту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

народний депутат з Буковини
Нардеп з Буковини Михайло Гаврилюк став батьком [Електронний ресурс] 
// Молодий Буковинець : незалежна громад.-політ. газ. Чернів. обл. – 2016. – 
26 жовт. – Режим доступу: http://molbuk.ua/chernovtsy_news/117460-nardep-
z-bukovyny-mykhaylo-gavrylyuk-stav-batkom.html (дата запиту: 01.11.2016). – 
Назва з екрана.

Ãàâðèø Ñòåïàí

вірний прихильник кандидата від влади
До речі, сторона Януковича вустами вірного прихильника “кандидата 
від влади” Степана Гавриша вже встигла звинуватити опозиціонера у 
надмірній кількості представлених документів, які буцімто перетво-
рять Верховний Суд на другий Центрвиборчком.

Лебідь Н. Судотерапія адмінресурсу? / Наталія Лебідь // Україна мо-
лода. – 2004. – 30 листоп. – С. 2.

диктор “Вірменського радіо”
До символічного бюлетеня потрапили наступні трудоголіки: … Степан 
Гавгавриш, диктор “Вірменського радіо”…

Степан Гавгавриш [Гавриш] чи Горбоконь Педальний: хто в Україні 
найкозліший козел? // Україна молода. – 2004. – 18 листоп. – С. 8.

координатор парламентської більшості
Як повідомив в ефірі “Громадського радіо” координатор парламент-
ської більшості Степан Гавриш, позавчора на засіданні комісії було ви-
рішено взяти за основу проект № 4180, який майже не відрізняється 
від проваленого 4105. 

Сказали в морг, значить в морг // Україна молода. – 2004. – 9 черв. – 
С. 3.

Стьопа-шарикопідшипник
“Стьопа-шарикопідшипник” не спілкується з дітьми [Електронний ре-
сурс] // Українська правда. ТаблоID . – 2010. – 22 лют. – Режим доступу: http://
tabloid.pravda.com.ua/person/4b8290dc8ad1b/ (дата запиту: 15.11.2016). – На-
зва з екрана.

штабіст Януковича
“Це класичний політичний екстремізм, політичний тероризм”, – шта-
біст Януковича Степан Гавриш про жбурляння яйця у свого шефа.
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Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 157.

Ãàíàïîëüñüêèé Ìàòâ³é

російськомовний “русскій”
Практично всі телеканали стали двомовні, а головними телеведучими 
стали запрошені з країни, яка розв’язала проти нас війну, російсько-
мовні “русскіє” Шустер, Ганапольський, Кисєльов. 

Шпіцер В. Наступного Президента маємо готувати вже сьогодні 
/ Василь Шпіцер // Слово Просвіти. – 2016. – 18–24 серп. – С. 6.

Ãåëåòåé Âàëåð³é

не Ганнібал
Друга причина втрати Президентом рейтингу – жорстока наша поразка 
під Іловайськом, що показала: Гелетей – не Ганнібал.

Слабошпицький М. Вибори і війна / Михайло Слабошпицький // Сло-
во Просвіти. – 2014. – 6–12 листоп. – С. 1. 

Ãåðìàí Ãàííà

агентка російських спецслужб
Вона [Ганна Герман] працювала на радіо “Свобода”, безперечно була 
заслана туди як агентка російських спецслужб. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 285.

великий географ
Звичайно, у владних шеренгах усі індивіди мають неповторну барву: й 
… великий географ Герман … яка відкрила нам, що Янукович – як Аф-
рика, і всі ці гавриші, шуфричі, коновалюки, які прагнуть вистрибнути з 
коротких штанців статистів.

Слабошпицький М. Помаранчева революція, або Разом нас багато!.. 
/ Михайло Слабошпицький // Літературна Україна. – 2004. – 9 груд. 
– С. 1.

гадина з-під львівського села
Не впадіть од заздрості й отрути 
Гадини з-під львівського села [Ганни Герман], 
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Що себе в людину обернути 
Обіцяла, але не змогла.

Павличко Д. Вірші з Майдану / Дмитро Павличко. – К. : Основи, 2014. 
– С. 23.

Ганька-кулеметниця
Значно меншу кількість, проте не менш яскраву за емоційним забарв-
ленням, становлять перифрази імен інших сучасних політичних діячів: 
гарант Конституції, великий пасічник (Віктор Ющенко) … Ганька-куле-
метниця (Ганна Герман) … та ін.

Кобзар А. Найпомітніші фігури сучасного політичного життя крізь 
призму перифразу (за матеріалами ЗМІ) [Електронний ресурс] / 
А. Кобзар // Матеріали П’ятої науково-практичної конференції “Жур-
налістська освіта на Сумщині : набутки й проблеми” (27–28 травня 
2009 року). – Режим доступу: http://vuzlib.com.ua/articles/book/16039-
JUvіlejj_mikoli_gogolja_na_st/5.html  (дата запиту: 09.12.2016). – Назва 
з екрана.

говорильниця на радіо “Свобода”
Вона [Ганна Герман] була тоді говорильницею на радіо “Свобода”, гра-
ла патріотку, крутилася біля мене та моєї дружини і щодня повідомля-
ла нам, який Ющенко розумний, як сподобався він польському прези-
дентові та всім польським політикам, що розмовляли з ним. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 302.

головна піарниця Януковича
Нам він [Віктор Янукович] передусім запам’ятався отією Анною АхмЕ-
товою, “великим українським поетом” Чеховим, нездатністю відріз-
нити Австралію від Австрії, своїм проФФесорством – одне слово, не-
віглаством, яке доводило головну його піарницю Ганну Герман до … 
щонайменше валеріанки.

Пригорницький Ю. Новий уряд і стара корупція / Юрій Пригорниць-
кий // Літературна Україна. – 2014. – 11 груд. – С. 7.

головна радниця неграмотного донецького бандита, що став Президентом 
України

Пані Герман шукала у Львові серед своїх давніх знайомих підтримки 
для себе як для головної радниці неграмотного донецького бандита, 
що став президентом України. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 393.

гуманітарна клевретка Януковича
На жаль, гуманітарна клевретка Януковича Анна Нікалаєвна Гєрман 
має рацію, коли говорить про те, що підписати вбивчий для української 
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мови закон Януковичу дозволила тотальна байдужість українців до 
своєї мови.

Медведєв О. Те, що люди не вийшли на вулиці, не виправдовує 
участі галичанки Герман у вбивстві української мови [Електро-
нний ресурс] / Олег Медведєв // Українська правда. Блоги. – 2012. 
– 21 серп. – Режим доступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/
medvedev/5033392f636de/ (дата запиту: 10.11.2012). – Назва 
з екрана.

гуманітарна радниця Януковича 
[Недарма Верховна Рада Криму відклала рішення про надання росій-
ській мові статусу регіональної аж до жовтня.] За цей час цілком імо-
вірно, що бар’єр для регіональних мов збільшать з 10 до 20-30% (як 
пропонує гуманітарна радниця Януковича Ганна Герман), а це авто-
матично позбавить кримськотатарську мову ймовірного статусу.

Будзей О. Не колись і там, а тепер і тут [Електронний ресурс] / Олег 
Будзей // Подолянин : сайт газети. – 2012. – 17 серп. – Режим доступу: 
http://podolyanin.com.ua/vibori_v_verhovnyu_rady_2012/5173/ (дата 
запиту: 10.11.2016). – Назва з екрана.

захисниця журналістів
“Захисниця журналістів” Герман пішла судом на газету [Електро-
нний ресурс] // Українська правда : сайт газети. – 2007. – 16 серп. – Режим 
доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2007/08/16/3271173/ (дата запиту: 
14.11.2007). – Назва з екрана.

права рука Януковича
Мені видалося, що пані Крих ще не зрозуміла  – хто така ця права рука 
Януковича [Ганна Герман].

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 393.

речник лідера регіоналів
А менш знаменита, в минулому журналістка, а потім речник лідера ре-
гіоналів Ганна Герман – на 106-й сходинці переліку кандидатів у нар-
депи.

Понуркевич Н. Львівська сметанка в партійних списках [Електронний 
ресурс] / Наталка Понуркевич // Львівський портал. – 2006. – 11 січ. 
– Режим доступу: http://portal.lviv.ua/article/2006/01/11/144437 (дата 
запиту: 12.12.2006). – Назва з екрана.

хмільна порадниця з Галичини
Коли майдан горів, залитий кров’ю,
Хмільна порадниця з Галичини [Ганна Герман] 
Втішала зека ніжною любов’ю,
Заводила в щасливі райські сни.
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Павличко Д. З нової книжки / Дмитро Павличко // Слово Просвіти. – 
2015. – 5–11 берез. – С. 6.

чільний репрезентант київського бюро радіо “Свобода”
Звичайно, у владних шеренгах усі індивіди мають неповторну барву: й 
… великий географ Герман (у ще недавньому чільний репрезентант 
київського бюро радіо “Свобода”), яка відкрила нам, що Янукович – як 
Африка, і всі ці гавриші, шуфричі, коновалюки, які прагнуть вистрибну-
ти з коротких штанців статистів.

Слабошпицький М. Помаранчева революція, або Разом нас 
багато!.. / Михайло Слабошпицький // Літературна Україна. – 
2004. – 9 груд. – С. 1. 

Ãåðî¿ Íåáåñíî¿ Ñîòí³

найсвятіші романтики Революції Гідності
Вони [Герої Небесної Сотні] – найсвятіші романтики Революції Гіднос-
ті – мріяли про те, що змінять Україну, але не встигли…

У пам’ять “Небесної сотні” ми маємо змінити країну, а не лити сльози! 

// Вільна газета. – 2015. – лютий. – С. 1.

Ãîëîâàòèé Ñåðã³é

автор “мовної” статті Конституції
Такі дії викликали обурення … Сергія Головатого, який є автором “мов-
ної” статті Конституції.

Сергій Головатий: Для мене російська мова – це мова агресора, 
російського Гітлера [Електронний ресурс] // Главком : інформ. 
агентство. – 2014. – 20 трав. – Режим доступу: http://glavcom.ua/
interviews/124928-sergij-golovatij-dlja-mene-rosijska-mova-–-tse-
mova-agresora-rosijskogo-gitlera.html (дата запиту: 28.11.2016). – 
Назва з екрана.

екс-міністр юстиції
Такі дії викликали обурення екс-міністра юстиції Сергія Головатого…

Там само.

Ãîíñüêèé Âîëîäèìèð

герой Помаранчевої революції
А коли Нищук починає падати від утоми, йому на зміну стає Володя 
Гонський – також герой Помаранчевої революції.
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Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 45.

Ãîíòàðåâà Âàëåð³ÿ

голова [Правління] НБУ [Національного банку України]
Україна отримала нового голову НБУ [Електронний ресурс] // Сегодня.
ua. – 2014. – 19 черв. – Режим доступу: http://ukr.segodnya.ua/politics/power/
ukraina-poluchila-novogo-glavu-nbu-529982.html (дата запиту: 14.11.2016). – 
Назва з екрана.

головний банкір країни
Головний банкір України [Валерія Гонтарева] поскаржилася нарде-
пам на свій порожній гаманець [Електронний ресурс] // Depo.ua : сусп.-
політ. портал для українців. – 2015. – 16 січ. – Режим доступу: http://www.
depo.ua/ukr/money/glavnyy-bankir-ukrainy-pozhalovalas-nardepam-na-svoy-
pustoy-16012015143800 (дата запиту: 02.12.2016). – Назва з екрана.

Ãîí÷àðåíêî Îëåêñ³é

викрадений народний депутат
Викрадений народний депутат Гончаренко знайшовся [Електронний ре-
сурс] // Закарпатський кореспондент. – 2017. – 23 лют. – Режим доступу: http://
zak-kor.net/nadzvichayn-podyi/29043-vikradeniy-narodniy-deputat-goncharenko-
znayshovsya.html (дата запиту: 23.02.2017). – Назва з екрана.

спритний політик із гнучким язиком, що балакає саме в той бік, у який 
дують актуальні політичні вітри

З огляду на те, що Гончаренко нині не “простий” нардеп, а заступник 
голови фракції “БПП” … нагадаємо стрімкий кар’єрний політ спритно-
го політика з гнучким язиком, що балакає саме в той бік, у який ду-
ють актуальні політичні вітри. 

Молодий та спритний. Ні, це не сепар на світлинах, це “фарбований 
регіонал” Льоша Гончаренко – заступник голови фракції “БПП” // Сво-
бода. – 2016. – 22–28 груд. – С. 6.

той, хто вершить політику президентської фракції та провладної коаліції
З огляду на те, що Гончаренко нині не “простий” нардеп, а заступник 
голови фракції “БПП” – себто саме той, хто вершить політику пре-
зидентської фракції та провладної коаліції, – нагадаємо стрімкий 
кар’єрний політ спритного політика… 

Там само.
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фарбований лис
Цієї ж весни 2014 року фарбований лис Олексій Гончаренко став голо-
вою передвиборчого штабу Порошенка в Одеській області. 

Там само.

фарбований регіонал
Молодий та спритний. Ні, це не сепар на світлинах, це “фарбований 
регіонал” Льоша Гончаренко – заступник голови фракції “БПП” // Сво-
бода. – 2016. – 22–28 груд. – С. 6.

Ãîðäîí Äìèòðî

відомий москвофіл
Також відомий москвофіл [Дмитро Гордон] звів наклеп на депутатів 
фракції ВО “Свобода” та політичну силу загалом, яка, за його словами, 
нібито … є “агентами Кремля” та “отримувала фінансування від Партії 
регіонів”. 

Голобородько Я. Ображена совєцька душа Дмітрія Гордона. Чому на-
справді депутат від “БПП”, не подавши жодного проекту рішення за 
рік роботи, втікає з Київради / Ярослав Голобородько // Свобода. – 
2016. – 17–23 листоп. – С. 6.

російськомовний політик
То що можна було чекати від російськомовного політика [Дмитра Гор-
дона], який брав участь у зйомках фільму в ролі комбрига-комуніста … 
а потім на хвилях Майдану став депутатом Київради. 

Там само.

Ãðà÷ Ëåîí³ä

Грач-вигнанець 
Грач-вигнанець [Леонід Грач] вирішив створити блок імені себе [Елек-
тронний ресурс] // Українська правда : сайт газети. – 2009. – 2 берез. 
– Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2009/03/2/3774066/ (дата 
запиту: 10.10.2009). – Назва з екрана.

Ãðèãîðîâè÷ Ë³ë³ÿ

велика прихильниця Віктора Ющенка
Найвиразніше ж цей підхід озвучує Лілія Григорович … велика прихиль-
ниця Віктора Ющенка, яка, нагадаємо, чотири роки тому за нього на-
віть бензином у парламенті обливалася й погрожувала себе підпалити.
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Лілія Григорович: сталося так, що “контрольний пакет” у НСНУ отри-
мав Порошенко : [інтерв’ю записав Володимир Семків] // Україна мо-
лода. – 2005. – 18 листоп. – С. 4.

жінка-факел 
Як повідомили джерела “УП”, наближені до керівництва партії, таке 
віддалення Григорович пояснюється тим, що в період, коли політра-
дою партії керував Наливайченко, “жінка-факел” здебільшого трима-
лася його позиції, а не позиції В.А.Ю. [Віктора Андрійовича Ющенка].

Аврамчук К. Список “Нашої України”, або Прогулянка по кладовищу 
[Електронний ресурс] / Катерина Аврамчук // Українська правда : сайт 
газети. – 2012. – 17 серп. – Режим доступу: http://www.pravda.com.
ua/articles/2012/08/17/6970991/view_print/ (дата запиту: 10.11.2016). 
– Назва з екрана.

просто щирий політик
Найвиразніше ж цей підхід озвучує Лілія Григорович – членкиня ради 
НСНУ … просто щирий політик…

Лілія Григорович: сталося так, що “контрольний пакет” у НСНУ отри-
мав Порошенко : [інтерв’ю записав Володимир Семків] // Україна мо-
лода. – 2005. – 18 листоп. – С. 4.

членкиня ради НСНУ
Найвиразніше ж цей підхід озвучує Лілія Григорович – членкиня ради 
НСНУ…

Там само.

Ãðèì÷àê Þð³é

народний депутат -“хуліган”
Відповіді на питання, чи знімуть недоторканність із нардепів-“хуліганів” 
Андрія Парубія та Юрія Гримчака, чи притягатимуть їх до кримінальної 
відповідальності, пов’язані з багатьма чинниками, перш за все – з по-
зицією та діями “заукраїнців”. 

Кулагіна Т. Опозиції не вдається створити хоча б видимість впливу на 
політичну ситуацію в країні [Електронний ресурс] / Тетяна Кулагіна 
// Закон і бізнес : сайт газети. – 2010. – 12черв. – 18 черв. – Режим 
доступу: http://zib.com.ua/ua/print/3191-za_zakonami_opirmatu.html 
(дата запиту: 03.11.2016). – Назва з екрана.

Ãðèíåâåöüêèé Ñåðã³é

персонаж покорченої української історії
...6 млн зденаціоналізованих українців плюс близько стільки ж етніч-
них росіян викидають на поверхню адекватних собі персонажів покор-
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ченої української історії на кшталт Єфремова, Симоненка, Гриневець-
кого, що просували й утвердили відомий мовний закон Путіна, який 
232 депутати ВР VІІ скасували 23 лютого 2014 року, але його не підпи-
сав Турчинов і не хоче підписувати Парубій…

Фаріон І. Мовний лібералізм в освіті: українська стоп!!! / Ірина Фаріон 
// Слово Просвіти. – 2016. – 20–26 квіт. – С. 2.

Ãðîéñìàí Âîëîäèìèð

Володя-Перерва
Гройсман на прізвисько “Володя-Перерва” вирішив, що завтра ВР 
перепрацюється ще до обіду [Електронний ресурс] // Експрес – онлайн : 
оперативні новини України та світу. – 2014. – 8 груд. – Режим доступу: http://
www.expres.ua/news/2014/12/08/121052-groysman-prizvysko-volodya-pererva-
vyrishyv-zavtra-vr-perepracyuyetsya-obidu (дата запиту: 22.12.2014). – Назва з 
екрана.

людина команди Президента
Гройсман – людина, яка є в команді Президента, але він не аватар 
глави. 

Ложкін Б. Гройсман – самостійний гравець, а не аватар Порошен-
ка [Електронний ресурс] / Борис Ложкін // ZIK : Західна інформ. 
корпорація. – 2016. – 23 берез. – Режим доступу: http://zik.ua/
news/2016/03/23/lozhkin_groysman__samostiynyy_gravets_a_ne_
avatar_poroshenka_683574 (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

людина Президента
Гройсман хоч і людина президента, але зробить усе можливе, аби 
емансипуватися від Петра Порошенка і стати самостійним політичним 
гравцем, пише в коментарі для DW Сергій Руденко.

Руденко С. Новий уряд України, або Влада на трьох [Електронний 
ресурс] / Сергій Руденко // Deutsche Welle. – 2016. – 15 квіт. – Ре-
жим доступу: http://www.dw.com/uk/коментар-новий-уряд-україни-
або-влада-на-трьох/a-19190668 (дата запиту: 01.11.2016). – Назва 
з екрана.

не аватар глави [Порошенка] 
Гройсман – людина, яка є в команді Президента, але він не аватар 
глави. 

Ложкін Б. Гройсман – самостійний гравець, а не аватар 
Порошенка [Електронний ресурс] / Борис Ложкін //ZIK : Захід-
на інформ. корпорація. – 2016. – 23 берез. – Режим доступу: 
http://zik.ua/news/2016/03/23/lozhkin_groysman__samostiynyy_
gravets_a_ne_avatar_poroshenka_683574 (дата запиту: 01.11.2016). – 
Назва з екрана.
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приянуковичівський вінницький мер
Провокаціями акції протесту називає ... (приянуковичівський) вінниць-
кий мер, а теперішній Голова ВР Гройсман.

Вінниця повстає проти реваншу старої влади // Свобода. – 2014. – 
11–17 груд. – С. 5.

самостійний гравець, а не аватар Порошенка
Ложкін Б. Гройсман – самостійний гравець, а не аватар Порошен-
ка [Електронний ресурс] / Борис Ложкін // ZIK : Західна інформ. корпорація. 
– 2016. – 23 берез. – Режим доступу: http://zik.ua/news/2016/03/23/lozhkin_
groysman__samostiynyy_gravets_a_ne_avatar_poroshenka_683574 (дата запиту: 
01.11.2016). – Назва з екрана.

слухняний президентський соратник
 Усунути з поста прем’єра Яценюка, який має незалежний характер і 
непогамовні політичні амбіції, і посадити в його крісло слухняного пре-
зидентського соратника Гройсмана не вийде.

Слабошпицький М. Вибори і війна / Михайло Слабошпицький // Сло-
во Просвіти. – 2014. – 6–12 листоп. – С. 3.

цілком і повністю креатура Порошенка
Раніше цілком і повністю креатура Порошенка, нині Гройсман уже 
потрохи почав показувати свої зуби. 

Янковська О. Гройсман-прем’єр: самостійний гравець чи аватар 
Президента? [Електронний ресурс] / Олена Янковська // Вголос : 
інформ. агентство. – 2016. – 14 квіт. – Режим доступу: http://vgolos.
com.ua/articles/groysmanpremier_samostiynyy_gravets_chy_avatar_
prezydenta_213025.html?print (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з 
екрана.

Ãóáàðºâ Ïàâëî

“дєятєль” так званої “ДНР”
Щоб усім було зрозуміле моє визнання [викладання російською мо-
вою в школах з українською мовою навчання],  процитую інтерв’ю не-
щодавно нагородженого Путіним … “дєятєля” так званої ДНР Павла 
Губарєва (розміщене в Інтернеті, цитую в оригіналі): “Наше политичес-
кое движение поставило более амбициозную цель. И это не просто 
расчленение Украины. Мы хотим “обрусить” её всю, от Луганска до 
Чопа. В этом и состоит наша светлая миссия”. 

Ющук І. Майбутнє України / Іван Ющук // Слово Просвіти. – 2016. – 
1–7 верес. – С. 1.
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ідеолог російського шовінізму на сході України 
…процитую інтерв’ю нещодавно нагородженого Путіним одного з іде-
ологів російського шовінізму на сході України … Павла Губарєва (роз-
міщене в Інтернеті, цитую в оригіналі): “Наше политическое движение 
поставило более амбициозную цель. И это не просто расчленение 
Украины. Мы хотим “обрусить” её всю, от Луганска до Чопа. В этом и 
состоит наша светлая миссия”. 

Там само.

самопроголошений очільник Донецької області
Ще маргінальнішим є самопроголошений “очільник” Донецької облас-
ті Павло Губарєв, член однієї з російських нацистських партій “Русское 
национальное единство”.

Крамар О. Дорослішаємо. Російська агресія консолідує українців 
[Електронний ресурс] / Олександр Крамар // Тиждень.ua : сайт вид. 
– 2014. – 15 берез. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Politics/104733 
(дата запиту: 12.04.2014). – Назва з екрана.  

член однієї з російських нацистських партій “Русское национальное един-
ство”

Ще маргінальнішим є ... Павло Губарєв, член однієї з російських на-
цистських партій “Русское национальное единство”.

Там само.

Ãóáñüêèé Áîãäàí

олігарх-мародер
Незрідка і в їхні лави – особливо ж коли націонал-демократи опиня-
ються при владі – пробираються моральні потвори на взір Лозинського 
з Кіровоградщини й олігархи-мародери типу Губського.

 Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 91.

Äàâèäîâè÷ ßðîñëàâ 

керівний центрвиборчкомівець
Керівний центрвиборчкомівець [Ярослав Давидович] раз спробував 
відповісти щось на кшталт того, що в “нелегких умовах виборчої кам-
панії” ЦВК працювати вже звикла, але екс-більшовики вперто гнули 
своє.

Волошка Л. Янукович не стане президентом. Тому що ґвалтівник 
/ Леся Волошка // Голос України. – 2004. – 3 листоп. – С. 3.
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Äåêàíî³äçå Õàò³ÿ

екс-керівниця Національної поліції
Екс-керівниця Національної поліції, політична заробітчанка Хатія Дека-
ноідзе визнала, що керівництво країни намагалося використати її та 
інших реформаторів як ширму, щоб зберегти корупцію. 

Деканоідзе заявила, що влада використала її як ширму // Свобода. – 
2017. – 19–25 січ. – С. 5.

обличчя перетворення старої “ментівської” системи на нормальну, цивілі-
зовану правоохоронну службу

За рік Деканоідзе стала обличчям перетворення старої “ментівської” 
системи на нормальну, цивілізовану правоохоронну службу.

Кравець Р. Варягам тут не місце: чому йде Хатія Деканоідзе [Електро-
нний ресурс] / Роман Кравець, Роман Романюк // Українська правда : 
сайт газети. – 2016. – 14 листоп. – Режим доступу: http://www.pravda.
com.ua/articles/ 2016/11/14/7126804/ (дата запиту: 10.12.2016). – На-
зва з екрана.

політична заробітчанка
Екс-керівниця Національної поліції, політична заробітчанка Хатія Де-
каноідзе визнала, що керівництво країни намагалося використати її та 
інших реформаторів як ширму, щоб зберегти корупцію. 

Деканоідзе заявила, що влада використала її як ширму // Сво-
бода. – 2017. – 19–25 січ. – С. 5.

Äåì÷èøèí Âîëîäèìèð

міністр-фальсифікатор
Міністр-фальсифікатор [Володимир Демчишин] // Свобода. – 2014. – 
18–24 груд. – С. 5.

Äåïóòàò-ìàæîðèòàðíèê

поживний ґрунт для збивання антидержавної коаліції за допомогою росій-
ських грошей за участю посередників

225 мажоритарників – це поживний ґрунт для збивання антидержав-
ної коаліції за допомогою російських грошей за участю посередників.

Експерт: 225 мажоритарників – це поживний ґрунт для збивання ан-
тидержавної коаліції [Електронний ресурс] // Тиждень.ua : сайт вид. 
– 2014. – 1 серп. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/News/115929 
(дата запиту: 02.08.2014). – Назва з екрана.  
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Äåðêà÷ Àíäð³é 

один із провідних лобістів російських інтересів в Україні
Давнім другом Петра Олексійовича [Порошенка] є Володимир Литвин, 
Андрій Деркач, сват Литвина, один із провідних лобістів російських ін-
тересів в Україні.

Олексієнко О. Важка булава : з чого почати Петру Порошенку [Елек-
тронний ресурс] / Олесь Олексієнко // Тиждень.ua : сайт вид.– 2014. 
– 20 черв. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Politics/112626 (дата за-
питу: 20.08.2014). – Назва з екрана.  

Äåé÷ Áîðèñ

злодійкуватий кримський барига
[Не менш колоритною постаттю … є колишній спікер Верховної Ради 
АРК (2003–2006), народний депутат України V–VII скликань Борис 
Дейч.] …Цей злодійкуватий кримський барига фактично приватизував 
значну частину Східного Криму…

Лан П. “Кримські Герої” чи зрадники України? / П. Лан // Слово Про-
світи. – 2017. – 2–8 берез. – С. 2.

некоронований господар усього Судацького району
[Не менш колоритною постаттю … є колишній спікер Верховної Ради 
АРК (2003–2006), народний депутат України V–VII скликань Борис 
Дейч]. … Цей злодійкуватий кримський барига … і нині вважається не-
коронованим господарем усього Судацького району.

Там само.

офіційний радник нинішньої бандитської кримської влади
Фактично в окупованому Криму Борис Дейч є офіційним радником ни-
нішньої бандитської кримської влади, яку очолюють самозванці Ак-
сьонов і Костянтинов.

Там само.

Äîáê³í Ìèõàéëî

герой від влади
З картинок телеканалу не сходили в той час [у період Революції Гіднос-
ті] Захарченко, Лукаш, Добкін, Азаров та інші “герої від влади”.

Ще один Вітя-“папєрєднік”, на цей раз Зубрицький: хто ти, Вітя? 
[Електронний ресурс] // Ukrainian Times. – 2016. – 26 листоп. – Режим 
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доступу: http://ukr-times.com.ua/226-sche-odin-vtya-papyeryednk-na-
cey-raz-zubrickiy-hto-ti-vtya.html (дата запиту: 26.11.2016). – Назва з 
екрана.

електоральний наступник Януковича

“Я на законодавчому рівні закріплю права російської мови в Україні, я 
захищатиму нашу спільну російсько-українську культуру і традицію”, – 
обіцяє електоральний наступник Януковича [Михайло Добкін].

Шевченко Л. Вектори без Віктора: геополітичні концепції канди-
датів у президенти [Електронний ресурс] / Леся Шевченко // Тиж-
день.ua : сайт вид. – 2014. – 11 квіт. – Режим доступу: http:
//tyzhden.ua/Politics/107323 (дата запиту: 12.04.2014). – Назва 
з екрана.  

кандидат від традиційно проросійських сил

Кандидати від традиційно проросійських сил, КПУ і Партії регіонів, – 
Петро Симоненко і Михайло Добкін – звично висловилися на користь 
Москви. 

Там само.

махровий сепаратист

Генпрокуратура під керівництвом Яреми безсоромно виправдала мах-
рового сепаратиста Добкіна, якого за Махніцького були заарешту-
вали… 

Чорна Г. Закулісся тривожного 2014 року / Галина Чорна // Свобода. – 
2015. – 1–7 січ. – С. 7.

махровий сепаратист-федералізатор 

Раз – і махровий сепаратист-федералізатор [Михайло Добкін] пере-
творюється на поважну порядну людину.

Тягнибок О. Генпрокуратура остаточно “відбілила” сепаратиста Добкі-
на / Олег Тягнибок // Свобода. – 2014. – 25–31 груд. – С. 4.

непосидющий нардеп
Його [Івана Різака] охороняли правоохоронці і – вочевидь, для парите-
ту – непосидющі нардепи Нестор Шуфрич та Михайло Добкін. 

Дідушок І. Хворий, гнаний, “об’єднаний” / Іван Дідушок // Україна мо-
лода. – 2005. – 17 трав. – С. 6.

одіозний харківський губернатор
Отож одіозний харківський губернатор [Михайло Добкін] тепер – 
білий та пухнастий. 

Тягнибок О. Генпрокуратура остаточно “відбілила” сепаратиста Добкі-
на / Олег Тягнибок // Свобода. – 2014. – 25–31 груд. – С. 4.
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поважна порядна людина
Раз – і махровий сепаратист-федералізатор [Михайло Добкін] перетво-
рюється на поважну порядну людину.

Там само.

регіонал-сепаратист
То що можна було чекати від російськомовного політика [Дмитра Гор-
дона], який брав участь у зйомках фільму в ролі комбрига-комуніста з 
регіоналами-сепаратистами Михайлом Добкіним та Нестором Шуф-
ричем, а потім на хвилях Майдану став депутатом Київради. 

Голобородько Я. Ображена совєцька душа Дмітрія Гордона: чому на-
справді депутат від “БПП”, не подавши жодного проекту рішення за 
рік роботи, втікає з Київради / Ярослав Голобородько // Свобода. – 
2016. – 17–23 листоп. – С. 6.

розумний єврей
Кріт З. “Зроби так, як розумний єврей Добкін…” / Зоряна Кріт // Україна 
молода. – 2004. – 5 черв. – С. 3.

сам собі і лінгвіст-мовознавець (головно – з обсценізмів)
Але що Допі [Михайлові Добкіну] академіки, лауреати, моральні авто-
ритети – Допа сам собі … і лінгвіст-мовознавець (головно – з обсце-
нізмів)…

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 79.

сам собі й академія наук
Але що Допі [Михайлові Добкіну] академіки, лауреати, моральні авто-
ритети – Допа сам собі й академія наук… 

Там само.

сам собі і моральний авторитет
Але що Допі академіки, лауреати, моральні авторитети – Допа сам собі 
… і моральний авторитет. 

Там само.

Äîáê³í Ìèõàéëî ³ Êåðíåñ Ãåííàä³é

антиукраїнське обличчя влади в Харкові
Вони [Михайло Добкін і Геннадій Кернес] уособлюють обличчя (анти-
українське!) влади в Харкові. 

Там само.
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Допа й Гепа
Ось Добкін і Кернес – Допа й Гепа.  

Там само. – С. 78.

Äîáðîäîìîâ Äìèòðî

бідний борець із корупцією
Бідний борець із корупцією: звідки в Добродомова мільйонні статки 
[Електронний ресурс] // Корупція. – 2015. – 12 жовт. – Режим доступу: http://
korupciya.com/bidnij-borec-iz-korupciyeyu-zvidki-v-dobrodomova-miljonni-statki-
video/ (дата запиту: 12.10.2015). – Назва з екрана.  

борець із корупцією
Невдало замітаючи сліди, заплутався [Дмитро Добродомов] у своїх 
деклараціях, адже виявляється у “борця із корупцією” двоповерхова 
квартира із панорамою на самісінький центр Львова.

Там само.  

запеклий опонент продажних чиновників, суддів та правоохоронців
Прийшов у Верховну Раду [Дмитро Добродомов] як запеклий опонент 
продажних чиновників, суддів та правоохоронців.

Там само.  

зірка багатьох телеканалів
Секретар Комітету боротьби із корупцією Верховної Ради, зірка бага-
тьох телеканалів Дмитро Добродомов про свою нерухомість мов-
чить.

Там само.

Äîâãèé Îëåñü 

молодий “космонавт”
…“молодий космонавт” Олесь Довгий за всіма статтями програвав [на 
виборах] ставленику Віталія Кличка екс-генералу Прикордонної служ-
би Віктору Чумаку…

Буткевич Б. Чому Київ став “гарячою точкою виборів” [Електронний 
ресурс] / Богдан Буткевич, Мілан Лєліч // Тиждень.ua : сайт вид. – 
2012. – 10 листоп. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Politics/64691 
(дата запиту: 08.05.2013). – Назва з екрана.

поплічник Черновецького
Серед керівників комітетів не мало би бути й поплічника Черновецько-
го Лесика Довгого // Свобода. – 2014. – 11–17 груд. – С. 2.
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регламентер земельного дерибану 

[По боках від нього (Леоніда Черновецького) розташувалася “ефек-
тивна команда”, результати діяльності якої кияни відчули на собі.] 
Справа від “головного болю всіх киян” [Леоніда Черновецького] – … 
тарифопідвищувач Анатолій Голубченко, заслужений борець проти 
імперативного мандату та за прихватизацію освіти і медицини Віталій 
Журавський, регламентер земельного дерибану Олесь Довгий з сум-
ним виразом обличчя. 

Шеляженко Ю. Черновецький не вміє програвати [Електронний ре-
сурс] / Юрій Шеляженко // ХайВей : Портал громадянської журналіс-
тики. – 2008. – 27 берез. – Режим доступу: http://h.ua/story/91015/ 
(дата запиту: 17.06.2010). – Назва з екрана.

Äîí³é Îëåñü

лідер студентського руху кін. 1980-х – поч. 1990-х рр. 

Лідер студентського руху кін. 1980-х – поч. 1990-х рр. … 
Держалюк М. С. Доній Олесь / М. С. Держалюк // Енциклопедія Сучас-
ної України / Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол. І. М. Дзюба 
та ін. – К., 2008. – Т.8 : Дл–Дя. – С. 305–306. 

один із трьох співголів Голодування студентів у Києві в жовтні 1990 

…[Олесь Доній] був одним із трьох співголів Голодування студентів у 
жовтні 1990, яке призвело до відставки уряду В. Масола. 

Там само.

ªðåìººâ ²ãîð

паливний олігарх

Наприклад, до керівництва комітету з питань аграрної політики впи-
сані аж двоє депутатів, що голосували за закони 16 січня: представник 
групи паливного олігарха Ігоря Єремєєва “Воля народу” Сергій Лаба-
зюк та член групи екс-регіонала Віталія Хомутинника (група “Економіч-
ний розвиток”) Геннадій Бобов.

Гройсман таки пустив у керівництво комітетів “голосувальників 16 
січня”. Як завше: одне говорять, друге роблять // Свобода. – 2014. – 
11–17 груд. – С. 2.
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ªôðåìîâ Îëåêñàíäð

1-й заступник лідера Партії регіонів
Олександр Єфремов – український політик … 1-й заступник лідера 
Партії регіонів…

Затримано Олександра Єфремова [Електронний ресурс] // Львів-
ська газета. – 2016. – 30 лип. – Режим доступу: http://gazeta.lviv.
ua/2016/07/30/zatrimano-oleksandra-yefremova/ (дата запиту: 
02.11.2016). – Назва з екрана.

вождь парламентських регіоналів
Вождь парламентських регіоналів Олександр Єфремов заявив, що 
опозиція підштовхує владу до запровадження прямого президент-
ського правління. 

Магда Є. Віхи тижня : Янукович лякав каленим залізом, у Гонгадзе 
знайшовся замовник [Електронний ресурс] / Євген Магда // УНІАН : 
інформ. агентство. – 2010. – 20 верес. – Режим доступу: https://www.
unian.ua/politics/403151-vihi-tijnya-yanukovich-lyakav-kalenim-zalizom-
u-gongadze-znayshovsya-zamovnik.html (дата запиту: 21.09.2010). – 
Назва з екрана. 

володар шахт 
[“Я хочу подарувати всім голодуючим мешканцям ЛНР цю фотогра-
фію.] На ній нардеп-регіонал Єфремов, володар шахт … купує шам-
панське (1 пл. DomPerignon – 140 euro) і 6 пляшок коштовного вина 
до святкового столу в “Альпах”, – написав Прасолов на своїй сторінці 
у “Фейсбук”. 

Натхненник “ЛНР“ і екс-регіонал Єфремов їздить на курорт до Франції 
і п’є шампанське за €140. А обдурені луганці тим часом і далі чекають 
“покращення” від місцевих князьків // Свобода. – 2015. – 8–14 січ. – 
С. 5.

державний діяч російського походження
Олександр Єфремов – український політик, державний діяч російсько-
го походження…

Затримано Олександра Єфремова [Електронний ресурс] // Львів-
ська газета. – 2016. – 30 лип. – Режим доступу: http://gazeta.lviv.
ua/2016/07/30/zatrimano-oleksandra-yefremova/ (дата запиту: 
02.11.2016). – Назва з екрана.

екс-глава фракції Партії регіонів у Верховній Раді
Екс-глава фракції Партії регіонів у Верховній Раді … Олександр Єфре-
мов є одним з активних організаторів створення терористичної “ЛНР”, 
який разом зі своїми поплічниками з підконтрольної регіональної елі-
ти не лише розпалював сепаратистські настрої на Луганщині навесні 
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2014 року, але й домовлявся про захоплення області російськими вій-
ськами.

Олександр Єфремов: як керівник фракції Партії регіонів створю-
вав “ЛНР” [Електронний ресурс] // Україна молода : сайт газети. 
– 2016. – 31 лип. – Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/
number/0/180/101745/ (дата запиту: 02.11.2016). – Назва з екрана.

екс-губернатор Луганської області
…екс-губернатор Луганської області Олександр Єфремов є одним з 
активних організаторів створення терористичної “ЛНР”…

Там само.

екс-комсомольський лідер Луганська
22 серпня народився Олександр Єфремов: екс-комсомольський лідер 
Луганська … [Електронний ресурс] // Українські Новини : інформ. агентство. 
– 2014. – 22 серп. – Режим доступу: http://ukranews.com/ua/news/266454-
22-serpnya-narodyvsya-oleksandr-yefremov-eks-komsomolskyy-lider-luganska-
yakyy-stav-realnym-gospodarem-ridnoi-zemli (дата запиту: 02.11.2016). – Назва з 
екрана.

керівник фракції Партії регіонів
Олександр Єфремов: як керівник фракції Партії регіонів створював 
“ЛНР” [Електронний ресурс] // Україна молода : сайт газети. – 2016. – 31 лип. 
– Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/number/0/180/101745/ (дата за-
питу: 02.11.2016). – Назва з екрана.

натхненник “ЛНР“

Натхненник “ЛНР” і екс-регіонал Єфремов їздить на курорт до Франції 
і п’є шампанське за € 140. А обдурені луганці тим часом і далі чекають 
“покращення” від місцевих князьків // Свобода. – 2015. – 8–14 січ. – С. 5.

один з активних організаторів створення терористичної “ЛНР”
…Олександр Єфремов є одним з активних організаторів створення 
терористичної “ЛНР”…

Олександр Єфремов: як керівник фракції Партії регіонів створю-
вав “ЛНР” [Електронний ресурс] // Україна молода : сайт газети. 
– 2016. – 31 лип. – Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/
number/0/180/101745/ (дата запиту: 02.11.2016). – Назва з екрана.

один із архітекторів колаборантсько-сепаратистської діяльності на Донбасі
Дивіться, гуляє на волі Олександр Єфремов, один з архітекторів кола-
борантсько-сепаратистської діяльності на Донбасі.

Степан Хмара: Я раджу Порошенку почитати казку “Лис Микита” 
[Електронний ресурс] // Главком : інформ. агенство. – 2016. – 28 квіт. 
– Режим доступу: http://glavcom.ua/interviews/347191-stepan-hmara-
ja-radzhu-poroshenku-pochitati-kazku-«lis-mikita».html (дата запиту: 
02.11.2016). – Назва з екрана.
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одіозний регіонал 

Напередодні Нового року громадський активіст Максим Прасолов 
оприлюднив фото одіозного регіонала … Олександра Єфремова, який 
купував дорожезний алкоголь в одному із магазинів на гірськолижно-
му курорті у Франції. 

Натхненик “ЛНР” і екс-регіонал Єфремов їздить на курорт до Франції і 
п’є шампанське за € 140. А обдурені луганці тим часом і далі чекають 
“покращення” від місцевих князьків // Свобода. – 2015. – 8–14 січ. – 
С. 5.

одіозний фінансовий і організаційний натхненник сепаратизму

[На думку Луценка, слід вимагати від депутатів результативної АТО 
проти новоявленого фюрера “Новоросії” Царьова.] Проти … Єфремова, 
Левченка та інших одіозних фінансових і організаційних натхненників 
сепаратизму.

Юрій Луценко: АТО у Верховній Зраді [Електронний ресурс] // UAinfo: 
правда з блогів. – 2014. – 17 трав. – Режим доступу: http://uainfo.org/
blognews/324084-yury-lucenko-ato-u-verhovny-zrad.html (дата запиту: 
17.05.2014). – Назва з екрана. 

партайгеноссе Януковича

Його [Януковича] партайгеноссе Єфремов пішов далі і напрацював за-
конопроект, суть якого – “Украина только для русскоязычных”. 

Медведєв О. Таких, як Єфремов, Симоненко та Гриневецький, 
в радянські часи називали бракоробами [Електронний ресурс] / Олег 
Медведєв // Українська правда. Блоги. – 2010. – 2 груд. – Режим до-
ступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/medvedev/4cf73e2736d68/ 
(дата запиту: 12.12.2010). – Назва з екрана.

персонаж зловісний

Персонажі оперетково-гротескні, але в цьому контексті воднораз і зло-
вісні: Єфремов … Шуфрич – яструби Партії регіонів, що маскуються під 
солов’їв. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 38.

персонаж оперетково-гротескний

Персонажі оперетково-гротескні, але в цьому контексті воднораз і 
зловісні: Єфремов … Шуфрич – яструби Партії регіонів, що маскуються 
під солов’їв. 

Там само.
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персонаж покорченої української історії

...сума 6 млн зденаціоналізованих українців плюс близько стільки ж 
етнічних росіян викидають на поверхню адекватних собі персонажів 
покорченої української історії на кшталт Єфремова…

Фаріон І. Мовний лібералізм в освіті: українська стоп!!! / Ірина Фаріон 
// Слово Просвіти. – 2016. – 20–26 квіт. – С. 2.

покровитель вигаданої держави “ЛНР”

“Я хочу подарувати всім голодуючим мешканцям ЛНР цю фотографію. 
На ній нардеп-регіонал Єфремов … покровитель вигаданої держави 
ЛНР купує шампанське (1 пл. DomPerignon – 140 euro) і 6 пляшок ко-
штовного вина до святкового столу в “Альпах”, – написав Прасолов на 
своїй сторінці у “Фейсбук”. 

Натхненик “ЛНР” і екс-регіонал Єфремов їздить на курорт до Франції 
і п’є шампанське за €140. А обдурені луганці тим часом і далі чекають 
“покращення” від місцевих князьків // Свобода. – 2015. – 8–14 січ. – 
С. 5.

покровитель “ЛНР”

Напередодні Нового року громадський активіст Максим Прасолов 
оприлюднив фото … покровителя “ЛНР” Олександра Єфремова, який 
купував дорожезний алкоголь в одному із магазинів на гірськолижно-
му курорті у Франції. 

Там само.

реальний господар рідної землі

22 серпня народився Олександр Єфремов: екс-комсомольський лідер 
Луганська, який став “реальним господарем рідної землі” [Електронний 
ресурс] // Українські Новини : інформ. агентство. – 2014. – 22 серп. – Режим до-
ступу: http://ukranews.com/ua/news/266454-22-serpnya-narodyvsya-oleksandr-
yefremov-eks-komsomolskyy-lider-luganska-yakyy-stav-realnym-gospodarem-
ridnoi-zemli (дата запиту: 02.11.2016). – Назва з екрана.

святе для Партії регіонів обличчя

Зібралися майже усі – від Табачників до Пшонок, від Ківалових до Ко-
лісніченок разом із намісником Києво-Печерської Лаври Павлом та усі-
ма святими для Партії регіонів обличчями типу Єфремова та Рибака, 
не виключаючи і декількох цілком опозиційних лідерів, що мене від-
верто здивувало. 

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 219.
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яструб Партії регіонів, що маскується під солов’я
Персонажі оперетково-гротескні, але в цьому контексті воднораз і зло-
вісні: Єфремов … Шуфрич – яструби Партії регіонів, що маскуються 
під солов’їв. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 38.

Æâàí³ÿ Äàâèä

кульгава качка Кучми 
Ющенко пообіцяв розібратися з “кульгавою качкою” Кучми [Да-
видом Жванією] [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт га-
зети. – 2005. – 13 трав. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
news/2005/05/13/3009654/ (дата запиту: 14.11.2016). – Назва з екрана.

Æåáð³âñüêèé Ïàâëî

керівник Донецької військово-цивільної адміністрації
Мабуть, це зрозумів керівник Донецької військово-цивільної адміні-
страції Павло Жебрівський, який оголосив, що з 1 січня наступного 
року всі працівники керованого ним органу повинні послуговуватися 
винятково українською мовою.

Марусик Т. “Мовний закон” Ківалова–Колесніченка: троянські коні 
Кремля [Електронний ресурс] / Тарас Марусик // Радіо Свобода : сайт 
інформ. служби. – 2016. – 6 листоп. – Режим доступу: http://www.
radiosvoboda.org/a/28099057.html (дата запиту: 08.11.2016). – Назва 
з екрана.

Æèçíåâñüêèé Ìèõàéëî

провісник Небесної Сотні
[Так само, як український грузин Георгій Ґонґадзе у 2000-му, україн-
ський вірменин Сергій Нігоян і білоруський українець Михайло Жиз-
невський у 2014-му стали символом боротьби за українську свободу й 
демократію.] Провісниками Небесної Сотні. 

Роковини трагічних подій // Літературна Україна. – 2017. – 19 січ. – 
С. 4.
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романтик української революції
[Один мій знайомий – нібито й серйозний та розумний чоловік – брав-
ся мене переконувати: мовляв, Нігояна і Жизневського вбили самі 
представники Майдану.] І зробили вони це для того, щоб спровокува-
ти війну, яка й почалася після смерті цих романтиків української ре-
волюції. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 103.

символ боротьби за українську свободу й демократію
Так само, як український грузин Георгій Ґонґадзе у 2000-му, україн-
ський вірменин Сергій Нігоян і білоруський українець Михайло Жиз-
невський у 2014-му стали символом боротьби за українську свободу 
й демократію. 

Роковини трагічних подій // Літературна Україна. – 2017. – 19 січ. – 

С. 4.

Æèðèíîâñüêèé Âîëîäèìèð 

заслужений скандаліст російського політикуму
По-своєму відзначив вступ президента Ющенка на посаду й заслуже-
ний скандаліст російського політикуму, лідер ЛДПР Владімір Жирі-
новський. 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 544. 

Æèòåë³ Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³, ÿê³ ï³äòðèìóþòü 
òàê çâàíó “Ëóãàíñüêó íàðîäíó ðåñïóáë³êó”

лугандоно-російські бандити
 Враховуючи ще й невиконання обіцянок Петра Порошенка щодо 
швидкої перемоги над лугандоно-російськими бандитами, повернен-
ня Криму, знищення корупції, очевидною є необхідність думати про 
наступника. 

Шпіцер В. Наступного Президента маємо готувати вже сьогодні / Ва-
силь Шпіцер // Слово Просвіти. – 2016. – 18–24 серп. – С. 6.

лугандонські ватники
Вдалося зупинити наступ підтримуваних москальщиною лугандон-
ських ватників, сяк-так відновити армію та силові структури, стабілі-
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зувати ситуацію в державі, розпочати економічні реформи, стати на-
решті енергетично незалежними. 

Там само.

Æóðàâñüêèé Â³òàë³é 

заслужений борець проти імперативного мандату та за прихватизацію осві-
ти і медицини

[По боках від нього (Леоніда Черновецького) розташувалася “ефектив-
на команда”, результати діяльності якої кияни відчули на собі.] Справа 
від “головного болю всіх киян” – тарифопідвищувач Анатолій Голуб-
ченко, заслужений борець проти імперативного мандату та за при-
хватизацію освіти і медицини Віталій Журавський…

Шеляженко Ю. Черновецький не вміє програвати [Електронний ре-
сурс] / Юрій Шеляженко // ХайВей : Портал громадянської журналіс-
тики. – 2008. – 27 берез. – Режим доступу: http://h.ua/story/91015/ 
(дата запиту: 17.06.2010). – Назва з екрана.

християнський демократ 
Після розвалу Блоку Черновецького цей християнський демократ [Ві-
талій Журавський] став штатним радником Президента Віктора Януко-
вича.

Савчук М. Команда молодості їхньої [Електронний ресурс] / Максим 
Савчук // Україна молода : сайт газети. – 2012. – 26 жовт. – Режим 
доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/number/2165/189/77125/ (дата 
запиту: 15.11.2016). – Назва з екрана.

штатний радник Президента Віктора Януковича
Після розвалу Блоку Черновецького цей християнський демократ [Ві-
талій Журавський] став штатним радником Президента Віктора 
Януковича.

Там само.

Çàéêî ßê³â 

“батько демократії” в Житомирі
За словами персонажів фільму, Яків Зайко як “людина із загостреним 
почуттям справедливості” був і залишається не тільки “батьком демо-
кратії” в Житомирі…

Топачевський А. Його Майдани тривають / Андрій Топачевський // Лі-
тературна Україна. – 2015. – 19 лют. – С. 1.
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білорус із душею українського патріота 
Документальний телефільм “Майдани Якова Зайка” (з циклу “Герої 
часу” Державної телерадіокомпанії “Всесвітня служба «Українське те-
лебачення і радіомовлення»”, 2014 р.) розповідає про депутата пер-
шого за часів Незалежності скликання Верховної Ради України, пись-
менника, публіциста, білоруса з душею українського патріота Якова 
Зайка…

Там само.

герой Небесної Сотні, у житті і діяльності якого відобразилися події новіт-
ньої історії України

Документальний телефільм “Майдани Якова Зайка” … розповідає про 
… Якова Зайка – героя Небесної Сотні, у житті і діяльності якого ві-
добразилися події новітньої історії України, коли перед кожним по-
став доленосний вибір, що визначає майбутнє усієї нації. 

Там само.

людина із загостреним почуттям справедливості
За словами персонажів фільму, Яків Зайко як “людина із загостреним 
почуттям справедливості” був і залишається не тільки “батьком де-
мократії” в Житомирі – місті, яке уславилося гострими політичними 
змаганнями на парламентських виборах 1990 року, а й “мотором” бо-
ротьби за демократію у Верховній Раді та в цілому в Україні… 

Там само.

“мотор” боротьби за демократію у Верховній Раді та в цілому в Україні
За словами персонажів фільму, Яків Зайко … був і залишається не тіль-
ки “батьком демократії” в Житомирі, … а й “мотором” боротьби за 
демократію у Верховній Раді та в цілому в Україні… 

Там само.

Çàñóõà Òåòÿíà

головний фальсифікатор виборів 2012 року
Підтвердилися чутки про те, що … головний фальсифікатор виборів 
2012 року Тетяна Засуха активно підтримує Гліба Лірника і є його по-
літичною партнеркою в нашому 94 окрузі!

Романюк В. Кандидата від Порошенка по 94 округу Гліба Лірника 
підтримує «регіоналка» Засуха [Електронний ресурс] / Віктор Рома-
нюк // АНТИКОР : нац. антикорупційний портал. – 2014. – 22 жовт. 
– Режим доступу: http://antikor.com.ua/articles/17113-%20kandidata_
vid_porosh%20enka_po_94_okrugu_gl%20iba_lirnika_pidtrimu%20je_
regionalka_zasuha (дата запиту: 30.11.2014). – Назва з екрана. 
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найодіозніша поплічниця банди Януковича
Підтвердилися чутки про те, що найодіозніша поплічниця банди Яну-
ковича … Тетяна Засуха активно підтримує Гліба Лірника і є його полі-
тичною партнеркою в нашому 94 окрузі!

Там само.

політична партнерка
Тетяна Засуха активно підтримує Гліба Лірника [кандидата від Поро-
шенка] і є його політичною партнеркою в нашому 94 окрузі!

Там само.

Çàõàð÷åíêî Â³òàë³é

герой від влади
З картинок телеканалу не сходили в той час [у період Революції Гіднос-
ті] Захарченко, Лукаш, Добкін, Азаров та інші “герої від влади”.

Ще один Вітя-“папєрєднік”, на цей раз Зубрицький: хто ти, Вітя? 
[Електронний ресурс] // Ukrainian Times. – 2016. – 26 листоп. – Режим 
доступу: http://ukr-times.com.ua/226-sche-odin-vtya-papyeryednk-na-
cey-raz-zubrickiy-hto-ti-vtya.html (дата запиту: 26.11.2016). – Назва з 
екрана.

міністр-монстр
…Влада залишилась глухонімою навіть до найпростіших вимог людей: 
покарати міністра-монстра [Віталія Захарченка] … та повернутись до 
нею ж обіцяної євроінтеграції.

Бондаренко С. Майдани і магнати : поеми-кліпи / Станіслав Бонда-
ренко. – К. : Український пріоритет, 2014. – С. 86.

фактичний диктатор цілої України
Фактичним диктатором цілої України спробує стати цинік Захарчен-
ко чи хтось подібний до нього.

Гринів О. Недовивчені уроки національної гідності / Олег Гринів // Лі-
тературна Україна. – 2015. – 5 берез. – С. 4.

Çàõàð÷åíêî Îëåêñàíäð

ватажок бандитсько-терористичної організації “ДНР”
“У разі якщо у розпорядженні СБУ відсутня інформація про проведен-
ня в місті Мінську (Республіка Білорусь) народним депутатом України 
Савченко Н. зустрічі з ватажками бандитсько-терористичних органі-
зацій “ЛНР” та “ДНР” Плотницьким І. та Захарченком О., а також відсут-
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ня інформація про підстави та обставини її проведення, прошу переві-
рити вказану інформацію та, за наявності підстав, вжити відповідних 
заходів реагування”, – зазначив у листі С. Пашинський.

Чи знала СБУ про зустріч Савченко у Мінську // Голос України. – 2016. 
– 15 груд. – С. 2.

ватажок місцевої окупаційної влади
Як пишуть нам луганчани, котрі залишилися в окупації, від місцевих 
ЗМІ вимагають регулярно й більш широко висвітлювати події за участю 
голови “ЛНР” Ігоря Плотницького, забезпечивши тим самим створення 
“позитивного іміджу” ватажка місцевої окупаційної влади…

Семенчук В. “Шкодимо ми “молодій республіці” тепер офіційно…” 
/ Влад Семенчук // Голос України. – 2016. – 7 груд. – С. 6.

ватажок “молодої республіки” 
Як пишуть нам луганчани, котрі залишилися в окупації, від місцевих 
ЗМІ вимагають регулярно й більш широко висвітлювати події за участю 
голови “ЛНР” Ігоря Плотницького, забезпечивши тим самим створення 
“позитивного іміджу” ватажка ... “молодої республіки” загалом.

Там само.

ватажок терористичної організації “ДНР” 
Ватажок терористичної організації “ДНР” Олександр Захарченко 
підписав розпорядження про створення “Донецького агентства но-
вин” (скорочено “ДАН”).

“ДНР” та “ЛНР” – осередки злиднів та україноненависництва // Сво-
бода. – 2015. – 8–14 січ. – С. 7.

ватажок терористів
Соратники ватажка терористів Захарченка пообіцяли захопити 
українське місто [Електронний ресурс] // Ukr.Media : інтернет газета. – 2016. 
– 19 жовт. – Режим доступу: https: //ukr.media/ukrain/278792/ (дата запиту: 
03.11.2016). – Назва з екрана.

глава невизнаної так званої “республіки ДНР”
Глава невизнаної так званої “республіки ДНР” Олександр Захарченко 
переніс “місцеві вибори” на 24 липня [Електронний ресурс] // Українська 
правда : сайт газети. – 2016. – 19 квіт. – Режим доступу: http://www.pravda.
com.ua/news/2016/04/19/7106061/ (дата запиту: 03.11.2016). – Назва з екрана.

главар “ДНР”
8 листопада “главар ДНР” Захарченко присвоїв громадянам РФ, теро-
ристам Стрєлкову (Гіркіну) і Бородаю, звання “героїв ДНР”.

Олійник М. Записки нескореної / Марія Олійник // Слово Просвіти. – 
2014. – 13–19 листоп. – С. 3.
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голова “ДНР”
[Щоправда, керівництво МОН там оголосило, що донецькі автори роз-
робили підручник з історією України.] Але … за умов, що його затвер-
дить “голова ДНР” Захарченко…

Семистяга В. Інформаційна інтервенція / Володимир Семистяга 
// Слово Просвіти. – 2016. – 14–20 січ. – С. 4.

голова ради міністрів “ДНР”
…балотувалися: Олександр Захарченко – “голова ради міністрів ДНР”, 
бізнесмен Олександр Кофман і колишній співробітник “Беркута”, глава 
спортшколи Юрій Сивоконенко.

Олійник М. Віддані на глум окупантам / Марія Олійник // Слово Про-
світи. – 2014. – 6–12 листоп. – С. 2.

голова так званої “ДНР”
На чому заробляє голова так званої ДНР [Олександр Захарченко] 
[Електронний ресурс] // ТСН : сайт інформ. агентства. – 2015. – 25 верес. – Ре-
жим доступу: http://tsn.ua/video/video-novini/na-chomu-zaroblyaye-golova-tak-
zvanoyi-dnr.html (дата запиту: 03.11.2016). – Назва з екрана.

головний терорист “ДНР”
Крім того, цим же указом головний терорист ДНР [Олександр Захар-
ченко] встановив дату створення “міністерства внутрішніх справ ДНР” 
17 липня 2014 року.

Олійник М. Записки нескореної / Марія Олійник // Слово Просвіти. – 
2014. – 13–19 листоп. – С. 3.

головний терорист Донбасу
Бо вже 4 грудня головний терорист Донбасу Олександр Захарченко 
видає наказ про надсилання підмоги кадирівцям – три роти де-ен-
ерівських бойовиків.

 Ю.Д. Столиця Чечні знову палає – спокій Кремлю і не сниться / Д. Ю. 
// Свобода. – 2014. – 11–17 груд. – С. 7.

дрібний підприємець, що не має ні специфічної, ні спеціальної освіти
[Олександр] Захарченко … у минулому дрібний підприємець, що не 
має ні специфічної, ні спеціальної освіти.

Семистяга В. Інформаційна інтервенція / Володимир Семистяга 
// Слово Просвіти. – 2016. – 14–20 січ. – С. 4.

керівник самопроголошеної “ДНР”
Керівник самопроголошеної “ДНР” Олександр Захарченко розцінив 
заяву президента України Петра Порошенка про виконання політич-
ної частини Мінських угод після безпекових положень як зрив угоди 
[Електронний ресурс] // BBC Україна : веб-сайт Української служби Британської 
телерадіомовної корпорації. – 2016. – 16 жовт. – Режим доступу: http://www.
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bbc.com/ukrainian/politics/2016/10/161016_zakharchenko_poroshenko_vc (дата 
запиту: 03.11.2016). – Назва з екрана.

лідер бойовиків “ДНР”
На міській площі за заниженими цінами розливали молоко, розпроду-
вали продукти ... організували концерт і виступ лідера бойовиків “ДНР” 
Захарченка. 

“ДНР” та “ЛНР” – осередки злиднів та україноненависництва // Сво-
бода. – 2015. – 8–14 січ. – С. 7.

лідер самопроголошеної “динири”
…Інколи я з цікавістю спостерігаю, як лідери самопроголошених “ди-
нири” [Олександр Захарченко] і “линири” [Ігор Плотницький] опанову-
ють незвичну для них політичну лексику.

Стороженко П. Взбесившийся “мир” / Павло Стороженко // Вечірня 
Полтава. – 2015. – 18 берез. – С. 26.

 лідер терористів 
Лідер терористів Захарченко анонсував вибори в “ДНР” [Електронний 
ресурс] // Газета по-українськи : інтернет-версія. – 2015. – 2 лип. – Режим до-
ступу: http://gazeta.ua/articles/life/_lider-teroristiv-zaharchenko-anonsuvav-
vibori-v-dnr/634841 (дата запиту: 03.11.2016). – Назва з екрана.

маріонетка, нав’язана окупантом
…Український журналіст Віталій Портников, коментуючи заяву Надії 
Савченко про її готовність розпочати прямі переговори з ватажками 
самопроголошених “ДНР” [Олександром Захарченком] і “ЛНР” [Ігорем 
Плотницьким], зазначив, вони – маріонетки, нав’язані окупантом. 

Експерт: Режисер проекту “Надія Савченко” – кум Путіна Медведчук 
[Електронний ресурс] // ZIK : Західна інформ. корпорація. – 2016. – 
7 черв. – Режим доступу: http://zik.ua/news/2016/06/07/chornovil_
kum_putina_medvedchuk_bezumovno_rezhyser_proektu_nadiya_
savchenko_706293 (дата запиту: 10.06.2016). – Назва з екрана. 

об’єкт сепаратистського культу
Шлях Захарченка: як з торговця курятиною ліпили об’єкт сепаратист-
ського культу [Електронний ресурс] // Depo.ua : сусп.-політ. портал для 
українців. – 2015. – 5 верес. – Режим доступу: http://dn.depo.ua/ukr/donetsk/
zaharchenko-05092015200000  (дата запиту: 28.11.2016). – Назва з екрана.

очільник терористів так званої “ДНР”
Очільник терористів так званої ДНР Олександр Захарченко здійснив 
чергові кадрові перестановки в ієрархії бойовиків.

Захарченко призначив в окупований Донецьк нового “мера” 
[Електронний ресурс] // Politic.Kiev.Ua : сусп.-політ. і діловий що-
денник. – 2016. – 6 листоп. – Режим доступу: http://politic.kiev.ua/
politika/19754zaharchenko-priznachiv-v-okupovanii-doneck-novogo-
mera.html (дата запиту: 03.11.2016). – Назва з екрана.
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“Саша-Гаврилівські курчата”

[Донецькі підприємці, які торгують м’ясом, теж добре пам’ятають 
Олександра Захарченка]. У цьому середовищі лідера т. зв. “ДНР” на-
зивають фамільярно – “Саша-Гаврилівські курчата”.

Шлях Захарченка: як з торговця курятиною ліпили об’єкт сепаратист-
ського культу [Електронний ресурс] // Depo.ua : сусп.-політ. портал 
для українців. – 2015. – 5 верес. – Режим доступу: http://dn.depo.ua/
ukr/donetsk/zaharchenko-05092015200000  (дата запиту: 28.11.2016). 
– Назва з екрана.

так званий глава “Донецької народної республіки”
Відповідний указ підписав так званий “глава Донецької народної рес-
публіки” Олександр Захарченко.

Олійник М. Записки нескореної / Марія Олійник // Слово Просвіти. – 
2014. – 13–19 листоп. – С. 3.

торговець курятиною
Шлях Захарченка: як з торговця курятиною ліпили об’єкт сепара-
тистського культу [Електронний ресурс] // Depo.ua : сусп.-політ. портал для 
українців. – 2015. – 5 верес. – Режим доступу: http://dn.depo.ua/ukr/donetsk/
zaharchenko-05092015200000  (дата запиту: 28.11.2016). – Назва з екрана.

Çâàðè÷ ²ãîð

винахідливий львівський суддя 
“Винахідливий” львівський суддя оголошений у розшук [Електро-
нний ресурс] // Українська правда : сайт газети. – 2008. – 15 груд. – Режим 
доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2008/12/15/3635143/ (дата запиту: 
01.01.2009). – Назва з екрана.

колишній голова Львівського апеляційного суду
Оболонський районний суд Києва засудив колишнього голову Львів-
ського апеляційного суду Ігоря Зварича.

Суддю-“колядника” посадили на 10 років [Електронний ресурс] 
// Українська правда : сайт газети. – 2011. – 20 верес. – Режим до-
ступу: http://www.pravda.com.ua/news/2011/09/20/6600242/ (дата за-
питу: 15.11.2016). – Назва з екрана.

суддя-колядник
Суддя-колядник Ігор Зварич, який відсидів 5 років у в’язниці, вимагає 
поновити його на посаді. 

Суддя-колядник Зварич вимагає поновити його на посаді [Елек-
тронний ресурс] // 5 канал : перший укр. інформ. – 2016. – 
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14 листоп. – Режим доступу: http://www.5.ua/suspilstvo/
suddiakoliadnyk-zvarych-vymahaie-ponovyty-ioho-na-posadi-131080.
html (дата запиту: 04.11.2016). – Назва з екрана.

Çâàðè÷ Ðîìàí

український бякалавр

Значно меншу кількість, проте не менш яскраву за емоційним забарв-
ленням, становлять перифрази імен інших сучасних політичних діячів: 
гарант Конституції, великий пасічник (Віктор Ющенко) … український 
бякалавр (Роман Зварич)…

Кобзар А. Найпомітніші фігури сучасного політичного життя крізь 
призму перифразу (за матеріалами ЗМІ) [Електронний ресурс] / 
А. Кобзар // Матеріали П’ятої науково-практичної конференції “Жур-
налістська освіта на Сумщині : набутки й проблеми” (27–28 травня 
2009 року). – Режим доступу: http://vuzlib.com.ua/articles/book/16039-
JUvіlejj_mikoli_gogolja_na_st/5.html  (дата запиту: 09.12.2016). – Назва 
з екрана.

Çãóëàäçå Åêà

легенда грузинських реформ

Саме Ека Згуладзе стала легендою грузинських реформ, бо одним на-
казом звільнила всіх працівників ДАІ. 

Грузинські реформи: зняття пенсій, звільнення в ДАІ, приватна ме-
дицина [Електронний ресурс] // Волинські новини : перше інформ. 
агентство. – 2014. – 16 груд. – Режим доступу: http://www.volynnews.
com/news/health/hruzynski-reformy-zniattia-pensiy-zvilnennia-v-dai-
pryvatna-medytsyna/ (дата запиту: 20.12.2014). – Назва з екрана.

Çåìàí Ì³ëîø 

рупор Росії у Європі

Рупором Росії у Європі є Президент Чехії Мілош Земан, який останнім 
часом різко змінив риторику не на користь України. 

Басараб Л. Московський спрут: європейські “товаріщі” Кремля / Леся 
Басараб // Свобода. – 2015. – 29 січ. – 4 лют. – С. 11.



Ìèêîëà ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ

134

Çóáðèöüêèé Â³êòîð

Вітя-“папєрєднік”
Ще один Вітя-“папєрєднік”, на цей раз Зубрицький: хто ти, Вітя? [Елек-
тронний ресурс] // Ukrainian Times. – 2016. – 26 листоп. – Режим доступу: 
http://ukr-times.com.ua/226-sche-odin-vtya-papyeryednk-na-cey-raz-zubrickiy-
hto-ti-vtya.html (дата запиту: 26.11.2016). – Назва з екрана.

²âàí÷óê Àíäð³é 

знаний парламентський кнопкодав
“Сірий кардинал Яценюка” [Андрій Іванчук] … і просто знаний парла-
ментський “кнопкодав” (якось примудрився тиснути аж п’ять кнопок 
нараз) … по собі судить.

Трибуна в облозі // Свобода. – 2015. – 22–28 січ. – С. 1.

касир “народного фронту” 
“Сірий кардинал Яценюка” [Андрій Іванчук], “касир “народного фрон-
ту” (як називають його ЗМІ) … по собі судить.

Там само.

сірий кардинал Яценюка
“Сірий кардинал Яценюка” [Андрій Іванчук] … по собі судить.

Там само.

²âàíþùåíêî Þð³é

легендарний Юра Єнакіївський
Водночас реальним хазяїном відомства [митниці] спочатку називали 
легендарного “Юру Єнакіївського”, а пізніше – старшого сина прези-
дента Олександра Януковича.

Щербина С. Профспілки та Фірташ втратять “соціальні” мільярди 
[Електронний ресурс] / Сергій Щербина, Сергій Лямець // Україн-
ська правда : сайт газети. – 2013. – 15 січ. – Режим доступу: http://
www.epravda.com.ua/publications/2013/01/15/356219/ (дата запиту: 
15.11.2016). – Назва з екрана.

²â÷åíêî Îëåêñ³é 

Льоша-Мерседес
Несподіваним гостем заходу Пінчука став “Льоша-Мерседес” [Олексій 
Івченко].
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Давос: Бойко купує шкарпетки, а онук Кучми від ЗМІ відмахується 
[Електронний ресурс] // Українська правда. ТаблоID. – 2012. – 27 січ. – 
Режим доступу: http://tabloid.pravda.com.ua/photos/4f228e898947d/ 
(дата запиту: 14.11.2016). – Назва з екрана.

²ñàºâ Êîñòÿíòèí

однофамілець Штірліца 
13 квітня, у п’ятницю, на з’їзді “Вперед, Україно!” делегати проголосу-
вали за список … у перелік із 160 осіб потрапив журналіст Володимир 
Ар’єв, … однофамілець Штірліца Костянтин Ісаєв…

Увесь список Луценка: Москаль, брат-2, ді-джей Майдану… [Елек-
тронний ресурс] // Обозреватель. – 2007. – 13 квіт. – Режим досту-
пу: http://obozrevatel.com/news/2007/4/13/165734.htm (дата запиту: 
01.11.2016). – Назва з екрана.

Êàäèðîâ Ðàìçàí 

дітище чеченських воєн
А дітищем чеченських воєн став Рамзан Кадиров – нині президент 
Чеченської Республіки, що не соромиться на тлі злиденності власно-
го народу розкошувати на кремлівські гроші: має золотий автомат 
Калашникова, численний автопарк і величезний палац, де в басейні 
купаються ведмеді.

Столиця Чечні знову палає – спокій Кремлю і не сниться // Свобода. – 
2014. – 11–17 груд. – С. 7.

Êàëåòí³ê ²ãîð

архітектор прийняття “диктаторських законів”
“Архітекторів” прийняття “диктаторських законів” [Ігоря Ка-
летніка, Володимира Олійника] оголосили у розшук [Електронний 
ресурс] // ZN.UA : інтернет-версія газети. – 2014. – 5 груд. – Режим доступу: 
http://dt.ua/POLITICS/arhitektoriv-priynyattya-diktatorskih-zakoniv-ogolosili-u-
rozshuk-158415_.html (дата запиту: 07.12.2016). – Назва з екрана.

ворог української журналістики-2008
Національна спілка журналістів України у 2008 році віднесла Калєтні-
ка Ігоря Григоровича … до переліку “Ворогів української журналісти-
ки-2008”.
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Калєтнік Ігор Григорович [Електронний ресурс] // Чесно : сайт громад-
ського руху. – 2012. – Режим доступу: http://2012.chesno.org/meter/
person/1794/ (дата запиту: 07.12.2016). – Назва з екрана.

комуністичний Калєтнік
Адже те, як чинив “комуністичний” Калєтнік, головуючи на засіданні 
ВР 16 січня, те ж саме чинив з “мовною провокацією” Ківалова–Колєс-
ніченка головуючий комуніст Адам Мартинюк.

Сергій Головатий: Для мене російська мова – це мова агресора, росій-
ського Гітлера [Електронний ресурс] // Главком : інформ. агентство. – 
2014. – 20 трав. – Режим доступу: http://glavcom.ua/interviews/124928-
sergij-golovatij-dlja-mene-rosijska-mova-–-tse-mova-agresora-rosijskogo-
gitlera.html (дата запиту: 28.11.2016). – Назва з екрана.

махінатор часів Януковича
Махінатор часів Януковича: ГПУ заарештувала землю, що належа-
ла родичу скандального Ігоря Калєтніка [Електронний ресурс] // Патрі-
оти України. – 2016. – 9 серп. – Режим доступу: http://patrioty.org.ua/politic/
makhinator-chasiv-ianukovycha-hpu-zaareshtuvala-zemliu-shcho-nalezhala-
rodychu-skandalnoho-ihoria-kalietnika-129269.html (дата запиту: 07.12.2016). – 
Назва з екрана.

митний барон
…сьогодні ми поговоримо про … “митного барона” Ігоря Калєтніка.

Ігор Калєтнік: “почесний митник України” [Електронний ресурс] 
// Обозреватель. Форум. – 2011. – 5 квіт. – Режим доступу: http://forum.
obozrevatel.com/viewtopic.php?t=24305 (дата запиту: 07.12.2011). – 
Назва з екрана.

одіозна особа
…сьогодні ми поговоримо про одіозну особу … Ігоря Калєтніка.

Там само.

“почесний” митник України

Ігор Калєтнік: “почесний митник України” [Електронний ресурс] // Обо-
зреватель. Форум. – 2011. – 5 квіт. – Режим доступу: http://forum.obozrevatel.
com/viewtopic.php?t=24305 (дата запиту: 07.12.2011). – Назва з екрана.

проросійський політик в Україні часів Януковича

Ігор Григорович Калєтнік (16 липня 1972, Клембівка, Ямпільський ра-
йон, Вінницька область) – проросійський “політик” в Україні часів Яну-
ковича, оголошений в розшук 5 грудня 2014.

Ігор Григорович Калєтнік [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – 2014. – 
14 груд. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Калєтнік_Ігор_
Григорович (дата запиту: 07.12.2016). – Назва з екрана.
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співавтор диктаторських законів від 16 січня
Співавтор “диктаторських законів” від 16 січня Ігор Калетник бало-
тується в Раду [Електронний ресурс] // iPress.ua. – 2014. – 2 жовт. – Режим 
доступу: http://ipress.ua/news/spivavtor_dyktatorskyh_zakoniv_vid_16_sichnya_
igor_kaletnyk_balotuietsya_v_radu_88018.html (дата запиту: 07.12.2016). – 
Назва з екрана.

Êàïë³í Ñåðã³é

борець із корупцією
Інші народні обранці – мільярдер Костянтин Жеваго і активні борці з 
корупцією Ігор Мосійчук, Сергій Каплін та Юрій Бублик – не надто по-
спішають оприлюднювати свої статки.

Народні депутати з Полтавщини не поспішають оприлюднювати 
свої статки: тільки один депутат з Полтавщини подав електронну 
декларацію [Електронний ресурс] // Depo.ua : сусп.-політ. портал 
для українців. – 2016. – 19 жовт. – Режим доступу: http://poltava.
depo.ua/ukr/poltava/narodni-deputati-z-poltavshchini-ne-pospishayut-
oprilyudnyuvati-19102016130800 (дата запиту: 28.11.2016). – Назва з 
екрана.

звичайнісінький базікало
Одіозний народний депутат Сергій Каплін, який позиціонує себе як по-
борник прав полтавців, насправді звичайнісінький базікало. 

Глафірова М. Сергій Каплін знову хоче пройти в парламент, зігравши 
на довірі полтавців [Електронний ресурс] / Марія Глафірова // Остан-
ній Бастіон : сайт громадського об’єднання. – 2014. – 22 жовт. – Ре-
жим доступу: http://bastion.tv/news/sergij-kaplin-znovu-hoche-projti-
v-parlament-zigravshi-na-doviri-poltavciv/ (дата запиту: 29.11.2014). – 
Назва з екрана.

колишній УДАРівець [ударівець]
Значна частина представників “Партії простих людей” у регіонах є ко-
лишніми членами партії “УДАР” Віталія Кличка, та й сам Каплін колиш-
ній УДАРівець.

Шаповалов С. (НЕ)Простий Каплін [Електронний ресурс] / Сергій Ша-
повалов, Роман Віленський, Володимир Скрипець // Українська прав-
да : сайт газети. – 2015. – 22 жовт. – Режим доступу: http://www.pravda.
com.ua/articles/2015/10/22/7085757/ (дата запиту: 29.11.2015). – 
Назва з екрана.

лідер Партії простих людей
У зв’язку з тим, що висування кандидата від “Партії простих людей”, 
яка є беззаперечним лідером рейтингів у Полтаві, суттєво ламає пла-
ни сил, які прагнуть реваншу, лідер Партії Сергій Каплін звернувся до 
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Генерального прокурора, керівників СБУ і МВС та міністра юстиції з ви-
могою контролювати процес та забезпечити безпеку для її висуванців.

Козуб В. Олександр Шамота стане мером Полтави від “Партії простих 
людей” [Електронний ресурс] / Вікторія Козуб // Полтава : інформ. 
агентство. – 2015. – 26 верес. – Режим доступу: http://poltava.today/
uk/news/show/4108 (дата запиту: 29.11.2016). – Назва з екрана.

один із ініціаторів Податкового майдану в Полтаві
У листопаді 2010 року Сергій Каплін був одним з ініціаторів “Подат-
кового майдану” у Полтаві.

Непрості передвиборчі реалії “Партії простих людей Сергія Капліна” 
[Електронний ресурс] // Корупція Інфо : Корупційні новини України. 
– 2015. – 12 жовт. – Режим доступу: http://korupciya.com/neprosti-
peredviborchi-realiyi-partiyi-prostix-lyudej-sergiya-kaplina-foto-video/ 
(дата запиту: 29.11.2015). – Назва з екрана.

одіозний народний депутат
Одіозний народний депутат Сергій Каплін … позиціонує себе як по-
борник прав полтавців…

Глафірова М. Сергій Каплін знову хоче пройти в парламент, зігравши 
на довірі полтавців [Електронний ресурс] / Марія Глафірова // Остан-
ній Бастіон : сайт громадського об’єднання. – 2014. – 22 жовт. – Ре-
жим доступу: http://bastion.tv/news/sergij-kaplin-znovu-hoche-projti-
v-parlament-zigravshi-na-doviri-poltavciv/ (дата запиту: 29.11.2014). – 
Назва з екрана.

перший ворог Яценюка
Саме Сергій Каплін, який вважає себе першим ворогом Яценюка, ви-
рішив вразити креативом і засвітитися на виборах. 

Непрості передвиборчі реалії “Партії простих людей Сергія Капліна” 
[Електронний ресурс] // Корупція Інфо : Корупційні новини України. 
– 2015. – 12 жовт. – Режим доступу: http://korupciya.com/neprosti-
peredviborchi-realiyi-partiyi-prostix-lyudej-sergiya-kaplina-foto-video/ 
(дата запиту: 29.11.2016). – Назва з екрана.

поборник прав полтавців
Одіозний народний депутат Сергій Каплін … позиціонує себе як побор-
ник прав полтавців…

Глафірова М. Сергій Каплін знову хоче пройти в парламент, зігравши 
на довірі полтавців [Електронний ресурс] / Марія Глафірова // Остан-
ній Бастіон : сайт громадського об’єднання. – 2014. – 22 жовт. – Ре-
жим доступу: http://bastion.tv/news/sergij-kaplin-znovu-hoche-projti-
v-parlament-zigravshi-na-doviri-poltavciv/ (дата запиту: 29.11.2014). – 
Назва з екрана.
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Êàñüê³â Âëàäèñëàâ

панамський в’язень
Романюк Р. “Панамський в’язень” [Владислав Каськів], або Повер-
нення блудного Каськіва [Електронний ресурс] / Роман Романюк // Укра-
їнська правда : сайт газети. – 2016. – 26 серп. – Режим доступу: http://www.
pravda.com.ua/articles/2016/08/26/7118778/ (дата запиту: 30.08.2016). – Назва 
з екрана.

Êàñüÿíîâ Ìèõàéëî 

Міша Два Проценти
Для Касьянова це махінації з перепродажем російських боргів і прі-
звисько, яке після цього з’явилось, – “Міша Два Проценти”.

Український уряд задоволений призначенням нового російсько-
го прем’єра [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт га-
зети. – 2000. – 17 трав. – Режим доступу: http://www.pravda.com.
ua/news/2000/05/17/2980672/ (дата запиту: 14.10.2005). – Назва 
з екрана.

Êàòåðèí÷óê Ìèêîëà

вигнанець із “Нашої України”
 [13 квітня, у п’ятницю, на з’їзді “Вперед, Україно!” делегати проголосу-
вали за список … ] У перелік із 160 осіб потрапив … вигнанець з “Нашої 
України” Микола Катеринчук (за згодою)…

Увесь список Луценка: Москаль, брат-2, ді-джей Майдану… [Елек-
тронний ресурс] // Обозреватель. – 2007. – 13 квіт. – Режим досту-
пу: http://obozrevatel.com/news/2007/4/13/165734.htm (дата запиту: 
01.11.2016). – Назва з екрана.

Êâ³ò Ñåðã³é 

майданівський міністр освіти
Логічно й інше, що так званий “майданівський” міністр освіти Квіт ви-
дав наказ № 1392 від 25.11.2014 з такою промовистою назвою “Про 
визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки 
України від 09.07.2009 № 642”, у якому йшлося про обов’язковість ви-
кладання в гуманітарних вишах української мови, історії України, куль-
тури. 
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Фаріон І. Мовний лібералізм в освіті: українська стоп!!! / Ірина Фаріон 
// Слово Просвіти. – 2016. – 20–26 квіт. – С. 2.

міністр-англіїзатор 

…3 лютого 2016 року цей прекрасний … міністр-англіїзатор [Сергій 
Квіт] … видав НАКАЗ “Про затвердження Порядку присвоєння вчених 
звань науковим і науково-педагогічним працівникам”.

Фаріон І. Зливання національного складника освіти в післямайданний 
час / Ірина Фаріон // Слово Просвіти. – 2017. – 19–25 січ. – С. 2.

міністр-деукраїнізатор

…3 лютого 2016 року цей прекрасний міністр-деукраїнізатор [Сергій 
Квіт] … видав НАКАЗ “Про затвердження Порядку присвоєння вчених 
звань науковим і науково-педагогічним працівникам”.

Там само.

Êâ³òàøâ³ë³ Îëåêñàíäð

міністр-варяг

Так, російській замість української навіть при виконанні своїх безпо-
середніх обов’язків надають перевагу не тільки міністри-“варяги” 
(серед трійки – Айварас Абромавічус, Олександр Квіташвілі, Наталія 
Яресько – українською на достатньому рівні для спілкування володіє 
тільки остання), але і глава МВС Арсен Аваков.

Сачук С. Ідеали майдану виставили на політичний торг? [Електронний 
ресурс] / Степан Сачук // Волинь : незалежна громад.-політ. газ. – 
2011. – 12 трав. – Режим доступу: http://archive.volyn.com.ua/printver.
php?rub=4&article=0&arch=397 (дата запиту: 15.05.2011). – Назва з 
екрана.

Êåð³âíèöòâî òàê çâàíî¿ 
“Äîíåöüêî¿ íàðîäíî¿ ðåñïóáë³êè” 

овочева хунта 

[Явку “виборців” простимулювали продажем дешевих овочів – мішок 
картоплі, цибулі чи моркви за гривню.] Після цього навіть самі меш-
канці Донецька ... називають керівництво ДНР ... “овочевою хунтою”.

Олійник М. Віддані на глум окупантам / Марія Олійник // Слово Про-
світи. – 2014. – 6–12 листоп. – С. 2.
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Êåð³âíèöòâî òàê çâàíî¿ 
“Ëóãàíñüêî¿ íàðîäíî¿ ðåñïóáë³êè” 

овочева хунта 
[Явку “виборців” простимулювали продажем дешевих овочів – мішок 
картоплі, цибулі чи моркви за гривню.] Після цього навіть самі меш-
канці ... Луганська називають керівництво ... ЛНР “овочевою хунтою”.

Там само.

Êèðèëåíêî Â’ÿ÷åñëàâ 

досвідчений посадовець у культурній сфері 
В’ячеслава Кириленка знаю як … досвідченого посадовця у культурній 
сфері. 

Куліш Н. Звання, премії і новий міністр / Наталія Куліш // Слово Про-
світи. – 2014. –11–17 груд. – С. 10.

рішуча людина
В’ячеслава Кириленка знаю як людину рішучу… 

Там само.

Êèñåëüîâ Äìèòðî

брехливий журналіст
Нагадаємо, що … телеведучий Дмитро Кисельов за спотворене висвіт-
лення подій в Україні першим потрапив на Дошку ганьби брехливих 
журналістів.

Благословення на брехню? // Свобода. – 2015. – 1–7 січ. – С. 5.

закликаний варяг
На телебаченні владарюють закликані варяги на взір Кисельова-пер-
шого [Дмитра Кисельова]… 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 14.

Кисельов-перший
На телебаченні владарюють закликані варяги на взір Кисельова-пер-
шого [Дмитра Кисельова]… 

Там само.
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найбільший опонент українського Євромайдану
Поняття [Кисельовщина] походить від прізвища російського телеве-
дучого, а з 9 грудня 2013 року генерального директора російського 
міжнародного інформаційного агентства “Россия сегодня” [Дмитра 
Кисельова], який виступив найбільшим опонентом українського Єв-
ромайдану.

Малафей М. Лексичні новотвори як репрезентанти новітніх політич-
них подій: (на матеріалі мовлення Євромайдану) / Марія Малафей // 
Стиль і текст : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна ; Інститут журна-
лістики КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2014. – Вип. 15. – С. 207.

одіозний путінський підспівувач
Нагадаємо, що одіозний путінський підспівувач, телеведучий Дмитро 
Кисельов за спотворене висвітлення подій в Україні першим потрапив 
на Дошку ганьби брехливих журналістів.

Благословення на брехню? // Свобода. – 2015. – 1–7 січ. – С. 5.

Êèñåëüîâ ªâãåí³é

закликаний варяг
На телебаченні владарюють закликані варяги на взір … Кисельова-дру-
гого [Євгеній Кисельов]… 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 14.

Кисельов-другий
На телебаченні владарюють закликані варяги на взір … Кисельова-дру-
гого [Євгеній Кисельов]… 

Там само.

російськомовний “русскій”
Практично всі телеканали стали двомовні, а головними телеведучими 
стали запрошені з країни, яка розв’язала проти нас війну, російсько-
мовні “русскіє” Шустер, Ганапольський, Кисєльов. 

Шпіцер В. Наступного Президента маємо готувати вже сьогодні / Ва-
силь Шпіцер // Слово Просвіти. – 2016. – 18–24 серп. – С. 6.

Ê³âàëîâ Ñåðã³é

автор антидержавного закону
У контексті теми першими “троянськими конями” стали автори анти-
державного закону “Про засади державної мовної політики” Вадим 
Колесніченко та Сергій Ківалов.
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Марусик Т. “Мовний закон” Ківалова–Колесніченка: троянські коні 
Кремля [Електронний ресурс] / Тарас Марусик // Радіо Свобода : сайт 
інформ. служби. – 2016. – 6 листоп. – Режим доступу: http://www.
radiosvoboda.org/a/28099057.html (дата запиту: 08.11.2016). – Назва 
з екрана.

видатний “лічильник”

Перше, що спадає на думку, – видатного “лічильника” і юриста [Сергія 
Ківалова] запрошують. 

Семків Володимир. Ласкаво просимо до неласкавої розмови // Украї-
на молода. – 2005. – 19 квіт. – С. 4.

відвертий агент Росії

17 листопада 2016 року Конституційний Суд України (винятково зав-
дяки нашому невідступному тискові впродовж двох років) розпочав 
слухання в справі зініційованого Іриною Фаріон подання 57 народних 
депутатів України VII скликання про неконституційність Закону Укра-
їни “Про засади державної мовної політики” від 3 липня 2012року 
№ 5029-VI (автори відверті агенти Росії В. Колесніченко, С. Ківалов). 

Фаріон І. Президенте Порошенко! Встати! Суд іде! А ви де? / Ірина 
Фаріон // Слово Просвіти. – 2016. – 24–30 листоп. – С. 2.

відомий усій країні автор скандального мовного закону

Відомий усій країні … автор скандального мовного закону, а нині нар-
деп Сергій Ківалов упевнений, що арешт лідера одеського “Автомай-
дану” Євгена Резвушкіна – “торжество справедливості”.

Одіозний “Підрахуй” зловтішається з арешту патріотів: “Справедли-
вість починає торжествувати!” [Електронний ресурс] // Infa : інформ. 
акцент. – 2015. – 9 верес. – Режим доступу: http://www.akcent.org.
ua/odiozny-j-pidrahuj-zlovtishayet-sya-z-areshtu-patriotiv-spravedly-vist-
pochy-naye-torzhestvuvaty/ (дата запиту: 04.11.2016). – Назва з екрана.

відомий усій країні фальсифікатор виборів

Відомий усій країні фальсифікатор виборів … Сергій Ківалов упевне-
ний, що арешт лідера одеського “Автомайдану” Євгена Резвушкіна – 
“торжество справедливості”.

Там само.



Ìèêîëà ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ

144

головний кишеньковий калькулятор України
Ще у ніч до виборів у будинку на бульварі Лесі Українки, де засідає го-
ловний “кишеньковий калькулятор України” – Сергій Ківалов, почала 
прибувати спецтехніка. 

Дмитренко Н. Водомети на морозі / Наталія Дмитренко // Україна мо-
лода. – 2004. – 23 листоп. – С. 5.

головний оператор кишенькового калькулятора 
У числі кандидатів на почесний титул були “ведучий програми “1+1=6” 
В’ячеслав Піховшек”, “головний оператор кишенькового калькулято-
ра” Сергій Ківалов…  

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 286. 

головний підрахуй країни
Цього героя ніхто не переплюнув, а тому Сергій Ківалов залишається 
“головним підрахуєм” країни.

Стаховський Д. Сюзанна без кармана, Стьопа-барабан, Юля-кааліция 
… (рейтинг прізвиськ) [Електронний ресурс] /Дмитро Стаховський 
// УНІАН : інформ. агентство. – 2007. – 15 трав. – Режим доступу: 
http://yearago.unian.ua/politics/45458-syuzanna-bez-karmana-stopa-
baraban-yulya-kaalitsiya-reyting-prizvisk.html (дата запиту: 30.11.2016). 
– Назва з екрана.

головний фокусник
– Алло! Це цирк?
– Да, это ЦИК…
– Покличте, будь ласка, головного фокусника!
– Минуточку! (Вбік.) Господин Ківалов, Вас к телефону…

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 358. 

екс-регіонал
Екс-“регіонал” Ківалов: партія не може обійтися без чорної каси [Елек-
тронний ресурс] // Gazeta.ua. – 2016. – 31 трав. – Режим доступу: http://gazeta.
ua/articles/politics/_eksregional-kivalov-partiya-ne-mozhe-obijtisya-bez-chornoyi-
kasi/701634 (дата запиту: 12.12.2016). – Назва з екрана.

засимільоване “существо”
Чому засимільовані “существа” або попросту ментальні лакеї типу Ко-
лесніченка, Ківалова намагаються накинути Україні колоніяльний шлях 
деградації?

Фаріон І. Російський націоналістичний шабаш у Верховній Раді ... 
[Електронний ресурс] / Ірина Фаріон // Слово Просвіти. – 2012. – 
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25 трав. – Режим доступу: http://blog.i.ua/user/4047116/995407/ (дата 
запиту: 25.05.2012). – Назва з екрана.

Ківалов-Кидалов
…З часом набутком сатиричного фольклору стали й інші одіозні діячі – 
голова ЦВК Ківалов-Кидалов, кремлівський володар Путін-ВВП, мер у 
кепці Юрій Лужков…

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 5.

Ківалов-Підрахуй
Ківалов-Підрахуй виступить із курсом лекцій “Мистецтво проведення 
підрахунку голосів” на прохання керівництва Білорусі, Туркменії, Узбе-
кистану, Північної Кореї та інших демократій, що розвиваються.

Там само. – С. 357. 

ментальний лакей
Чому засимільовані “существа” або попросту ментальні лакеї типу Ко-
лесніченка, Ківалова намагаються накинути Україні колоніяльний шлях 
деградації?

Фаріон І. Російський націоналістичний шабаш у Верховній Раді ... 
[Електронний ресурс] / Ірина Фаріон // Слово Просвіти. – 2012. – 
25 трав. – Режим доступу: http://blog.i.ua/user/4047116/995407/ (дата 
запиту: 25.05.2012). – Назва з екрана.

одеський шулер
Янукович здобуде перемогу таким само способом, як це було 2004 
року при першому голосуванні за президента, коли голоси рахував ... 
одеський шулер [Сергій Ківалов]. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 361.

одіозний депутат
Верховна Рада розглядатиме законопроект про мови, авторами якого 
є відомий українофоб Колесніченко та не менш одіозний депутат Кі-
валов.

Львівська міськрада просить Януковича припинити спекулювання 
мовним питанням [Електронний ресурс] // Тиждень.ua : сайт вид. – 
2012. – 22 трав. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/News/50934 (дата 
запиту: 04.11.2016). – Назва з екрана.

одіозний діяч
…З часом набутком сатиричного фольклору   стал и й інші одіозні діячі – 
голова ЦВК Ківалов-Кидалов, кремлівський володар Путін-ВВП, мер у 
кепці Юрій Лужков…
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Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 5.

одіозний Підрахуй
Одіозний “Підрахуй” [Сергій Ківалов] зловтішається з арешту патріотів: 
“Справедливість починає торжествувати!” [Електронний ресурс] // Infa : 
інформ. акцент. – 2015. – 9 верес. – Режим доступу: http://www.akcent.org.ua/
odiozny-j-pidrahuj-zlovtishayet-sya-z-areshtu-patriotiv-spravedly-vist-pochy-naye-
torzhestvuvaty/ (дата запиту: 04.11.2016). – Назва з екрана.

одіозний член ВРЮ [Вищої ради юстицій]
[А одіозний БЮТівець Андрій Портнов, який водночас є членом Вищої 
ради юстиції, вважає, що повноваження Пасенюка наприкінці року ав-
томатично не закінчуються … ] Такої ж позиції дотримується й інший 
одіозний член ВРЮ, “підрахуй” від Партії регіонів Сергій Ківалов…

Леонов І. Воїни в мантіях / Іван Леонов // Україна молода. – 2009. – 
10 груд. – С. 1.

очевидний агент Москви
То чи може КС України визнати антиукраїнський і антидержавний за 
суттю закон авторства очевидних агентів Москви [Вадима Колеснічен-
ка й Сергія Ківалова] конституційним?

Як у КС розглядають закон Ківалова–Колесніченка // Свобода. – 2016. 
– 22–28 груд. – С. 7.

підрахуй від Партії регіонів
[А одіозний БЮТівець Андрій Портнов, який водночас є членом Вищої 
ради юстиції, вважає, що повноваження Пасенюка наприкінці року ав-
томатично не закінчуються … ] Такої ж позиції дотримується ... одіоз-
ний член ВРЮ, “підрахуй” від Партії регіонів Сергій Ківалов…

Леонов І. Воїни в мантіях / Іван Леонов // Україна молода. – 2009. – 
10 груд. – С. 1.

провідний оператор кишенькового калькулятора
До символічного бюлетеня потрапили наступні трудоголіки: Сергій Кі-
далов [Ківалов], провідний оператор кишенькового калькулятора … 
Горбоконь Педальний… 

Степан Гавгавриш чи Горбоконь Педальний: хто в Україні найкозліший 
козел? // Україна молода. – 2004. – 18 листоп. – С. 8.

радянський міліціонер
Три роки тому українофоби нас, українців, “развели как котят”, плю-
нувши нам в обличчя антидержавним законом радянських міліціоне-
рів Колесніченка й Ківалова “Про засади державної мовної політики”, 
розчиняючи путь для “русского мира”. 
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Ющук І. Розмова про мову / Іван Ющук // Літературна Україна. – 2015. 
– 30 лип. – С. 1.

скандальний народний підрахуй
Скандальний “народний підрахуй”, а нині депутат Сергій Ківалов живе 
в Одесі і морем не обділений.

Чорновіл ледь не згорів в Італії, а Яворівський наминав чебуреки 
[Електронний ресурс] // Українська правда. ТаблоID.  – 2012. – 31 серп. 
– Режим доступу: http://tabloid.pravda.com.ua/focus/5040a8619af34/ 
(дата запиту: 15.11.2016). – Назва з екрана.

ТОМУ ЩО [тому що]  немає меж досконалості
[Пройде зовсім небагато часу, і завдяки своїй діяльності Ківалов заро-
бить нове, ще більш виразне прізвисько.] ТОМУ ЩО немає меж до-
сконалості. 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 314. 

троянській кінь Кремля
Марусик Т. “Мовний закон” Ківалова–Колесніченка: троянські коні 
Кремля [Вадим Колесніченко й Сергій Ківаловов] [Електронний ресурс] 
/ Тарас Марусик // Радіо Свобода : сайт інформ. служби. – 2016. – 6 листоп. 
– Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/a/28099057.html (дата запиту: 
08.11.2016). – Назва з екрана.

Ê³ëü÷èöüêà ²ðåíà
екс-топ-менеджер концерну “Правекс”

Зліва від Черновецького зібрався клуб екс-топ-менеджерів концерну 
“Правекс”: Ірена Кільчицька…

Шеляженко Ю. Черновецький не вміє програвати [Електронний ре-
сурс] / Юрій Шеляженко // ХайВей : Портал громадянської журналіс-
тики. – 2008. – 27 берез. – Режим доступу: http://h.ua/story/91015/ 
(дата запиту: 17.06.2010). – Назва з екрана.

цариця евакуаторів
Зліва від Черновецького зібрався клуб екс-топ-менеджерів концерну 
“Правекс”: Ірена Кільчицька, цариця евакуаторів…

Там само.

Ê³íàõ Àíàòîë³é
голова професора Доуеля

“Голова професора Доуеля” … [Анатолія Кінаха називають так за флег-
матичність і зовнішню відсутність емоцій.] 
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Стаховський Д. Сюзанна без кармана, Стьопа-барабан, Юля-каалі-
ция ... (рейтинг прізвиськ) [Електронний ресурс] /Дмитро Стаховський 
// УНІАН : інформ. агентство. – 2007. – 15 трав. – Режим доступу: http://
yearago.unian.ua/politics/45458-syuzanna-bez-karmana-stopa-baraban-
yulya-kaalitsiya-reyting-prizvisk.html (дата запиту: 30.11.2016). – Назва 
з екрана.

Ê³ðåºâ Ðîä³îí

український Гаррі Поттер
Справа Тимошенко набула резонансу, про Кіреєва дізналися в усьому 
світі, журналісти прозвали його “українським Гаррі Поттером”…

Литвин О. Суд над можновладцем: як склалася доля тих, хто поса-
див політиків [Електронний ресурс] / Олександр Литвин // Сьогодні. 
– 2015. – 5 листоп. – Режим доступу: http://ukr.segodnya.ua/politics/
pnews/sud-nad-vlast-imushchimi-kak-slozhilas-sudba-teh-kto-posadil-
politikov--664614.html (дата запиту: 15.11.2015). – Назва з екрана. 

горе-суддя
Тільки одне й дивувало в Януковичеві й викликало до нього неясні пі-
дозри – його екзистенційний жах перед самим іменем Юлії Тимошен-
ко, яку за його наказом горе-суддя Кіреєв запроторив до буцегарні. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 27.

одіозний суддя
Показовою є статистика голосування і за затримання та арешт одіозно-
го судді Кірєєва. 

Ю. Д. “Манери” нового парламенту: “нові обличчя” або прогулюють, 
або не голосують / Ю. Д. // Свобода. – 2015. – 12–18 лют. – С. 6.

Ê³ðïà Ãåîðã³é

залізничний генерал
Відмінність – у тому, що “залізничний генерал” [Георгій Кірпа] був фігу-
рантом і свідком в аферах…

Лиховій Д. Кому вигідна смерть генерала Кравченка / Дмитро Лиховій 
// Україна молода. – 2005. – 5 берез. – С. 4.

фігурант і свідок в аферах
Відмінність – у тому, що [Георгій Кірпа] ... був фігурантом і свідком в 
аферах…

Там само.
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Ê³ññå Àíòîí

людина адмінресурсу

За попередніми підсумками підрахунку голосів на виборах у 136-ому 
одномандатному округу Одеси перемогу одержала “людина адмінре-
сурсу” – заступник голови Одеської облдержадміністрації Антон Кіссе…

Аксанюк М. Різьблення “болгаркою” у виконанні влади / Михайло Ак-
санюк // Україна молода. – 2004. – 2 черв. – С. 3.

Êëèìåíêî Îëåêñàíäð

блудний Клименко

Кравець Д. Повернення блудного Клименка: втікач мріє про політич-
ну кар’єру [Електронний ресурс] / Дмитро Кравець // Українська правда : 
сайт газети. – 2015. – 23 верес. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
articles/2015/09/23/7082321/ (дата запиту: 16.10.2015). – Назва з екрана.

гаманець Януковича

25 травня 2016 року у Дніпрі, в ресторані “Бартоломео”, відбудеться 
з’їзд партії Клименка – гаманця Януковича. 

Степовичка Л. Прощання з тов. Петровським, або Оновлені візії Дні-
пра / Леся Степовичка // Літературна Україна. – 2016. – 9 черв. – С. 9.

екс-міністр доходів і зборів

Бердинських Х. Екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко го-
тує ґрунт для свого повернення [Електронний ресурс] / Христина Бердин-
ських // Новое время. – 2016. – 11 берез. – Режим доступу: http://nv.ua/ukr/
publications/eks-ministr-dohodiv-i-zboriv-oleksandr-klimenko-gotuje-grunt-dlja-
svogo-povernennja-103306.html (дата запиту: 02.11.2016). – Назва з екрана.

один із архітекторів режиму Януковича

Один із архітекторів режиму Януковича [Олександр Клименко],  яко-
му приписували кураторство над конвертаційними центрами та якого 
Генеральна прокуратура підозрює у відмиванні доходів, одержаних 
злочинним шляхом, заявив про свій намір повернутися в Україну.

Кравець Д. Повернення блудного Клименка: втікач мріє про політичну 
кар’єру [Електронний ресурс] / Дмитро Кравець // Українська правда : 
сайт газети. – 2015. – 23 верес. – Режим доступу: http://www.pravda.
com.ua/articles/2015/09/23/7082321/ (дата запиту: 16.10.2015). – 
Назва з екрана.
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суміш православ’я і американських тренінгів з особистісного росту
“Клименко – це суміш православ’я і американських тренінгів з осо-
бистісного росту”, – говорить про нього один із знайомих, який по-
бажав залишитися неназваним.

Бердинських Х. Екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко 
готує ґрунт для свого повернення [Електронний ресурс] / Христина 
Бердинських // Новое время. – 2016. – 11 берез. – Режим доступу: 
http://nv.ua/ukr/publications/eks-ministr-dohodiv-i-zboriv-oleksandr-
klimenko-gotuje-grunt-dlja-svogo-povernennja-103306.html (дата запи-
ту: 02.11.2016). – Назва з екрана.

Êëè÷êî Â³òàë³é

боксер-чемпіон, який ризикує перетворитися на весільного генерала навіть 
у столиці

За плечима боксера-чемпіона [Віталія Кличка], який ризикує перетво-
ритися на весільного генерала навіть у столиці, стирчатимуть вуха 
безпосередньо зорієнтованих на президента ключових посадовців у 
КМДА та Київраді, від яких і залежатиме ухвалення всіх важливих рі-
шень.

Олексієнко О. Чи стане УДАР партією влади? [Електронний ресурс] 
/ Олесь Олексієнко // Тиждень.ua : сайт вид. – 2014. – 12 черв. – Режим 
доступу: http://tyzhden.ua/Politics/112051 (дата запиту: 20.06.2014). – 
Назва з екрана.  

головний переговорник від імені Майдану з Януковичем 
Навіть на початках Майдану наш “шоколадний король” [Петро Поро-
шенко] тримався в тіні трійки політиків, лідерів опозиції, які претенду-
вали на роль лідерів Майдану. Кличко, Яценюк, Тягнибок були голо-
вними переговорниками від імені Майдану з Януковичем. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 248.

головний ударник
Крім того, починаючи з літа, ведуться розмови про сватання головного 
ударника [Віталія Кличка] на посаду голови Київміськдержадміністра-
ції. 

Гейчук Н. Київщину перефарбували / Наталія Гейчук // Український 
тиждень. – 2010. – 26 листоп. – 2 груд. – С. 29.

Доктор Залізний Кулак
Так у родині Кличків з’явився перший чемпіонський пояс, а згодом Ві-
талій отримав прізвисько Доктор Залізний Кулак, адже від його ударів 
мало кому вдавалося встояти.
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Головко О. На боксерському Олімпі – Залізний Кулак і Сталевий Молот 
[Електронний ресурс] / Оксана Головко, Валерій Рекунов // Урядовий 
кур’єр : сайт газети. – 2011. – 23 серп. – Режим доступу: http://ukurier.
gov.ua/uk/articles/na-bokserskomu-olimpi-zaliznij-kulak-i-stalevij-mo/ 
(дата запиту: 14.11.2016). – Назва з екрана.

Доктор Нокаут
Більшість опитаних не помилилися: Віталій [Кличко] ще раз довів, що 
його недаремно у Німеччині називають “Доктор Нокаут”.

Бахін С. Доктор Нокаут. Народження доньки Віталій Кличко відзна-
чив перемогою над Ларрі Дональдом [Електронний ресурс] / Сер-
гій Бахін // Хрещатик : газ. Київ. міської ради. – Режим доступу: 
http://www.kreschatic.kiev.ua/ru/2198/art/8947.html (дата запиту: 
24.11.2016). – Назва з екрана.

Залізний Кулак
Головко О. На боксерському Олімпі – Залізний Кулак [Віталій Кличко] 
і Сталевий Молот [Володимир Кличко] [Електронний ресурс] / Оксана Го-
ловко, Валерій Рекунов // Урядовий кур’єр : сайт газети. – 2011. – 23 серп. – 
Режим доступу: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/na-bokserskomu-olimpi-zaliznij-
kulak-i-stalevij-mo/ (дата запиту: 14.11.2016). – Назва з екрана.

український боксер-пенсіонер
Після дивного проросійського рішення мера Києва постає питання, а 
чи все гаразд у шанованого українського боксера-пенсіонера [Віталія 
Кличка] із пам’яттю. 

Чи бачили очі, кого вибирали? // Свобода. – 2015. – 5–11 лют. – С. 5.

Êëè÷êî Âîëîäèìèð 

Сталевий Молот
Головко О. На боксерському Олімпі – Залізний Кулак [Віталій Кличко] 
і Сталевий Молот [Володимир Кличко] [Електронний ресурс] / Оксана 
Головко, Валерій Рекунов // Урядовий кур’єр : сайт газети. – 2011. – 23 серп. – 
Режим доступу: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/na-bokserskomu-olimpi-zaliznij-
kulak-i-stalevij-mo/ (дата запиту: 14.11.2016). – Назва з екрана.

Êë³íòîí Õ³ëëàð³ 

антипутінський яструб
Клінтон буде антипутінським яструбом. 

Скороход О. Клінтон як антипутінський яструб та перемога про-
кремлівських консультантів Трампа, – Лінкольн Мітчелл [Електро-
нний ресурс] / Ольга Скороход // Цензор.net. Блоги. – 2016. – 21 лип. 
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– Режим доступу: http://censor.net.ua/blogs/3252/glar_klnton_yak_
antiputnskiyi_yastrub_ta_peremoga_prokremlvskih _konsultantv_
trampa (дата запиту: 28.11.2016). – Назва з екрана.

Êëþºâ Àíäð³é 

головний урядовий нафтоспеціаліст
Минуло вже більше тижня відтоді, як головний урядовий нафтоспе-
ціаліст Андрій Клюєв обіцяв “найближчими днями” зниження цін на 
нафтопродукти на десять відсотків.

Леонов І. Адмінбензин від Януковича / Іван Леонов // Україна моло-
да. – 2004. – 3 черв. – С. 3.

ефективний виконавець чужих осяянь
Ефективний виконавець чужих осяянь, Андрій Клюєв, може бути за-
доволений.

Рахманін С. Корок [Електронний ресурс] / Сергій Рахманін // ZN.UA : 
інтернет-версія газети. – 2013. – 20 груд. – Режим доступу: http://
gazeta.dt.ua/internal/korok-_.html (дата запиту: 30.12.2013). – Назва з 
екрана. 

ефективний переговірник
“Ефективний переговірник” [Андрій Клюєв] – чув це з сотню разів. 

Там само.

керівник “тіньового” штабу Януковича
Андрій Клюєв, керівник “тіньового” штабу Януковича?

Іванів Д. Як Янукович фальсифікував вибори – 2 / Данило Іванів 
// Україна молода. – 2004. – 30 листоп. – С. 8.

ключник президентської канцелярії
Підсумкове призначення ключником президентської канцелярії Ан-
дрія Клюєва не те щоб здивувало, воно дало привід для певних роз-
думів, у тому числі про подальший розвиток подій у країні. 

Вуєць П. Навіщо Клюєв? [Електронний ресурс] / Павло Вуєць // По-
ступ : сайт газети. – 2014. – 24 січ. – Режим доступу: http://postup.
brama.com/usual.php?tema=7&what=77484 (дата запиту: 30.11.2016). 
– Назва з екрана.

людина-комунікатор, до якої нескінченним потоком тяглися опозиціонери 
різного рангу

[Вони (однопартійці)] аплодували людині (Андрієві Клюєву), котра ря-
тувала їх від страху … ] ... людина-комунікатор, до якої нескінченним 
потоком тяглися опозиціонери різного рангу. 
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Рахманін С. Корок [Електронний ресурс] / Сергій Рахманін // ZN.UA : 
інтернет-версія газети. – 2013. – 20 груд. – Режим доступу: http://
gazeta.dt.ua/internal/korok-_.html (дата запиту: 30.12.2013). – Назва з 
екрана. 

людина-машина
[Вони (однопартійці)] аплодували людині (Андрієві Клюєву), котра ря-
тувала їх від страху … ] … людина-машина.

Там само.

людина-функція
[Вони (однопартійці)] аплодували людині (Андрієві Клюєву), котра ря-
тувала їх від страху … ] Людина-функція…

Там само.

один із головних подразників Майдану
Зараз [січень 2014 року] Клюєв – один ... з головних подразників Май-
дану.

Вуєць П. Навіщо Клюєв? [Електронний ресурс] / Павло Вуєць // По-
ступ : сайт газети. – 2014. – 24 січ. – Режим доступу: http://postup.
brama.com/usual.php?tema=7&what=77484 (дата запиту: 30.11.2016). 
– Назва з екрана.

Êëþºâ Ñåðã³é

легалізатор грошей гаранта
…Клюєв [Сергій] уже виконував роль легалізатора грошей “гаранта”, 
коли 2008 року за нечувані 7 мільйонів доларів придбав у Януковича 
квартиру на вулиці Мазепи, яку майбутньому президенту фактично по-
дарували громадяни України.

Лещенко Сергій. “Межигір’я” отримає “доброчесного правонабува-
ча” [Електронний ресурс] // Міжгірський портал. – 2013. – 3 верес. 
– Режим доступу: http://xn--c1afrs9etbc.com/?%20i=426 (дата запиту: 
30.11.2016). – Назва з екрана.

Êíÿçåâè÷ Ðóñëàí

“помаранчевий” член Центральної виборчої комісії
Принаймні “непростота” вимальовується з коментаря Руслана Князе-
вича, нині – народного депутата із фракції “Наша Україна”, а два роки 
тому – “помаранчевого” члена Центральної виборчої комісії.
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Волошка Л. Хто буде “Підрахуєм” на дострокових виборах? / Леся Во-
лошка, Данило Іванів // Україна молода. – 2006. – 21 груд. – С. 4.

Êîâàëü÷óê Â³òàë³é
сірий кардинал Кличка

А сам Кличко та його сірий кардинал Віталій Ковальчук у такій розста-
новці можуть виявитися просто зайвими.

Олексієнко О. Чи стане УДАР партією влади? [Електронний ресурс] 
/ Олесь Олексієнко // Тиждень.ua : сайт вид. – 2014. – 12 черв. – Режим 
доступу: http://tyzhden.ua/Politics/112051 (дата запиту: 20.06.2014). – 
Назва з екрана.  

Êîæåìÿê³í Àíäð³é
жадібний лузер 

Трійка жадібних лузерів Турчинова, Кожемякіна, Пашинського ведуть 
партію Тимошенко до остаточного упадку і з нечуваним нахабством 
збираються в’їхати особисто як “списочники” у наступне скликання 
Верховної Ради на залишках рейтингу Юлії Тимошенко.

Спасіченко О. Тетяна Чорновіл: дівчинка за викликом депутата Па-
шинського [Електронний ресурс] / Ольга Спасіченко // Національне 
бюро розслідувань України. – 2012. – 30 лип. – Режим доступу: http://
nacburo.org/?p=3836 (дата запиту: 01.08.2012). – Назва з екрана.

Êîçàê Ðîìàí 

біоробот із поганенькою програмою
[“…Коли на посаду президента в першому турі з’явились усі оті канди-
дати, у мене було таке враження, ніби я присутній у ляльковому театрі 
для збоченців.] Пам’ятаю, Козак – … біоробот із поганенькою програ-
мою”, – драматург Лесь Подерв’янський. 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 12. 

замріяний зомбі
[“…Коли на посаду президента в першому турі з’явились усі оті канди-
дати, у мене було таке враження, ніби я присутній у ляльковому театрі 
для збоченців.] Пам’ятаю, Козак – такий замріяний зомбі … ”, – драма-
тург Лесь Подерв’янський. 

Там само.
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найжахітніший передвиборчий телевізійний образ

А найжахітніший передвиборчий телевізійний образ … Роман Козак. 
[Хочу підкреслити: йдеться не про конкретну людину, а саме про об-
раз, який було виліплено закулісними режисерами і виставлено проти 
Ющенка.] 

Тримбач С. Страхи і жахи України / Сергій Тримбач // Україна молода. 
– 2004. – 12 листоп. – С. 5.

оперетковий есесівець 

Останній [Роман Козак] особливо запам’ятався нашим співвітчизникам 
завдяки скляному погляду, манерам опереткового есесівця і зворуш-
ливій турботі щодо громадянства чужих дітей. 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 10. 

так званий лідер ОУН

А найжахітніший передвиборчий телевізійний образ – так званий лі-
дер ОУН Роман Козак. 

Тримбач С. Страхи і жахи України / Сергій Тримбач // Україна молода. 
– 2004. – 12 листоп. – С. 5.

Êîëåñí³êîâ Áîðèñ

авіатор та реформатор

Другий рік поспіль найуспішнішим урядовцем в галузі особистого 
збагачення залишається “авіатор та реформатор” – віце-прем’єр-
міністр інфраструктури Борис Колесніков.

Віннічук Ю. Рейтинг офіційних мільйонерів в уряді Азарова [Елек-
тронний ресурс] / Юрій Віннічук // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2012. – 7 трав. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/
publications/2012/05/7/322908/view_print/ (дата запиту: 14.11.2016). 
– Назва з екрана.

донецький соратник Януковича

Натомість його [Януковича] донецький соратник Борис Колесников, 
який очолює Донецьку облраду, продемонстрував не лише залізобе-
тонну рішучість, а й неабияке почуття гумору. 

Бублик М. Донбас із столицею в Харкові і рукою Москви у своїх нутро-
щах? / Михайло Бублик // Україна молода. – 2004. – 30 листоп. – С. 5.
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найуспішніший урядовець у галузі особистого збагачення 
Другий рік поспіль найуспішнішим урядовцем в галузі особистого 
збагачення залишається ... віце-прем’єр-міністр інфраструктури Борис 
Колесніков.

Віннічук Ю. Рейтинг офіційних мільйонерів в уряді Азарова [Елек-
тронний ресурс] / Юрій Віннічук // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2012. – 7 трав. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/
publications/2012/05/7/322908/view_print/ (дата запиту: 14.11.2016). 
– Назва з екрана.

один з організаторів сепаратистського шабашу в Сєвєродонецьку
Ніхто не згадує про Бориса Колеснікова, а він ще в 2004 році був одним 
з організаторів того сепаратистського шабашу в Сєвєродонецьку. 

Я раджу Порошенку почитати казку “Лис Микита” : [інтерв’ю зі Степа-
ном Хмарою записала Катерина Пашко] [Електронний ресурс] // Глав-
ком : інформ. агентство. – 2016. – 28 квіт. – Режим доступу: http://
glavcom.ua/interviews/347191/ (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з 
екрана.

Êîëåñí³÷åíêî Âàäèì 
автор антидержавного закону “Про засади державної мовної політики”

У контексті теми першими “троянськими конями” стали автори анти-
державного закону “Про засади державної мовної політики” Вадим 
Колесніченко та Сергій Ківалов.

Марусик Т. “Мовний закон” Ківалова–Колесніченка: троянські коні 
Кремля [Електронний ресурс] / Тарас Марусик // Радіо Свобода : сайт 
інформ. служби. – 2016. – 6 листоп. – Режим доступу: http://www.
radiosvoboda.org/a/28099057.html (дата запиту: 08.11.2016). – Назва 
з екрана.

агент Кремля 
Нагадаємо, нардеп із Партії регіонів позивається до депутата-
“НУНСівця” з приводу обвинувачення в тому, що Вадим Колесніченко, 
як заявляв Ярослав Кендзьор, – “агент Кремля” і “терорист”.

Щепа А. “Агент Кремля? А де запис про це в трудовій?” [Елек-
тронний ресурс] / Анна Щепа // Україна молода : сайт газети. 
– 2012. – 4 жовт. – Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/
number/2152/180/76674/ (дата запиту: 31.10.2016). – Назва з екрана.

відвертий агент Росії
17 листопада 2016 року Конституційний Суд України ... розпочав слу-
хання ... подання про неконституційність Закону України “Про засади 
державної мовної політики” від 3 липня 2012 року № 5029-VI (автори 
відверті агенти Росії В. Колесніченко, С. Ківалов). 

Фаріон І. Президенте Порошенко! Встати! Суд іде! А ви де? / Ірина 
Фаріон // Слово Просвіти. – 2016. – 24–30 листоп. – С. 2.
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відомий українофоб
Верховна Рада розглядатиме законопроект про мови, авторами якого 
є відомий українофоб Колесніченко та не менш одіозний депутат Кі-
валов.

Львівська міськрада просить Януковича припинити спекулювання 
мовним питанням [Електронний ресурс] // Тиждень.ua : сайт вид. – 
2012. – 22 трав. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/News/50934 (дата 
запиту: 04.11.2016). – Назва з екрана.

горезвісний блазень Путіна з українським суфіксом-ідентифікатором -енко
Вдруге автором відкриття кримінальної справи проти Ірини Фаріон 
був горезвісний блазень Путіна з українським суфіксом-ідентифіка-
тором -енко Колесніченко. 

Фаріон І. “Росія – це вид країни, що виробляє людське нещастя” / Іри-
на Фаріон // Слово Просвіти. – 2015. – 16–22 лип. – С. 3.

гражданін Росії
Також надто пильною була увага доповідачів ПАРЄ до незаконно ухва-
леного “мовного” закону в частині збереження встановлених Ківало-
вим та гражданіном Росії Колєсніченком так званих “низьких бар’єрів 
для … мов національних меншин”… 

Тягнибок О. : “Резолюція ПАРЄ: як влада видає лайно за шоколадку” 
/ Олег Тягнибок // Свобода. – 2017. – 2–8 лют. – С. 3.

гуманітарний яструб у Партії регіонів
[Здорових аргументів проти обов’язкового дублювання іноземних 
фільмів українською мовою поки що не прозвучало жодного.] Зате 
критика лунала й лунає з боку невеликої групи людей, яку сміливо 
можна назвати групою “гуманітарних яструбів” у Партії регіонів [се-
ред них і Вадим Колесніченко].

Климончук О. Завдяки кінодубляжу наші актори заробляють 7 міль-
йонів на рік. Кілька людей із ПР цього не хочуть [Електронний ресурс] 
/ Оксана Климончук, Іван Помідоров // Тексти.org.ua : аналітичний 
центр. – 2010. – 15 трав. – Режим доступу: http://texty.org.ua/pg/
article/editorial_1/read/23411/Zavdaky_kinodublazhu_nashi_aktory_
zaroblajut_7_miljoniv (дата запиту: 24.11.2016). – Назва з екрана.

засимільоване “существо”
Чому засимільовані “существа” або попросту ментальні лакеї типу Ко-
лесніченка, Ківалова намагаються накинути Україні колоніяльний шлях 
деградації?

Фаріон І. Російський націоналістичний шабаш у Верховній Раді ... 
[Електронний ресурс] / Ірина Фаріон // i.ua. Блоги. – 2012. – 25 трав. 
– Режим доступу: http://blog.i.ua/user/4047116/995407/ (дата запиту: 
25.05.2012). – Назва з екрана.

знавіснілий українофоб
Свій вклад робила як полум’яна революціонерка Наталія Вітренко, так 
і нинішній знавіснілий українофоб Вадим Колесніченко. 
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Нагорний О. Як зруйнувати барикади недовіри в Соборній Україні? 
[Електронний ресурс] / Олександр Нагорний // Волинь : незалежна 
громад.-політ. газ. – 2014. – 4 січ. – Режим доступу: http://archive.
volyn.com.ua/?rub=32&article=0&arch=1625 (дата запиту: 15.12.2016). 
– Назва з екрана.

знаменитий “експерт” із мовних питань
Знаменитий “експерт з мовних питань” Колесніченко за межами 
України далі вірно служить Путінові…

Як у КС розглядають закон Ківалова–Колесніченка // Свобода. – 2016. 
– 22–28 груд. – С. 7.

король українофобії
Беззаперечне лідерство [у групі “гуманітарних яструбів” у Партії регіо-
нів] посідає король українофобії Вадим Колесніченко...

Климончук О. Завдяки кінодубляжу наші актори заробляють 7 міль-
йонів на рік. Кілька людей із ПР цього не хочуть [Електронний ресурс] 
/ Оксана Климончук, Іван Помідоров // Тексти.org.ua : аналітичний 
центр. – 2010. – 15 трав. – Режим доступу: http://texty.org.ua/pg/
article/editorial_1/read/23411/Zavdaky_kinodublazhu_nashi_aktory_
zaroblajut_7_miljoniv (дата запиту: 24.11.2016). – Назва з екрана.

лобіст російських фінансових інтересів у галузі кінопрокату
Головні лобісти російських фінансових інтересів у галузі кінопрока-
ту: беззаперечне лідерство посідає Вадим Колесніченко, далі йдуть 
Ірина Бережна … віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань Володи-
мир Семиноженко.

Там само.

ментальний лакей
Чому засимільовані “существа” або попросту ментальні лакеї типу Ко-
лесніченка, Ківалова намагаються накинути Україні колоніяльний шлях 
деградації?

Фаріон І. Російський націоналістичний шабаш у Верховній Раді ... 
[Електронний ресурс] / Ірина Фаріон // i.ua. Блоги. – 2012. – 25 трав. 
– Режим доступу: http://blog.i.ua/user/4047116/995407/ (дата запиту: 
25.05.2012). – Назва з екрана.

не єдиний представник розсіяної московської агентури 
Колесніченко не єдиний представник розсіяної московської агентури 
– на інтереси Росії працює вся фракція Партії регіонів.

Щепа А. “Агент Кремля? А де запис про це в трудовій?” [Елек-
тронний ресурс] / Анна Щепа // Україна молода : сайт газети. 
– 2004. – 4 жовт. – Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/
number/2152/180/76674/ (дата запиту: 31.10.2016). – Назва з екрана.
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одіозний регіонал 

Одіозний “регіонал” [Вадим Колесніченко] розповів, хто оплачу-
вав Майдан. БЮТ радить йому піти до психіатра [Електронний ресурс] 
// Українська правда : сайт газети. – 2010. – 1 груд. – Режим доступу: http://
www.pravda.com.ua/news/2010/12/1/5634685/ (дата запиту: 15.11.2016). – На-
зва з екрана.

очевидний агент Москви

То чи може КС України визнати антиукраїнський і антидержавний за 
суттю закон авторства очевидних агентів Москви [Вадима Колеснічен-
ка і Сергія Ківалова] конституційним?

Як у КС розглядають закон Ківалова–Колесніченка // Свобода. – 2016. 
– 22–28 груд. – С. 7.

просто кладезь маразму

Депутат Вадим Калєснічєнко – це просто кладезь маразму. 
“Проказница мартышка, осел, козел да косолапый мишка” [Електрон-
ний ресурс] // ТСН : сайт інформ. агентства. – 2012. – 4 лип. – Режим 
доступу: http://tsn.ua/analitika/prokaznica-martyshka-osel-kozel-da-
kosolapyy-mishka.html (дата запиту: 20.08.2012). – Назва з екрана.

радянський міліціонер

Три роки тому українофоби нас, українців, “развели как котят”, плю-
нувши нам в обличчя антидержавним законом радянських міліціоне-
рів Колесніченка й Ківалова “Про засади державної мовної політики”, 
розчиняючи путь для “русского мира”. 

Ющук І. Розмова про мову / Іван Ющук // Літературна Україна. – 2015. 
– 30 лип. – С. 1.

“регіональний” правник

Тому ще сміховиннішими були спроби “регіональних” правників шти-
бу Колесніченка – Олійника порівнювати карально-репресивні закони 
16 січня 2014 року з відповідними західними. 

Лосєв І. Політичний аспект олігархічної системи України [Електрон-
ний ресурс] / Ігор Лосєв // Тиждень.ua : сайт вид. – 2014. – 7 берез. 
– Режим доступу: http://tyzhden.ua/Politics/103427 (дата запиту: 
12.04.2014). – Назва з екрана.  

троянській кінь Кремля

Марусик Т. “Мовний закон” Ківалова–Колесніченка: троянські коні 
Кремля [Електронний ресурс] / Тарас Марусик // Радіо Свобода : сайт ін-
форм. служби. – 2016. – 6 листоп. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.
org/a/28099057.html (дата запиту: 08.11.2016). – Назва з екрана.
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Êîëåñí³÷åíêî Âàäèì ³ Ê³âàëîâ Ñåðã³é 

тандем двох “Ка”
…тандем двох “Ка” [Колесніченка й Ківалова] ПРИЗНАЧИВ для України 
поріг регіональності в 10 відсотків. 

Горобець О. А що за фіговим листком Європейської хартії? [Електрон-
ний ресурс] / Олександр Горобець  // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2012. – 17 лип. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
columns/2012/07/17/6968911/ (дата запиту: 15.11.2012). – Назва з 
екрана.

Êîëîáîâ Þð³é

банкір сім’ї
“Банкір сім’ї” [Юрій Колобов]

Віннічук Ю. Рейтинг офіційних мільйонерів в уряді Азарова [Елек-
тронний ресурс] / Юрій Віннічук // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2012. – 7 трав. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/
publications/2012/05/7/322908/view_print/ (дата запиту: 14.11.2016). 
– Назва з екрана.

головний валютник
Ще донедавна він [Юрій Колобов] був одним з найвпливовіших банкі-
рів країни завдяки посаді головного “валютника”, адміністративним 
здібностям та особливому стилеві здійснення операцій.

Там само.

один із найвпливовіших банкірів країни
Ще донедавна він [Юрій Колобов] був одним з найвпливовіших банкі-
рів країни...

Там само.

Êîëîìîéñüêèé ²ãîð

герой-рятівник, який зупинив наступ сепаратизму
Герой-рятівник, який зупинив наступ сепаратизму … раптом мало 
не став ворогом держави номер один, шантажуючи Київ діями “своїх” 
добровольчих батальйонів та загрозою дестабілізації у Дніпропетров-
ській та Одеській областях.

Ігор Коломойський: “Життя – це супермаркет, бери що хочеш, але 
каса – попереду” [Електронний ресурс] // АНТИКОР : нац. антико-
рупційний портал. – 2015. – 2 серп. – Режим доступу: http://antikor.
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com.ua/articles/55797-igor_kolomojsjkij_hittja__tse_supermarket_beri_
shcho_hochesh_ale_kasa__poperedu (дата запиту: 05.12.2016). – Назва 
з екрана.

дволикий Янус української олігархії
Майданюк В. Коломойський – дволикий Янус української олігархії 
[Електронний ресурс] / Валерій Майданюк // Вголос. – 2015. – 23 берез. – 
Режим доступу: http://vgolos.com.ua/articles/kolomoyskyy__dvolykyy_yanus_ 
ukrainskoi_oligarhii_175669.html (дата запиту: 23.04.2015). – Назва з екрана. 

керівник комісії партійного контролю “Українського об’єднання патріотів – 
УКРОП”

Бізнесмена Ігоря Коломойського практично одностайно обрали керів-
ником комісії партійного контролю “Українського об’єднання пат-
ріотів – УКРОП”.

Коломойський легалізував контроль над УКРОПом [Електронний ре-
сурс] // Українська правда : сайт газети. – 2016. – 25 листоп. – Режим 
доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2016/11/25/7127923/ (дата 
запиту: 05.12.2016). – Назва з екрана.

керівник прифронтової області, на яку ліг найбільший тягар війни
Герой-рятівник, який зупинив наступ сепаратизму, керівник прифрон-
тової області, на яку ліг найбільший тягар війни, раптом мало не 
став ворогом держави номер один, шантажуючи Київ діями “своїх” 
добровольчих батальйонів та загрозою дестабілізації у Дніпропетров-
ській та Одеській областях.

Ігор Коломойський: “Життя – це супермаркет, бери що хочеш, але 
каса – попереду” [Електронний ресурс] // АНТИКОР : нац. антико-
рупційний портал. – 2015. – 2 серп. – Режим доступу: http://antikor.
com.ua/articles/55797-igor_kolomojsjkij_hittja__tse_supermarket_beri_
shcho_hochesh_ale_kasa__poperedu (дата запиту: 05.12.2016). – Назва 
з екрана.

людина, яка мало не руками душить своїх опонентів
Коломойський – це людина, яка мало не руками душить своїх опо-
нентів.

Коломойський Ігор Валерійович : [бізнес-портрет] [Електронний 
ресурс] // UBR : Український бізнес-ресурс. – Режим доступу: 
http://bp.ubr.ua/uk/profile/kolomoiskii-igor-valeriiovich (дата запиту: 
05.12.2016). – Назва з екрана.

найбагатший олігарх країни 
Безумовно, це хай не прямо, але опосередковано свідчить про тісні 
зв’язки мера Львова Андрія Садового з найбагатшим олігархом краї-
ни Ігорем Коломойським.
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Аналітична служба ГО “Всеукраїнська люстрація”. “Самопоміч”: від-
вертий проект Коломойського чи просто “підтанцьовка”? // Свобода. 
– 2015. – 19–25 лют. – С. 7.

найвпливовіший олігарх та політик у державі
Почуваючись найвпливовішим олігархом та політиком у державі, Ко-
ломойський усе більше стає схожим на образ Ахметова в українському 
політичному дискурсі.

Майданюк В. Коломойський – дволикий Янус української олігар-
хії [Електронний ресурс] / Валерій Майданюк // Вголос. – 2015. – 
23 берез. – Режим доступу: http://vgolos.com.ua/articles/
kolomoyskyy__dvolykyy_yanus_ukrainskoi_oligarhii_175669.html (дата 
запиту: 23.04.2015). – Назва з екрана. 

найзакритіший персонаж вищої касти українського бізнесу
Ігор Коломойський … найзакритіший персонаж вищої касти україн-
ського бізнесу. 

Коломойський Ігор Валерійович : [бізнес-портрет] [Електронний 
ресурс] // UBR : Український бізнес-ресурс. – Режим доступу: 
http://bp.ubr.ua/uk/profile/kolomoiskii-igor-valeriiovich (дата запиту: 
05.12.2016). – Назва з екрана.

новий господар України
Новий господар України [Ігор Коломойський] 

Майданюк В. Коломойський – дволикий Янус української олігар-
хії [Електронний ресурс] / Валерій Майданюк // Вголос. – 2015. – 
23 берез. – Режим доступу: http://vgolos.com.ua/articles/
kolomoyskyy__dvolykyy_yanus_ukrainskoi_oligarhii_175669.html (дата 
запиту: 23.04.2015). – Назва з екрана. 

один із найбільш неоднозначних олігархів, якого можна справедливо вва-
жати і конструктивним, і водночас деструктивним суб’єктом політичної сис-
теми України

Ігор Коломойський – один з найбільш неоднозначних олігархів, якого 
можна справедливо вважати і конструктивним, і водночас деструк-
тивним суб’єктом політичної системи України.

Майданюк В. Коломойський – дволикий Янус української олігар-
хії [Електронний ресурс] / Валерій Майданюк // Вголос. – 2015. – 
23 берез. – Режим доступу: http://vgolos.com.ua/articles/
kolomoyskyy__dvolykyy_yanus_ukrainskoi_oligarhii_175669.html (дата 
запиту: 23.04.2015). – Назва з екрана. 

один із найбільш упливових і багатих людей України
Ігор Коломойський – один з найбільш впливових і багатих людей 
України...

Коломойський Ігор Валерійович : [бізнес-портрет] [Електронний 
ресурс] // UBR : Український бізнес-ресурс. – Режим доступу: 
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http://bp.ubr.ua/uk/profile/kolomoiskii-igor-valeriiovich (дата запиту: 
05.12.2016). – Назва з екрана.

олігарх-рятівник

Олігарх-рятівник [Ігор Коломойський] 
Там само.

підприємець з українським і ізраїльським громадянством

Ігор Коломойський – … підприємець з українським і ізраїльським гро-
мадянством…

Там само.

Êîìàíäà ãðóçèíñüêèõ ðåôîðìàòîð³â 
íà ÷îë³ ç Ì³õå³ëîì Ñààêàøâ³ë³

варяги-реформатори

Чому варяги-реформатори не стали панацеєю для України.
Трегубов В. Чому йдуть варяги? [Електронний ресурс] / Віктор Трегу-
бов // Еспресо. – 2016. – 8 листоп. – Режим доступу: http://espreso.tv/
article/ 2016/11/08/varyagy (дата запиту: 03.01.2017). – Назва з екра-
на.

варягокартвели зі свити Саакашвілі

[Саакашвілі йшов в Україну, як тріумфатор, як рок-зірка, ведучи за со-
бою цілу команду менших варягів. Після року з невеликим ситуація у 
нього далеко не така райдужна.] Можливо, в результаті деякі варяго-
картвели з його “свити” виявляться більш успішні в нашій країні, ніж 
їх ватажок.

Там само.

грузинські легіонери

Потім, на початку 2015 року, коли екс-міністр освіти Грузії Хатія Дека-
ноїдзе очолила Національну поліцію, а прокурор Давид Сакварелідзе 
став заступником Генерального прокурора України, виникло відчуття, 
що штат грузинських легіонерів в українській владі повністю укомплек-
тований.

Бобров А. Грузинські реформатори: вигнання з раю? [Електронний 
ресурс] / Артем Бобров // Народна дипломатія. – 2016. – 30 берез. 
– Режим доступу: https://ua.oleinik.win/spetsproekti/analitika-uk/
gruzynski-reformatory-vygnannya-z-rayu/ (дата запиту: 30.03.2016). – 
Назва з екрана. 
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грузинські місіонери
“Грузинські місіонери” посипалися на нашу голову, як з рогу достатку, 
і незалежно від реального досвіду, колишніх посад і відкритих проти 
них кримінальних справ взялися навертати українських тубільців у ци-
вілізовану віру в демократію та реформи. 

Там само.

десант грузинських управлінців
Важливим сигналом того, що в кабінетах влади переважають рішучі 
настрої щодо реформ, стало запрошення для співпраці до Києва ціло-
го “десанту” грузинських управлінців, яким у своїй країні, починаючи 
з 2004 року, вдалося здійснити справжній реформаторський прорив. 

Кондратенко А. “Грузинський слід” українських реформ [Електронний 
ресурс] / Андрій Кондратенко // FINANCE.UA. – 2014. – 5 черв. – Ре-
жим доступу: http://news.finance.ua/ua/news/-/327330/gruzynskyj-
slid-ukrayinskyh-reform (дата запиту: 05.06.2014). – Назва з екрана. 

земляки Сталіна
Команда земляків Сталіна, що розмістилася на давній українській 
землі, не обмежується лише “одинадцятьма друзями Саакашвілі”. 

Бобров А. Грузинські реформатори: вигнання з раю? [Електронний 
ресурс] / Артем Бобров // Народна дипломатія. – 2016. – 30 берез. 
– Режим доступу: https://ua.oleinik.win/spetsproekti/analitika-uk/
gruzynski-reformatory-vygnannya-z-rayu/ (дата запиту: 30.03.2016). – 
Назва з екрана. 

одинадцять друзів Саакашвілі
Команда земляків Сталіна, що розмістилася на давній українській зем-
лі, не обмежується лише “одинадцятьма друзями Саакашвілі”. 

Там само.

сини мандаринової республіки
Майже всі сини мандаринової республіки живуть або в шикарних 
зйомних квартирах у центрі Києва, або в готелях типу Hyatt Regency. 

Там само.

Êîìàíäà Äìèòðà Òàáà÷íèêà

табачниківські прихвосні
Наші діти у школах і досі вчаться за підручниками, що їх активно кори-
гували, переписували й видавали саме табачниківські прихвосні.

Басараб Л. Український підручник з персонажами російського мульти-
ка : школярі і досі вчаться за табачниківськими книжками / Леся Баса-
раб // Свобода. – 2014. – 20–26 листоп. – С. 6.



Ïîë³òè÷íå ñüîãîäåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè

165

Êîìàíäà íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè 
Îëåêñàíäðà ªôðåìîâà

зграя шакалів
Ніяк на можна стриматися від лексичного екстремізму на взір “зграя 
шакалів”, коли йдеться про команду … Єфремова, коли хочеш окрес-
лити найголовніші прикмети цієї компанії і її неповторну роль у житті 
сучасної України. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 94.

Êîìàíäà Ïðåçèäåíòà Â³êòîðà ßíóêîâè÷à

нечисть часів Януковича
Нечисть часів Януковича і далі протягують на ключові державні по-
сади з такою настирливістю, що не муром, а білою крейдою хочеться 
обмалювати державні структури і волати “свят-свят”.

Що двозначного у слові “люстрація”? Ярема замість люструвати по-
садовця, призначив його на керівну посаду в Генпрокуратурі // Сво-
бода. – 2014. – 18–24 груд. – С. 8.

пахани регіонів
Ми житимем у праці, не з поклонів
І рай збудуєм на своїй землі, 
А пахани й смотрящі регіонів
У безвість кануть у голубій золі.

Володимир Калашник // Архів Володимира Калашника

професійні злодії великого масштабу
Вони [члени команди Президента Віктора Януковича] були професій-
ними злодіями великого масштабу. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 87.

смотрящі регіонів
Ми житимем у праці, не з поклонів
І рай збудуєм на своїй землі, 
А пахани й смотрящі регіонів
У безвість кануть у голубій золі.

Володимир Калашник // Архів Володимира Калашника
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шайка наближених бандюків із владного олімпу України 
Коли ж цей тип [Віктор Янукович] за наказом пуйла відмовився підпи-
сувати договір про асоціацію з Євросоюзом, український народ знову 
вийшов на Майдан і прогнав його разом із шайкою наближених бан-
дюків з владного олімпу України.

Шпіцер В. Наступного Президента маємо готувати вже сьогодні / Ва-
силь Шпіцер // Слово Просвіти. – 2016. – 18–24 серп. – С. 6.

Янекова свистобратія
Другий варіант: скоро винесуть цю Янекову свистобратію і відсидиш 
за скоєне. 

Бондаренко С. Майдани і магнати : поеми-кліпи / Станіслав Бонда-
ренко. – К. : Український пріоритет, 2014. – С. 107.

Януковичева зграя
Януковичева зграя, що утримувала владні висоти впродовж чотирьох 
років, виявилася не тільки катастрофічно тупою для управління дер-
жавою, довівши країну до загрозливої економічної кризи й деградації 
всіх її інститутів, а й унікально злодійською, перманентно обкрадаючи 
тут усіх і кожного (окрім невеличкого кола “своїх”). 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 113.

Êîìàíäà Ïðåçèäåíòà Ëåîí³äà Êó÷ìè 

кучмин двір
Це вже не таємниця кучминого двору: навіть Янукович – був усього 
лише пішаком на кучминій шахівниці. 

Яворівський В. – На майдані / В. Яворівський // Літературна Україна. 
– 2005. – 31 берез. – С. 3.

кучминсько-медведчуківська зграя
Кучминсько-медведчуківська зграя – команда Кучми.

Погрібний А. Помаранчева революція і письменники / Анатолій По-
грібний // Літературна Україна. – 2005. – 20 січ. – С. 1.

Êîìàíäà Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè 
Ñåðã³ÿ Àðáóçîâà

зграя шакалів
Ніяк на можна стриматися від лексичного екстремізму на взір “зграя 
шакалів”, коли йдеться про команду … Арбузова…
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Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 94.

Êîìàðíèöüêèé Äåíèñ 

голова фракції любителів землі
Зліва від Черновецького зібрався клуб екс-топ-менеджерів концерну 
“Правекс”: Ірена Кільчицька, Денис Комарницький … голова фракції 
любителів землі…

Шеляженко Ю. Черновецький не вміє програвати [Електронний ре-
сурс] / Юрій Шеляженко // ХайВей : Портал громадянської журналіс-
тики. – 2008. – 27 берез. – Режим доступу: http://h.ua/story/91015/ 
(дата запиту: 17.06.2010). – Назва з екрана.

Êîìóí³ñòè

агенти Кремля
А про комуністів то вже й нічого говорити – це … агенти Кремля, і (хто 
цього не знає?!) компартія існує на російські кошти. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 90.

аморально продажна сила
А про комуністів то вже й нічого говорити – це злочинна, послідовно 
антиукраїнська політична сила; вона не просто аморально продажна – 
вона відстоює московські інтереси… 

Там само.

воскреслі мамонти революції
Булавка Є. Воскреслі мамонти революції – комуністи [Електронний ре-
сурс] / Євген Булавка // Українська правда : сайт газети. – 2008. – 11 листоп. – 
Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2008/11/11/3608130/ (дата 
запиту: 10.11.2016). – Назва з екрана.

злочинна, послідовно антиукраїнська політична сила
А про комуністів то вже й нічого говорити – це злочинна, послідовно 
антиукраїнська політична сила… 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 90.
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ідейні натхненники терористів
Сьогодні політики з національно-демократичного табору вже почи-
нають обережно заговорювати про те, що ідейними натхненниками 
терористів є комуністи імені незмінного фюрера Петра Симоненка й 
“регіонали” імені Азарова та Єфремова. 

Там само. – С. 213.
новоспечені хазяї-роботодавці

Новоспечені хазяї-роботодавці добре усвідомили наполеонівське 
мистецтво: витиснути з людей все, щоб не доживали до пенсійного 
віку, а то, бач, скільки нас розвелося. 

Яворівський В. На майдані / Володимир Яворівський // Літературна 
Україна. – 2006. – 12 січ. – С. 3.

політична верхівка айсбергу потужної “п’ятої колони” московського імпе-
ріалізму 

Друга група – це комуністи й соціалісти як політична верхівка айсбергу 
потужної “п’ятої колони” московського імперіалізму.

Лук’яненко Л. Гіркий докір патріотам / Левко Лук’яненко // Літератур-
на Україна. – 2007. – 16 серп. – С. 1.

сатрапи режиму Януковича
…Але давали [свободівці] прочухана не для красного відеокадру, а за 
діло … І не партнерам по коаліції, а сатрапам режиму Януковича – ре-
гіоналам та комуністам. 

Замість роботи – когутячі бої, замість соратників – тушки: як “ради-
кали” карали свого “колишнього” // Свобода. – 2015. – 5–11 берез. 
– С. 6.

серпасто-молоткасті
Дотиснемо серпасто-молоткастих [комуністів] ? // Свобода. – 2015. – 
1–7 січ. – С. 4.

Êîíîíåíêî ²ãîð

сірий кардинал української політики
“Сірий кардинал” української політики Кононенко отруївся ртуттю 
[Електронний ресурс] // UA1. – 2017. – 27 січ. – Режим доступу: http://ua1.com.
ua/politics/siriy-kardinal-ukrajinskoji-politiki-kononenko-otrujivsya-rtuttyu-27392.
html (дата запиту: 29.01.2017). – Назва з екрана.

сірий кардинал фракції БПП [Блоку Петра Порошенка]
“Сірий кардинал” фракції БПП Кононенко за 2014 рік збіднів удвічі 
[Електронний ресурс] // Українська правда : сайт газети. – сайт газети. – 2015. – 
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6 квіт. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2015/04/6/7063896/ 
(дата запиту: 11.04.2015). – Назва з екрана.

Êîðáàí Ãåííàä³é
маршал Гречка

ВВС Україна нагадує читачам про економічний та політичний 
бекграунд Геннадія Корбана – людини, яку у різні часи називали … 
“маршалом Гречкою”.

Геннадій Корбан : від рейдерства – до гречки, від ОДА – до СІЗО [Елек-
тронний ресурс] // Galfinance : фінанс.-інформ. портал. – 2015. – 11 лип. 
– Режим доступу: https://galfinance.info/ostanni-novini/2015/11/07/
gennadij-korban-vid-rejderstva-do-grechki,-vid-oda-do-sizo.html (дата 
запиту: 18.07.2015). – Назва з екрана. 

рейдер номер один
…Геннадій Корбан почав співпрацювати з “Приватом” – однією з най-
потужніших фінансово-промислових груп України, – а невдовзі заро-
бляє репутацію “рейдера номер один” в Україні.

Там само.

рятівник дніпропетровщини
ВВС Україна нагадує читачам про економічний та політичний 
бекграунд Геннадія Корбана – людини, яку у різні часи називали … “ря-
тівником Дніпропетровщини”…

Там само.

Êîðí³ºöü Îëåêñàíäð

діамантовий Корнієць
“Діамантовий” Корнієць: Каську і Сакварелідзе мене замовили [Елек-
тронний ресурс] // Українська правда : сайт газети. – 2016. – 4 квіт. – Режим 
доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2016/04/4/7104367/ (дата запиту: 
19.11.2016). – Назва з екрана.

один із діамантових прокурорів
Один із “діамантових прокурорів” Олександр Корнієць заявив, що за-
ступникам генпрокурора Віталію Каську та Давіду Сакварелідзе його 
“замовили”.

“Діамантовий” Корнієць: Каську і Сакварелідзе мене замовили [Елек-
тронний ресурс] // Українська правда : сайт газети. – 2016. – 4 квіт. – 
Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2016/04/4/7104367/ 
(дата запиту: 19.11.2016). – Назва з екрана.
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Êîðîëåâñüêà Íàòàë³ÿ

єфремовська “принцеса копанок”
Подалися в опозиційні мироборці і єфремовська “принцеса копанок” 
та “кішчачий соціальний міністр” Наталія Королевська, і “місіс трама-
дол-Донбас” регіоналка Тетяна Бахтєєва. 

Чайка Р. Вовки в овечих шкурах [Електронний ресурс] / Роман Чайка 
// ТСН : сайт інформ. агентства. – 2014. – 22 верес. – Режим доступу: 
https://tsn.ua/analitika/vovki-v-ovechih-shkurah-369844.html (дата за-
питу: 24.09.2014). – Назва з екрана.  

“кішчачий” соціальний міністр
Подалися в опозиційні мироборці і “кішчачий соціальний міністр” 
Наталія Королевська, і “місіс трамадол-Донбас” регіоналка Тетяна 
Бахтєєва. 

Там само.

королева джинси
Яка користь для суспільства дізнатися про поїздку в Сорочинці “коро-
леви джинси” [Наталії Королевської] ?

Лещенко С. Вибір українського журналіста: професія або “blow job” 
[Електронний ресурс] / Сергій Лещенко // Українська правда. Блоги. – 
2012. – 16 серп. – Режим доступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/
leschenko/ 502d1f557c167/view_print/ (дата запиту: 14.11.2016). – На-
зва з екрана.

літературна колєжанка Януковича 
Славінська І. Літературна колєжанка Януковича [Наталія Королев-
ська] [Електронний ресурс] / Ірина Славінська // Українська правда. Бло-
ги. – 2012. – 16 серп. – Режим доступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/ 
slavinska/502ca004158c9/ (дата запиту: 14.10.2012). – Назва з екрана.

опозиційний мироборець
Подалися в опозиційні мироборці і єфремовська “принцеса копанок” 
та “кішчачий соціальний міністр” Наталія Королевська, і “місіс трама-
дол-Донбас” регіоналка Тетяна Бахтєєва. 

Чайка Р. Вовки в овечих шкурах [Електронний ресурс] / Роман Чайка 
// ТСН : сайт інформ. агентства. – 2014. – 22 верес. – Режим доступу: 
https://tsn.ua/analitika/vovki-v-ovechih-shkurah-369844.html (дата за-
питу: 24.09.2014). – Назва з екрана.  

справжня парламентська модниця
Новоспечений Міністр соціальної політики Наталія Королевська – 
справжня парламентська модниця. 

ТОП-10 найгламурніших кадрів Наталії Королевської [Електронний 
ресурс] // Bilshe. com. Таблоїд. – 2013. – 7 січ. – Режим доступу: http://
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bilshe.com/tabloid/top-10-naiglamurnishih-kadriv-natalii-korolevskoi-
foto/page1.print (дата запиту: 03.11.2016). – Назва з екрана.

Êîðîëþê Ïàðàñêà

активістка Помаранчевої революції
На 72-му році життя померла активістка Помаранчевої революції Па-
расковія Королюк, добре відома під ім’ям баба Параска. 

З життя пішла “символ Помаранчевої Революції” Параска Василів-
на Королюк [Електронний ресурс] // ТСН : сайт інформ. агентства. – 
2010. – 27 листоп. – Режим доступу: http://tsn.ua/ukrayina/pomerla-
pomarancheva-geroyinya-baba-paraska.html?g=article &m=108137 
(дата запиту: 03.11.2016). – Назва з екрана.

активістка революції
Активістка революції бабця Параска [Королюк], світлини якої під час 
подій на Майдані облетіли весь світ, втратила сон. 

Символ помаранчевої революції Параска Королюк знову збирається 
до столиці [Електронний ресурс] // Обозреватель. – 2005. – 17 верес. 
– Режим доступу: http://obozrevatel.com/news/2005/9/14/43311.htm 
(дата запиту: 30.11.2005). – Назва з екрана.

баба Параска
Померла “помаранчева героїня” баба Параска [Королюк] [Електронний 
ресурс] // Gazeta.ua. – 2011. – 27 листоп. – Режим доступу: http://gazeta.ua/
articles/politics/_pomerla-quotsimvol-pomaranchevoyi-revolyuciyiquot-baba-
paraska-/362955 (дата запиту: 15.12.2011). – Назва з екрана.

колоритна бабця
Колоритну бабцю Параску [Королюк] помітили журналісти, у неї бра-
ли інтерв’ю українські та зарубіжні журналісти, її показували по теле-
візору. 

Символ помаранчевої революції Параска Королюк знову збирається 
до столиці [Електронний ресурс] // Обозреватель. –2005. – 17 верес. 
– Режим доступу: http://obozrevatel.com/news/2005/9/14/43311.htm 
(дата запиту: 30.11.2005). – Назва з екрана.

помаранчева героїня 
Померла “помаранчева героїня” баба Параска [Королюк] [Електрон-
ний ресурс] // ТСН : сайт інформ. агентства. – 2011. – 27 листоп. – Режим до-
ступу: http://tsn.ua/ukrayina/pomerla-pomarancheva-geroyinya-baba-paraska.
html?g=article&m=237658 (дата запиту: 15.11.2016). – Назва з екрана.

символ помаранчевої революції
Символ помаранчевої революції Параска Королюк знову збирається 
до столиці [Електронний ресурс] // Обозреватель. – 2005. – 17 верес. – Ре-



Ìèêîëà ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ

172

жим доступу: http://obozrevatel.com/news/2005/9/14/43311.htm (дата запиту: 
30.11.2005). – Назва з екрана.

Êîð÷èíñüêèé Äìèòðî

агент російських спецслужб
Існує версія, що агент російських спецслужб Дмитро Корчинський 
довгий час виступав “приманкою” для патріотів України правого спря-
мування, які потім “локалізувалися” (знищувалися) в місиві збройних 
конфліктів за межами України – у тій же Грузії та Чечні.

Семенець Г. “Аргумент” запитує: Чому провокатор Дмитро Кор-
чинський не за гратами? [Електронний ресурс] / Георгій Семе-
нець // Нова Україна.org. – 2013. – 2 груд. – Режим доступу: http://
novaukraina.org/news/urn:news:16881EB (дата запиту: 04.12.2016). – 
Назва з екрана.

агент ще радянського КДБ
Дмитро Корчинський в середовищі націонал-патріотів і київських жур-
налістів відомий як агент ще радянського КДБ…

Там само.

“бідний радикал”
…із закидами на адресу лідера “нашоукраїнців” та його команди по-
чали з’являтися “бідний радикал” Дмитро Корчинський, який раніше 
працював “ющенкофобом” у програмі “Проте”, а тепер покликаний 
продовжити цю практику в іпостасі кандидата в президенти, та багатий 
підприємець Олександр Ржавський…

Лиховій Д. Уся кандидатська рать / Дмитро Лиховій // Україна молода. 
– 2004. – 6 серп. – С. 4.

відомий київський провокатор
Відповідь на це питання дає зафіксована відеозйомкою поява на місці 
майбутнього побоїща відомого київського провокатора Дмитра Кор-
чинського…

Семенець Г. “Аргумент” запитує: Чому провокатор Дмитро Кор-
чинський не за гратами? [Електронний ресурс] / Георгій Семе-
нець // Нова Україна.org. – 2013. – 2 груд. – Режим доступу: http://
novaukraina.org/news/urn: news:16881EB (дата запиту: 04.12.2016). – 
Назва з екрана.

відомий телекілер
22 лютого відомий телекілер … Дмитро Корчинський проводитиме на 
загальноукраїнському рівні акцію протесту.

Корчинський + Медведчук + Вітренко + Янукович = зрада України! 
[Електронний ресурс] // Майдан. Народні новини. – 2005. – 22 лют. 
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– Режим доступу: http://maidan.org.ua/static/lysty/1109055067.html 
(дата запиту: 03.11.2016). – Назва з екрана.

головний ідеолог модерного українського націоналізму
Дмитро Корчинський вже чверть століття залишається головним ідео-
логом модерного українського націоналізму.

Українці мали створити власні ДНР-ЛНР на Донбасі – Дмитро Корчин-
ський : [інтерв’ю з Дмитром Корчинським записав Ярослав Гребенюк] 
[Електронний ресурс] // ONLINE.UA. – 2016. – 14 черв. – Режим досту-
пу: http://novyny.online.ua/744748/ukrayintsi-mali-stvoriti-vlasni-dnr-
lnr-na-donbasi-dmitro-korchinskiy/ (дата запиту: 03.12.2016). – Назва з 
екрана.

директор фіктивного “Інституту проблем регіональної політики і сучасної 
політології”

Відповідь на це питання дає зафіксована відеозйомкою поява на міс-
ці майбутнього побоїща відомого київського провокатора Дмитра 
Корчинського, керівника так званої “партії” “Братство”, “директора” 
фіктивного … “Інституту проблем регіональної політики і сучасної 
політології”.

Семенець Г. “Аргумент” запитує: Чому провокатор Дмитро Кор-
чинський не за гратами? [Електронний ресурс] / Георгій Семе-
нець // Нова Україна.org. – 2013. – 2 груд. – Режим доступу: http://
novaukraina.org/news/urn:news:16881EB (дата запиту: 04.12.2016). – 
Назва з екрана.

епатажний радикал 
[Серед них (кандидатів на посаду президента) можна було віднайти 
діячів на будь-який політичний смак.] Епатажний радикал – Дмитро 
Корчинський. 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 10. 

керівник так званої партії “Братство”
Відповідь на це питання дає зафіксована відеозйомкою поява на місці 
майбутнього побоїща відомого київського провокатора Дмитра Кор-
чинського, керівника так званої “партії” “Братство”…

Семенець Г. “Аргумент” запитує: Чому провокатор Дмитро Кор-
чинський не за гратами? [Електронний ресурс] / Георгій Семе-
нець// Нова Україна.org. – 2013. – 2 груд. – Режим доступу: http://
novaukraina.org/news/urn:news:16881EB (дата запиту: 04.12.2016). – 
Назва з екрана.

лідер забороненої в Росії організації “Братство”
Український політик та лідер забороненої в Росії організації “Брат-
ство” Дмитро Корчинський зараз є мінометником у складі новосфор-



Ìèêîëà ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ

174

мованого “першого християнського добровольчого батальйону «Свята 
Марія»”.

Корчинський: “Влада Януковича могла б впасти за один день” : 
[інтерв’ю записав В. Шрамович] [Електронний ресурс] // BBC Украї-
на : веб-сайт Української служби Британської телерадіомовної кор-
порації. – 2014. – 26 листоп. – Режим доступу: http://www.bbc.com/
ukrainian/politics/ 2014/11/141124_korchynskiy_ interview_vs (дата за-
питу: 03.12.2016). – Назва з екрана.

нарцисичний карбонарій з оксамитовим поглядом і жіночим тазом
[“…Коли на посаду президента в першому турі з’явились усі оті канди-
дати, у мене було таке враження, ніби я присутній у ляльковому театрі 
для збоченців. Пам’ятаю, Козак – такий замріяний зомбі або ж як біо-
робот із поганенькою програмою.] Потім цей нарцисичний карбонарій 
– Корчинський, з оксамитовим поглядом і жіночим тазом”, – драма-
тург Лесь Подерв’янський. 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 12. 

одіозний лідер партії “Брастсво”
Початок традиції [перетворення на оригінальне шоу пересічної бюро-
кратичної процедури подання документів на реєстрацію кандидатом 
у президенти] поклав одіозний лідер партії “Братство” Дмитро Кор-
чинський.

Там само. – С. 14. 

платний провокатор, готовий на будь-яку акцію з силовою підтримкою
У середовищі так званих “політтехнологів” Дмитро Корчинський відо-
мий як платний провокатор, готовий на будь-яку акцію з силовою 
підтримкою. 

Семенець Г. “Аргумент” запитує: Чому провокатор Дмитро Кор-
чинський не за гратами? [Електронний ресурс] / Георгій Семе-
нець // Нова Україна.org. – 2013. – 2 груд. – Режим доступу: http://
novaukraina.org/news/urn:news:16881EB (дата запиту: 04.12.2016). – 
Назва з екрана.

приманка для патріотів України правого спрямування
Існує версія, що агент російських спецслужб Дмитро Корчинський до-
вгий час виступав “приманкою” для патріотів України правого спря-
мування, які потім “локалізувалися” (знищувалися) в місиві збройних 
конфліктів за межами України – у тій же Грузії та Чечні.

Там само.

прислужник колишнього Президента Кучми
22 лютого … прислужник колишнього президента Кучми Дмитро Кор-
чинський проводитиме на загальноукраїнському рівні акцію протесту.
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Корчинський + Медведчук + Вітренко + Янукович = зрада України! 
[Електронний ресурс] // Майдан. Народні новини. – 2005. – 22 лют. 
– Режим доступу: http://maidan.org.ua/static/lysty/1109055067.html 
(дата запиту: 03.11.2016). – Назва з екрана.

провокатор-ультрапатріот
Провокатор-“ультрапатріот” Корчинський переховується в Ізраїлі 
[Електронний ресурс] // Експрес – онлайн : оперативні новини України та світу. 
– 2014. – 7 лют. – Режим доступу: http://expres.ua/digest/2014/02/07/101462-
provokator-ultrapatriot-korchynskyy-perehovuyetsya-izrayili (дата запиту: 
03.11.2016). – Назва з екрана.

Êîñ³â Ìèõàéëî

звитяжець-дисидент
Шановний Петре Олексійовичу, Ви ж тепер не підводьте вже ні зви-
тяжця-дисидента Косіва (якого ми щиро вітаємо з 80-літтям!), ні га-
зету, ні мільйони людей: наприклад, обіцяли позбутися бізнесу, то що 
ж заважає? 

Бондаренко С. Повний “МінСтець”, або Чи вбиває Кабмін нашу куль-
туру, чи тільки важко ранить? / Станіслав Бондаренко // Літературна 
Україна. – 2014. – 18 груд. – С. 1.

Êîøåëºâà Àëüîíà

головна “радикалка” Ляшка
Головна “радикалка” Ляшка – 24-річна народна депутатка Кошелєва – 
не знає, який державний устрій України.

Норкова шуба і золотий айфон є. Вил – немає // Свобода. – 2014. – 
4–10 груд. – С. 4.

Êðàâåöü Àíäð³é 

довірена особа Януковича
...довірена особа Януковича Андрій Кравець повернувся в Україну 
[Електронний ресурс] // АНТИКОР : нац. антикорупційний портал. – 2014. 
– 13 серп. – Режим доступу: http://antikor.com.ua/articles/11242-zavgosp_i_
dovirena_osoba_janukovicha_andrij_kravetsj_povernuvsja_v_ukrajinu (дата запи-
ту: 01.11.2016). – Назва з екрана.
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завгосп Януковича
“Завгосп” ... Януковича Андрій Кравець повернувся в Україну [Електрон-
ний ресурс] // АНТИКОР : нац. антикорупційний портал. – 2014. – 13 серп. – Ре-
жим доступу: http://antikor.com.ua/articles/11242-zavgosp_i_dovirena_osoba_
janukovicha_andrij_kravetsj_povernuvsja_v_ukrajinu (дата запиту: 01.11.2016). 
– Назва з екрана.

Êðàâ÷óê Ëåîí³ä

аксакал української політики
Аксакали української політики ... Леонід Макарович та Іван Степано-
вич не змогли навіть почати процес пошуку домовленостей між двома 
кандидатами [Ющенком і Януковичем].

Іванів Д. Ультиматум, який скінчився / Данило Іванів // Україна моло-
да. – 2004. – 30 листоп. – С. 1.

батько держави
...батьки держави Леонід Макарович та Іван Степанович не змогли 
навіть почати процес пошуку домовленостей між двома кандидатами 
[Ющенком і Януковичем].

Там само.

безпосередній підписант Біловезької угоди
Безпосередній підписант Біловезької угоди, перший Президент Украї-
ни Леонід Кравчук поділився із присутніми своїми спогадами про дні, 
коли розпався Радянський Союз.

Сміян Н. Воля народу, суверенітет та територіальна цілісність – святі 
/ Надія Сміян // Голос України. – 2016. – 10 груд. – С. 10.

відважний і мудрий Президент
Я радив колись Леонідові Кравчуку, президентові відважному й му-
дрому, не йти в народні депутати. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 445.

головний агітатор за Януковича
Як міг [Леонід Кравчук] обернутися … в головного агітатора за Яну-
ковича?

Там само. – С. 320.

“головний пропагандист” штабу Януковича
На доказ цього штаб Януковича очолив “трудовик” Тигіпко, партійну 
коаліцію – лідер Народно-демократичної партії Пустовойтенко, пред-
ставником у Центрвиборчкомі став харків’янин Гавриш (за яким, що-
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правда, немає якоїсь потужної сили), обличчям кампанії, або, як він 
сам любить казати, “головним пропагандистом”, став есдек Кравчук. 

Донцов С. Не все так добре в нашому “Доні” / Стас Донцов // Україна 
молода – 2004. – 2 верес. – С. 4.

дзеркало української недержавності
Шкода, що не знайшовся ще публіцист, щоб написав книгу “Леонід 
Кравчук як дзеркало української недержавності”.

Паламар А. Чому ми, українці, одної крові? : роздуми над недолею 
/ Арсен Паламар. – К. : Видавничий центр “Просвіта”. – 2008. – С. 175.

затятий агітатор за Януковича
[“…У рідному місті Януковича – Єнакієво – з чотирьох мешканців три 
поверталися після відбування строку в “местах не столь отдаленных”.] 
Така була аура міста”, – перший президент України Леонід Кравчук, за-
тятий агітатор за Януковича, на зустрічі з виборцями в Черкасах у 
вересні 2004 року. 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 26. 

колишній секретар ЦК “славної” комуністичної партії України
Про яку честь депутата ми можемо вести мову, коли нардеп, колиш-
ній секретар ЦК “славної” комуністичної партії України пан Кравчук 
в одному з інтерв’ю  по телебаченню відверто заявив: якщо депутат 
переходить з однієї фракції в іншу, він отримує хабар не менше як 150 
тисяч доларів. 

Ткачук Н. “Бомага” таки коштує? / Наталія Ткачук // Україна молода. – 
2004. – 17 черв. – С. 10.

наш перший усенародно обраний 
“Медведчук – професіонал, – мудро пояснив йому [кореспондентові] 
наш перший усенародно обраний, – і він ніколи не робить свою справу 
погано”.

Рябчук М. Улюблений пістолет пані Сімпсон: хроніка помаранчевої 
поразки / Микола Рябчук. – К. : К. І. С., 2009. – С. 33.

перефарбований хитрий лис
Одні його [Леоніда Кравчука] називали націоналістом, інші – перефар-
бованим хитрим лисом.

Григоренко Г. Чи вірите ви, що “хитрий лис” Леонід Кравчук є 
справжнім ініціатором “Конституційної асамблеї” для Янукови-
ча? [Електронний ресурс] / Геннадій Григоренко // Politiko. Блоги. 
– 2011. – 22 лют. – Режим доступу: http://politiko.ua/blogpost54969 
(дата запиту: 22.02.2011). – Назва з екрана.
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перший усенародно обраний Президент
Перший всенародно обраний президент Леонід Кравчук зайняв свою 
посаду, бо від націонал-патріотичних сил було декілька претендентів, 
які не могли домовитися і порозумітися між собою. 

Шпіцер В. Наступного Президента маємо готувати вже сьогодні / Ва-
силь Шпіцер // Слово Просвіти. – 2016. – 18–24 серп. – С. 6.

перший Президент України
Леонід Макарович гордий з того, що він … перший президент України.

Яворівський В. На майдані / Володимир Яворівський // Літературна 
Україна. – 2006. – 12 січ. – С. 3.

прислужник Москви
Як міг [Леонід Кравчук] обернутися з патріота у прислужника Мо-
скви…?

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 320.

справжній ініціатор “Конституційної асамблеї” для Януковича
Григоренко Г. Чи вірите ви, що “хитрий лис” Леонід Кравчук є справ-
жнім ініціатором “Конституційної асамблеї” для Януковича? [Елек-
тронний ресурс] / Геннадій Григоренко // Politiko. Блоги. – 2011. – 22 лют. – 
Режим доступу: http://politiko.ua/blogpost54969 (дата запиту: 22.02.2011). – 
Назва з екрана.

топ-функціонер Радянської України
Топ-функціонер радянської України Леонід Кравчук легкою ходою уві-
йшов у демократичний політикум знов посталої країни-фенікса. 

Григоренко Г. Чи вірите ви, що “хитрий лис” Леонід Кравчук є справж-
нім ініціатором “Конституційної асамблеї” для Януковича? [Електрон-
ний ресурс] / Геннадій Григоренко // Politiko. Блоги. – 2011. – 22 лют. 
– Режим доступу: http://politiko.ua/blogpost54969 (дата запиту: 
22.02.2011). – Назва з екрана.

учасник розвалу СРСР 
Леонід Макарович гордий з того, що він учасник розвалу СРСР…

Яворівський В. На майдані / Володимир Яворівський // Літературна 
Україна. – 2006. – 12 січ. – С. 3.

хитрий і мудрий лис
Хитрий і мудрий лис Кравчук дізнався, що думає Ґьонц, а свої думки 
ховає за те, що він нібито не прагне розвалу імперії. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 73.
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хитрий лис
Недарма його [Леоніда Кравчука] прозвали “хитрим лисом”. 

Яворівський В. На майдані / Володимир Яворівський // Літературна 
Україна. – 2006. – 12 січ. – С. 3.

шістка Тимошенко
…Співрозмовниця [Інна Богословська] … ображає Кравчука, називаючи 
його шісткою Тимошенко, а не першим президентом. 

Завальська Л. Мовленнєва поведінка українських політиків конфлікт-
но-агресивного типу (на матеріалі політичних ток-шоу) [Електронний 
ресурс] / Любов Завальська // Філологічні студії : збірник наукових 
статей студентів філологічного факультету / ОНУ ім. І. І. Мечникова, 
Філол. фак. . – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова. – 2013. – Вип. 4. – Режим 
доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5075 (дата 
запиту: 15.07.2015). – Назва з екрана.

Êðèâåöüêèé ²ãîð

кримінальний авторитет на прізвисько “Пупс”
Зате на вечірці в престижному італійському клубі засвітився колишній 
нардеп Ігор Кривецький, якого ЗМІ називають … кримінальним авто-
ритетом на прізвисько “Пупс”.

Корнева М. Олександр Онищенко: Одіозний. Скандальний. Багатий 
[Електронний ресурс] / Марина Корнева // INFOKAVA : новинний сайт. 
– 2016. – 16 черв. – Режим доступу: http://infokava.com/lang-uk/41603-
aleksandr-onyschenko-odyoznyy-skandalnyy-bogatyy.html (дата запиту: 
09.12.2016). – Назва з екрана.

спонсор ВО “Свобода”
Зате на вечірці в престижному італійському клубі засвітився колишній 
нардеп Ігор Кривецький, якого ЗМІ називають спонсором ВО “Свобо-
да”…

Там само.

Êóæåëü Îëåêñàíäðà

одна з найяскравіших українських жінок-блондинок
[“Обозреватель” продовжує аналізувати імідж українських політиків.] 
На черзі – одна з найяскравіших жінок-блондинок … Олександра Ку-
жель, в дівоцтві Долгорукова.

Імідж Кужель: десять років огламуріванія [Електронний ресурс] // Обо-
зреватель. – 2011. – 5 листоп. – Режим доступу: http://ukr.obozrevatel.
com/politics/82594-imidzh-kuzhel-desyat-rokiv-oglamurivaniya.htm 
(дата запиту: 26.12.2011). – Назва з екрана.
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проста жінка зі сформованим стилем
За словами політолога, Олександра Володимирівна [Кужель] проста 
жінка зі сформованим стилем.

Там само.

Êóçüì³í Ðåíàò 

конкретний прокурор 
Конкретний прокурор [Ренат Кузьмін] [Електронний ресурс] // Тиж-
день.ua : сайт вид. – 2012. – 20 верес. – Режим доступу: http://vip.tyzhden.ua/
Chronicle/60439 (дата запиту: 15.11.2016). – Назва з екрана.

Êóçüìóê Îëåêñàíäð 

моральна потвора
[Миколу Миколайовича до глибини душі обурила поведінка Кузьмука 
– нардепа, офіцера, людини.] Певен, жодне з цих слів не може більше 
ніколи стосуватися цієї моральної потвори. 

Токмань Г. Майдан: сторінка живої історії / Ганна Токмань. – 
3-тє вид., випр. і доповн. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2016. 
– С. 55.

Êóêîáà Àíàòîë³é

великий Ку
Аби, не дай Боже, не позбавити “великого Ку” [Анатолія Кукобу] нефор-
мального статусу “хазяїна” міста й не залишити без роботи та всіляких 
“дивідендів” із насиджених “тепленьких” місць його фаворитів-холуїв.

Неїжмак В. Головний біль “безголової” Полтави / Василь Неїжмак 
// Україна молода. – 2005. – 1 квіт. – С. 4. 

хазяїн міста [Полтави] 
Аби, не дай Боже, не позбавити “великого Ку” [Анатолія Кукобу] не-
формального статусу “хазяїна” міста…

Там само.

Êóð÷åíêî Ñåðã³é

газовий король України
…Майбутній “газовий король” [Сергій Курченко] навчався у Харків-
ському політехнічному інституті за напрямом “Економіка і підприєм-
ництво”.
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Щербина С. Хто такий Сергій Курченко [Електронний ресурс] / Сергій 
Щербина // Українська правда : сайт газети. – 2013. – 14 лют. – Режим 
доступу: http://www.epravda.com.ua/publications/2013/02/14/361568/ 
(дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

мільйонер-утікач
Мільйонер-утікач Курченко може прибрати до рук Одеський НПЗ-
Нардеп [Електронний ресурс] // АНТИКОР : нац. антикорупційний портал. 
– 2016. – 18 серп. – Режим доступу: http://antikor.com.ua/articles/119519-
miljjoner-utikach_kurchenko_mohe_pribrati_do_ruk_odesjkij_npz_-_nardep 
(дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

мільйонер-фінансист “сім’ї” екс-президента Віктора Януковича
Мільйонер-фінансист “сім’ї” екс-президента Віктора Януковича Сер-
гій Курченко намагається отримати громадянство Молдови.

Курченко намагається отримати громадянство Молдови, – доку-
менти СБУ [Електронний ресурс] // ZIK : Західна інформ. корпорація. 
– 2015. – 18 черв. – Режим доступу: http://zik.ua/news/2015/06/18/ 
kurchenko_namagaietsya_otrymaty_gromadyanstvo_moldovy__
dokumenty_sbu_599977 (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

один із найбільш відомих мільйонерів України
Сергій Курченко став одним з найбільш відомих мільйонерів України 
під час президентства Віктора Януковича.

Мільйонер-утікач Курченко може прибрати до рук Одеський НПЗ-
Нардеп [Електронний ресурс] // АНТИКОР : нац. антикорупційний 
портал. – 2016. – 18 серп. – Режим доступу: http://antikor.com.ua/
articles/119519-miljjoner-utikach_kurchenko_mohe_pribrati_do_ruk_
odesjkij_npz_-_nardep (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

поплічник Януковича
…поплічник Януковича, який втік з країни разом з усіма злодіями ми-
нулої влади, завдяки рішенням господарського суду Одеської облас-
ті, замість справедливого покарання за вчинені лиходійства, отримує 
можливість ще раз пограбувати країну на 14 млрд. грн…

Там само.

презиків “кошельок”
Те, що юне Курча, презиків “кошельок”, чи той же Фірташ ... – нікчеми, 
ви теж не сумніваєтесь. 

Бондаренко С. Майдани і магнати : поеми-кліпи / Станіслав Бонда-
ренко. – К. : Український пріоритет, 2014. – С. 119.

харківський бізнесмен
За підрахунками правоохоронців, діяльність фірм харківського бізнес-
мена [Сергія Курченка], пов’язаних з торгівлею паливом, завдала дер-
жаві збитків на 7 млрд грн. 
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Бабінець А. Офшорні справи Сергія Курченка [Електронний ресурс] 
/ Анна Бабінець // ZN.UA : інтернет-версія газети. – 2014. – 14 берез. 
– Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/energy_market/ofshorni-spravi-
sergiya-kurchenka-_.html (дата запиту: 07.11.2016). – Назва з екрана.

юне Курча 
Те, що юне Курча, презиків “кошельок”, чи той же Фірташ, путінська 
прокладка, – нікчеми, ви теж не сумніваєтесь. 

Бондаренко С. Майдани і магнати : поеми-кліпи / Станіслав Бонда-
ренко. – К. : Український пріоритет, 2014. – С. 119.

Êó÷ìà Ëåîí³ä

батько Ющенка
Батько Ющенка – Кучма! [Є заперечення?] [Електронний ресурс] 
// Цензор.НЕТ. Форум. – 2007. – 10 серп. – Режим доступу: http://censor.
net.ua/forum/370186/batko_yuschenkakuchma_zaperechennya (дата запиту: 
26.12.2016). – Назва з екрана.

біла ворона серед зграї брудних
Біла ворона серед зграї брудних. 

Семків В. ГАРАНТія – 10 років / Володимир Семків // Україна молода. 
– 2004. – 20 лип. – С. 4.

випадковий у нашій історії чоловік
З тринадцяти років омріяної Незалежності десять років забрав цей 
фактично випадковий у нашій історії чоловік [Леонід Кучма], який на-
віть не знав, яку державу будуємо, за правління якого Україна увійшла 
в смугу принижень і нестатків, корупції й ганебних скандалів, занепаду 
й переродження.

Костенко Л. В. Записки українського самашедшого / Ліна Костенко. – 
Вид. 5-е. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – С. 348.

виходець з українського села
…Кучма … був вихідцем з українського села…

Порошенко – найбільш проросійський президент, який може бути в 
Україні : [інтерв’ю з Олесем Донієм записав Павло Вуєць] [Електрон-
ний ресурс] // Главком : інформ. агентство. – 2016. – 26 серп. – Режим 
доступу: http://glavcom.ua/interviews/ (дата запиту: 01.11.2016). – На-
зва з екрана.

вічний гарант
Литвин поінформував … вічного “гаранта” [Леоніда Кучму] про зу-
стріч з провідними українськими письменниками. 

Литвин проти Медведчука // Україна молода. – 2004. – 9 черв. – С. 3.
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головний чоловік
А чи має головний чоловік [Леонід Кучма] на вулиці Банковій та на всіх 
українських вулицях загалом говорити про дотримання демократії…

Іванів Д. З днем вас Конституції / Данило Іванів // Україна молода. – 
2004. – 26 черв. – С. 1.

друг Путіна
“А Росія? – запитає обізнаний у політиці читач, – а Путін? Невже він не 
врятує свого друга Леоніда [Кучму] від сумної участі?”

Бублик М. Пастка для “нащадка” чи для “гаранта”?: про що пише 
“Донбас-iнвест”, де членом редакційної ради є Вiктор Янукович? 
/ Михайло Бублик // Україна молода. – 2004. – 17 листоп. – С. 11.

залежний від Росії [Президент]
Саме в Ющенкові свідома частина суспільства вбачила україно-
центричного президента, здатного повести країну шляхом побудови 
національної демократичної держави на противагу залежному від Ро-
сії Кучмі, який відверто зізнався у своїй неспроможності зрозуміти, яку 
країну він має будувати. 

Масенко Л. Мовна політика України. Антиукраїнський закон досі 
чинний [Електронний ресурс] / Лариса Масенко // Радіо Свобода : 
сайт інформ. служби. – 2016. – 1 жовт. – Режим доступу: http://www.
radiosvoboda.org/a/28025654.html (дата запиту: 23.11.2016). – Назва 
з екрана.

за паспортом то росіянин, то українець
…Кучма … писався за паспортом то росіянином, то українцем, за-
лежно від того, коли і як було вигідно.

Порошенко – найбільш проросійський президент, який може бути в 
Україні : [інтерв’ю з Олесем Донієм записав Павло Вуєць] [Електрон-
ний ресурс] // Главком : інформ. агентство. – 2016. – 26 серп. – Режим 
доступу: http://glavcom.ua/interviews/ (дата запиту: 01.11.2016). – На-
зва з екрана.

наступний Леонід
А от наступний Леонід [Кучма] – це вже була справжня креатура Крем-
ля і промоскальських сил в Україні. 

Шпіцер В. Наступного Президента маємо готувати вже сьогодні / Ва-
силь Шпіцер // Слово Просвіти. – 2016. – 18–24 серп. – С. 6.

опозиціонер до Кравчукової малоросійської влади
Ви [Леонід Кучма] стали президентом як опозиціонер до Кравчукової 
малоросійської влади. 

Яворівський В. Досить мучити Україну! / Володимир Яворівський 
// Україна молода. – 2004. – 28 трав. – С. 4.
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політичний Мічурін
Звичайно, у владних шеренгах усі індивіди мають неповторну барву: й 
політичний Мічурін – Кучма, який виростив кандидата Януковича … і 
всі ці гавриші, шуфричі, коновалюки, які прагнуть вистрибнути з корот-
ких штанців статистів.

Слабошпицький М. Помаранчева революція, або Разом нас багато!.. 
/ Михайло Слабошпицький // Літературна Україна. – 2004. – 9 груд. 
– С. 1.

Президент в Адміністрації Табачника
…українську демократію називали виключно ДІМОкратія, а ще любили 
жартувати, що “Кучма працює президентом в Адміністрації Табачни-
ка”.

Дяченко В. Як Грушевський попрацював президентом в Адміністрації 
Табачника [Електронний ресурс] / В. Дяченко // Depo.ua : сусп.-політ. 
портал для українців. – 2015. – 29 верес. – Режим доступу: http://
www.depo.ua/ukr/politics/yak-grushevskiy-popratsyuvav-prezidentom-
v-administratsiyi-29092015080000 (дата запиту: 02.11.2016). – Назва з 
екрана.

рудий “Тато”
Виїжджає рудий “Тато” [Леонід Кучма] на білому коні і рятує державу. 

Шовкун Л.  Вуличне вогнище запалить молодь / Леся Шовкун, Дмитро 
Лиховій // Україна молода. – 2004. – 3 лют. – С. 5.

рудий хазяїн
Юрій Луценко зазначив, що Литвин … усе ще боїться: в ключових пи-
таннях слухається свого рудого хазяїна [Леоніда Кучму], але вже думає 
про себе…

Село – і спікер відпочине // Україна молода. – 2004. – 10 черв. – С. 3.

справжня креатура Кремля і промоскальських сил в Україні
А от наступний Леонід [Кучма] – це вже була справжня креатура 
Кремля і промоскальських сил в Україні. 

Шпіцер В. Наступного Президента маємо готувати вже сьогодні / Ва-
силь Шпіцер // Слово Просвіти. – 2016. – 18–24 серп. – С. 6.

ставленик промислово-політичних кланів
У Другому турі вибори виграв ставленик промислово-політичних кла-
нів Леонід Кучма. 

Антоненко П. 1 грудня 1991 року відбулися Всеукраїнський референ-
дум за незалежність і перші президентські вибори / Петро Антоненко 
// Слово Просвіти. – 2016. – 1–7 груд. – С. 1.

тягар на ногах Януковича
Кучма є тягарем на ногах Януковича, що не дозволяє йому збільшити 
свій ресурс [на виборах].
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Полохало Володимир: “Потенціал Ющенка більший, ніж у Януковича” 
[Електронний ресурс] // Закарпаття.ru. – Режим доступу: http://www.
zakarpattia.ru/node/2968 (дата запиту: 17.05.2016). – Назва з екрана.

хрещений батько української корупції
Буденність: хрещеного батька української корупції – Кучму та його 
бухгалтера – Пінчука російські вельможні длані поблажливо поляпали 
по щічках.

Подольський О. “Берегите Россию” [Електронний ресурс] / Олек-
сій Подольський // Справжня українська правда : форум. – 2015. – 
30 листоп. – Режим доступу: http://ukrpravda.net/index.
php?topic=36468.0 (дата запиту: 26.12.2016). – Назва з екрана.

цар-батюшка
Зрештою, журналістсько-політикумівське “радіо” передавало й інші 
припущення – за інформацією з деяких джерел, зал “України” міг 
“упасти в ноги” й самому “цареві-батюшці” Леоніду Даниловичу з 
проханням посунути в президенти утретє. 

Волошка Л. Форум як профанація демократії / Леся Волошка // Украї-
на молода. – 2004. – 3 квіт. – С. 1.

шеф Януковича
Янукович ніколи не назве справжніх убивць, оскільки сам замішаний 
у справі Александрова, а його “шеф” [Леонід Кучма] – у вбивстві Ґон-
ґандзе. 

Борис Олійник пише новому президенту // Голос України. – 2014. – 
11 листоп. – С. 2.

шкідливий щур
Другий [Леонід Кучма] сховався шкідливим щуром у конче-заспівсько-
му схроні.

Дімаров А. Сталося! / Анатолій Дімаров // Літературна Україна. 
– 2004. – 9 груд. – С. 1.

Êóøíàðüîâ ªâãåí 

лідер руху за федералізацію Сходу України
Євген Кушнарьов … перетворився на лідера руху за федералізацію Схо-
ду України.

Хоменко С. Кушнарьовщина. Пам’яті Сіверськодонецька [Елек-
тронний ресурс] / Сергій Хоменко // Україна молода : сайт газе-
ти. – 2006. – 14 груд. – Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/
number/819/115/29805/ (дата запиту: 09.12.2016). – Назва з екрана.
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один із речників Партії регіонів
Кушнарьов став одним із речників Партії регіонів і не проявляє само-
стійної політичної активності.

Там само.

піонер сепаратизму на Харківщині 
Оскільки дуже поспішали [регіонали], а нового проекту [закону “Про 
мови в Україні”] написати не встигли, то до доповідної записки Мірош-
ниченко долучив проект “Базовий закон «Про мови в Україні»”, ініційо-
ваний ще покійним Євгеном Кушнарьовим (регіонал, “піонер” сепара-
тизму на Харківщині … ) 2007 року. 

В Україні досі чинний закон Ківалова–Колесніченка // Свобода. – 
2015. – 25 черв. – 1 лип. – С. 7.

учасник сумнозвісного “сєвєродонецького з’їзду” 
Оскільки дуже поспішали [регіонали],  а нового проекту [закону “Про 
мови в Україні”] написати не встигли, то до доповідної записки Мі-
рошниченко долучив проект “Базовий закон «Про мови в Україні»”, 
ініційований ще покійним Євгеном Кушнарьовим (регіонал, … учасник 
сумнозвісного “сєвєродонецького з’їзду”) 2007 року. 

Там само.

Ëàâðèíîâè÷ Þð³é 

“чорна кішка”, яка пробігла між лідером РУХу В’ячеславом Чорноволом та 
його найближчими соратниками

Свого часу він [Юрій Лавринович],  по суті, став тією “чорною кішкою”, 
яка пробігла між лідером РУХу В’ячеславом Чорноволом та його най-
ближчими соратниками.

Юрченко В. “Тиха сапа” міністра Лавриновича / Юрченко Василь // Го-
лос України. – 2004. – 9 січ. – С. 4.

Ëàâðîâ Ñåðã³é

трубадур Путіна
Новоявлений політичний маніяк і неоімператор за участю свого кума і 
московського посла Зурабова таки чогось добився. … я повертаюся до 
свого фейлетону від червня місяця, щоб надрукувати його в липні як 
чергове застереження: ми не може прислухатися до Лаврова – труба-
дура Путіна.

Чорногуз О. Чому Європа досі вважає, що Путін тільки бавиться у 
війну в центрі її континенту? [Електронний ресурс] / Олег Чорногуз 
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// Воля народу : громадсько-політичний портал. – 2014. – 30 черв. – 
Режим доступу: http://volianarodu.org.ua/uk/Polityka/Chomu-Yevropa-
dosi-vvazhaye-scho-Putin-tilky-bavytsya-u-viynu-v-tsentri-jiji-kontynentu-
Oleg-Chornoguz (дата запиту: 14.10.2016). – Назва з екрана.

Ëàçàðåíêî Ïàâëî

блудний Паша

Фаріон І. Повернення “блудного Паші” [Лазаренка] [Електронний ре-
сурс] / Іван Фаріон // Високий Замок Online. – 2012. – 2 листоп. – Режим досту-
пу: http://wz.lviv.ua/ukraine/120857-povernennia-bludnoho-pashi (дата запиту: 
01.11.2016). – Назва з екрана.

головний птах гнізда Дніпропетрова

Головний “птах гнізда Дніпропетрова” [Павло Лазаренко] перебува-
тиме в Каліфорнії під домашнім арештом, давши підписку про невиїзд. 

Лебідь Н. Присяжні сказали: винний / Наталія Лебідь // Україна моло-
да. – 2004. – 5 черв. – С. 3.

головний птах із гнізда Дніпропетрова

Це фактично перші поширені в Україні знімки головного “птаха з гніз-
да Дніпропетрова” [Павла Лазаренка] від того часу, як він покинув те-
рени Батьківщини.

Портрет Лазаренка у судовому інтер’єрі // Голос України – 2004. – 
10 берез. – С. 3.

каліфорнійський в’язень

Як підтвердила київський адвокат “каліфорнійського в’язня” [Павла 
Лазаренка] Марина Долгопола, для цього немає юридичних пере-
шкод, адже оскільки судовий процес “США проти Лазаренка” ще три-
ває, він вважається несудимим.

Лазаренко сидить, але партія його живе // Україна молода. – 2004. – 
26 черв. – С. 3.

каліфорнійський в’язень з українським прізвищем 

Каліфорнійський в’язень з українським прізвищем [Павло] Лазаренко 
продовжує пізнавати умови американської пенітенціарної системи.

Лазаренко “піймався” на американцях [Електронний ресурс] // 
Українська правда : сайт газети. – 2001. – 12 груд. – Режим доступу: 
http://www.pravda.com.ua/news/2001/12/12/2985754/ (дата запиту: 
12.01.2002). – Назва з екрана.
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каліфорнійський українець
Рацибарська Ю. “Каліфорнійський українець” Павло Лазаренко ви-
йшов на волю [Електронний ресурс] / Юлія Рацибарська // Радіо Свобо-
да : сайт інформ. служби. – 2012. – 1 листоп. – Режим доступу: http://www.
radiosvoboda.org/a/24758047.html (дата запиту: 25.12.2012). – Назва з екрана.

колишній Прем’єр-міністр України 
Колишній прем’єр-міністр України Павло Лазаренко 1 листопада ви-
ходить на волю з в’язниці в США. 

Золотухіна І. Павло Лазаренко: “Моє повернення в Україну зале-
жить від керівництва країни” [Електронний ресурс] / Інна Золотухіна 
// Аратта. Вікно в Україну : укр. нац. портал. – 2012. – 21 жовт. – Режим 
доступу: http://pda.aratta.com.ua/text_ua.php?id=2598 (дата запиту: 
24.11.2016). – Назва з екрана.

колишній хазяїн [Дніпропетровської] області
Однак у разі загострення відносин з президентом нинішні вороги в міс-
цевих радах можуть і подружитися, на зразок союзу в облраді регіона-
лів і фракції “Громада” колишнього хазяїна області Павла Лазаренка. 

Бондаренко Д. Наступ Коломойського: для чого створюється партія 
“Укроп” [Електронний ресурс] / Дмитро Бондаренко // UA1. – 2015. 
– 22 черв. – Режим доступу: http://ua1.com.ua/publications/nastup-
kolomoyskogo-dlya-chogo-stvoryuetsya-partiya-ukrop-4440.html (дата 
запиту: 25.06.2015). – Назва з екрана.

найбільш скандальний зі всіх українських урядовців
10 років тому, 2 липня 1997 року, президент Кучма відправив у відстав-
ку прем’єр-міністра Павла Лазаренка – мабуть, найбільш скандально-
го зі всіх українських урядовців.

Павло Лазаренко: “Мене підривали люди Кучми” : [інтерв’ю Павла Ла-
заренка газеті “Сьогодні”] [Електронній ресурс] // NEWSru.ua. – 2007. 
– 5 лип. – Режим доступу: http://www.newsru.ua/press/05jul2007/
nterview.html (дата запиту: 24.11.2016). – Назва з екрана.

найвідоміший американський в’язень із країн колишнього СРСР
Найвідоміший американський в’язень з країн колишнього СРСР [Павло 
Лазаренко] провів за ґратами або під домашнім арештом в цілому по-
над 13 років.

Золотухіна І. Павло Лазаренко: “Моє повернення в Україну зале-
жить від керівництва країни” [Електронний ресурс] / Інна Золотухіна 
// Аратта. Вікно в Україну : укр. нац. портал. – 2012. – 21 жовт. – Режим 
доступу: http://pda.aratta.com.ua/text_ua.php?id=2598 (дата запиту: 
24.11.2016). – Назва з екрана.

невловимий Джо
“Хазяїн”, який “обнулився” [Павло Лазаренко] і перетворився на “не-
вловимого Джо”.
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Рацибарська Ю. “Каліфорнійський українець” Павло Лазаренко ви-
йшов на волю [Електронний ресурс] / Юлія Рацибарська // Радіо 
Свобода : сайт інформ. служби. – 2012. – 1 листоп. – Режим досту-
пу: http://www.radiosvoboda.org/a/24758047.html (дата запиту: 
25.12.2012). – Назва з екрана.

невловимий ковбой Джо
За словами аналітика, за 13 років у США Лазаренко перетворився на 
“невловимого ковбоя Джо” з відомого анекдоту, якого нікому й не по-
трібно ловити: він політично “обнулився”. 

Там само.

один із найбільш заплямованих співвітчизників
І хоч редакція “Моста” сумнівається щодо того, чи керівництво України 
наважиться реабілітувати одного з найбільш заплямованих своїх спів-
вітчизників [Павла Лазаренка],  однак перспективи виходу на волю 
лідера  опозиції воно вочевидь боїться значно більше.

Голод. І. Вийшов на волю колишній прем’єр-міністр України Павло 
Лазаренко [Електронний ресурс] / Ігор Голод // Міст : тижневик для 
українців усього світу. – 2012. – 1 листоп. – Режим доступу: http://
meest-online.com/ukraine/policy/vyjshov-na-volyu-kolyshnij-premjer-
ministr-ukrajiny-pavlo-lazarenko/ (дата запиту: 24.11.2016). – Назва з 
екрана.

хазяїн, який обнулився
“Хазяїн”, який “обнулився” [Павло Лазаренко] і перетворився на “не-
вловимого Джо”.

Рацибарська Ю. “Каліфорнійський українець” Павло Лазаренко ви-
йшов на волю [Електронний ресурс] / Юлія Рацибарська // Радіо 
Свобода : сайт інформ. служби. – 2012. – 1 листоп. – Режим досту-
пу: http://www.radiosvoboda.org/a/24758047.html (дата запиту: 
25.12.2012). – Назва з екрана.

Ëåâ÷åíêî Îëåêñ³é

одіозний фінансовий і організаційний натхненник сепаратизму
[На думку Луценка, слід вимагати від депутатів результативної АТО 
проти новоявленого фюрера “Новоросії” Царьова.] Проти … Єфремова, 
Левченка та інших одіозних фінансових і організаційних натхненників 
сепаратизму.

Юрій Луценко: АТО у Верховній Зраді [Електронний ресурс] // UAinfo: 
правда з блогів. – 2014. – 17 трав. – Режим доступу: http://uainfo.org/
blognews/324084-yury-lucenko-ato-u-verhovny-zrad.html (дата запиту: 
17.05.2014). – Назва з екрана. 
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Ëåùåíêî Ñåðã³é

голослівний правдолюб і антикорупціонер
Як ми повідомляли раніше, наприкінці минулого року Національне 
агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) попросило суд оштра-
фувати нардепа від БПП, голослівного “правдолюба і антикорупціоне-
ра” Сергія Лещенка за те, що він з суттєвими правопорушеннями при-
дбав дорожезну квартиру в центрі Києва. 

Говорили-балакали: суд таки закрив “квартирну справу Лещенка” // 
Свобода. – 2017. – 23 лют. – 1 берез. – С. 4.

Ëèæè÷êî Ðóñëàíà

дика, гуцульська Жанна Д’Арк
Але переоцінити внесок переможниці “Євробачення” Руслани в Пома-
ранчеву революцію дуже важко: вона агітує, вона співає, вона відклала 
свої європейські тури, вона з’являється на своєму “Мерседесі” з пома-
ранчевим прапором у всіх гарячих точках Києва, вона голодує – дика, 
гуцульська Жанна Д’Арк.

Клименко В. Український мейнстрім / Валентина Клименко // Україна 
молода. – 2004. – 26 листоп. – С. 14.

жовто-блакитна патріотична львів’янка
Жовто-блакитна патріотична львів’янка Руслана [Лижичко] трима-
лася дуже довго нейтральності.

Там само.

обличчя і голос Майдану
Від першого дня на Майдані співачка Руслана Лижичко – ... стала об-
личчям і голосом Майдану. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 45.

виняткове поєднання ніжності й мужності 
Від першого дня на Майдані співачка Руслана Лижичко – виняткове 
поєднання ніжності й мужності... 

Там само.
“полум’яна революціонерка”

…“полум’яна революціонерка” Руслана, що під час Майдану била в ба-
рабани під Кабміном, агітує на білбордах за ініціативу Попова – рефе-
рендум для киян.
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Культурні “тушки” [Електронний ресурс] // Voronz.in.ua. – 
2012. – 27 черв. – Режим доступу: http://www.voronz.in.ua/
recomend/27-6-12-3824 (дата запиту: 30.06.2012). – Назва з екрана.

помаранчева Руслана
Помаранчева Руслана // Україна молода. – 2004. – 18 листоп. – С. 3.

Руслана-амазонка
Руслана-амазонка [Електронний ресурс] // День : сайт газети. – 2008. – 
14 лют. – Режим доступу: http://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayini/ruslana-
amazonka (дата запиту: 29.09. 2016). – Назва з екрана.

Ëèòâèí Âîëîäèìèð 

алка-зельтцер [ранковий фармацевтичний засобу для лікування посталко-
гольного синдрому] 

Наразі Володимир Литвин як “призначений” Голова Верховної Ради 
зіграв роль такого собі “алка-зельтцеру”, тобто ранкового фармацев-
тичного засобу для лікування посталкогольного синдрому.

Доній О. Литвин як “алка-зельтцер” [Електронний ресурс] / Олесь 
Доній // Українська правда : сайт газети. – 2002. – 3 черв. – Режим 
доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2002/06/3/2989127/ (дата 
запиту: 31.10.2016). – Назва з екрана.

багатолітній спікер парламенту України
Куди ж нас кличе багатолітній спікер парламенту України [Володи-
мир Литвин]? 

Павличко Д. Вовк, але не з лісу / Дмитро Павличко // Слово Просвіти. 
– 2015. – 19–25 лют. – С. 5.

близька людина до другого Президента України
…В. Литвин … став близькою людиною до другого президента України, 
а потім главою ВР і за часів Кучми, і за часів Януковича. 

Там само.

важковаговик українського політикуму
Досить несподівано, хоча й опосередковано, “засвітився” на проміж-
них виборчих перегонах ще один “важковаговик” українського полі-
тикуму – Голова Верховної Ради Володимир Литвин. 

Неїжмак В. Солідарність олігархів / Василь Неїжмак // Україна моло-
да. – 2004. – 18 черв. – С. 3.

глава Верховної Ради за часів Кучми 
…В. Литвин … став близькою людиною до другого президента України, 
а потім главою ВР … за часів Кучми… 
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Павличко Д. Вовк, але не з лісу / Дмитро Павличко // Слово Просвіти. 
– 2015. – 19–25 лют. – С. 5.

глава Верховної Ради за часів Януковича
…В. Литвин … став близькою людиною до другого президента України, 
а потім главою ВР … за часів Януковича. 

Там само.

головний миротворець Помаранчевої революції
Володимира Литвина називали головним миротворцем Помаранче-
вої революції. 

“Інший” Литвин : [ексклюзивне інтерв’ю з екс-спікером В. Литвином] 
[Електронний ресурс] // Подробности. – 2007. – 26 серп. – Режим до-
ступу: http://podrobnosti.ua/451355-nshij-litvin-ekskljuzivne-ntervju-z-
eks-spkerom.html (дата запиту: 08.12.2016). – Назва з екрана.

замовник убивства Георгія Гонгадзе
Екс-майор Держохорони Микола Мельниченко назвав Володимира 
Литвина замовником убивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Мельниченко: вбивство Гонгадзе замовив Литвин [Електронний ре-
сурс] // Українська правда : сайт газети. – 2009. – 8 груд. – Режим до-
ступу: http://www.pravda.com.ua/news/2009/12/8/4522231/ (дата за-
питу: 03.12.2016). – Назва з екрана.

ім’я йому – “Регіон”
Щепа А. Литвин. Ім’я йому – “Регіон” / Анна Щепа // Україна молода. – 
2012. – 23–24 листоп. – С. 4.

кіндер-сюрприз
Дмитро Видрін: “Литвин – це “кіндер-сюрприз” цього сезону [Електрон-
ний ресурс] // Українська правда : сайт газети. – 2003. – 12 серп. – Режим до-
ступу: http://www.pravda.com.ua/news/2003/08/12/2994966/ (дата запиту: 
15.11.2016). – Назва з екрана.

кучміст-канцелярист
Юрій Луценко зазначив, що Литвин “у проміжок часу між двома АПУ 
(адміністрацією Президента та Аграрною партією України) перейшов 
шлях від кучміста-канцеляриста до самостійного політичного грав-
ця”. 

Село – і спікер відпочине // Україна молода. – 2004. – 10 черв. – С. 3.

мачо-спікер 
Мачо-спікер: Володимир Литвин знає, де місце жінки [Електронний 
ресурс] // Тиждень.ua : сайт вид. – 2012. – 7 берез. – Режим доступу: http:
//m.tyzhden.ua/publication/44279 (дата запиту: 15.11.2016). – Назва з екрана.
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моральний арбітр сесійної зали
А на спроби постійного представника Президента в парламенті Олек-
сандра Задорожнього обуритися самою постановкою такого питання 
“моральний арбітр” сесійної зали Володимир Литвин зауважив, що 
єдиний, хто має право тиснути на народного депутата, – це сам на-
род...

Кріт З. Усіх позбавити, все закрити? / Зоряна Кріт // Україна молода. – 
2004. – 4 черв. – С. 3.

непоступливий спікер
[План був такий: надрукувати в газетах “Урядовий кур’єр” та “Голос 
України” постанову ЦВК від 24 листопада про те, що главою нашої дер-
жави буцімто став Янукович.] Після цього швиденько провести інав-
гурацію, вчинивши силовий переворот у парламенті (скинувши непо-
ступливого спікера Литвина й поставивши Гавриша) і вкласти у загре-
бущі лаписька двічі “зека” [Віктора Януковича] умовну керівну булаву. 

Лебідь Н. “Януагурація” зірвалася / Наталія Лебідь // Україна молода. 
– 2004. – 27 листоп. – С. 3.

пагін Януковича
[Його (Володимира Литвина) не переконаєш.] Це Януковича пагін.

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 352.

позавчорашній своїми думками слуга Москви
А нам треба задуматися над тим, як це сталося, що цей позавчорашній 
своїми думками слуга Москви [Володимир Литвин] знову став уболі-
вальником за бідних людей.

Павличко Д. Вовк, але не з лісу / Дмитро Павличко // Слово Просвіти. 
– 2015. – 19–25 лют. – С. 5.

самостійний політичний гравець
Юрій Луценко зазначив, що Литвин “у проміжок часу між двома АПУ 
(адміністрацією Президента та Аграрною партією України) перейшов 
шлях від кучміста-канцеляриста до самостійного політичного грав-
ця”. 

Село – і спікер відпочине // Україна молода. – 2004. – 10 черв. – С. 3.

справді селянин
“Він [Володимир Литвин] – справді селянин, народився у селі ... ” – не 
скупилася на компліменти Литвину пані Ващук.

Дідушок І. Село – воно й у парламенті село / Іван Дідушок // Україна 
молода. – 2004. – 2 черв. – С. 3.
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уболівальник за бідних людей 
А нам треба задуматися над тим, як це сталося, що [Володимир Лит-
вин] ... знову став уболівальником за бідних людей.

Павличко Д. Вовк, але не з лісу / Дмитро Павличко // Слово Просвіти. 
– 2015. – 19–25 лют. – С. 5.

Ëîæê³í Áîðèñ 

пихате дитя доби дикого українського капіталізму
Так би мовити – пихате дитя доби дикого українського капіталізму 
(точніше, очевидно олігархату) [Б. Ложкін]. 

Абліцов В. Ні, п. Ложкін, ви “не раздражители”, а спритні імітатори 
/ Віталій Абліцов // Слово Просвіти. – 2016. – 31 берез. – 6 квіт. – С. 4.

спритний емітатор
Абліцов В. Ні, п. Ложкін, ви “не раздражители”, а спритні імітатори 
/ Віталій Абліцов // Слово Просвіти. – 2016. – 31 берез. – 6 квіт. – С. 4.

спритний харків’янин
Закономірно, що спритний харків’янин [Б. Ложкін] удостоєний росій-
ських державних нагород.

Там само.

харківський скоробагатько
Особистість Б. Ложкіна досить відома у навколовладних колах – хар-
ківський скоробагатько. 

Там само.

Ëîçèíñüêèé (Ëîç³íñüêèé) Â³êòîð

мисливець на людей
У соцмережах Пашинського порівнюють із мисливцем на людей екс-
нардепом від БЮТ Лозинським, який, принагідно, застрелив селяни-
на…

Пашинський підтвердив, що стріляв стоячи // Свобода. – 2017. – 
19–25 січ. – С. 5.

моральна потвора
Незрідка і в їхні лави – особливо ж коли націонал-демократи опиня-
ються при владі – пробираються моральні потвори на взір Лозинсько-
го з Кіровоградщини...

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 91.
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Ëóæêîâ Þð³é

головний мер планети
У плані заходів на 28 листопада в головного мера планети значать-
ся: проведення президентських виборів у Гондурасі, слухання доповіді 
Генсека ООН про ситуацію у світі, оголошення війни Англії, 20 хвилин 
боротьби з глобальним потеплінням і політ на Місяць на ядрі з Цар-
пушки.

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 403–404.

крикливий московський кепконосець 
Якби увага Росії до всіх – політичних, економічних, культурних – про-
цесів в Україні вичерпувалася тільки вербальною клоунадою крикли-
вого московського кепконосця Лужкова та інших жириновських, то це 
можна було б назвати лише колоритними курйозами з імперською 
марґінесу.

Слабошпицький М. Помаранчева революція, або Разом нас багато!.. 
/ Михайло Слабошпицький // Літературна Україна. – 2004. – 9 груд. 
– С. 1.

мер у кепці
…З часом набутком сатиричного фольклору стали й інші одіозні діячі – 
голова ЦВК Ківалов-Кидалов, кремлівський володар Путін-ВВП, мер у 
кепці Юрій Лужков…

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 5.

одіозний діяч
…З часом набутком сатиричного фольклору стали й інші одіозні діячі – 
голова ЦВК Ківалов-Кидалов, кремлівський володар Путін-ВВП, мер у 
кепці Юрій Лужков…

Там само.

Ëóêàø Îëåíà

герой від влади
З картинок телеканалу не сходили в той час [у період Революції Гіднос-
ті] Захарченко, Лукаш, Добкін, Азаров та інші “герої від влади”.

Ще один Вітя-“папєрєднік”, на цей раз Зубрицький: хто ти, Вітя? 
[Електронний ресурс] // Ukrainian Times. – 2016. – 26 листоп. – Режим 
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доступу: http://ukr-times.com.ua/226-sche-odin-vtya-papyeryednk-na-
cey-raz-zubrickiy-hto-ti-vtya.html (дата запиту: 26.11.2016). – Назва з 
екрана.

одіозна міністерка часів Януковича
Одіозна міністерка часів Януковича Олена Лукаш минулого тижня ра-
дісно повідомила на своїй сторінці у Facebook, що апеляційний суд Ки-
єва задовольнив повністю її скаргу до ГПУ. 

Ви вже встигли забути, хто така Олена Лукаш? А дарма! // Свобода. – 
2016. – 13–19 жовт. – С. 6.

Ëóêàøåíêî Îëåêñàíäð

бацька всєя Бєларусі
З часом легітимного президента Януковича визнали й деякі інші знані 
демократи – наприклад, бацька всєя Бєларусі Алєксандр Лукашенко й 
гаазький в’язень Слободан Мілошевич.

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 448.

білоруський “Бацька”
Білоруський “Бацька” хоче, щоб президента країни обирав парламент.

Пальнська Т. Як Лукашенко вчиться у Медведчука / Тіна Пальнська 
// Україна молода. – 2004. – 8 черв. – С. 5.

дипломат із неоднозначною орієнтацією
Лукашенко, який, здавалося, ніколи не відступить од проросійської по-
літики, виявився дипломатом з неоднозначною орієнтацією. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 572.

останній диктатор Європи 
На церемонію інавгурації “останнього диктатора Європи” [Олексан-
дра Лукашенка] не прийшли посли країн Євросоюзу і США. 

Снітко Т. У Білорусі – шок і ШОС [Електронний ресурс] / Тетяна Сніт-
ко // Україна молода : сайт газети. – 2011. – 25 січ. – Режим доступу: 
http://www.umoloda.kiev.ua/number/1822/186/64670/ (дата запиту: 
14.11.2016). – Назва з екрана.

Ëóê’ÿíåíêî Ëåâêî

автор “Акта про Незалежність України”
Автор “Акта про Незалежність України”, народний депутат України 
декількох скликань, відомий український дисидент, громадський діяч 
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і політик Левко Лук’яненко поділився з “Голосом України” своїми спо-
гадами про процеси державотворення, подробиці подій у Верховній 
Раді напередодні проголошення Незалежності в далекому 1991 році 
та своїми думками щодо сучасного розвитку подій.

Левко Лук’яненко: “Сьогоднішні події – продовження боротьби” : 
[інтерв’ю з Левком Лук’яненком записала Юліана Шевчук] // Голос 
України. – 2016. – 23 серп. – С. 4.

видатний Українець 

Видатний українець … Левко Лук’яненко виступив перед студентами 
нашого університету з відкритою лекцією “Україна: шлях до незалеж-
ності. Успіх та прорахунки” і презентував новий 13-томник своїх праць.

Кіт Л. Левко Лук’яненко – козак, борець, політик [Електронний ре-
сурс] / Лариса Кіт // Київський університет : газета Київ. нац. ун-ту іме-
ні Т. Г. Шевченка. – 2015. – 11 листоп. – Режим доступу: http://kunews.
knu.ua/levko-luk-yanenko-kozak-borec-politik (дата запиту: 02.11.2016). 
– Назва з екрана.

найяскравіша в українському політикумі постать

Постать Л. Лук’яненка – не просто знакова, вона, з моєї (автора) точ-
ки зору, найяскравіша в українському політикумі…

Папіш М. Великий патріот України завітав до маленького Берегова 
[Електронний ресурс] / Михайло Папіш // UA-Reporter.com : інтернет-
видання. – 2015. – 26 трав. – Режим доступу: http://ua-reporter.com/
novosti/171497 (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

патріарх українства

Ознайомившись із непересічними думками патріарха українства 
Левка Лук’яненка, переконуєшся, що його твори – справжній трактат 
про українську національну ідею, написаний з погляду найостанніших 
наукових досягнень у різних сферах науки.

Цвід А. Зберегти національне обличчя / Антонія Цвід // Слово Про-
світи. – 2016. – 28 січ.–3 лют. – С. 13.

Ëóöåíêî Ñåðã³é 

брат-2

Увесь список Луценка: Москаль, брат-2 [Луценко Сергій],  ді-джей 
Майдану … [Електронний ресурс] // Обозреватель. – 2007. – 13 квіт. – Режим 
доступу: http://obozrevatel.com/news/2007/4/13/165734.htm (дата запиту: 
01.11.2016). – Назва з екрана.
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Ëóöåíêî Þð³é

в’язень януковичевської колонії
А що ж новий генпрокурор ... він же в’язень януковичевської колонії, 
він же Юрій Луценко?

Гриб О. Коли покарають винних? / Олесь Гриб // Слово Просвіти. – 
2016. – 8–14 верес. – С. 6.

головний міліціонер (міліціянт) країни
Значно меншу кількість, проте не менш яскраву за емоційним забарв-
ленням, становлять перифрази імен інших сучасних політичних діячів: 
гарант Конституції, великий пасічник (Віктор Ющенко) … головний мілі-
ціонер (міліціянт) країни (Юрій Луценко)…

Кобзар А. Найпомітніші фігури сучасного політичного життя крізь 
призму перифразу (за матеріалами ЗМІ) [Електронний ресурс] / 
А. Кобзар // Матеріали П’ятої науково-практичної конференції “Жур-
налістська освіта на Сумщині : набутки й проблеми” (27–28 травня 
2009 року). – Режим доступу: http://vuzlib.com.ua/articles/book/16039-
JUvіlejj_mikoli_gogolja_na_st/5.html  (дата запиту: 09.12.2016). – Назва 
з екрана.

екс-соціаліст
Натомість … екс-соціаліст Юрій Луценко вважає перспективним 
об’єднання фракцій партій “Народний союз”, “Наша Україна” і Блоку 
Юлії Тимошенко для опозиційної діяльності у Верховній Раді.

Союз БЮТ та “Нашої України”: оцінки соціалістів, екс-соціалістів та пре-
зидента [Електронний ресурс] // Поступ : сайт газети. – 2007. – 2 лют. – 
Режим доступу: http://postup.brama.com/usual.php?what=55281 (дата 
запиту: 12.06.2010). – Назва з екрана.

колишній міністр МВС
А що ж новий генпрокурор, колишній міністр МВС, він же ... Юрій Лу-
ценко?

Гриб О. Коли покарають винних? / Олесь Гриб // Слово Просвіти. – 
2016. – 8–14 верес. – С. 6.

колишній польовий командир Майдану
“Привітання” від Апеляційного суду Києва з річницею Помаранчевої 
революції для колишнього “польового командира” Майдану Юрія Лу-
ценка було очікуваним.

Бойко І. Особлива думка додається / Іван Бойко [Електронний ресурс] 
// Україна Молода. – 2012. – 23–24 листоп. – С. 4.

лідер Помаранчевої революції
Янукович запроторив за ґрати лідерів Помаранчевої революції, які його 
найбільше дратували та становили загрозу, – Тимошенко та Луценка.
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Кудрін О. Чи можлива “грузинізація” України, або Навіщо Путіну вій-
на? [Електронний ресурс] / Олег Кудрін // Укрінформ. – 2015. – 
21 лют. – Режим доступу: http://www.ukrinform.ua/rubric-other_
news/1817849-chi_mogliva_gruzinizatsiya_ukraiini_abo_navishcho_
putinu_viyna_2024531.html (дата запиту: 03.01.2017). – Назва 
з екрана. 

найпросунутіший із соціалістів 
Який [Мороз], за словами чи не найпросунутішого із соціалістів Юрія 
Луценка, “є альтернативою трьох лих – ліберального націоналіста, па-
сивного комуніста й агресивного «бєспрєдєльщика»”.

Шовкун Л. Мороз стає Вітренко? / Леся Шовкун // Україна молода. – 
2004. – 15 трав. – С. 4.

народний депутат-соціаліст
Але розгубленість наша тривала недовго: після першого келиха 
справжнього грузинського вина око вихопило серед присутніх … на-
родного депутата-соціаліста Юрія Луценка у светрі – на душі одразу 
стало легше. 

Волошка Л. Молоді. Але не зелені, а “жовті” / Леся Волошка // Україна 
молода. – 2005. – 1 лют. – С. 5.

один із найпалкіших рупорів Майдану 
Але розгубленість наша тривала недовго: після першого келиха 
справжнього грузинського вина око вихопило серед присутніх … одно-
го з найпалкіших “рупорів” Майдану … Юрія Луценка…

Там само.

політичний термінатор
Звіт “політичного термінатора” Юрія Луценка … мав відбуватися у 
присутності голови держави Віктора Ющенка…

Леонов І. “Термінатор” відзвітував за 100 днів / Іван Леонов // Україна 
молода. – 2005. – 12 трав. – С. 2.

польовий командир Майдану
“Польовий командир Майдану [Юрій Луценко] додав, що сьогодні час 
будити і організовувати людей, а не очолювати партії”. 

Семків В. Напад “обороною” / Володимир Семків // Україна Молода. 
– 2006. – 21 груд. – С. 1.

постмайданний Генеральний прокурор
І реформи пробуксовують, і немає у влади рішучості для справжньої 
люстрації, і постмайданний Генпрокурор обурює й навіть смішить сво-
їм оголошенням “підозр” негідникам, які перед тим вже благополучно 
змилися за кордон. 
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Бондаренко С. Незалежні / Станіслав Бондаренко // Літературна 
Україна. – 2016. – 18 серп. – С. 1.

страшний демагог-пустун
Зустрілася перед сценою з Луценком – тим страшним демагогом-пус-
туном.

Фаріон І. Між смертю та безсмертям / Ірина Фаріон // Слово Просвіти. 
– 2016. – 18–24 лют. – С. 3.

уже третій поспіль “президентський” Генеральний прокурор
І коли деякі з … політиків мітингують біля стін Генеральної прокуратури 
або вимагають відставки вже третього поспіль “президентського” 
генерального прокурора, дуже хочеться поцікавитися – а де ж ви були 
раніше?

Портников В. Чому в Україні всі прокурори однакові [Електронний 
ресурс] / Віталій Портников // АНТИКОР : нац. антикорупційний 
портал. – 2016. – 17 серп. – Режим доступу: http://antikor.com.ua/
articles/119291-chomu_v_ukrajini_vsi_prokurori_odnakovi (дата запиту: 
23.08.2016). – Назва з екрана.

Шокін – або навіть гірше
Скоро критиками Генпрокуратури Луценко буде сприйматися як Шокін 
або навіть гірше. 

Там само.

Ëüîâî÷ê³í Ñåðã³é

кремлівська агентура в Україні
У своїх брудних провокаціях кремлівська агентура в Україні – Тимо-
шенко, Медведчук, Бойко, Льовочкін, сепаратистський Інтер – намага-
лися використати втемну … Героя України Юрія Шухевича.

Рябошапка А. Головний “радикал” [Олег Ляшко] знайшов у Раді про-
кремлівську зозулю [Електронний ресурс] / Ася Рябошапка // Znaj.ua 
: інформ. портал. – 2016. – 17 листоп. – Режим доступу: http://znaj.
ua/news/politics/76272/golovnij-radikal-znajshov-u-radi-prokremlivsku-
zozulyu.html (дата запиту: 29.11.2016 ). – Назва з екрана.

партнер головного рупора кремлівської пропаганди
Сергій Льовочкін, як партнер головного рупора кремлівської пропа-
ганди, продовжує реалізовувати політику Кремля в Україні руками Шу-
валова.

Княжицький М. Сергій Льовочкін не відпускає з-під контролю ін-
формаційний простір [Електронний ресурс] / Микола Княжицький 
// Еспресо. – 2014. – 18 черв. – Режим доступу: http://espreso.tv/
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article/2014/06/18/serhiy_lovochkin_ne_vidpuskaye_z_pid_kontrolyu_
informaciynyy_prostir (дата запиту: 12.12.2016). – Назва з екрана.

Ëÿøêî Îëåã

бравий нардеп
Пригоди бравого нардепа Ляшка та його свити [Електронний ресурс] 
// АНТИКОР : нац. антикорупційний портал. – 2014. – 11 серп. – Режим досту-
пу: http://antikor.com.ua/articles/11039-prigodi_bravogo_nardepa_ljashka_ta_
jogo_sviti (дата запиту: 14.12.2016). – Назва з екрана.

вершник на вилах
[…яка ще влада, крім такої, може в умовах підвищеної турбулентності 
змінити нинішню, демократично обрану і реально консенсусну? Хто?] 
... Вершник на вилах?…

Кудрін О. Чи можлива “грузинізація” України, або Навіщо Путіну вій-
на? [Електронний ресурс] / Олег Кудрін // Укрінформ. – 2015. – 
21 лют. – Режим доступу: http://www.ukrinform.ua/rubric-other_
news/1817849-chi_mogliva_gruzinizatsiya_ukraiini_abo_navishcho_
putinu_viyna_2024531.html (дата запиту: 03.01.2017). – Назва 
з екрана. 

віртуоз орального жанру
Цікаво, скільки відсотків виборців цього віртуоза орального жанру 
[Олег Ляшко] коли-небудь у житті таку суму в руках бодай тримали?

Дорогий “радикал”. Аби добратися на мітинг, Ляшко наразі тратить… 
18 тисяч доларів! // Свобода. – 2015. – 25 червня – 1 лип. – С. 5.

головний клоун української політики
Буквально за три роки Ляшку вдалося пройти шлях від головного кло-
уна української політики до кандидата в президенти з третім рейтин-
гом в країні.

З грязі в князі: як Ляшко став третім політиком країни [Електронний 
ресурс] // Кореспондент.net. – 2014. – 26 трав. – Режим доступу: 
http://ua.korrespondent.net/ukraine/3369131-z-hriazi-v-kniazi-yak-
liashko-stav-tretim-politykom-krainy (дата запиту: 14.06.2014). – Назва 
з екрана.

головний “радикал” країни 
Та нещодавно головний “радикал” країни [Олег Ляшко] вирішив про 
себе нагадати…

Дорогий “радикал”. Аби добратися на мітинг, Ляшко наразі тратить… 
18 тисяч доларів! // Свобода. – 2015. – 25 червня–1 лип. – С. 5.
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двічі судимий
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко виявився двічі судимий, причому 
перший раз він відсидів реальний термін, тоді як у … автобіографії за 
2002 рік він стверджував, що судимостей не має.

Ляшко відсидів у в’язниці за шахрайство та був судимий за наклеп 
[Електронний ресурс] // УНІАН : інформ. агенство. – 2014. – 26 верес. 
– Режим доступу: http://www.unian.ua/politics/989494-zmi-lyashko-
vidsidiv-u-vyaznitsi-za-shahraystvo-ta-buv-sudimiy-za-naklep.html (дата 
запиту: 02.11.2016). – Назва з екрана.

дорогий радикал
Дорогий “радикал” [Олег Ляшко]. Аби добратися на мітинг, Ляшко на-
разі тратить … 18 тисяч доларів! // Свобода. – 2015. – 25 черв. – 1 лип. – С. 5.

екс-БЮТівець (екс-бютівець)
[Судячи з того, чим похвастався на своїй сторінці у Facebook скандаль-
ний чиновник [Олег Ляшко], він тепер має доступ до молодих хлопців, 
дівчат і ... знань – “коли час і обставини дозволяють”.] От і нині екс-
БЮТівця до молоді потягло.

Ляшко знову засів з молодими студентиками [Електронний ресурс] 
// Українська правда. ТаблоID. – 2011. – 27 січ. – Режим доступу: 
http://tabloid.pravda.com.ua/photos/4d4137a0203bf/ (дата запиту: 
02.11.2016). – Назва з екрана.

захисник бідних
Бердинських Х. У тихому болоті : як насправді живе захисник бідних 
Олег Ляшко / Христина Бердинських, Іван Верстюк // Новое время. – 2016. – 
21 жовт. – С. 22.

звичайний жирний кіт парламенту
[Цей інформаційний продукт огорнув гротескну постать Ляшка роман-
тично-популістським флером.] Просто не звичайний жирний кіт пар-
ламенту, а вкраїнський Робін Гуд…

Слабошпицький М. Вибори і війна / Михайло Слабошпицький // Сло-
во Просвіти. – 2014. – 6–12 листоп. – С. 1.

кандидат у президенти з третім рейтингом в країні
Буквально за три роки Ляшку вдалося пройти шлях від головного кло-
уна української політики до кандидата в президенти з третім рей-
тингом в країні.

З грязі в князі: як Ляшко став третім політиком країни [Електронний 
ресурс] // Кореспондент.net. – 2014. – 26 трав. – Режим доступу: 
http://ua.korrespondent.net/ukraine/3369131-z-hriazi-v-kniazi-yak-
liashko-stav-tretim-politykom-krainy (дата запиту: 14.06.2014). – Назва 
з екрана.
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лідер радикалів

Лідер радикалів Олег Ляшко влаштував телефонні розбірки з черні-
гівським прокурором Віктором Носенком через затриманих вчора, 
14 липня, своїх менських підопічних.

Ляшко погрожував прокурору Чернігівщини, захищаючи радикальних 
корупціонерів [Електронний ресурс] // АНТИКОР : нац. антикорупцій-
ний портал. – 2016. – 15 лип. – Режим доступу: http://antikor.com.
ua/articles/113592-ljashko_pogrohuvav_prokuroru_chernigivshchini_
zahishchajuchi_radikaljnih_koruptsioneriv (дата запиту: 02.11.2016). – 
Назва з екрана.

лідер Радикальної партії

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко підтвердив, що депутати його 
фракції кнопкодавили. 

Ляшко: ми взяли гріх на душу і кнопкодавили [Електронний ресурс] 
// Українська правда : сайт газети. – 2016. – 29 верес. – Режим досту-
пу: http://www.pravda.com.ua/news/2016/09/29/7122154/ (дата запи-
ту: 02.11.2016). – Назва з екрана.

лобіст інтересів найбільших бізнесменів країни

Останні соцопитування показують, що серед українців зростає попу-
лярність Олега Ляшка – радикала, популіста і лобіста інтересів най-
більших бізнесменів країни.

Бердинських Х. У тихому болоті : як насправді живе захисник бідних 
Олег Ляшко / Христина Бердинських, Іван Верстюк // Новое время. – 
2016. – 21 жовт. – С. 22.

найближчий сусід найодіозніших представників режиму Януковича

Пізніше речник генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй 
сторінці у Facebook вибачилася перед Ляшком за … інцидент, але до-
дала, що “слідчі Генпрокуратури вражені помилкою з маєтком Ляшка – 
просто ніхто не чекав, що такий радикальний опозиціонер є найближ-
чим сусідом найодіозніших представників режиму Януковича”.

Ляшко досі живе у “домі товариша”, у якому “ховався від Захар-
ченка” [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2016. – 21 черв. – Режим доступу: http://www.pravda.com.
ua/news/2016/06/21/7112437/ (дата запиту: 02.11.2016). – Назва 
з екрана.

наш український Жириновський 

А от чим вирізняється наш український Жириновський [Олег Ляшко]? 
[Перш за все він патріот і за справедливість.] 

Пригоди бравого нардепа Ляшка та його свити [Електронний ресурс] 
// АНТИКОР : нац. антикорупційний портал. – 2014. – 11 серп. – Ре-
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жим доступу: http://antikor.com.ua/articles/11039-prigodi_bravogo_
nardepa_ljashka_ta_jogo_ sviti (дата запиту: 14.12.2016). – Назва з 
екрана.

невгамовний позафракційний баритональний бас

[У четвер під парламентом розгорнувся справжній цирк.] Хоча хто б 
сумнівався, якщо поруч кружляв невгамовний позафракційний бари-
тональний бас Олег Ляшко.

Ляшко намагався завести до Верховної Ради корову [Електронний 
ресурс] // Українська правда : сайт газети. – 2011. – 8 груд. – Режим 
доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2011/12/8/6821532/ (дата 
запиту: 31.10.2016). – Назва з екрана.

не політичний клоун, а Робін Гуд
Важливо, що є такий собі Ляшко, який вже не політичний клоун, а Ро-
бін Гуд. 

Васильченко Ю. Ляшко еволюціонував від політичного клоуна до 
Робін Гуда [Електронний ресурс] / Юрій Васильченко // Деловая 
столица. – 2014. – 25 трав. – Режим доступу: http://www.dsnews.
ua/politics/lyashko-evolyutsionuvav-vid-politichnogo-klouna-do-robin-
guda-25052014230000 (дата запиту: 14.06.2014). – Назва з екрана. 

одіозний український політик, відомий своїми популістськими заявами
Олег Ляшко – одіозний український політик, відомий своїми популіст-
ськими заявами.

Радикальний популізм: якими обіцянками відомий Ляшко? [Елек-
тронний ресурс] // Слово і діло: головний сайт про політиків. – 2016. 
– 3 берез. – Режим доступу: http://www.slovoidilo.ua/2016/03/03/
novyna/polityka/ radykalnyj-populizm-yakymy-obicyankamy-vidomyj-
lyashko (дата запиту: 02.11.2016). – Назва з екрана.

політик-блискавка

Народний депутат Олег Ляшко – політик-блискавка… 
Дружина Олега Ляшка приголомшила розповіддю про їхнє подруж-
нє життя [Електронний ресурс] // Корупція Інфо: корупційні нови-
ни України. – 2016. – 21 верес. – Режим доступу: http://korupciya.
com/druzhina-olega-lyashka-prigolomshila-rozpoviddyu-pro-yihnye-
podruzhnye-zhittya-foto-video/ (дата запиту: 02.11.2016). – Назва з 
екрана.

політик-скандал
Народний депутат Олег Ляшко – ... політик-скандал. 

Там само.
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проект влади
Народний депутат України Тарас Стецьків вважає, що Олег Ляшко – це 
проект влади.

Балита В. Ляшко – це український Жириновський, – політик [Елек-
тронний ресурс] / Володимир Балита // Zaxid.net. – 2011. – 6 груд-
ня. – Режим доступу: http://zaxid.net/news/showNews.do?lyashko__
tse_ukrayinskiy_zhirinovskiy__politik&objectId=1242728 (дата запиту: 
05.12.2016). – Назва з екрана.

простий хлопець

Без докорів сумління натиснув зелену кнопку “за” “простий хлопець” 
Олег Ляшко та головний самопомічанець Олег Березюк.

Верховна Рада зменшила українцям пенсії: свободівці голосували 
проти // Свобода. – 2015. – 5–11 берез. – С. 3.

радикальний опозиціонер
Пізніше речник генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй 
сторінці у Facebook вибачилася перед Ляшком за … інцидент, але до-
дала, що “слідчі Генпрокуратури вражені помилкою з маєтком Ляшка 
– просто ніхто не чекав, що такий радикальний опозиціонер є найближ-
чим сусідом найодіозніших представників режиму Януковича”.

Ляшко досі живе у “домі товариша”, у якому “ховався від Захар-
ченка” [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2016. – 21 черв. – Режим доступу: http://www.pravda.com.
ua/news/2016/06/21/7112437/ (дата запиту: 02.11.2016). – Назва 
з екрана.

скандальний депутат

Скандальний депутат Олег Ляшко аж зі шкіри пнеться, аби тільки по-
кращити свій імідж.

Ляшко показав “мільйон доларів” і вклав журналістку в ліжко [Елек-
тронний ресурс] // Українська правда. ТаблоID. – 2011. – 23 берез. – 
Режим доступу: http://tabloid.pravda.com.ua/photos/4d89b05d9ee23/ 
(дата запиту: 02.11.2016). – Назва з екрана.

скандальний чиновник
Судячи з того, чим похвастався на своїй сторінці у Facebook скандаль-
ний чиновник [Олег Ляшко], він тепер має доступ до молодих хлопців, 
дівчат і ... знань – “коли час і обставини дозволяють”. 

Ляшко знову засів з молодими студентиками [Електронний ресурс] 
// Українська правда. ТаблоID. – 2011. – 27 січ. – Режим доступу: 
http://tabloid.pravda.com.ua/photos/4d4137a0203bf/ (дата запиту: 
02.11.2016). – Назва з екрана.
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такий собі український Володимир Жириновський
Олег Ляшко – це такий собі український Володимир Жириновський.

Балита В. Ляшко – це український Жириновський, – політик [Елек-
тронний ресурс] / Володимир Балита // Zaxid.net. – 2011. – 6 груд-
ня. – Режим доступу: http://zaxid.net/news/showNews.do?lyashko__
tse_ukrayinskiy_zhirinovskiy__politik&objectId=1242728 (дата запиту: 
05.12.2016). – Назва з екрана.

український Робін Гуд
[Цей інформаційний продукт огорнув гротескну постать Ляшка роман-
тично-популістським флером.] Просто не звичайний жирний кіт парла-
менту, а вкраїнський Робін Гуд…

Слабошпицький М. Вибори і війна / Михайло Слабошпицький // Сло-
во Просвіти. – 2014. – 6–12 листоп. – С. 1.

Устим Кармелюк
[Цей інформаційний продукт огорнув гротескну постать Ляшка роман-
тично-популістським флером.] Просто не звичайний жирний кіт парла-
менту, а … Устим Кармелюк.

Там само.

чоловік із вилами
Дейнега Т. “Чоловік з вилами” впевнено потрапляє до нового парла-
менту [Електронний ресурс] / Тарас Дейнега // UNN. Українські національні 
новини: інформ. агентство. – 2012. – 29 жовт. – Режим доступу: http://www.
unn.com.ua/uk/news/999303-cholovik-z-vilami-vpevneno-potraplyae-do-novogo-
parlamentu (дата запиту: 30.10.2012). – Назва з екрана.

Ìàêàðåâè÷ Àíäð³é

адвокат українських націонал-екстремістів
А Валерія Новодворська, Андрій Макаревич … постають у ролі … адво-
катів українських націонал-екстремістів. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 229.

Ìàëüê³íà-Áîãóñëîâñüêà Þë³ÿ

відверта сепаратистка
Стати членом громадської ради Міністерства з окупованих територій 
претендує відверта сепаратистка Юлія Малькіна-Богусловська.

Війна давно дійшла до Києва… // Свобода. – 2017. – 2––8 лют. – С. 5.
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прибічниця російської окупації
“…Знайомтесь. Юлія Малькіна. Прибічниця російської окупації”.

Там само.

Ìàðòèíþê Àäàì 

волинський Саддам Іванович
Волинський “Саддам Іванович” – у “Лівому марші” [Електронний ре-
сурс] // Волинське Агентство Розслідувань. – 2015. – 28 трав. – Режим доступу: 
http://ar.volyn.ua/20150528-volynskyj-saddam-ivanovych-u-livomu-marshi/ (дата 
запиту: 09.12.2016). – Назва з екрана.

головуючий комуніст 
Адже те, як чинив “комуністичний” Калєтнік, головуючи на засіданні ВР 
16 січня, те ж саме чинив з “мовною провокацією” Ківалова–Колєсні-
ченка головуючий комуніст Адам Мартинюк.

Сергій Головатий: Для мене російська мова – це мова агресора, росій-
ського Гітлера [Електронний ресурс] // Главком : інформ. агентство. – 
2014. – 20 трав. – Режим доступу: http://glavcom.ua/interviews/124928-
sergij-golovatij-dlja-mene-rosijska-mova-–-tse-mova-agresora-rosijskogo-
gitlera.html (дата запиту: 28.11.2016). – Назва з екрана.

“дитя” реформаторської та прокурорської дружби провладних сил і кому-
ністів

[Чим закінчилась нарада комуністичного бомонду України, ще невідо-
мо.] На “сходці”, до речі, обговорювалося іще одне питання: партійна 
совість Адама Мартинюка, “дитяти” реформаторської та прокурор-
ської дружби провладних сил і комуністів.

За що боролися, на те напоролися // Україна молода. – 2004. – 10 лют. 
– С. 3.

Саддам Іванович
[Як повідомляє Цензор.NET, у комуніста Адама Мартинюка прізвисько 
звучить майже по-садистськи.] Його називають “Саддамом Іванови-
чем”.

Волинський “Саддам Іванович” – у “Лівому марші” [Електронний ре-
сурс] // Волинське Агентство Розслідувань. – 2015. – 28 трав. – Режим 
доступу: http://ar.volyn.ua/20150528-volynskyj-saddam-ivanovych-u-
livomu-marshi/ (дата запиту: 09.12.2016). – Назва з екрана.

“товаріщ Корєйко” 
Попри заявлені пролетарські доходи, не бідує і віце-спікер ВР Адам 
Мартинюк, якого після оприлюднення кількох журналістських розслі-
дувань про його реальні статки прозвали “товаріщєм Корєйко”.



Ìèêîëà ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ

208

Ковальський А. “Служу совєтскому народу”: хто фінансує Симо-
ненка і Ко [Електронний ресурс] / Андрій Ковальський // Тиж-
день.ua : сайт вид. – 2012. – 17 серп. – Режим доступу: http:
//tyzhden.ua/Politics/57970 (дата запиту: 15.11.2016). – Назва з екрана.

червоний отаман
Ці мужні люди на чолі з “червоним отаманом”, за сумісництвом за-
ступником Голови ВР, Адамом Мартинюком займатимуться напрацю-
ванням першочергових документів, пов’язаних із проведенням полі-
тичної реформи, а також визначатимуть черговість їх розгляду і при-
йнятя. 

Волошка Л. Реформу доручили Адаму / Леся Волошка // Україна мо-
лода. – 2004. – 5 лют. – С. 3.

Ìàð÷åíêî Âîëîäèìèð 

вірний зброєносець Наталії Вітренко
 Втім полум’яна товаришка Вітренко разом зі своїм вірним зброєнос-
цем Володимиром Марченком також проголошувала об’єднавчі ідеї, 
закликаючи згуртуватися в одну народну опозицію всі сили, які на пре-
зидентських виборах підтримували Віктора Януковича. 

Млявий першотравень // Україна молода. – 2005. – 5 трав. – С. 6.

Ìàð÷åíêî Îêñàíà

дружина адміністратора з Банкової
Від неї [перехожої] дізнався, що сучасний двоповерховий будинок ніж-
ного рожевого кольору належить не абикому, а дружині адміністра-
тора з Банкової, Оксані Марченко. 

Переяславець Б. Будівельні клопоти Медведчука / Богдан Переясла-
вець // Голос України. – 2004. – 10 листоп. – С. 8.

Ìåäâåäºâ Äìèòðî 

мовчакуватий “Медвєдь”
Гіржов В. Мовчакуватий “Медвєдь” / Віктор Гіржов // Україна молода. – 
2008. – 22 січ. – С. 6.

пахолок Путіна
Ти, пане Медведєв, пахолок Путіна, наважився говорити зі мною так, 
ніби зі своїм служником. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 440.
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плюшевий ведмедик
Серед російських оглядачів побутує думка, що вони взагалі бачать себе 
кимось на кшталт ляльководів “плюшевого ведмедика” [Дмитра Мед-
ведєва].

Дмитро Медведєв проміняв дружину на коханку і удруге хоче стати 
президентом? [Електронний ресурс] // Українське слово : сайт газе-
ти. – 2012. – 7 груд. – Режим доступу: http://www.ukrslovo.net/planet/
svit/13858.html (дата запиту: 15.11.2016). – Назва з екрана.

царевич-“недоросль”
Тоді “царевичу-недорослю” [Дмитру Медведєву] виказували належні 
президентові знаки пошани.

Кріт З. Ляльководи плюшевого ведмедика [Електронний ресурс] / Зо-
ряна Кріт // Україна молода : сайт газети. – 2012. – 4 груд. – Режим 
доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/number/2186/186/77837/ (дата 
запиту: 15.11.2016). – Назва з екрана.

Ìåäâåä÷óê Â³êòîð

адвокат Президента Кучми
На продажу [будинку] наполягали [Оксана Марченко і Віктор Медвед-
чук], хоча власники не залишилися ображеними – дуже вже добре 
“адвокат Президента” [Кучми Медведчук] платив, за ціною не стояв. 

Переяславець Б. Будівельні клопоти Медведчука / Богдан Переясла-
вець // Голос України. – 2004. – 10 листоп. – С. 8.

адміністратор із Банкової
Від неї [перехожої] дізнався, що сучасний двоповерховий будинок ніж-
ного рожевого кольору належить не абикому, а дружині адміністра-
тора з Банкової, Оксані Марченко. 

Там само.

вірний путінець 
Сценарій №2. “Медведчук вірний путінець”

Кравченко О. Навіщо Донбасу потрібен губернатор Медведчук [Елек-
тронний ресурс] / Олена Кравченко // Деловая столица. – 2014. – 
30 черв. – Режим доступу: http://www.dsnews.ua/politics/navishcho-
donbasu-potriben-gubernator-medvedchuk-30062014215000 (дата за-
питу: 15.07.2014). – Назва з екрана.

головний есдек 
Серед них [можновладців] і … головний “есдек” … Віктор Медведчук.

Переяславець Б. Будівельні клопоти Медведчука / Богдан Переясла-
вець // Голос України. – 2004. – 10 листоп. – С. 8.
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головний канцелярист Кучми
Головний канцелярист Кучми [Віктор Медведчук] здобуватиме імуні-
тет у “ківаловському” окрузі? 

Аксанюк М. Куди впаде з престолу Медведчук [Електронний ресурс] 
/ Михайло Аксанюк // Україна молода : сайт газети. – 2004. – 2 берез. 
– Режим доступу: http://umoloda.kiev.ua/number/131/113/4240/ (дата 
запиту:  14.05.2015). – Назва з екрана.

давно засмерділий політичний труп
Гнів застелив очі російському Президентові, який ніяк не може доба-
чити, що Медведчук – це вже давно засмерділий політичний труп. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 18. 

замирювач Донбасу
Попри вірну службу Медведчука російському президенту, не можна 
виключати, що його участь у конфлікті на Сході продиктована перш за 
все власним бажанням знову увійти у велику українську політичну гру 
у ролі посередника та “замирювача Донбасу”.

Кравченко О. Навіщо Донбасу потрібен губернатор Медведчук [Елек-
тронний ресурс] / Олена Кравченко // Деловая столица. – 2014. – 
30 черв. – Режим доступу: http://www.dsnews.ua/politics/navishcho-
donbasu-potriben-gubernator-medvedchuk-30062014215000 (дата за-
питу: 15.07.2014). – Назва з екрана.

збитий льотчик, котрий вже ніколи не злетить
Журналісти люблять називати його [Віктора Медведчука] збитим 
льотчиком, котрий вже ніколи не злетить. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 18.

звичайний бовдур українського політикуму
Медведчук взагалі звичайний бовдур українського політикуму, я впев-
нений, що він причетний до спроб влади розігнати Майдан.

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 70.

індивід, який от-от вибухне від нестримного в його душі реваншистського 
імперативу

[Очевидно, найголовніший із них – Віктор Медведчук.] Не тільки Пу-
тіновий кум, а й індивід, який от-от вибухне від нестримного в його 
душі реваншистського імперативу. 
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Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 152.

керівник кучмівської адміністрації

Серед них [можновладців] … керівник кучмівської адміністрації Віктор 
Медведчук.

Переяславець Б. Будівельні клопоти Медведчука / Богдан Переясла-
вець // Голос України. – 2004. – 10 листоп. – С. 8.

кремлівська агентура в Україні

У своїх брудних провокаціях кремлівська агентура в Україні – Тимо-
шенко, Медведчук … – намагалися використати втемну … Героя Украї-
ни Юрія Шухевича.

Рябошапка А. Головний “радикал” знайшов у Раді прокремлівську 
зозулю [Електронний ресурс] / Ася Рябошапка // Znaj.ua : інформ. 
портал. – 2016. – 17 листоп. – Режим доступу: http://znaj.ua/news/
politics/76272/golovnij-radikal-znajshov-u-radi-prokremlivsku-zozulyu.
html (дата запиту: 29.11.2016 ). – Назва з екрана.

кризовий менеджер

Передбачаючи негативну реакцію українців, кризовий менеджер 
[Віктор Медведчук] розробив план оборони “стратегічних об’єктів” 
столиці.

Дмитренко Н. Водомети на морозі / Наталія Дмитренко // Україна мо-
лода. – 2004. – 23 листоп. – С. 5.

кум кремлівського кагебіста

…давно встановлено, що лише куму кремлівського кагебіста Медвед-
чуку зек Яник зателефонував тоді 54 рази.

Бондаренко С. Акт волі і прояви безвілля / Станіслав Бондаренко 
// Літературна Україна. – 2016. – 1 груд. – С. 1.

кум Медведчук

[…яка ще влада, крім такої, може в умовах підвищеної турбулентності 
змінити нинішню, демократично обрану і реально консенсусну? Хто?] 
Кум Медведчук?...

Кудрін О. Чи можлива “грузинізація” України, або Навіщо Путіну вій-
на? [Електронний ресурс] / Олег Кудрін // Укрінформ. – 2015. – 
21 лют. – Режим доступу: http://www.ukrinform.ua/rubric-other_
news/1817849-chi_mogliva_gruzinizatsiya_ukraiini_abo_navishcho_
putinu_viyna_2024531.html (дата запиту: 03.01.2017). – Назва з 
екрана. 
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кум президента РФ [Російської Федерації] Путіна
Один з учасників гуманітарної підгрупи на переговорах у Мінську, кум 
президента РФ Путіна Віктор Медведчук, переконаний, що Україна 
перетворилася на колонію Заходу.

Кусок Т. Медведчук про кумівство з Путіним: це висока честь для 
мене [Електронний ресурс] / Тетяна Кусок // Українська правда : сайт 
газети. – 2016. – 24 черв. – Режим доступу: http://www.pravda.com.
ua/news/2016/06/24/7112786/ (дата запиту: 21.11.2016). – Назва з 
екрана.

кум Путіна
Рішення залучити колишнього главу Адміністрації президента Кучми 
та кума Путіна до переговорів викликало резонанс в українському су-
спільстві – це принизлива поступка окупантам та “п’ятій колоні”.

Тягнибок О. Принизлива поступка окупантам та “п’ятій колоні” / Олег 
Тягнибок // Свобода. – 2015. – 1–7 січ. – С. 7.

намісник Москви
[Арсеній Яценюк – прем’єр.] Це набагато краще, ніж … намісник 
Москви Медведчук.

Карпенко О. У пошуках утраченого миру, або “Півцарства за коня!” 
[Електронний ресурс] / О. Карпенко // Сільські вісті : сайт газети. – 
2014. – 28 січ. – Режим доступу: http://www.silskivisti.kiev.ua/19057/
print.php?n=21038 (дата запиту: 01.11.2014). – Назва з екрана.

одіозний кум Путіна
У Юлії Володимирівни виникла реальна проблема – у суспільній сві-
домості її міцно прив’язали до одіозного кума Путіна [Віктора Мед-
ведчука]. 

Васильченко Ю. Чому Тимошенко приречена бути “подругою Мед-
ведчука” [Електронний ресурс] / Юрій Васильченко // Depo.ua : сусп.-
політ. портал для українців. – 2016. – 23 листоп. – Режим доступу: 
http://www.depo.ua/ukr/politics/chomu-timoshenko-prirechena-buti-
podrugoyu-medvedchuka--23112016160000 (дата запиту: 24.11.2016). 
– Назва з екрана.

одіозний лідер СДПУ (о) 
Версії щодо балотування глави президентської Адміністрації, одіозно-
го лідера СДПУ (о) Віктора Медведчука, в народні депутати у “звільне-
них” округах виникали вже не раз – і коли “донецький” Геннадій Васи-
льєв пересів із віце-спікерського крісла ВР у генпрокурорське, і коли 
близький до есдеків Сергій Ківалов перейшов із парламенту на посаду 
голови Центрвиборчкому.

Іванів Д. Розступися, море, Медведчук у депутати йде?! / Данило Іва-
нів // Україна молода. – 2004. – 18 трав. – С. 3.
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останній шанс установити мир на Донбасі
Якщо вірити гендиректору телеканалу “1+1” Олександру Ткаченку, 
таке призначення Медведчука “агресивно” просуває ... губернатор 
Дніпропетровщини Ігор Коломойський, на думку якого “Медведчук – 
останній шанс встановити мир на Донбасі”.

Кравченко О. Навіщо Донбасу потрібен губернатор Медведчук [Елек-
тронний ресурс] / Олена Кравченко // Деловая столица. – 2014. – 
30 черв. – Режим доступу: http://www.dsnews.ua/politics/navishcho-
donbasu-potriben-gubernator-medvedchuk-30062014215000 (дата за-
питу: 15.07.2014). – Назва з екрана.

очільник проросійської організації “Український вибір”
Стало відомо, що до її складу [робочої групи] увійдуть перший заступ-
ник голови СБУ, керівник Антитерористичного центру при СБУ Василь 
Грицак, а також … очільник проросійської організації “Український ви-
бір” Віктор Медведчук.

Тягнибок О. Принизлива поступка окупантам та “п’ятій колоні / Олег 
Тягнибок // Свобода. – 2015. – 1–7 січ. – С. 7.

проросійський політик, який брав участь у судовому процесі над Василем 
Стусом

2013 року Дмитро Стус брав участь у заходах, організованих “україн-
ським вибором Віктора Медведчука, проросійського політика, який 
брав участь у судовому процесі над Василем Стусом...”.

Місія і візія Національного музею Тараса Шевченка [підготувала Лю-
бов Голота] // Слово Просвіти. – 2017. – 19–25 січ. – С. 9.

Путіновий кум
[Очевидно, найголовніший із них (зрадників) – Віктор Медведчук.] Не 
тільки Путіновий кум, а й індивід, який от-от вибухне від нестримного 
в його душі реваншистського імперативу. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 152.

путінський кум
Сам путінський кум [Віктор Медведчук] заявляє, що ніяка влада йому 
взагалі не потрібна, а він начебто просто посередник…

Кравченко О. Навіщо Донбасу потрібен губернатор Медведчук [Елек-
тронний ресурс] / Олена Кравченко // Деловая столица. – 2014. – 
30 черв. – Режим доступу: http://www.dsnews.ua/politics/navishcho-
donbasu-potriben-gubernator-medvedchuk-30062014215000 (дата за-
питу: 15.07.2014). – Назва з екрана.
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режисер проекту “Надія Савченко”
Експерт: Режисер проекту “Надія Савченко” – кум Путіна Медведчук 
[Електронний ресурс] // ZIK : Західна інформ. корпорація. – 2016. – 7 черв. 
– Режим доступу: http://zik.ua/news/2016/06/07/chornovil_kum_putina_
medvedchuk_bezumovno_rezhyser_proektu_nadiya_savchenko_706293 (дата за-
питу: 10.06.2016). – Назва з екрана.

сірий кардинал української політики
Стало відомо, що до її складу [робочої групи] увійдуть перший заступ-
ник голови СБУ, керівник Антитерористичного центру при СБУ Василь 
Грицак, а також … “сірий кардинал” української політики … Віктор 
Медведчук.

Тягнибок О. Принизлива поступка окупантам та “п’ятій колоні” / Олег 
Тягнибок // Свобода. – 2015. – 1–7 січ. – С. 7.

сірий кардинал часів Кучми
Звісно, лідерка “Батьківщини” намагається аргументувати протилеж-
не, розповідає, що вже давно не бачилася з Медведчуком, переводить 
стрілки на владу, вказуючи на присутність “сірого кардинала” часів 
Кучми в переговорній групі в Мінську і т.д.

Васильченко Ю. Чому Тимошенко приречена бути “подругою Мед-
ведчука” [Електронний ресурс] / Юрій Васильченко // Depo.ua : 
сусп.-політ. портал для українців. – 2016. – 23 листоп. – Режим доступу: 
http://www.depo.ua/ukr/politics/chomu-timoshenko-prirechena-buti-
podrugoyu-medvedchuka--23112016160000 (дата запиту: 24.11.2016). 
– Назва з екрана.

“сірий кардинал” часів пізнього Кучми
Останні дні в інформпросторі все активніше говорять про можливість 
призначення губернатором Донеччини Віктора Медведчука – “сірого 
кардинала” часів пізнього Кучми…

Кравченко О. Навіщо Донбасу потрібен губернатор Медведчук [Елек-
тронний ресурс] / Олена Кравченко // Деловая столица. – 2014. – 
30 черв. – Режим доступу: http://www.dsnews.ua/politics/navishcho-
donbasu-potriben-gubernator-medvedchuk-30062014215000 (дата за-
питу: 15.07.2014). – Назва з екрана.

“смотрящий” від Путіна в Україні
Зате з приходом Клюєва на цю посаду практичний вплив Медведчука 
як “смотрящого” від Путіна в Україні посилюється. 

Рахманін С. Війна і ми [Електронний ресурс] / Сергій Рахманін, Юлія 
Мостова // ZN.UA : інтернет-версія газети. – 2014. – 24 січ. – Режим 
доступу: http://gazeta.dt.ua/internal/viyna-i-mi-_.html (дата запиту: 
05.02.2014). – Назва з екрана. 
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той, що “кум ПТНа”[Путіна]
Ще один [Віктор] – той, що “кум ПТНа” – взагалі відірваний від сього-
дення й нагадує про себе тільки недолугими оцінками економіки Укра-
їни та її керівництва, будуючи “Український вибір” з-за “порєбріка”.

Ще один Вітя-“папєрєднік”, на цей раз Зубрицький: хто ти, Вітя? 
[Електронний ресурс] // Ukrainian Times. – 2016. – 26 листоп. – Режим 
доступу: http://ukr-times.com.ua/226-sche-odin-vtya-papyeryednk-na-
cey-raz-zubrickiy-hto-ti-vtya.html (дата запиту: 26.11.2016). – Назва з 
екрана.

чоловік, котрий старанно, хоча й не завжди успішно, утілює в життя свою 
мрію – затиснути в кулак усю Україну

Вочевидь, зустріч з людиною, яка тримає в руках усю Росію [Володи-
миром Путіним], неабияк потішила самолюбство чоловіка [Віктора 
Медведчука], котрий старанно, хоча й не завжди успішно, втілює в 
життя свою мрію – затиснути в кулак усю Україну. 

Волошка Л. Володимирович до Володимировича / Леся Волошка 
// Україна молода. – 2004. – 20 трав. – С. 3.

шеф Кравчука
Серед них [можновладців] і … шеф Кравчука … Віктор Медведчук.

Переяславець Б. Будівельні клопоти Медведчука / Богдан Переясла-
вець // Голос України. – 2004. – 10 листоп. – С. 8.

Ìåëüíèê Ïåòðî

“убогий” регіонал
“Вбогий” регіонал Мельник отримав 353 тисячі матеріальної допомо-
ги [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт газети. – 2012. – 22 серп. 
– Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2012/08/22/6971235/ (дата 
запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

Ìåëüíè÷åíêî Ìèêîëà

герой-одинак
Версія героя-одинака Миколи Мельниченка теж довіри не викликає. 

Магда Є. Віхи тижня : Янукович лякав каленим залізом, у Гонгадзе 
знайшовся замовник [Електронний ресурс] / Євген Магда // УНІАН : 
інформ. агентство. – 2010. – 20 верес. – Режим доступу: https://www.
unian.ua/politics/403151-vihi-tijnya-yanukovich-lyakav-kalenim-zalizom-
u-gongadze-znayshovsya-zamovnik.html (дата запиту: 21.09.2010). – На-
зва з екрана. 
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опальний майор
Щоправда, експерти міжнародної групи, яка здійснює аналіз “плівок” 
опального майора [Миколи Мельниченка], зовсім не певні, що дослі-
джують оригінали.

“Плівки” під слідством // Україна молода. – 2004. – 9 черв. – С. 3.

Ìåíäóñü ßðîñëàâ

молодий папа Карло з соцпартії
Не так важливо, чия це була комбінація – самого “політшахматиста” 
Мороза, молодих “пап Карло” з соцпартії Миколи Рудьковського і 
Ярослава Мендуся або навіть “українського Гамлета” Віктора Ющенка 
і його “любих друзів”, які придумали чужими руками розправитися з 
ненависною Тимошенко.

Окара А. Вечір напередодні Купала, або Як Мороз зірвав цвіт па-
пороті [Електронний ресурс] / Андрій Окара // Обозреватель. – 
2006. – 11 лип. – Режим доступу: http://ukr.obozrevatel.com/author-
column/26349-vechir-naperedodni-kupala-abo-yak-moroz-zirvav-tsvit-
paporoti.htm (дата запиту: 03.11.2016). – Назва з екрана.

Ìåøêàíö³ Äîíáàñó

маріонетки у грі кремлівського божевільного
На жаль, вони [етнічні українці Донбасу] маріонетки у грі кремлів-
ського божевільного [Владимира Путіна].

Задністровський О. Донбасові готують долю Придністров’я / Олесь 
Задністровський [Електронний ресурс] // Погляд. – 2016. – 28 лют. 
– Режим доступу: https://pogliad.ua/news/ukraine/donbasovi-gotuyut-
dolyu-pridnistrov-ya-138120 (дата запиту: 03.03.2016). – Назва 
з екрана.

мешканці “Ядиного” краю
Утім зрозуміти мешканців “Ядиного” краю [Донбасу] теж можна.

Кущ П. Обирає не Донбас. Обирають за Донбас / Павло Кущ // Україна 
молода. – 2004. – 23 листоп. – С. 9.

Ìèòðîïîëèò Àãàôàíãåë

найзатятіший українофоб
Номінальний голова комісії – Блаженніший Митрополит Київський і 
всієї України, Предстоятель Української Православної Церкви Володи-
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мир, але за ним приглядають … Митрополит Волоколамський Іларіон 
та найзатятіший українофоб … Одеський Митрополит Агафангел.

Медведєв О. Януковичем навіяло. УПЦ МП під впливом москов-
ського керівництва від діалогу повертається до “противодействия” 
[Електронний ресурс] / Олег Медведєв // Українська правда : сайт 
газети. – 2010. – 30 берез. – Режим доступу: http://www.pravda.com.
ua/columns/2010/03/30/4898568/ (дата запиту: 11.03.2014). – Назва з 
екрана.

палкий агітатор Януковича
Номінальний голова комісії – Блаженніший Митрополит Київський і 
всієї України, Предстоятель Української Православної Церкви Володи-
мир, але за ним приглядають … Митрополит Волоколамський Іларіон 
та … палкий агітатор Януковича … Одеський Митрополит Агафангел.

Там само.

фаворит Москви
Номінальний голова комісії – Блаженніший Митрополит Київський і 
всієї України, Предстоятель Української Православної Церкви Володи-
мир, але за ним приглядають … Митрополит Волоколамський Іларіон 
та … фаворит Москви Одеський Митрополит Агафангел.

Там само.

Ìèòðîïîëèò Îíóôð³é

слуга Москви
Обрали нового предстоятеля – митрополита Онуфрія, а він слуга 
Москви. 

Патріарх Філарет: “Населення Донбасу житиме добре, коли воно буде 
разом з усім українським народом” : [інтерв’ю зі Святійшим Патріар-
хаом Київським і всієї України-Руси Філаретом ред. газ. “Донеччина”  
записав Ігор Зоц] // Слово Просвіти. – 2015. – 22–28 січ. – С. 6.

Ìèõàëêîâ Ìèêèòà
відомий путиноїд

Ймовірно, маючи на меті переплюнути “славу” відомого путиноїда 
Микиту Михалкова, який обізвав Одесу “бандерівським містом”, Таба-
ков у своїх оціночних судженнях замахнувся вже на цілий народ. 

Лукінюк Митхайло. “Молчи, дурак, – сойдёшь за умного”, або Хто на-
справді убогий // Літературна Україна. – 2015. – 30 лип. – С. 10.
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Ì³ëîøåâè÷ Ñëîáîäàí 

гаазький в’язень 
З часом легітимного президента Януковича визнали й деякі інші знані 
демократи – наприклад, бацька всєя Бєларусі Алєксандр Лукашенко й 
гаазький в’язень Слободан Мілошевич.

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 448.

Ì³ðîøíè÷åíêî Þð³é

один із демократичних рупорів фракції Партії регіонів
Один з “демократичних” рупорів фракції Партії регіонів Юрій Мірош-
ниченко вирішив для улюбленої дочки подарувати путівку в “Артек” на 
6-у (кінофестивальну) зміну, мабуть, щоб 14-річна Віта долучилася до 
кінематографа.

Мірошниченко відправив дочку до “Артека” по путівці для бідних 
[Електронний ресурс] // Обозреватель. – 2007. – 30 лип. – Режим 
доступу: http://ukr.obozrevatel.com/politics/06152-miroshnichenko-
vidpraviv-dochku-do-arteka-po-putivtsi-dlya-bidnih.htm (дата запиту: 
19.12.2016). – Назва з екрана.

Ìîðîç Îëåêñàíäð

авторитетний лідер 
А в 2002 році вірний “зброєносець” [Степан Бульба] авторитетного 
лідера [Олександра Мороза] потрапляє в першу, стовідсотково прохід-
ну десятку партійного списка на виборах до Верховної Ради.

Неїжмак В. А повернись-но “синку” Мороза / Василь Неїжмак // Укра-
їна молода. – 2005. – 9 лют. – С. 5.

альтернатива трьох лих – ліберального націоналіста, пасивного комуніста й 
агресивного “бєспрєдєльщика”

Який [Мороз],  за словами … Юрія Луценка, “є альтернативою трьох 
лих – ліберального націоналіста, пасивного комуніста й агресивного 
«бєспрєдєльщика»”.

Шовкун Л. Мороз стає Вітренко? / Леся Шовкун // Україна молода. – 
2004. – 15 трав. – С. 4.
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антиукраїнська сірома
Ставила Москва раніше і на Симоненка, і на Мороза, і на Вітренко, і ще 
на іншу антиукраїнську сірому, але “шафа не грає”.

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 19.

білий і пухнастий Сан Санич
Зв’язки з Павлом Лазаренком, теракт проти Наталії Вітренко, нібито 
переховані тодішнім Головою ВР Морозом кошти та якісь сумнівні про-
екти – ось, власне, і всі спроби кинути тінь на білий і пухнастий образ 
Сан Санича [Олександра Мороза].

Шовкун Л. Мороз стає Вітренко? / Леся Шовкун // Україна молода. – 
2004. – 15 трав. – С. 4. 

блискучий  політик
З одного боку, він [В.П. Гетьман] характеризує О. Мороза як блискучого 
політика … і в той же час як звичайну людину, фізичні можливості якої 
не безмежні…

Буткевич В. Г. Відродження державності / В. Г. Буткевич // Мороз О. О. 
До булави треба голови. – К. : Парлам. вид-во, 2016. – С. 9.

борець з удаваною несправедливістю 
Тому немає потреби панам-товаришам Морозу, Вітренко, Януковичу 
та іншим “борцям” з … удаваною несправедливістю чинити безпід-
ставний галас навколо неіснуючої “українізації”.

Бурнашов Г. Ганьбити свою Вітчизну – означає зраджувати її / Генна-
дій Бурнашов // Літературна Україна. – 2006. – 19 січ. – С. 3. 

вправний Голова парламенту
З одного боку, він [В. П. Гетьман] характеризує О. Мороза як … вправ-
ного Голову парламенту і в той же час як звичайну людину, фізичні 
можливості якої не безмежні…

Буткевич В. Г. Відродження державності / В. Г. Буткевич // Мороз О. О. 
До булави треба голови. – К. : Парлам. вид-во, 2016. – С. 9.

єдиний чесний політик
На такі невеселі роздуми про минуле й прийдешнє нашої, без пафосу, 
багатостраждальної держави авторку цих рядків та її співрозмовника 
надихнуло обговорення кандидатського майбутнього “єдиного чесно-
го політика” … Олександра Мороза.

Шовкун Л. Мороз стає Вітренко? / Леся Шовкун // Україна молода. – 
2004. – 15 трав. – С. 4.
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звичайна людина, фізичні можливості якої не безмежні
З одного боку, він [В.П. Гетьман] характеризує О. Мороза як … вправно-
го Голову парламенту і в той же час як звичайну людину, фізичні мож-
ливості якої не безмежні…

Буткевич В.Г. Відродження державності / В.Г. Буткевич // Мороз О.О. 
До булави треба голови. – К. : Парлам. вид-во, 2016. – С. 9.

звичайний соціаліст 
Звичайний соціаліст Олександр Мороз підтримав Ющенка, прогре-
сивна соціалістка Наталія Вітренко – Януковича… 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 329. 

лідер псевдосоціалістів
[Читай 10-ту статтю … ] І не спекулюй (як це робили колишні кандидати 
в президенти Кучма – Янукович чи робить сучасний лідер псевдосоціа-
лістів Мороз), що можлива в нас якась друга чи третя державна мова. 

Наєнко М. На майдані … революція іде / Михайло Наєнко // Літера-
турна Україна. – 2010. – 20 січ. – С. 1.

лідер Соціалістичної партії
Мороз – лідер Соцпартії, сивочолий соціаліст…

До Конституції приміряються восени // Україна молода. – 2004. – 
17 черв. – С. 3.

лідер соціалістів
Лідер соціалістів [Олександр Мороз] передумав патронувати росій-
ську мову?

Остерська М. Мову переМОРОЗило? / Марія Остерська // Україна мо-
лода. – 2005. – 2 лют. – С. 6.

моральний авторитет нації
На такі невеселі роздуми про минуле й прийдешнє нашої, без пафосу, 
багатостраждальної держави авторку цих рядків та її співрозмовника 
надихнуло обговорення кандидатського майбутнього … “морального 
авторитета нації” Олександра Мороза.

Шовкун Л. Мороз стає Вітренко? / Леся Шовкун // Україна молода. – 
2004. – 15 трав. – С. 4.

нічим не заплямований чистюля
На такі невеселі роздуми про минуле й прийдешнє нашої, без пафосу, 
багатостраждальної держави авторку цих рядків та її співрозмовника 
надихнуло обговорення кандидатського майбутнього … “нічим не за-
плямованого чистюлі” … Олександра Мороза.

Там само.
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пан-товариш
Тому немає потреби панам-товаришам Морозу, Вітренко, Януковичу 
та іншим “борцям” з … удаваною несправедливістю чинити безпід-
ставний галас навколо неіснуючої “українізації”.

Бурнашов Г. Ганьбити свою Вітчизну – означає зраджувати її / Генна-
дій Бурнашов // Літературна Україна. – 2006. – 19 січ. – С. 3. 

“політшахматист” [політичний шахматист] 
Не так важливо, чия це була комбінація – самого “політшахматіс-
та” Мороза, молодих “пап Карло” з соцпартії Миколи Рудьковського і 
Ярослава Мендуся або навіть “українського Гамлета” Віктора Ющенка 
і його “любих друзів”, які придумали чужими руками розправитися з 
ненависною Тимошенко.

Окара А. Вечір напередодні Купала, або Як Мороз зірвав цвіт па-
пороті [Електронний ресурс] / Андрій Окара // Обозреватель. – 
2006. – 11 лип. – Режим доступу: http://ukr.obozrevatel.com/author-
column/26349-vechir-naperedodni-kupala-abo-yak-moroz-zirvav-tsvit-
paporoti.htm (дата запиту: 03.11.2016). – Назва з екрана.

прямодушний Сан Санич 
Прямодушний Сан Санич [Олександр Мороз] не став приховувати від 
журналістів своїх політичних симпатій. 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 315. 

сивочолий лідер СПУ
Сивочолий лідер СПУ [Олександр Мороз] постійно повторював, що по-
трібно скористатись унікальною можливістю ситуативного збігу інтере-
сів у питаннях політреформ із правлячим режимом.

Шморгун О. Політична реформа: швидше – не значить краще: спроба 
полеміки з парламентаріями, які прагнуть змінити Конституцію тут і 
одразу / Олександр Шморгун // Україна молода. – 2004. – 18 листоп. 
– С. 4.

сивочолий соціаліст
Мороз – лідер Соцпартії, сивочолий соціаліст…

До Конституції приміряються восени // Україна молода. – 2004. – 
17 черв. – С. 3.

соціаліст номер один
[– Нашу опозиційну нішу зайняв блок Тимошенко]. Власне, вона сама, 
– стверджує соціаліст номер один [Олександр Мороз].

Перцова В. На виборах Морозові завадила Тимошенко [Елек-
троний ресурс] / Віра Перцова // Газета по-українськи : інтер-
нет-версія Gazeta.ua. – 2016. – 1 жовт. – Режим доступу: https://
gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_na-viborah-morozovi-zavadila-
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timoshenko/132709?mobile=true (дата запиту: 01.10.2016). – Назва з 
екрана.

хрещений батько поправок до Основного закону
Тим часом на заяви і Петра Порошенка, і Юлії Тимошенко про мож-
ливий початок процедури скасування конституційної реформи опера-
тивно відреагував “хрещений батько” поправок до Основного Закону, 
спікер Олександр Мороз. 

Ромашова Н. “Убити” політреформу [Електронний ресурс] / Наталія 
Ромашова // День : сайт газети. – 2006. – 25 листоп. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayini/ubiti-politreformu (дата за-
питу: 24.11.2016). – Назва з екрана.

Ìîñ³é÷óê ²ãîð

борець із корупцією
Інші народні обранці – мільярдер Костянтин Жеваго і активні борці з 
корупцією Ігор Мосійчук, Сергій Каплін та Юрій Бублик – не надто по-
спішають оприлюднювати свої статки.

Народні депутати з Полтавщини не поспішають оприлюднювати 
свої статки: тільки один депутат з Полтавщини подав електронну 
декларацію [Електрон ний ресурс] // Depo.ua : сусп.-політ. портал 
для українців. – 2016. – 19 жовт. – Режим доступу: http://poltava.
depo.ua/ukr/poltava/narodni-deputati-z-poltavshchini-ne-pospishayut-
oprilyudnyuvati-19102016130800 (дата запиту: 28.11.2016). – Назва з 
екрана.

васильківський терорист
“Васильківський терорист” [Ігор Мосійчук] : в СБУ вимагали свід-
чити проти губернатора [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт 
газети. – 2012. – 19 лют. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/ 
2012/02/19/6959010/ (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

політв’язень режиму Порошенка
…Герой України, багаторічний радянський політв’язень Л. Лук’яненко 
підписав свою книгу “З часів неволі” для політв’язня режиму Поро-
шенка Ігоря Мосійчука.

Петрів О. Л.Лук’яненко заступився за І. Мосійчука, назвавши його 
ув’язнення репресіями [Електронний ресурс] / Ольга Петрів // UNN. 
Українські національні новини: інформ. агентство. – 2015. – 12 жовт. 
– Режим доступу: // http://www.unn.com.ua/uk/news/1509571-l-
lukyanenko-zastupivsya-za-i-mosiychuka-nazvavshi-yogo-uvyaznennya-
represiyami (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.
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Ìîñêàëü Ãåííàä³é 

борець зі злочинністю на словах
Москаль на словах “борець зі злочинністю”, а насправді за час його 
перебування в керівництві Чернівецького УМВС злочинність розквітла 
і досягла небачених розмірів!

Геннадій Москаль: Ті, на кого з адміністрації Ющенка давали команду 
“фас”, платили мільйони [Електронний ресурс] // Українська правда : 
сайт газети. – 2013. – 21 берез. – Режим доступу: http://www.pravda.
com.ua/articles /2013/03/21/6986155/view_comments/page_17/ (дата 
запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

вельми талановитий піарник та актор
Він сам [Геннадій Москаль] вельми талановитий піарник та актор, 
за словом в кишеню не лізе та вміє використовувати “могучий язык” 
з українським акцентом, що приносить неабияке задоволення неви-
багливій публіці. 

Пащенко В. Закарпаття. “Останній Москаль” [Електронний ресурс] 
/ Віктор Пащенко // Закарпаття онлайн. – 2015. – 17 лип. – Режим 
доступу: http://zakarpattya.net.ua/Blogs/142647-Zakarpattia.-Ostannii-
Moskal (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

відомий борець із злочинністю 
…у перелік із 160 осіб [делегатів на з’їзд “Вперед, Україно!”] потрапив 
… відомий борець із злочинністю … Геннадій Москаль…

Увесь список Луценка: Москаль, брат-2, ді-джей Майдану … [Елек-
тронний ресурс] // Обозреватель. – 2007. – 13 квіт. – Режим досту-
пу: http://obozrevatel.com/news/2007/4/13/165734.htm (дата запиту: 
01.11.2016). – Назва з екрана.

відомий контрабандист
Трагічною ситуацією скористався відомий контрабандист … Геннадій 
Москаль. 

Геннадій Москаль: Цинізм, який не має меж [Електронний ресурс] 
// Бандерівець : сайт. – 2015. – 15 верес. – Режим доступу: http://
banderivets.org.ua/gennadiya-moskal-tsynizm-yakyj-ne-maye-mezh.html 
(дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

ворог Шуфрича
Ющенко послав ворога Шуфрича [Геннадія Москаля] до СБУ [Елек-
тронний ресурс] // Українська правда : сайт газети. – 2007. – 9 січ. – Режим 
доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2007/01/9/3194105/ (дата запиту: 
24.11.2016). – Назва з екрана.

головний популіст Закарпаття
Головний популіст Закарпаття Геннадій Москаль під приводом де-
монстрації того, що він борець з контрабандою, вчинив скандал на 



Ìèêîëà ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ

224

голому місці – попросив главу уряду Володимира Гройсмана внести 
подання про його звільнення.

Поляк В. Шантаж Москаля і розвал владної коаліції в Закарпатті [Елек-
тронний ресурс] / Василь Поляк // Prozak : Інформ. антидепресант. 
– 2016 – 10 трав. – Режим доступу: http://prozak.info/Politika/Region/
SHantazh-Moskalya-i-rozval-vladnoyi-koaliciyi-v-Zakarpatti (дата запиту: 
07.11.2016). – Назва з екрана.

губернатор Закарпаття
Трагічною ситуацією скористався … холуй Порошенка, а нині – “губер-
натор” Закарпаття Геннадій Москаль. 

Геннадій Москаль: Цинізм, який не має меж [Електронний ресурс] 
// Бандерівець : сайт. – 2015. – 15 верес. – Режим доступу: http://
banderivets.org.ua/gennadiya-moskal-tsynizm-yakyj-ne-maye-mezh.html 
(дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

один з головних борців із кримінальними бандами в Криму
“Саме Геннадій Геннадійович був одним з головних борців з криміналь-
ними бандами в Криму”, – нагадує … його колега по парламентській 
роботі колишній однопартієць по “Нашій Україні” Володимир Ар’єв.

Москаль? Сепаратистам в Луганську тепер не позаздриш. Найцікавіші 
факти про нового луганського губернатора [Електронний ресурс] // Се-
годня.ua. – 2014. – 18 верес. – Режим доступу: http://ukr.segodnya.ua/
politics/pnews/moskal-separatistam-v-luganske-teper-ne-pozaviduesh-
samye-interesnye-fakty-o-novom-luganskom-gubernatore-553422.html 
(дата запиту: 07.11.2016). – Назва з екрана.

особистий ворог Шуфрича 
…у перелік із 160 осіб [делегатів на з’їзд “Вперед, Україно!”] потрапив 
… особистий ворог Шуфрича Геннадій Москаль…

Увесь список Луценка: Москаль, брат-2, ді-джей Майдану … [Елек-
тронний ресурс] // Обозреватель. – 2007. – 13 квіт. – Режим досту-
пу: http://obozrevatel.com/news/2007/4/13/165734.htm (дата запиту: 
01.11.2016). – Назва з екрана.

політик у погонах
Унжин В. Москаль: політик у погонах [Електронний ресурс] / Володимир 
Унжин // Обозреватель. – 2011. – 21 січ. – Режим доступу: http://ukr.obozrevatel.
com/crime/48059-moskal-politik-v-pogonah.htm (дата запиту: 10.11.2016). – На-
зва з екрана.

старожил української політики і правоохоронних органів
Геннадій Москаль … старожил української політики і правоохоронних 
органів.

Унжин В. Москаль: політик в погонах [Електронний ресурс] / Володи-
мир Унжин // Обозреватель. – 2011. – 21 січ. – Режим доступу: http://
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ukr.obozrevatel.com/crime/48059-moskal-politik-v-pogonah.htm (дата 
запиту: 10.11.2016). – Назва з екрана.

такий справжній “міцний горішок”
Москаль – це такий справжній “міцний горішок”.

Москаль? Сепаратистам в Луганську тепер не позаздриш. Найцікавіші 
факти про нового луганського губернатора [Електронний ресурс] // Се-
годня.ua. – 2014. – 18 верес. – Режим доступу: http://ukr.segodnya.ua/
politics/pnews/moskal-separatistam-v-luganske-teper-ne-pozaviduesh-
samye-interesnye-fakty-o-novom-luganskom-gubernatore-553422.html 
(дата запиту: 07.11.2016). – Назва з екрана.

холуй Порошенка
Трагічною ситуацією скористався … холуй Порошенка, а нині –“губер-
натор” Закарпаття Геннадій Москаль. 

Геннадій Москаль: Цинізм, який не має меж [Електронний ресурс] 
// Бандерівець : сайт. – 2015. – 15 верес. – Режим доступу: http://
banderivets.org.ua/gennadiya-moskal-tsynizm-yakyj-ne-maye-mezh.html 
(дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

Íàéäà Ðóñëàí 

герой нашого часу
Так ось, якби мені запропонували визначити з-поміж моїх знайомців 
того, хто має всі права називатися саме так – герой нашого часу, я від-
разу ж сказав би, що це він, Руслан Найда.

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 39.

один із перших хоробрих
Він [Руслан Найда] – один із “перших хоробрих”.

Там само. – С. 40.

Íåáåñíà Ñîòíÿ 

герої ХХІ століття
Небесна Сотня – це герої ХХІ століття!

Кекух К. З’їхалися всі мужні до серця країни … / Катерина Кекух // Сло-
во Просвіти. – 2015. – 19–25 лют. – С. 8.

славнії сини
Сьогодні з неба дивляться вони.
 Небесна Сотня – славнії сини.
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Глуська О. В жалобі тихій / Оксана Глуська // Небесна сотня : антологія 
майданівських віршів. – вид. друге, доп. – Чернівці : Букрек, 2014. – 
С. 72.

сотня небесних братів 
...Не буде в нас більше катів, 
Бо в нас є народ України
І Сотня небесних братів!!!

Домбровська Л. Свята Небесна Сотня / Леся Домбровська // Небесна 
сотня : антологія майданівських віршів. – Вид. 2-ге, доп. – Чернівці : 
Букрек, 2014. – С. 94.

сотня птахів молодих
Летить у небо сотня птахів молодих, 
Вони за Україну віддали душу Богу…

Летить у небо сотня птахів молодих // Небесна сотня : антологія май-
данівських віршів. – Вид. 2-ге, доп. – Чернівці : Букрек, 2014. – С. 350.

сотня свята із синів України
Ти – Сотня свята із синів України, 
Ти варту небесну несеш
За вільну, єдину, міцну Україну, 
Від ворога нас вбережеш.

Домбровська Л. Свята Небесна Сотня / Леся Домбровська // Небесна 
сотня : антологія майданівських віршів. – Вид. 2-ге, доп. – Чернівці : 
Букрек, 2014. – С. 94.

сто героїв-душ
Летять у вирій сто Героїв-душ,
Котрі вже не повернуться додому. 

Летить у небо сотня птахів молодих // Небесна сотня : антологія май-
данівських віршів. – Вид. 2-ге, доп. – Чернівці : Букрек, 2014. – С. 350.

Íºìöîâ Áîðèñ

унікальний патріот Росії, який не зневірився в любові до своєї нації
Його [Немцова] вбили як унікального патріота Росії, який не зневі-
рився в любові до своєї нації. 

Павличко Д. Великий воїн свободи / Дмитро Павличко // Слово Про-
світи. – 2015. – 5–11 берез. – С. 2.

центральна постать демократичної опозиції диктаторському режимові Пу-
тіна

Він [Нємцов] був центральною постаттю демократичної опозиції 
диктаторському режимові Путіна.

Там само.
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Íèùóê ªâãåí

ведучий Помаранчевого Майдану в Києві
Актор Євген Нищук став відомий широкому загалу ще в 2004 році, коли 
став ведучим “помаранчевого” Майдану в Києві.

Карп’як О. “Голос” Майдану Євген Нищук: перелом буде після 9 берез-
ня [Електронний ресурс] / Олег Карп’як // BBC : веб-сайт Укр. служби 
Британської телерадіомовної корпорації. – 2014 – 10 лют. – Режим до-
ступу: http://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2014/02/140210_
evhen_nyshchuk_interview_maidan_ko (дата запиту: 01.11.2016). – На-
зва з екрана.

ведучий революційних акцій на Майдані 
…у перелік із 160 осіб [делегатів на з’їзд “Вперед, Україно!”] потрапив 
… ведучий революційних акцій на Майдані Євген Нищук…

Увесь список Луценка: Москаль, брат-2, ді-джей Майдану… [Елек-
тронний ресурс] // Обозреватель. – 2007. – 13 квіт. – Режим досту-
пу: http://obozrevatel.com/news/2007/4/13/165734.htm (дата запиту: 
01.11.2016). – Назва з екрана.

ведучий сцени свободи
Мене нині називають по-різному – голос революції … ведучий сцени 
свободи.

Євген Нищук на підмостках революції : [інтерв’ю з Євгеном Нищуком 
записав Іван Данюк] [Електронний ресурс] // Кіно-Театр : сайт жур-
налу. – 2005. – Режим доступу: http://www.ktm.ukma.edu.ua/show_
content.php?id=357 (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

взірець відваги
Ми не могли не послухатись Євгена [Нищука],  бо наш Голос сам був 
взірцем відваги: він дивився смерті (снайперові) у вічі в прямому сенсі 
слова.

Токмань Г. Майдан : сторінка живої історії / Ганна Токмань. – 3-тє вид., 
випр. і доповн. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2016. – С. 74.

гарний, розумний, талановитий актор Національного театру ім. І. Франка і 
театру “Сузір’я”

Гарний, розумний, талановитий актор Національного театру 
ім. І. Франка і театру “Сузір’я” … [Євген Нищук] формував цей дух 
[Майдану],  робив його незламним. 

Там само. – С. 68.

голос двох Майданів
Співрозмовник журналу “Like” – Євген Нищук, талановитий актор … 
“голос двох Майданів”…
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Лозовик Н. Голос сцени свободи [Електронний ресурс] / Наталія Ло-
зовик // Like : журнал. – 2015. – 30 листоп. – Режим доступу: http://
www.like.if.ua/голос-сцени-свободи/ (дата запиту: 01.11.2016). – 
Назва з екрана.

голос Майдану
Його [Євгена Нищука] називають “голосом Майдану”. 

Константинова К. “Голос Майдану” Євген Нищук: “Дві революції на 
одне життя – це багато” [Електронний ресурс] / Катерина Константи-
нова // ZN.UA: інтернет-версія газети. – 2014. – 17 січ. – Режим досту-
пу: http://gazeta.dt.ua/personalities/golos-maydanu-yevgen-nischuk-dvi-
revolyuciyi-na-odne-zhittya-ce-bagato-_.html (дата запиту: 01.11.2016). 
– Назва з екрана.

голос Майдану 2004-го
Поряд стоїть “голос Майдану” 2004-го тодішній і нинішній модератор, 
актор Євген Нищук. Глибоко символічно, що саме він [Євген Нищук] 
став голосом і цього Майдану [2013–2014 рр.].

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 45.

голос Помаранчевої революції
Євгена Нищука, 33 роки, називають “голосом” Помаранчевої 
революції. 

Вольвач П. “Щойно скінчився Майдан, я захворів” : [інтерв’ю з Єв-
геном Нищуком записав Павло Вольвач] [Електронний ресурс] // Га-
зета по-українськи : інтернет-версія Gazeta.ua. – 2006. – 21 листоп. 
– Режим доступу: http://gazeta.ua/articles/people-newspaper/_sojno-
skinchivsya-majdan-ya-zahvoriv/140001 (дата запиту: 01.11.2016). – 
Назва з екрана.

голос революції
Мене нині називають по-різному – голос революції, обличчя револю-
ції… 

Євген Нищук на підмостках революції : [інтерв’ю з Євгеном Нищуком 
записав Іван Данюк] [Електронний ресурс] // Кіно-Театр : сайт жур-
налу. – 2005. – Режим доступу: http://www.ktm.ukma.edu.ua/show_
content.php?id=357 (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

голос сцени свободи
“Голос сцени свободи”, він [Євген Нищук] двічі вів країну на боротьбу за 
гідність, покинувши заради цього театральні підмостки. 

Лозовик Н. Голос сцени свободи [Електронний ресурс] / Наталія Ло-
зовик // Like : журнал. – 2015. – 30 листоп. – Режим доступу: http://
www.like.if.ua/голос-сцени-свободи/ (дата запиту: 01.11.2016). – 
Назва з екрана.
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диджей Майдану
Увесь список Луценка: Москаль, брат-2, ді-джей Майдану [Євген Ни-
щук] … [Електронний ресурс] // Обозреватель. – 2007. – 13 квіт. – Режим 
доступу: http://obozrevatel.com/news/2007/ 4/13/165734.htm (дата запиту: 
01.11.2016). – Назва з екрана.

“диджей” революційного Майдану
Разом із Миколою Томенком … він [Євген Нищук] був “діджеєм” рево-
люційного Майдану.

“Щойно скінчився Майдан, я захворів” : [інтерв’ю з Євгеном Нищуком 
записав Павло Вольвач] [Електронний ресурс] // Газета по-українськи : 
інтернет-версія Gazeta.ua. – 2006. – 21 листоп. – Режим доступу: 
http://gazeta.ua/articles/people-newspaper/_sojno-skinchivsya-majdan-
ya-zahvoriv/140001 (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

енергійний молодий актор, який ураз став знаним в усій країні
Євгена Нищука, цього енергійного молодого актора, який враз став 
знаним в усій країні, на гребінь слави вивела не Мельпомена, а щоден-
на поява на головній арені помаранчевої революції.

Євген Нищук на підмостках революції : [інтерв’ю з Євгеном Нищуком 
записав Іван Данюк] [Електронний ресурс] // Кіно-Театр : сайт жур-
налу. – 2005. – Режим доступу: http://www.ktm.ukma.edu.ua/show_
content.php?id=357 (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

колишній [і] майбутній міністр культури
Перед тим, як їх [промені гідності – прожектори, які світять у небо при-
близно з тих точок, де гинули герої Небесної Сотні] запалили, перед 
присутніми на майдані Незалежності виступив Євген Нищук – “голос 
Майдану” й колишній (а також, не виключено, майбутній) міністр 
культури.

Проміння гідності. Київ вшановує полеглих Героїв Майдану. Фоторе-
портаж [Електронний ресурс] // Новинарня: український ньюз-рум. – 
2016. – 19 лют. – Режим доступу:  http://novynarnia.com/2016/02/19/
prominnya-gidnosti-kiyiv-vshanovuye-poleglih-geroyiv-maydanu-
fotoreportazh/ (дата запиту: 23.02.2016). – Назва з екрана.  

міністр-майданівець
На міністра-майданівця [Євгена Нищука] наїхали не лише московити-
расіянє (що є природним для країни-агресора), а й внутрішня п’ята ко-
лона в Україні і навіть патріоти-перестрахувальники. 

Пилипчук Д. Розбойники, людоїди правду побороли … / Дмитро Пи-
липчук // Слово Просвіти. – 2016. – 1–7 груд. – С. 4.

наш вірний і незламний провідник
І все ж голос Євгена [Нищука] не надтріснув, не взяв жодної песиміс-
тичної ноти, наш вірний і незламний провідник уселяв віру в перемо-
гу, повторюючи, що колони автобусів ідуть до Києва і перепиняти їх 
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неможливо, що нам треба протриматися до ранку, коли вся нечисть 
згине на сонці. 

Токмань Г. Майдан : сторінка живої історії / Ганна Токмань. – 3-тє вид., 
випр. і доповн. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2016. – С. 71.

наш голос 

Ми не могли не послухатись Євгена [Нищука],  бо наш Голос сам був 
взірцем відваги…

Там само.

незмінний ведучий Революції Гідності

Євген Нищук – міністр культури України, … незмінний ведучий Револю-
ції гідності, талановитий актор – відповів на запитання Департаменту 
інформації УГКЦ.

Євген Нищук: У храмі знаходжу відчуття гармонії і відповіді на запи-
тання : [інтерв’ю з Євгеном Нищуком записала Оксана Климончук] 
[Електронний ресурс] // Офіційний сайт Української Греко-Католицької 
Церкви. – 2014. – 23 жовт. – Режим доступу: http://ugcc.ua/interview/
yevgen_nishchuk_u_hrami_znahodzhu_vidchuttya_garmonii_i_
vidpovidi_na_zapitannya_71832.html (дата запиту: 01.11.2016). – Назва 
з екрана.

обличчя революції

Мене нині називають по-різному – голос революції, обличчя 
революції…

Євген Нищук на підмостках революції : [інтерв’ю з Євгеном Нищуком 
записав Іван Данюк] [Електронний ресурс] // Кіно-Театр : сайт жур-
налу. – 2005. – Режим доступу: http://www.ktm.ukma.edu.ua/show_
content.php?id=357 (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

організатор та координатор спротиву

Тієї ночі Євгенові [Нищуку] довелося не лише високо тримати дух Май-
дану, а й бути організатором та координатором спротиву…

Токмань Г. Майдан : сторінка живої історії / Ганна Токмань. – 3-тє вид., 
випр. і доповн. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2016. – С. 71.

прикарпатський міністр культури

Співрозмовник журналу “Like” – Євген Нищук … “прикарпатський” 
Міністр культури.

Лозовик Н. Голос сцени свободи [Електронний ресурс] / Наталія Ло-
зовик // Like : журнал. – 2015. – 30 листоп. – Режим доступу: http://
www.like.if.ua/голос-сцени-свободи/ (дата запиту: 01.11.2016). – 
Назва з екрана.
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рупор Помаранчевого Майдану
Під час Помаранчевої революції Євгена Нищука називали “голосом 
Майдану”, оскільки він був рупором Помаранчевого Майдану.

Досьє на весь Кабмін Гройсмана [Електронний ресурс] // Центр но-
вин : інформ. агентство. – 2016. – 16 квіт. – Режим доступу: http://
centernews.com.ua/?p=8300 (дата запиту: 10.11.2016). – Назва 
з екрана.

рупор Помаранчевої революції
[Євгена Нищука, цього енергійного молодого актора, який враз став 
знаним в усій країні, на гребінь слави вивела не Мельпомена, а що-
денна поява на головній арені Помаранчевої революції.] Він став її 
рупором.

Євген Нищук на підмостках революції : [інтерв’ю з Євгеном Нищуком 
записав Іван Данюк] [Електронний ресурс] // Кіно-Театр : сайт жур-
налу. – 2005. – Режим доступу: http://www.ktm.ukma.edu.ua/show_
content.php?id=357 (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

уособлення духу Майдану
Гарний, розумний, талановитий актор Національного театру ім. І. Фран-
ка і театру “Сузір’я” [Євген Нищук] був уособленням духу Майдану і 
водночас формував цей дух [Майдану],  робив його незламним. 

Токмань Г. Майдан : сторінка живої історії / Ганна Токмань. – 3-тє вид., 
випр. і доповн. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2016. – С. 68.

урядовець, якого обрав народ
А по завершенні останньої революції [Євген Нищук] навіть став урядов-
цем, якого обрав народ. 

Лозовик Н. Голос сцени свободи [Електронний ресурс] / Наталія Ло-
зовик // Like : журнал. – 2015. – 30 листоп. – Режим доступу: http://
www.like.if.ua/голос-сцени-свободи/ (дата запиту: 01.11.2016). – 
Назва з екрана.

Í³ãîÿí Ñåðã³é 

вірменин із Дніпропетровщини
Кадри, на яких Сергій Нігоян (вірменин з Дніпропетровщини) читає 
полум’яні рядки з Шевченкового “Кавказу”, надихали й захоплювали, 
його образ став символом Майдану. 

Токмань Г. Майдан : сторінка живої історії / Ганна Токмань. – 3-тє вид., 
випр. і доповн. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2016. – С. 39.

вірменин, що вмер на барикадах
І вірменин, що вмер на барикадах [Сергій Нігоян],  
Шевченка там [на Майдані] читатиме тобі.
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Павличко Д. Переведіть мене через Майдан! / Дмитро Павличко // 
Небесна Сотня : антологія майданівських віршів / упоряд., передм. 
Л. Воронюк. – Вид. 2-ге, доповн. – Чернівці : Букрек, 2014. – С. 233.

вірменський хлопець
Вірменський хлопець [Сергій Нігоян] чита “Кавказ”.

Базилевський В. Слово не вмре, не поляже! (Із циклу “Документарій”) 
/ Володимир Базилевський // Героям Слава: (спецвипуск з нагоди 
першої річниці Революції Гідності). – Львів, 2014. – С. 33.

одна з перших жертв [Революції Гідності] 
Так ось, Сергій Нігоян – одна з перших жертв – вірменин, і його не хви-
лювало, що він іншої національності, його хвилювало те, що він живе 
в Україні. 

Кекух К. З’їхалися всі мужні до серця країни … / Катерина Кекух // Сло-
во Просвіти. – 2015. – 19–25 лют. – С. 8.

провісник Небесної Сотні
 [Так само, як український грузин Георгій Ґонґадзе у 2000-му, україн-
ський вірменин Сергій Нігоян і білоруський українець Михайло Жиз-
невський у 2014-му стали символом боротьби за українську свободу й 
демократію]. Провісниками Небесної Сотні. 

Роковини трагічних подій // Літературна Україна. – 2017. – 19 січ. – С. 4.

романтик української революції
[Один мій знайомий – нібито й серйозний та розумний чоловік – брав-
ся мене переконувати: мовляв, Нігояна і Жизневського вбили самі 
представники Майдану]. І зробили вони це для того, щоб спровокува-
ти війну, яка й почалася після смерті цих романтиків української ре-
волюції. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 103.

символ боротьби за українську свободу й демократію
Так само, як український грузин Георгій Ґонґадзе у 2000-му, україн-
ський вірменин Сергій Нігоян і білоруський українець Михайло Жиз-
невський у 2014-му стали символом боротьби за українську свободу 
й демократію. 

Роковини трагічних подій // Літературна Україна. – 2017. – 19 січ. – 
С. 4.

символ Майдану
Кадри, на яких Сергій Нігоян (вірменин з Дніпропетровщини) читає 
полум’яні рядки з Шевченкового “Кавказу”, надихали й захоплювали, 
його образ став символом Майдану. 
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Токмань Г. Майдан : сторінка живої історії / Ганна Токмань. – 3-тє вид., 
випр. і доповн. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2016. – С. 39.

українець вірменського походження
Вірш “Дорогою ціною” – це сердечний відгук-біль за загибель патріота, 
українця вірменського походження Сергія Нігояна.

21 листопада – День гідності та Свободи [Електронний ресурс] 
// Івано-Франківська центральна міська дитяча бібліотека. – 2015. – 
21 листоп. – Режим доступу: http://bibliokid.if.ua/novyny/ostanni-
novyny/750-21-lystopada-den-gidnosti-ta-svobody.html (дата запиту: 
21.11.2015). – Назва з екрана.

Íîâèíñüêèé Âàäèì

джерело політичної напруги
Чим це обернеться для “політичних еліт”, чи не стане Новинський ще 
одним джерелом політичної напруги, як ним уже став Онищенко, – не 
береться спрогнозувати ніхто.

Залізти в душу: як Рада забрала недоторканність у Новинського 
[Електронний ресурс] // Вгору. – 2016. – 10 груд. – Режим доступу: 
http://vgoru.org/index.php/vlada/item/10152-zalizty-v-dushu-yak-rada-
zabrala-nedotorkannist-u-novynskoho (дата запиту: 12.12.2016). – 
Назва з екрана.

доторканний депутат
Сам же нардеп [Новинський], тепер доторканний, ніби натякаючи, 
сказав у своєму виступі в Раді відомий афоризм: “Не питайте, по кому 
подзвін, він по вас”.

Там само.

православний олігарх
За кілька хвилин до того Верховна Рада 228 голосами дала добро Ген-
прокурору Юрію Луценку на притягнення “православного олігарха” до 
кримінальної відповідальності.

Там само.

“смотрящий” за церквою
Саме таким “смотрящим” за церквою, за версією ГПУ, Янукович і при-
значив Новинського. 

Романюк Р. (Не)доторканий: у чому ГПУ звинувачує Новинського 
[Електронний ресурс] / Роман Романюк // Українська правда : сайт 
газети. – 2016. – 8 листоп. – Режим доступу: http://www.pravda.com.
ua/articles/ 2016/11/8/7126159/ (дата запиту: 12.12.2016). – Назва з 
екрана.
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Íîâîäâîðñüêà Âàëåð³ÿ

адвокат українських націонал-екстремістів
А Валерія Новодворська, Андрій Макаревич, Юрій Шевчук, Ельдар Ря-
занов, Лія Ахеджакова постають у ролі “ворогів нації”, адвокатів укра-
їнських націонал-екстремістів. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 229.

Îë³éíèê Áîðèñ

єдиний член фракції КПУ, який прийшов у парламент 1 грудня і проголосу-
вав за відставку уряду Януковича

Народний депутат і поет Борис Олійник, єдиний член фракції КПУ, який 
прийшов у парламент 1 грудня і проголосував за відставку уряду 
Януковича.

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 434.

Îë³éíèê Âîëîäèìèð 

архітектор прийняття “диктаторських законів”
“Архітекторів” прийняття “диктаторських законів” [Ігоря Ка-
летніка, Володимира Олійника] оголосили у розшук [Електронний 
ресурс] // ZN.UA : інтернет-версія газети. – 2014. – 5 груд. – Режим доступу: 
http://dt.ua/POLITICS/arhitektoriv-priynyattya-diktatorskih-zakoniv-ogolosili-u-
rozshuk-158415_.html (дата запиту: 07.12.2016). – Назва з екрана.

“король” України у вигнанні
[Володимир Олійник стане першим і, певно, останнім альтернативним 
кандидатом у президенти України]. Такий собі … “король України” у 
вигнанні.

Руденко С. Азаровщина у вигнанні [Електронний ресурс] / Сергій Ру-
денко // Правда.if.ua. – 2015. – 31 лип. – Режим доступу: http://pravda.
if.ua/news-81552.html (дата запиту: 07.12.2016). – Назва з екрана.

незмінний адвокат режиму Януковича 
[Володимир Олійник стане першим і, певно, останнім альтернативним 
кандидатом у президенти України.] Співавтор так званих “диктатор-
ських” законів від 16 січня, незмінний адвокат режиму Януковича.

Там само.
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один зі спікерів Партії регіонів
Один зі спікерів Партії регіонів [Олійник Володимир] зізнається, що 
останні два місяці відсиджувався у Росії.

Володимир Олійник: Я маю свій гріх і каюсь : [інтерв’ю з Володими-
ром Олійником записав Павло Вуєць] [Електронний ресурс] // Глав-
ком : інформ. агентство. – 2014. – 24 квіт. – Режим доступу: http://
glavcom.ua/interviews/124672-volodimir-olijnik-ja-maju-svij-grih-i-kajus.
html (дата запиту: 03.12.2016). – Назва з екрана.

один із символів цинізму минулої влади
Один із символів цинізму [Олійник Володимир] минулої влади. 

Там само.

Олелько -надцятий 
[Володимир Олійник стане першим і, певно, останнім альтернативним 
кандидатом у президенти України.] Такий собі Олелько -надцятий…

Руденко С. Азаровщина у вигнанні [Електронний ресурс] / Сергій Ру-
денко // Правда.if.ua. – 2015. – 31 лип. – Режим доступу: http://pravda.
if.ua/news-81552.html (дата запиту: 07.12.2016). – Назва з екрана.

персонаж зловісний
Персонажі оперетково-гротескні, але в цьому контексті воднораз і зло-
вісні: … Олійник, Шуфрич … маскуються під солов’їв. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 38.

персонаж оперетково-гротескний
Персонажі оперетково-гротескні, але в цьому контексті воднораз і 
зловісні: … Олійник, Шуфрич… 

Там само.

перший і, певно, останній альтернативний кандидат у Президенти України
Володимир Олійник стане першим і, певно, останнім альтернатив-
ним кандидатом у президенти України. 

Руденко С. Азаровщина у вигнанні [Електронний ресурс] / Сергій Ру-
денко // Правда.if.ua. – 2015. – 31 лип. – Режим доступу: http://pravda.
if.ua/news-81552.html (дата запиту: 07.12.2016). – Назва з екрана.

регіональний правник
Тому ще сміховиннішими були спроби “регіональних” правників шти-
бу Колесніченка – Олійника порівнювати карально-репресивні закони 
16 січня 2014 року з відповідними західними. 

Лосєв І. Політичний а спект олігархічної системи України [Електрон-
ний ресурс] / Ігор Лосєв // Тиждень.ua : сайт вид. – 2014. – 7 берез. 
– Режим доступу: http://tyzhden.ua/Politics/103427 (дата запиту: 
12.04.2014). – Назва з екрана.  
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співавтор так званих “диктаторських” законів від 16 січня
[Володимир Олійник стане першим і, певно, останнім альтернативним 
кандидатом у президенти України … ] Співавтор так званих “дикта-
торських” законів від 16 січня…

Руденко С. Азаровщина у вигнанні [Електронний ресурс] / Сергій Ру-
денко // Правда.if.ua. – 2015. – 31 лип. – Режим доступу: http://pravda.
if.ua/news-81552.html (дата запиту: 07.12.2016). – Назва з екрана.

яструб Партії регіонів, що маскується під солов’я
Персонажі оперетково-гротескні, але в цьому контексті воднораз і зло-
вісні: … [Володимир] Олійник, [Нестор] Шуфрич – яструби Партії регі-
онів, що маскуються під солов’їв.

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 38.

Îìåëü÷åíêî Îëåêñàíäð

господарник із великим досвідом
Як і автори цього листа, більшість із яких я глибоко шаную, я далеко не 
в захваті від новообраного мера, але чому він набрав більшість голо-
сів, а “господарник із великим досвідом” О. О. Омельченко ганебно 
провалився? 

Шовкун В. Люди все зрозуміли / Вікторія Шовкун // Літературна Укра-
їна. – 2006. – 11 трав. – С. 3.

Îíèùåíêî Îëåêñàíäð

визнаний корупціонер
Уже визнаний корупціонер … Олександр Онищенко … потрапив у раду 
8-го скликання, “перефарбувавшись” у кольори іншої політичної сили.

Побороти корупційні схеми може тільки політична воля, – експерт 
[Електронний ресурс] // ZIK : Західна інформ. корпорація. – 2016. – 
25 черв. – Режим доступу: http://zik.ua/news/2016/07/25/poboroty_
koruptsiyni_shemy_mozhe_tilky_politychna_volya__ekspert_721942  
(дата запиту: 07.12.2016). – Назва з екрана.

газовий барон
“Коні – то моє”: “Газовий барон” Онищенко пояснив, чому він виїздив з 
України [Електронний ресурс] // Патріоти України. – 2016. – 18 черв. – Режим 
доступу: http://patrioty.org.ua/politic/koni--to-moie-hazovyi-baron-onyshchenko-



Ïîë³òè÷íå ñüîãîäåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè

237

poiasnyv-chomu-vin-vyizdyv-z-ukrainy-122853.html (дата запиту: 24.11.2016). 
Назва з екрана.

газовий король
Скандально відомий український депутат Олександр Онищенко, ко-
трого … називають “газовим королем”, заявив, що має намір відстою-
вати своє чесне ім’я в Європейскому Суді з прав людини.

Український депутат Олександр Онищенко заявив про наміри позива-
тися до України у Європейському Суді [Електронний ресурс] // Права 
людини в Україні : інформ. портал харків. правозахисної групи. – 2016. 
– 15 серп. – Режим доступу: http://khpg.org/index.php?id=1471260927 
(дата запиту: 28.11.2016). – Назва з екрана.

газовий махінатор
Уже визнаний корупціонер і газовий махінатор Олександр Онищен-
ко … потрапив у раду 8-го скликання, “перефарбувавшись” у кольори 
іншої політичної сили.

Побороти корупційні схеми може тільки політична воля, – експерт 
[Електронний ресурс] // ZIK : Західна інформ. корпорація. – 2016. – 
25 черв. – Режим доступу: http://zik.ua/news/2016/07/25/poboroty_
koruptsiyni_shemy_mozhe_tilky_politychna_volya__ekspert_721942 
(дата запиту: 07.12.2016). – Назва з екрана.

газовий олігарх
“Газовий олігарх”. Олександра Онищенка звинувачували у порушеннях 
у веденні газового бізнесу вже давно.

Хто такий Онищенко і в чому його підозрюють? [Електронний ресурс] 
// BBC Україна : веб-сайт Української служби Британської телерадіо-
мовної корпорації. – 2016. – 17 черв. – Режим доступу: http://www.
bbc.com/ukrainian/politics/2016/06/160616_onyshchenko_whois_sx 
(дата запиту:  28.11.2016). – Назва з екрана.

головний коняр країни
Головний коняр країни … Олександр Онищенко зізнався, що  не може 
встояти перед жіночою красою і здатен витрачати гроші на гарних жі-
нок без обмежень.

“Якщо жінка красива, то я себе у витратах не обмежую” : [інтерв’ю з 
Олександром Онищенком] [Електронний ресурс] // Українська прав-
да. ТаблоID. – 2015. – 26 трав. – Режим доступу: http://tabloid.pravda.
com.ua/person/558d4fcc467d8/ (дата запиту: 27.11.2016). – Назва з 
екрана.

депутат-утікач
Депутат-утікач Олександр Онищенко зробив кілька гучних заяв про 
те, що має записи, які компрометують президента України Петра По-
рошенка.

Жолобович І. “Плівки Онищенка”: зрозуміло про причини висту-
пу нардепа-втікача проти Порошенка [Електронний ресурс] / Інна 
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Жолобович // Телеканал новин “24”. – 2016. – 7 груд. – Режим до-
ступу: http://24tv.ua/plivki_onishhenka_zrozumilo_prichini_vistupu_
nardepavtikacha_proti_poroshenka_n757665 (дата запиту: 08.12.2016). 
– Назва з екрана.

завсідник світських заходів
Світський лев Олександр Онищенко відомий у певних колах і як завсід-
ник світських заходів. 

Хто такий Онищенко і в чому його підозрюють? [Електронний ресурс] 
// BBC Україна : веб-сайт Української служби Британської телерадіо-
мовної корпорації. – 2016. – 17 черв. – Режим доступу: http://www.
bbc.com/ukrainian/politics/2016/06/160616_onyshchenko_whois_sx 
(дата запиту: 28.11.2016). – Назва з екрана.

заслужений коняр
Заслужений коняр [Олександр Онищенко] розголошує секрети укра-
їнської політики і публікує аудіозаписи розмов з “посланцями” вищих 
осіб держави.

Оліверчук М. Хто найняв медіа-“кілерів” для Яценюка / Максим Олі-
верчук // Зоря Полтавщини. – 2016. – 16 груд. – С. 3.

любитель красивих жінок
Депутат Ради, любитель красивих жінок … Олександр Онищенко вла-
штував пишне святкування свого 47-го дня народження. 

Як Брежнєва на святі Онищенка в Італії торта різала [Електронний ре-
сурс] // Українська правда. ТаблоID. – 2016. – 3 квіт. – Режим досту-
пу: http://tabloid.pravda.com.ua/lounge/5700b7934478c/ (дата запиту: 
24.11.2016). – Назва з екрана.

любитель моделей
...любитель моделей Олександр Онищенко зізнався, що не може всто-
яти перед жіночою красою і здатен витрачати гроші на гарних жінок 
без обмежень.

“Якщо жінка красива, то я себе у витратах не обмежую” : [інтерв’ю з 
Олександром Онищенком] [Електронний ресурс] // Українська прав-
да. ТаблоID. – 2015. – 26 трав. – Режим доступу: http://tabloid.pravda.
com.ua/person/558d4fcc467d8/ (дата запиту: 27.11.2016). – Назва з 
екрана.

нардеп-утікач
Нардеп-утікач Олександр Онищенко заявляє, що за місце в парламен-
ті дав гроші Давидові Жванії, який на парламентських виборах 2014-го 
року входив до керівництва виборчого штабу “БПП”. 

6 мільйонів доларів “на передвиборчу кампанію” “БПП”? // Свобода. 
– 2016. – 22–28 груд. – С. 5.
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народний депутат від групи “Воля народу”
[Українська політика за 25 років незалежності подарувала нам масу 
одіозних політиків ... ] Одним з таких людей зарекомендував себе 
екс-регіонал, а нині народний депутат від групи “Воля народу” Олек-
сандр Онищенко.

Корнєва М. Олександр Онищенко: Одіозний. Скандальний. Багатий 
[Електронний ресурс] / Марина Корнєва //INFOKAVA : новинний сайт. 
– 2016. – 16 черв. – Режим доступу: http://infokava.com/lang-uk/41603-
aleksandr-onyschenko-odyoznyy-skandalnyy-bogatyy.html (дата запиту: 
24.11.2016). – Назва з екрана.

нафтогазовий нардеп
Нафтогазовий нардеп Онищенко розповів, як був “рабом” Коломой-
ського [Електронний ресурс] // Depo.ua : сусп.-політ. портал для українців. – 
2015. – 26 черв. – Режим доступу: http://www.depo.ua/ukr/money/naftogazoviy-
nardep-onishchenko-rozpoviv-yak-buv-rabom-kolomoyskogo-26062015161400  
(дата запиту: 29.11.2016). – Назва з екрана.

одіозний політик
Українська політика за 25 років незалежності подарувала нам масу оді-
озних політиків ... [Одним з таких людей зарекомендував себе екс-
регіонал, а нині народний депутат від групи “Воля народу” Олександр 
Онищенко].

Корнєва М. Олександр Онищенко: Одіозний. Скандальний. Багатий 
[Електронний ресурс] / Марина Корнєва //INFOKAVA : новинний сайт. 
– 2016. – 16 черв. – Режим доступу: http://infokava.com/lang-uk/41603-
aleksandr-onyschenko-odyoznyy-skandalnyy-bogatyy.html (дата запиту: 
24.11.2016). – Назва з екрана.

парламентар-утікач
У “Народному фронті” заявляють, що парламентар-утікач [Олек-
сандр Онищенко] міг мати для цього підстави.

Полянська Я. Онищенко оприлюднив аудіодокази. Від НАБУ вима-
гають це розслідувати [Електронний ресурс] / Яна Полянська // Ра-
діо Свобода : сайт інформ. служби. – 2016. – 6 груд. – Режим до-
ступу: http://www.radiosvoboda.org/a/28159934.html (дата запиту: 
08.12.2016). – Назва з екрана.

“раб” Коломойського

...Онищенко розповів, як був “рабом” Коломойського [Електронний ре-
сурс] // Depo.ua : сусп.-політ. портал для українців. – 2015. – 26 черв. – Режим 
доступу: http://www.depo.ua/ukr/money/naftogazoviy–nardep-onishchenko-
rozpoviv-yak-buv-rabom-kolomoyskogo-26062015161400  (дата запиту: 
29.11.2016). – Назва з екрана.
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світський лев
Світський лев Олександр Онищенко відомий у певних колах і як за-
всідник світських заходів. 

Хто такий Онищенко і в чому його підозрюють? [Електронний ресурс] 
// BBC Україна : веб-сайт Української служби Британської телерадіо-
мовної корпорації. – 2016. – 17 черв. – Режим доступу: http://www.
bbc.com/ukrainian/politics/2016/06/160616_onyshchenko_whois_sx  
(дата запиту:  28.11.2016). – Назва з екрана.

скандальний нардеп

Скандальний нардеп [Олександр Онищенко] зірвав допит у НАБУ [Елек-
тронний ресурс] // Обозреватель. – 2016. – 29 січ. – Режим доступу: http://
ukr.obozrevatel.com/politics/56784-skandalnij-nardep-zirvav-dopit-do-nabu.htm  
(дата запиту:  28.11.2016). – Назва з екрана.

скандально відомий український депутат
Скандально відомий український депутат Олександр Онищенко … за-
явив, що має намір відстоювати своє чесне ім’я в Європейскому Суді з 
прав людини.

Український депутат Олександр Онищенко заявив про наміри позива-
тися до України у Європейському Суді [Електронний ресурс] // Права 
людини в Україні : інформ. портал Харків. правозахисної групи. – 2016. 
– 15 серп. – Режим доступу: http://khpg.org/index.php?id=1471260927 
(дата запиту: 28.11.2016). – Назва з екрана.

славнозвісний коняр
Депутат Ради … славнозвісний коняр Олександр Онищенко влаштував 
пишне святкування свого 47-го дня народження.

Як Брежнєва на святі Онищенка в Італії торта різала [Електронний ре-
сурс] // Українська правда. ТаблоID. – 2016. – 3 квіт. – Режим досту-
пу: http://tabloid.pravda.com.ua/lounge/5700b7934478c/ (дата запиту: 
24.11.2016). – Назва з екрана.

фігурант справи по розкраданню газу
Ще одного фігуранта справи про розкрадання газу [Олександра Они-
щенка] посадили на два місяці [Електронний ресурс] // Українська прав-
да : сайт газети. – 2016. – 18 черв. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
news/2016/06/18/7112251/ (дата запиту: 02.12.2016). – Назва з екрана.

фігурант справи про “привласнення державного майна в особливо великих 
розмірах, учиненому у складі злочинної організації із залученням низки 
фіктивних підприємств”

За словами пана Холодницького, депутат фігурує у справі про “при-
власнення державного майна у особливо великих розмірах, вчинено-
му у складі злочинної організації з залученням низки фіктивних під-
приємств”.
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Хто такий Онищенко і в чому його підозрюють? [Електронний ресурс] 
// BBC Україна : веб-сайт Української служби Британської телерадіо-
мовної корпорації. – 2016. – 17 черв. – Режим доступу: http://www.
bbc.com/ukrainian/politics/2016/06/160616_onyshchenko_whois_sx 
(дата запиту: 28.11.2016). – Назва з екрана.

ще одне джерело політичної напруги
Чим це обернеться для “політичних еліт”, чи не стане Новинський ще 
одним джерелом політичної напруги, як ним уже став Онищенко, – не 
береться спрогнозувати ніхто.

Залізти в душу: як Рада забрала недоторканність у Новинського 
[Електронний ресурс] // Вгору. – 2016. – 10 груд. – Режим доступу: 
http://vgoru.org/index.php/vlada/item/10152-zalizty-v-dushu-yak-rada-
zabrala-nedotorkannist-u-novynskoho (дата запиту: 12.12.2016). – 
Назва з екрана.

Îðáàí Â³êòîð 

головний союзник Кремля в ЄС
Серед основних прибічників зближення Росії з Європою фігурує прі-
звище прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, якого називають 
головним союзником Кремля в ЄС. 

Басараб Л. Московський спрут: європейські “товаріщі” Кремля 
/ Леся Басараб // Свобода. – 2015. – 29 січ. – 4 лют. – С. 11.

Ïàâëè÷êî Äìèòðî

нев’янучий пасіонарій
Ось зі сцени пристрасно промо вляє нев’янучий пасіонарій Дмитро 
Павличко. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 45.

Ïàâëîâñüêèé Ãë³á

політичний тренер Януковича
Натомість програш Ющенка на користь “єдиного кандидата від влади” 
буцімто засвідчив проект, організований російським “Фондом обще-
ственного мнения” в особі відомого політичного “тренера” Янукови-
ча … Гліба Павловського. 

Лебідь Н. “Екзат бум” / Наталія Лебідь // Голос України. – 2004. – 
2 листоп. – С. 4.
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Ïàðàñþê Âîëîäèìèð

активіст ЄвроМайдану [Євромайдану] 
Активіст ЄвроМайдану [Володимир Парасюк],  сотник Самооборони, 
який “переломив хід історії”… 

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 63.

герой Майдану
Герой Майдану Парасюк, який нині служить у батальйоні Національ-
ної гвардії в Дніпропетровську, звернувся до тих, хто досі лишається на 
Майдані Незалежності, із закликом або повертатися до нормального 
життя, або йти воювати на південний схід. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 116.

сотник Самооборони, який переломив хід історії
Активіст ЄвроМайдану [Володимир Парасюк],  сотник Самооборони, 
який “переломив хід історії”… 

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 63.

сотник, що змінив Україну
– Про Вас часто кажуть: “хлопець, що змінив хід історії”, “сотник, що 
змінив Україну”, часто називають Вас героєм.

Володимир Парасюк: “Треба вчитися бути Громадянином”: [інтерв’ю 
з Володимиром Парасюком записала Дар’я Бавзалук] // Слово Про-
світи. – 2015. – 22–28 січ. – С. 1.

хлопець, що змінив хід історії
– Про Вас часто кажуть: “хлопець, що змінив хід історії” … часто на-
зивають Вас героєм.

Там само.

Ïàðóá³é Àíäð³é

нардеп-“хуліган”
Відповіді на питання, чи знімуть недоторканність із нардепів-“хуліганів” 
Андрія Парубія та Юрія Гримчака, чи притягатимуть їх до кримінальної 
відповідальності, пов’язані з багатьма чинниками, перш за все – з по-
зицією та діями “заукраїнців”. 
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Кулагіна Т. Опозиції не вдається створити хоча б видимість впливу на 
політичну ситуацію в країні [Електронний ресурс] / Тетяна Кулагіна 
// Закон і бізнес : сайт газети. – 2010. – 12 – 18 черв. – Режим доступу: 
http://zib.com.ua/ua/print/3191-za_zakonami_opirmatu.html (дата за-
питу: 03.11.2016). – Назва з екрана.

Ïàòð³àðõ Ê³ð³ë 

верховний духовник чужої країни
В історії України не було ще такого приниження нашого народу – верхо-
вний духовник чужої країни, кагебіст Гундяєв, благословляє на престол 
неграмотного крадія шапок, дрібного жуліка з донецьких туалетів [Вік-
тора Януковича]. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 381.

Гундяєв–Кіріл
Це [ініціатива про підпорядкування кримської єпархії Москві] було 
зроблено на догоду Гундяєву–Кірілу, який не одразу відважився це 
зробити. 

Там само. – С. 91.

нафтовий король 
Його [патріарха Кирила] називали … нафтовим королем. 

Подробиці святкування ювілею патріарха Кирила [Електронний ре-
сурс] // YouTubeua. – 2014. – 3 лют. – Режим доступу: https://www.
youtube.com/watch?v=0OjAxsSNwVs (дата запиту: 26.12.2015). – Назва 
з екрана.

російський шовініст у рясі попа
Президент Янукович, якого на трон благословив російський шовініст у 
рясі попа Кіріл, проводить промосковську лінію у внутрішній і зовніш-
ній політиці України. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 447.

слухняне знаряддя каґебістського президента
Хіба нинішній Московський патріарх [Кіріл] не перетворився в слухня-
не знаряддя каґебістського президента.

Гринів О. Третій сарай, або Спроби реанімувати сталінський ордизм 
// Літературна Україна. – 2017. – 19 січ. – С. 9.

спецемісар Путіна
А Патріарх був у ній [гаванській зустрічі Папи Римського з Московським 
Патріархом Кірілом] спецемісаром Путіна.
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Левицький М. Великий обман / Мирослав Левицький // Слово Про-
світи. – 2016. – 18–24 лют. – С. 4.

тютюновий контрабандист
Майбутній тютюновий контрабандист [Патріарх Кіріл]? [Електро-
нний ресурс] // Телеканал “Рівне 1”. – 2016. – 9 груд. – Режим доступу: http://6-
244.vds.campushost.net/Info/?id=75584 (дата запиту: 26.12.2016). – Назва з 
екрана.

тютюновий магнат
Його [патріарха Кирила] називали тютюновим магнатом…

Подробиці святкування ювілею патріарха Кирила [Електронний ре-
сурс] // YouTubeua. – 2014. – 3 лют. – Режим доступу: https: //www.
youtube.com/watch?v=0OjAxsSNwVs (дата запиту: 26.12.2015). – Назва 
з екрана.

тютюновий митрополит
В 1997 році журналіст “Московського комсомольця” Сергій Бичков 
опублікував серію статей про торгівлю сигаретами та алкоголем, на-
звавши в одній з них тодішнього голову ВЗЦЗ МП митрополита Смо-
ленського і Калінінградського (нині Патріарха Московського і всієї Русі) 
Кирила “тютюновим митрополитом”.

Тютюновий скандал [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енци-
клопедія – 2016. – 9 трав. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/
wiki/Тютюновий_скандал (дата запиту: 26.12.2016). – Назва з екрана.

тютюновий патріарх
Та чи справді вірить “тютюновий” патріарх [Кіріл], що й на небі пові-
рять у чистоту його правди?

Табачный митрополит [Електронний ресурс] // Newzz.in.ua. – 2010. 
– 31 лип. – Режим доступу: http://newzz.in.ua/main/1148847757-
tabachnyj-mitropolit.html (дата запиту: 26.12.2014). – Назва з екрана.

Ïàòð³àðõ Ô³ëàðåò 

“агент Антонов” 
Відважний хулитель патріарха Філарета [Дмитро Табачник],  якого з 
презирством називає “агентом Антоновим” (очевидно, всі священ-
нослужителі, які в радянські часи не мали жодних контактів із КДБ, зі-
бралися в Московському патріархаті!).

Час “дешевого клоуна”. Українська освіта: випробування горе-рефор-
мами / Сергій Квіт та ін. ; упоряд. Панченко В. – К. : [б. в.], 2011. – С. 53.

великий патріот
Під час другої каденції Кучма пом’якшив своє ставлення до УПЦ КП, 
але, на відміну від УПЦ МП, яка міцніла за підтримки Кучми та його 
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придворних меценатів, УПЦ КП зростала сама по собі, завдяки потягу 
мільйонів українців до власної церкви та стараннями … великого па-
тріота Патріарха Філарета.

Медведєв О. Януковичем навіяло. УПЦ МП під впливом москов-
ського керівництва від діалогу повертається до “противодействия” 
[Електронний ресурс] / Олег Медведєв // Українська правда : сайт 
газети. – 2010. – 30 берез. – Режим доступу: http://www.pravda.com.
ua/columns/2010/03/30/4898568/ (дата запиту: 11.03.2014). – Назва з 
екрана.

владика-державник

Яцульчак В. Владика-державник: позиція Філарета врятувала Київ-
ський патріархат від розколу й розчинення в “Русском мірє” [Електрон-
ний ресурс] / Володимир Яцульчак // Офіційний сайт УПЦ Київського Патріар-
хату. – 2012. – 11 лип. – Режим доступу: http://www.cerkva.info/gr/publications/
articles/2552-filaret.html (дата запиту: 10.11.2016). – Назва з екрана.

послідовний прихильник створення єдиної помісної церкви

– Ви послідовний прихильник створення єдиної Помісної Церкви.
Патріарх Філарет: “Населення Донбасу житиме добре, коли воно буде 
разом з усім українським народом” : [інтерв’ю зі Святійшим Патріар-
хаом Київським і всієї України-Руси Філаретом ред. газ. “Донеччина”  
записав Ігор Зоц]  // Слово Просвіти. – 2015. – 22–28 січ. – С. 6.

талановитий організатор

…УПЦ КП зростала сама по собі, завдяки потягу мільйонів українців 
до власної церкви та стараннями талановитого організатора ... 
Патріарха Філарета.

Медведєв О. Януковичем навіяло. УПЦ МП під впливом москов-
ського керівництва від діалогу повертається до “противодействия” 
[Електронний ресурс] / Олег Медведєв // Українська правда : сайт 
газети. – 2010. – 30 берез. – Режим доступу: http://www.pravda.com.
ua/columns/2010/03/30/4898568/ (дата запиту: 11.03.2014). – Назва з 
екрана.

четвертий перекладач Біблії на українську мову

– Ваша Світлосте, завдяки Вам усі книги для богослужінь перекладені 
українською, а Ви особисто є четвертим перекладачем Біблії на укра-
їнську мову. 

Патріарх Філарет: “Населення Донбасу житиме добре, коли воно буде 
разом з усім українським народом” : [інтерв’ю зі Святійшим Патріар-
хаом Київським і всієї України-Руси Філаретом ред. газ. “Донеччина”  
записав Ігор Зоц]  // Слово Просвіти. – 2015. – 22–28 січ. – С. 6.
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Ïàøèíñüêèé Ñåðã³é

депутат-снайпер

Правдіна К. “Депутат-снайпер” Пашинський призначений виконую-
чим обов’язки голови Адміністрації Президента [Електронний ресурс] 
/ Ксенія Правдіна // 1Info.net. – 2014. – 7 берез. – Режим доступу: http://
rabota.1info.net/stati-novosti-soobschenija/novosti/-deputat-snaiper-pashinskii-
priznachenii-vikonuyuchim-obov-jazki-golovi-adm-n-strac-prezidenta.html (дата 
запиту: 07.03.2014). – Назва з екрана.

депутат-стрілок

Дорошенко А. Як живе депутат-стрілок Пашинський [Електронний ре-
сурс] / Антон Дорошенко // Znaj.ua : інформ. портал. – 2017. – 7 січ. – Режим 
доступу: http://znaj.ua/news/politics/86404/ak-zhive-deputatstrilok-pashinskij-
video.html (дата запиту: 07.01.2017). – Назва з екрана. 

жадібний лузер 

Трійка жадібних лузерів Турчинова, Кожемякіна, Пашинського ведуть 
партію Тимошенко до остаточного упадку і з нечуваним нахабством 
збираються в’їхати особисто як “списочники” у наступне скликання 
Верховної Ради на залишках рейтингу Юлії Тимошенко.

Спасіченко О. Тетяна Чорновіл: дівчинка за викликом депутата Па-
шинського [Електронний ресурс] / Ольга Спасіченко // Національне 
бюро розслідувань України. – 2012. – 30 лип. – Режим доступу: http://
nacburo.org/?p=3836 (дата запиту: 01.08.2012). – Назва з екрана.

один із найодіозніших махінаторів у щурячій стаї Юлії Тимошенко

Сергій Пашинський, який втягнув Тетяну Чорновіл у брудну політичну 
оборудку, – один з найодіозніших махінаторів у щурячій стаї Юлії 
Тимошенко.

Там само.

партнер будівництва елітного котеджного комплексу

Народний депутат України від “Народного фронту” Сергій Пашин-
ський, який нещодавно опинився у скандалі, вистріливши у людину, 
володіє розкішним маєтком та є партнером будівництва елітного 
котеджного комплексу.

Дорошенко А. Як живе депутат-стрілок Пашинський [Електронний 
ресурс] / Антон Дорошенко // Znaj.ua : інформ. портал. – 2017. – 
7 січ. – Режим доступу: http://znaj.ua/news/politics/86404/ak-zhive-
deputatstrilok-pashinskij-video.html (дата запиту: 07.01.2017). – Назва 
з екрана. 
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Ïèâîâàðñüêèé Àíäð³é

менеджер паливних олігархів
Міністр інфраструктури Андрій Пивоварський – менеджер паливних 
олігархів.

Новий Кабмін: іноземці, менеджери олігархів, просто топ-менеджери 
та інвестбанкіри: чи це саме ті люди, яких чекала Україна? // Свобода. 
– 2014. – 4–10 груд. – С. 2.

Ïèëèïèøèí Â³êòîð

кандидат-фальшувальник
Серед “комуністок”, пише він [Олександр Аронець] у “Фейсбуці”, була 
одна з “бабусь Пилипишина” – у вересні 2014 вона стояла під судом, 
захищаючи кандидата-фальшувальника. 

Засудити комуністів – бракує відваги? : справу про заборону партії 
злочинців відкладають у довгий ящик // Свобода. – 2015. – 26 лют. – 
4 берез. – С. 7.

Ïèøíèé Àíäð³é 

права рука Яценюка
Михельсон О. “Права рука Яценюка” Андрій Пишний: створення єди-
ної партії на базі Об’єднаної опозиції – неминучий процес [Електронний 
ресурс] / Олександр Михельсон // Тиждень.ua : сайт вид. – 2012. – 7 груд. – 
Режим доступу: http://tyzhden.ua/Politics/66947 (дата запиту: 15.11.2016). – 
Назва з екрана.

Ï³í÷óê Â³êòîð

бухгалтер Кучми
Буденність: хрещеного батька української корупції – Кучму та його бух-
галтера – Пінчука російські вельможні длані поблажливо поляпали 
по щічках.

Подольський О. “Берегите Россию” [Електронний ресурс] / Олек-
сій Подольський // Справжня Українська правда : сайт газети. – 
2015. – 30 листоп. – Режим доступу: http://ukrpravda.net/index.
php?topic=36468.0 (дата запиту: 26.12.2016). – Назва з екрана.
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зять Кучми
...саме компаньйон Януковича Ахметов разом із зятем Кучми Пінчу-
ком “прихватизував” Криворіжсталь.

Борис Олійник пише новому президенту // Голос України. – 2014. – 
11 листоп. – С. 2.

зять Президента 
Окрім того, стверджує Бродський, “кандидатське” майбутнє Хорошков-
ського освятив … зять … Президента [Леоніда Кучми] Віктор Пінчук. 

Дідушок І. “Озимі” зійдуть восени? / Іван Дідушок // Голос України. – 
2004. – 9 січ. – С. 3.

кит-важковаговик вітчизняної олігархічної системи
Три “кити-важковаговики” вітчизняної олігархічної системи: Пінчук, 
Тарута, Ахметов.

А як же Вова Морда?!! Свіжі “одкровення” від олігарха Тарути про те, 
хто фінансує … “Свободу” // Свобода. – 2014. – 18–24 груд. – С. 7.

патрон виборчого блоку “Команди озимого покоління”
Окрім того, стверджує Бродський, “кандидатське” майбутнє Хорош-
ковського освятив “патрон” виборчого блоку “Команди озимого по-
коління” … Віктор Пінчук. 

Дідушок І. “Озимі” зійдуть восени? / Іван Дідушок // Голос України. – 
2004. – 9 січ. – С. 3.

Ï³õîâøåê Â’ÿ÷åñëàâ

ведучий “Епіцентру”
Водночас між користувачами мобільних телефонів активно курсувало 
повідомлення [“подзвони Піховшеку або напиши SMS”] з мобільним 
телефоном ... ведучого “Епіцентру” [В’ячеслава Піховшека ]... 

Скорик М. “День” не хоче цензора / Михайлина Скорик // Україна мо-
лода. – 2004. – 24 листоп. – С. 4.

ведучий програми “1+1=6”
До символічного бюлетеня потрапили наступні трудоголіки: Сергій Кі-
далов, … В’ячеслав Бреховшик [Піховшик],  ведучий програми “1+1=6”…

Степан Гавгавриш чи Горбоконь Педальний: хто в Україні найкозліший 
козел? // Україна молода. – 2004. – 18 листоп. – С. 8.

В’ячеслав Бреховшик
До символічного бюлетеня потрапили наступні трудоголіки: Сергій Кі-
далов, … В’ячеслав Бреховшик, ведучий програми “1+1=6”…

Там само.
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один із медійних ідеологів есдеків 

Водночас між користувачами мобільних телефонів активно курсувало 
повідомлення [“подзвони Піховшеку або напиши SMS”] з мобільним 
телефоном ... одного з медійних ідеологів есдеків [В’ячеслава Піхов-
шека ]...

Скорик М. “День” не хоче цензора / Михайлина Скорик // Україна мо-
лода. – 2004. – 24 листоп. – С. 4.

одіозний ведучий

Водночас між користувачами мобільних телефонів активно курсувало 
повідомлення [“подзвони Піховшеку або напиши SMS”] з мобільним 
телефоном одіозного ведучого [“Епіцентру” В’ячеслава Піховшека]... 

Там само.

“тіпа” журналіст, у якому ще не помер член партійного списку волковської 
партії “Демсоюз”

Натомість замість таких “рабів німих” чітко й нахабно говорить 
В’ячеслав Піховшек – “тіпа” журналіст, у якому ще не помер член 
партійного списку волковської партії “Демсоюз”.

Лиховій Д. Плюс-мінус 4105 / Дмитро Лиховій, Леся Шовкун // Украї-
на молода. – 2004. – 5 лют. – С. 4.

чистісінької води фарисей

До прикладу, одним із них [фарисеїв і книжників] є В’ячеслав Піховшек 
– чистісінької води фарисей…

Тримбач С. Страхи і жахи України / Сергій Тримбач // Україна молода. 
– 2004. – 12 листоп. – С. 5.

Ïëîòíèöüêèé ²ãîð 

ватажок бандитсько-терористичної організації “ЛНР”

“У разі якщо у розпорядженні СБУ відсутня інформація про проведен-
ня в місті Мінську (Республіка Білорусь) народним депутатом України 
Савченко Н. зустрічі з ватажками бандитсько-терористичних ор-
ганізацій “ЛНР” та “ДНР” Плотницьким І. та Захарченком О., а також 
відсутня інформація про підстави та обставини її проведення, прошу 
перевірити вказану інформацію та, за наявності підстав, вжити відпо-
відних заходів реагування”, – зазначив у листі С. Пашинський.

Чи знала СБУ про зустріч Савченко у Мінську // Голос України. – 2016. 
– 15 груд. – С. 2.
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ватажок “ЛНР”
14 листопада ватажок “ЛНР” Ігор Плотницький і підконтрольні йому 
“міністри” обіцяли жителям окупованих територій виплатити пенсії, 
зарплати і соціальні виплати до кінця місяця.

Чиновники “ЛНР” вкрали велику суму, кремлівські куратори та місце-
ві жителі розлючені [Електронний ресурс] // АНТИКОР : нац. антико-
рупційний портал. – 2016. – 17 листоп. – Режим доступу: http://antikor.
com.ua/articles/136232-chinovniki_lnr_vkrali_veliku_sumu_kremlivsjki_
kuratori_ta_mistsevi_hiteli_rozlj ucheni (дата запиту: 22.12.2016). – 
Назва з екрана.

ватажок луганських бойовиків
Ватажок луганських бойовиків Ігор Плотницький заявив, що замах на 
Арсена “Моторолу” Павлова – це “спроба Києва залякати Донбас”.

Ватажок луганських бойовиків прокоментував убивство “Мо-
тороли” [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2016. – 17 жовт. – Режим доступу: http://www.pravda.com.
ua/news/2016/10/17/7123883/ (дата запиту: 23.11.2016). – Назва 
з екрана.

ватажок луганських сепаратистів
Ватажок луганських сепаратистів Ігор Плотницький стверджує, що в 
так званій “ЛНР” готувалася спроба перевороту.

Плотницький розповів про спробу перевороту в “ЛНР” і “ДНР” [Електро-
нний ресурс] // Українська правда : сайт газети. – 2016. – 21 верес. – Ре-
жим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2016/09/21/7121300/ 
(дата запиту: 03.11.2016). – Назва з екрана.

ватажок місцевої окупаційної влади
Як пишуть нам луганчани, котрі залишилися в окупації, від місцевих 
ЗМІ вимагають регулярно й більш широко висвітлювати події за участю 
голови “ЛНР” Ігоря Плотницького, забезпечивши тим самим створення 
“позитивного іміджу” ватажка місцевої окупаційної влади…

Семенчук В. “Шкодимо ми “молодій республіці” тепер офіційно…” 
/ Влад Семенчук // Голос України. – 2016. – 7 груд. – С. 6.

ватажок “молодої республіки”
Як пишуть нам луганчани, котрі залишилися в окупації, від місцевих 
ЗМІ вимагають регулярно й більш широко висвітлювати події за участю 
голови “ЛНР” Ігоря Плотницького, забезпечивши тим самим створення 
“позитивного іміджу” ватажка ... “молодої республіки” загалом.

Там само.

ватажок підтримуваного Росією угруповання “ЛНР”
Ватажок підтримуваного Росією угруповання ЛНР [Ігор Плотниць-
кий], яке контролює південну частину Луганської області, схвально від-
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гукнувся про заклики до миру, прощення та діалогу, які озвучує депу-
тат Верховної Ради України Надія Савченко.

Ватажок “ЛНР” Плотницький назвав Савченко “миротворцем-одина-
ком” [Електронний ресурс] // МЕТА – новини. – 2016. – 24 лип. – Режим 
доступу: http://news.meta.ua/ua/archive/24.07.16/cluster:49780543-
Vatazhok-LNR-Plotnitskii-nazvav-Savchenko-mirotvortsem-odinakom/ 
(дата запиту: 03.11.2016). – Назва з екрана.

ватажок терористичної організації “ЛНР”
У вівторок, 1 листопада 2016 року, у судовому засіданні стосовно ва-
тажка терористичної організації “ЛНР” Ігоря Плотницького розпо-
чався допит свідків та потерпілих, заявлених державними обвинува-
чем – прокурором відділу прокуратури міста Києва.

Віра Савченко дала покази у суді щодо ватажка терористичної ор-
ганізації “ЛНР” Ігоря Плотницького [Електронний ресурс] // Генераль-
на прокуратура України : офіц. сайт. – 2016. – 1 листоп. – Режим досту-
пу: http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_
t=rec&id=1954 04 (дата запиту: 07.12.2016). – Назва з екрана.

ватажок терористів “ЛНР”

Ватажок терористів ЛНР Ігор Плотницький попросив заступника 
міністра економічного розвитку Росії Сергія Назарова профінансувати 
реконструкцію і відновлення роботи Родаківського водозабору.

Плотницький попросив у Росії грошей на воду для ЛНР [Електронний 
ресурс] // Gazeta.ua. – 2016. – 1 листоп. – Режим доступу: http://gazeta.
ua/articles/donbas/_plotnickij-poprosiv-u-rosiyi-groshej-na-vodu-dlia-
lnr/732146?mobile=true (дата запиту: 03.11.2016). – Назва з екрана.

гауляйте р казкової “ЛНР”

Замах на гауляйтера казкової “ЛНР” Ігоря Плотницького не викли-
кав ні народних маніфестацій, ні співчуття світової спільноти, ні скупої 
сльози Путіна.

Іронія дня: Плотницький звинувачує спецслужби США [Електронний 
ресурс] // Радіо 24. – 2016. – 8 серп. – Режим доступу: https://radio24.
ua/ironiya-dnya-plotnickij-zvinuvachuye-specsluzhbi-ssha_n97433 (дата 
запиту: 03.11.2016). – Назва з екрана.

глава невизнаної “ЛНР”

Ігор Плотницький, глава невизнаної “ЛНР”, висловив співчуття жите-
лям Донбасу у зв’язку із загибеллю Арсенія Павлова – “Мотороли”.

Плотницький заявив, що Порошенко обирає не мирний шлях, а шлях 
війни [Електронний ресурс] // Погляд. – 2016. – 17 жовт. – Режим 
доступу: https://pogliad.ua/ru/news/politics/plotnickiy-zayaviv-scho-
poroshenko-obirae-ne-mirniy-shlyah-a-shlyah-viyni-314424 (дата запи-
ту: 03.11.2016). – Назва з екрана.



Ìèêîëà ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ

252

глава самопроголошеної “ЛНР”

Лікарі діагностували ушкодження життєво важливих органів у глави 
самопроголошеної Луганської народної республіки Ігоря Плотницько-
го після замаху, повідомило “Інтерфаксу” джерело в лікарні.

Плотницький зазнав мінно-осколкових поранень печінки та селе-
зінки [Електронний ресурс] // Interfax-Україна : інформ. агентство. 
– 2016. – 6 серп. – Режим доступу: http://ua.interfax.com.ua/news/
general/362340.html (дата запиту: 03.11.2016). – Назва з екрана.

голова “ЛНР”

Як пишуть нам луганчани, котрі залишилися в окупації, від місцевих 
ЗМІ вимагають регулярно й більш широко висвітлювати події за участю 
голови “ЛНР” Ігоря Плотницького…

Семенчук В. “Шкодимо ми “молодій республіці” тепер офіційно…” 
/ Влад Семенчук // Голос України. – 2016. – 7 груд. – С. 6.

головний терорист “ЛНР”
На головного терориста ЛНР: ставленик Росії – нинішній глава теро-
ристичної організації Ігор Плотницький і три маловідомі кандидати.

Олійник М. Віддані на глум окупантам / Марія Олійник // Слово Про-
світи. – 2014. – 6–12 листоп. – С. 2.

жирний сепар Ігорьок
Жирний сепар Ігорьок їхав на машині,
Підірвався на фугасі – слава Україні!

“Сепар Ігорьок їхав на машині”. Київські ультрас присвятили Плотниць-
кому знущальну кричалку [Електронний ресурс] // ТСН : сайт інформ. 
агентства. – 2016. – 7 серп. – Режим доступу: http://tsn.ua/tsikavinki/
separ-igorok-yihav-na-mashini-kiyivski-ultras-prisvyatili-plotnickomu-
znuschalnu-krichalku-711394.html (дата запиту: 03.10.2016). – Назва 
з екрана.

керівник маріонеткової “ЛНР”

Керівник маріонеткової “ЛНР” Плотницький в лікарні, стан важкий 
[Електронний ресурс] // Закарпаття онлайн. – 2016. – 8 серп. – Режим доступу: 
http://zakarpattya.net.ua/News/159290-Kerivnyk-marionetkovoi-LNR-Plotnytskyi-
v-likarni-stan-vazhkyi (дата запиту: 03.11.2016). – Назва з екрана.

лідер бойовиків “ЛНР”

Лідер бойовиків “ЛНР” Плотницький дав наказ рвати підручники з 
української мови [Електронний ресурс] // ZIK : Західна інформ. корпора-
ція. – 2016. – 25 верес. – Режим доступу: http://zik.ua/news/2016/09/25/lider_
boyovykiv_lnr_plotnytskyy_dav_nakaz_rvaty_pidruchnyky_z_ukrainskoi_8 94572 
(дата запиту: 23.11.2016). – Назва з екрана.
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лідер бойовиків терористичної організаії “ЛНР”

Лідер бойовиків терористичної організації “Луганська народна рес-
публіка” Ігор Плотницкий залишається в лікарні Луганська.

Плотницький залишається в лікарні Луганська [Електронний ресурс] 
// Українська правда : сайт газети. – 2016. – 8 серп. – Режим доступу: 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/08/8/7117107/ (дата запиту: 
03.11.2016). – Назва з екрана.

лідер луганських сепаратистів
Після того, як лідер луганських сепаратистів Іго р Плотницький 
21 вересня заявив, що проти нього готувався заколот, який провалив-
ся, багато хто спочатку сприйняв це як чергове інформаційне вкидання 
чи самопіар сепаратиста.

Імітація 1937-го. Що означають репресії в “ЛНР” [Електронний ресурс] 
// Тиждень.ua : сайт вид. – 2016. – 29 верес. – Режим доступу: http:
//tyzhden.ua/Society/174969/PrintView (дата запиту: 25.11.2016). – 
Назва з екрана.

лідер самопроголошеної “линири”
…Інколи я з цікавістю спостерігаю, як лідери самопроголошених “ди-
нири” і “линири” [Ігор П’ятницький] опановують незвичну для них по-
літичну лексику.

Стороженко П. Взбесившийся “мир” / Павло Стороженко // Вечірня 
Полтава. – 2015. – 18 берез. – С. 26.

лідер самопроголошеної “ЛНР”

Бабенко С. Протистояння між лідером самопроголошеної “ЛНР” Плот-
ницьким і так званим “міністром МДБ ЛНР” Пасічником досягло сво-
го апогею [Електронний ресурс] / Сергій Бабенко // Антикорупційний рух 
В. Наливайченка: громад. організцація. – 2016. – 19 лип. – Режим доступу: 
http://korrupcia.net/news/protystoyannya-mizh-liderom-samoprogoloshenoyi-
lnr-plotnyckym-i-tak-zvanym-ministrom-mdb-lnr-1453 (дата запиту: 23.11.2016). 
– Назва з екрана.

лідер угруповання “ЛНР”
Лідер угруповання “ЛНР” Плотницький заявляє, що повернувся до 
роботи після замаху [Електронний ресурс] // Радіо Свобода : сайт інформ. 
служби. – 2016. – 9 серп. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/a/
news/27910185.html (дата запиту: 28.11.2016). – Назва з екрана.

маріонетка, нав’язана окупантом
…Український журналіст Віталій Портников, коментуючи заяву Надії 
Савченко про її готовність розпочати прямі переговори з ватажками 
самопроголошених “ДНР” [Олександром Захарченком] і “ЛНР” [Ігорем 
Плотницьким],  зазначив, вони – маріонетки, нав’язані окупантом. 



Ìèêîëà ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ

254

Експерт: Режисер проекту “Надія Савченко” – кум Путіна Медведчук 
[Електронний ресурс] // ZIK : Західна інформ. корпорація. – 2016. – 
7 черв. – Режим доступу: http://zik.ua/news/2016/06/07/chornovil_
kum_putina_medvedchuk_bezumovno_rezhyser_proektu_nadiya_
savchenko_706293 (дата запиту: 10.06.2016). – Назва з екрана.

нинішній глава терористичної організації

На головного терориста ЛНР: ставленик Росії – нинішній глава теро-
ристичної організації Ігор Плотницький і три маловідомі кандидати.

Олійник М. Віддані на глум окупантам / Марія Олійник // Слово Про-
світи. – 2014. – 6–12 листоп. – С. 2.

підірваний лідер “ЛНР”

Привіт підірваному лідеру ЛНР.
“Сепар Ігорьок їхав на машині”. Київські ультрас присвятили Плотниць-
кому знущальну кричалку [Електронний ресурс] // ТСН : сайт інформ. 
агентства. – 2016. – 7 серп. – Режим доступу: http://tsn.ua/tsikavinki/
separ-igorok-yihav-na-mashini-kiyivski-ultras-prisvyatili-plotnickomu-
znuschalnu-krichalku-711394.html (дата запиту: 03.10.2016). – Назва з 
екрана.

псевдокерівник [“ЛНР”]

Лавров назвав “ЛНР” Лаоською народною республікою, а псевдоке-
рівника Плотницького – Глобою [Електронний ресурс] // Українські Но-
вини : інформ. агентство. – 2016. – 9 серп. – Режим доступу: http://ukranews.
com/ua/news/443191-lavrov-nazvav-lnr-laoskoyu-narodnoyu-respublikoyu-
a-psevdokerivnyka-plotnyckogo-globoyu (дата запиту: 03.11.2016). – Назва 
з екрана.

ставленик Росії

На головного терориста ЛНР: ставленик Росії – ... Ігор Плотницький і 
три маловідомі кандидати.

Олійник М. Віддані на глум окупантам / Марія Олійник // Слово Про-
світи. – 2014. – 6–12 листоп. – С. 2.

український сепаратист

У ЗМІ стало відомо про те, що український сепаратист Ігор Плотниць-
кий отримав повістку до суду.

Ватажок “ЛНР” отримав “запрошення” до суду [Електронний ре-
сурс] // 7днів.info : інформ.-аналіт. інтернет вид. – 2016. – 10 серп. 
– Режим доступу: http://7dniv.info/politics/79236-vatazhok-lnr-otrimav-
zaproshennia-do-sudu.html (дата запиту: 23.11.2016). – Назва з екрана.



Ïîë³òè÷íå ñüîãîäåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè

255

Ïëþù ²âàí

аксакал української політики
Аксакали української політики ... Леонід М акарович та Іван Степано-
вич не змогли навіть почати процес пошуку домовленостей між двома 
кандидатами [Ющенком і Януковичем].

Іванів Д. Ультиматум, який скінчився / Данило Іванів // Україна моло-
да. – 2004. – 30 листоп. – С. 1.

батько держави
...батьки держави Леонід Макарович та Іван Степанович не змогли 
навіть почати процес пошуку домовленостей між двома кандидатами 
[Ющенком і Януковичем].

Там само.

відомий політик із дотепним почуттям гумору
Як спікер парламенту і як відомий політик з дотепним почуттям гу-
мору Іван Плющ мав певний вплив на культурне життя країни.

Костик В. Помер український політик Іван Плющ [Електронний ресурс] 
/ Володя Костик // Преса України. – 2014. – 26 черв. – Режим доступу: 
http://uapress.info/uk/news/show/29070 (дата запиту: 19.12.2016). – 
Назва з екрана.

Ïîâàë³é Òà¿ñ³ÿ

ница “пающая” регіоналка
Бо те, що можна хоч якось вибачити ницим “пающім” регіоналкам на 
кшталт “простоТаї” [Таїсії Повалій], важко підлягає прощенню у випад-
ку з оркестром під назвою “Прєзідентскій”. 

Бондаренко С. Скільки совісті у президента з “оркестром”?  / Стані-
слав Бондаренко // Літературна Україна. – 2015. – 1–8 січ. – С. 1.

просто Тая
Савчук Т. “Просто Тая” [Таїсія Повалій] на Україну повертатись не ба-
жає, бо – небезпечно … [Електронний ресурс] / Тарас Савчук // Media Life. 
Name. – 2015. – 25 лют. – Режим доступу: http://medialife.name/suspilstvo/149-
prosto-taya-na-ukrayinu-povertatis-ne-bazhaye-bo-nebezpechno.html (дата запи-
ту: 25.02.2015). – Назва з екрана.

Ïîäåðåâ’ÿíñüêèé Ëåñü

віртуоз суржику
Як віртуоза суржику до участі в судовому засіданні було запрошено 
Леся Подерев’янського…
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Богуславська А. Зґвалтування суржиком / Анастасія Богуславська 
// Україна молода. – 2004. – 8 черв. – С. 13.

Ïîëîæèíñüêèé Îëåêñàíäð 

“диджей” революційного Майдану
Разом із … Сашком Положинським він [Євген Нищук] був “діджеєм” 
революційного Майдану.

Вольвач П. “Щойно скінчився Майдан, я захворів” : [інтерв’ю з 
Олександром Положинським записав Павло Вольвач] [Електрон-
ний ресурс] // Газета по-українськи : інтернет-версія Gazeta.ua. – 
2006. – 21 листоп. – Режим доступу: http://gazeta.ua/articles/people-
newspaper/_sojno-skinchivsya-majdan-ya-zahvoriv/140001 (дата запи-
ту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

Ïîïîâ Îëåêñàíäð

януковичівський ставленик
Увійшовши в міністерство, Пивоварський негайно звільнив з нього всіх 
майданівців (у тім числі заступника міністра свободівця Андрія Бонда-
ренка, керівника Укртрансінспекції Валерія Черненка), натомість взяв 
собі в заступники такого собі Олександра Каву, який за часів янукови-
чівського ставленика Попова обіймав посаду радника глави КМДА з 
транспорту. 

Лагідна люстрація // Свобода. – 2015. – 26 лют. – 4 берез. – С. 5.

Ïîðîøåíêî Ïåòðî

“видатний” знавець української мови
“Видатний” знавець української мови Порошенко … знову опублічив 
українську вторинність у власній державі.

Фаріон І. Список мовних яничарів на чолі з президентом і прем’єр-
міністром / Ірина Фаріон // Слово Просвіти. – 2015. – 11–17 черв. – 
С. 2.

виходець із бізнес-кіл, якому близький економічний менталітет інших 
представників тих бізнес-кіл

У нас Президентом є виходець із бізнес-кіл, якому близький економіч-
ний менталітет інших представників тих бізнес-кіл.

Васюнець Н. Як живе головний спонсор Януковича? [Електронний ре-
сурс] / Наталія Васюнець // Діловий Переяслав. – 2016. – 23 листоп. 
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– Режим доступу: http://www.dilovyi.info/yak-zhyve-golovnyj-sponsor-
yanukovycha/ (дата запиту: 01.12.2016). – Назва з екрана.

відомий мармеладно-шоколадний король
Порошенко – відомий мармеладно-шоколадний король. 

Романова О. Порошенко – король шоколаду, мармеладу і ще дечого 
[Електронний ресурс] / Олена Романова // Factivist : інформ.-аналіт. 
вид. – 2016. – 24 лют. – Режим доступу: https://factivist.com.ua/ua/ 
corruption/poroshenko_korol_shokolada_i_marmelada_i_koe-chego_
esche.html (дата запиту:  23.11.2016). – Назва з екрана.

власник кондитерської корпорації Roshen [“Рошен”]
Петро Олексійович Порошенко … власник кондитерської корпорації 
Roshen. 

Петро Порошенко [Електронний ресурс] // Крик України. – Режим до-
ступу: http://ukrainecry.com/poroshenko/ua (дата запиту: 22.11.2016). 
– Назва з екрана. 

гарант консервації старої псевдоеліти
Новообраний президент [Петро Порошенко] не тільки не пішов шля-
хом радикальних реформ, а й став гарантом … консервації старої 
псевдоеліти.

Іванов М. Міхеїл в українській політиці: початок / Микола Іванов // Лі-
тературна Україна. – 2016. – 8 груд. – С. 1.

гарант олігархічного паритету 
Новообраний президент [Петро Порошенко] ... став гарантом олігар-
хічного паритету…

Там само.

головний корупціонер країни
Президент України Петро Порошенко очолив рейтинг головних коруп-
ціонерів країни, який склав журнал “Новое время” за результатами со-
ціологічного опитування. 

Країна – Корупціонерія… // Свобода. – 2016. – 13–19 жовт. – С. 6.

добрий олігарх
Зрештою, мало хто сумнівався в тому, що “добрий олігарх” [Петро По-
рошенко] рано чи пізно нагадає своїм підлеглим, з чиєї кишені їм пла-
тяться гроші – і все одно крах ілюзій завжди є болісним процесом.

Бондаренко К. “Наш ПоROSHENко”. Как родился Порошенко-политик 
[Електронний ресурс] / К. Бондаренко // Четверта влада : інформ. 
агентство. – 2004. – 11 лют. – Режим доступу: http://4vlada.net/partii-
lidery/nash-poroshenko-kak-rodilsya-poroshenko-politik (дата запиту: 
23.11.2016). – Назва з екрана.
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другий Янукович

На ділі [Петро Порошенко], це другий Янукович. 
Караванський С. Що робити з Порошенком? / Святослав Караван-
ський // Літературна Україна. – 2016. – 13 жовт. – С. 2.

дуже шоколадний диктатор

Грицик Ю. Дуже шоколадний диктатор [Петро Порошенко] [Елек-
тронний ресурс] / Юрій Грицик // Експрес – онлайн : оперативні нови-
ни України та світу. – 2015. – 12 листоп. – Режим доступу: http://expres.
ua/main/2015/11/12/159663-duzhe-shokoladnyy-dyktator (дата запиту: 
22.11.2015 ). – Назва з екрана.

екс-голова Ради Нацбанку

Рівно рік тому…2014-го … екс-голова Ради Нацбанку [Петро Порошен-
ко] … переміг у першому турі президентських виборів...

Рік Президента – сказане та зроблене Петром Порошенком // Коло. – 
2015. – 11–17 черв. – С. 12.

екс-міністр економіки в уряді Миколи Азарова

Рівно рік тому … 2014-го … екс-міністр економіки в уряді Миколи Аза-
рова [Петро Порошенко] … переміг у першому турі президентських ви-
борів…

Там само.

екс-міністр закордонних справ у Кабінеті Юлії Тимошенко

Рівно рік тому … 2014-го … екс-міністр закордонних справ у Кабінеті 
Юлії Тимошенко [Петро Порошенко] … переміг у першому турі прези-
дентських виборів, залишивши далеко позаду своїх опонентів.

Там само.

єдиний олігарх, який відкрито став на бік опозиції

Поводився [Петро Порошенко] доволі гідно, був єдиним олігархом, 
який відкрито став на бік опозиції… 

Малко Р. Петровська доба: про Порошенка без ілюзій [Електронний 
ресурс] / Роман Малко // Тиждень.ua : сайт вид. – 2014. – 29 трав. 
– Режим доступу: http://tyzhden.ua/Politics/111034 (дата запиту: 
20.06.2014). – Назва з екрана.  

“запеклий друг” Юлі [Тимошенко]

Бютівці розуміли, чому на посаду спікера нашоукраїнці вперто вису-
вають лише Петра Порошенка – “запеклого друга” Юлі [Тимошенко]...  

Яворівський В. На майдані / В. Яворівський // Літературна Україна. – 
2006. – 13 лип. – С. 3. 
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кандидат на імпічмент
До політики ж, а надто до керівництва Україною, таких осіб [Петро По-
рошенко] з подвійними стандартами і кандидатами на імпічмент на-
далі не допускати. 

Караванський Святослав. Що робити з Порошенком? // Літературна 
Україна. – 2016. – 13 жовт. – С. 2.

колишній секретар Ради національної безпеки та оборони
Рівно рік тому … 2014-го … колишній секретар Ради національної без-
пеки та оборони [Петро Порошенко] … переміг у першому турі пре-
зидентських виборів…

Рік Президента – сказане та зроблене Петром Порошенком // Коло. – 
2015. – 11–17 черв. – С. 12.

король шоколаду, мармеладу і ще дечого
Романова О. Порошенко – король шоколаду, мармеладу і ще дечо-
го. [Електронний ресурс] / Олена Романова // Factivist : інформ.-аналіт. вид. 
– 2016. – 24 лют. – Режим доступу: https://factivist.com.ua/ua/corruption/
poroshenko_korol_shokolada_i_marmelada_i_koe-chego_esche.html (дата запи-
ту:  23.11.2016). – Назва з екрана.

людина компромісів
Порошенко – людина компромісів, на відміну від того ж Коломой-
ського, – Березовець [Електронний ресурс] // Еспресо. – 2015. – 25 берез. 
– Режим доступу: http://espreso.tv/news/2015/03/25/poroshenko_lyudyna_
kompromisiv_na_vidminu_vid_toho_zh_kolomoyskoho_berezovec (дата запиту: 
29.11.2016). – Назва з екрана.

людина поважна, глибокоморальна, мудра
Наш Петро Олексійович – людина поважна, глибокоморальна, 
мудра…

Малко Р. Петровська доба: про Порошенка без ілюзій [Електронний 
ресурс] / Роман Малко // Тиждень.ua : сайт вид. – 2014. – 29 трав. 
– Режим доступу: http://tyzhden.ua/Politics/111034 (дата запиту: 
20.06.2014). – Назва з екрана.  

мовний яничар
Фаріон І. Список мовних яничарів на чолі з президентом [Петром Поро-
шенком] і прем’єр-міністром [Арсенієм Яценюком] / Ірина Фаріон // Сло-
во Просвіти. – 2015. – 11–17 черв. – С. 2.

найбагатша людина України
За даними Forbes за 2014, [Петро Порошенко] займає 7-е місце в спис-
ку найбагатших людей України...

Петро Порошенко [Електронний ресурс] // Крик України. – Режим до-
ступу: http://ukrainecry.com/poroshenko/ua (дата запиту: 22.11.2016). 
– Назва з екрана.
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найбільш проросійський Президент, який може бути в Україні
Доній О. Порошенко – найбільш проросійський президент, який може 
бути в Україні : [інтерв’ю з Олесем Донієм записав Павло Вуєць] [Електро-
нний ресурс] // Главком : інформ. агентство. – 2016. – 26 серп. – Режим досту-
пу: http://glavcom.ua/interviews/ (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

найбільш рейтинговий кандидат на посаду Президента України
Про … Петра Порошенка, найбільш рейтингового кандидата на по-
саду президента України, пише Вацлав Радзівінович.

О. Б. “Майдан пішов далі, ніж польська «Солідарність»” [Електрон-
ний ресурс] / Б. О. // Польське радіо. – 2014. – 5 квіт.– Режим до-
ступу: http://www.polradio.pl/5/115/Artykul/167464 (дата запиту: 
24.11.2016). – Назва з екрана.

найдинамічніший олігарх
На екваторі президентського терміну Петро Порошенко так і не визна-
чився, чого хоче: потрапити в підручники історії як успішний лідер кра-
їни або увійти в рейтинги Forbes як найдинамічніший олігарх.

Лещенко С. Половина п’ятого: що зробив Порошенко [Електронний 
ресурс] / Сергій Лещенко // Новое время. – 2016. – 17 груд. – Режим 
доступу: http://nv.ua/ukr/opinion/leshenko/polovina-p-jatogo-shcho-
zrobiv-poroshenko-331289.html (дата запиту: 27.12.2016). – Назва з 
екрана.

найменше зло серед “скакунів” у президентській гонці
Вважав [Ростислав Демчук],  що серед “скакунів” у президентській 
гонці Петро Порошенко є … найменшим злом. 

Демчук Р. Петро Порошенко і Придністровська мафія [Електронний 
ресурс] / Ростислав Демчук // АНТИКОР : нац. антикорупційний 
портал. – 2015. – 22 верес. – Режим доступу: http://antikor.com.ua/
articles/64469-mochanov_kogda_poroshenko_grozilsja_posaditj_treh_
svoih_druzej_ja_ne_ohidal_chto_pervym_ego_drugom_o (дата запиту: 
22.11.2016). – Назва з екрана.

наймолодший Президент за роки незалежності
Порошенко є наймолодшим Президентом України за роки незалеж-
ності.

Порошенко – наймолодший президент України [Електронний ресурс] 
// Волинські новини : інформ. агентство. – 2014. – 29 верес. – Ре-
жим доступу: http://www.volynnews.com/news/tabloid/poroshenko-
naymolodshyy-prezydent-ukrayiny/ (дата запиту: 23.11.2016). – Назва з 
екрана.

наймолодший Президент України
Порошенко – наймолодший президент України [Електронний ресурс] 
// Волинські новини : інформ. агентство. – 2014. – 29 верес. – Режим доступу: 
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http://www.volynnews.com/news/tabloid/poroshenko-naymolodshyy-prezydent-
ukrayiny/ (дата запиту: 23.11.2016). – Назва з екрана.

найоптимальніший за рівнем рейтингу кандидат серед “скакунів” у прези-
дентській гонці

Вважав [Ростислав Демчук], що серед “скакунів” у президентській гон-
ці Петро Порошенко є найоптимальнішим за рівнем рейтингу канди-
датом… 

Демчук Р. Петро Порошенко і Придністровська мафія [Електронний 
ресурс] / Ростислав Демчук // АНТИКОР : нац. антикорупційний 
портал. – 2015. – 22 верес. – Режим доступу: http://antikor.com.ua/
articles/64469-mochanov_kogda_poroshenko_grozilsja_posaditj_treh_
svoih_druzej_ja_ne_ohidal_chto_pervym_ego_drugom_o (дата запиту: 
22.11.2016). – Назва з екрана.

найуспішніший Президент
Чого прагне [Петро Порошенко] – потрапити в підручники історії як 
найуспішніший президент або до рейтингу Forbes як найдинамічні-
ший олігарх?

Лещенко С. Половина п’ятого: що зробив Порошенко [Електронний 
ресурс] / Сергій Лещенко // Новое время. – 2016. – 17 груд. – Режим 
доступу: http://nv.ua/ukr/opinion/leshenko/polovina-p-jatogo-shcho-
zrobiv-poroshenko-331289.html (дата запиту: 27.12.2016). – Назва з 
екрана.

наш Петро І
Судячи з того як прихід нашого Петра І [Петра Порошенка] ознамену-
вав блискучий перелом АТО, можна про що завгодно помріяти.

Малко Р. Петровська доба: про Порошенка без ілюзій [Електронний 
ресурс] / Роман Малко // Тиждень.ua : сайт вид. – 2014. – 29 трав. 
– Режим доступу: http://tyzhden.ua/Politics/111034 (дата запиту: 
20.06.2014). – Назва з екрана.  

“наш українець”
Вона [сесійна зала], наприклад, зустріла “нашого українця” й секрета-
ря Ради з питань національної безпеки та оборони Петра Порошенка 
незадоволеним гулом…

Волошка Л. Велике переформатування / Леся Волошка // Україна мо-
лода. – 2005. – 4 берез. – С. 4.

неабиякий майстер говоріння
Голова держави [Петро Порошенко] неабиякий майстер говоріння.

Базилевський В. Імітатори та фарисеї: лики і діяння / В. Базилевський 
// Слово Просвіти. – 2015. – 22–28 жовт. – С. 2.
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неформальний лідер неформального руху “Антимайдан”

Сьогодні він [Петро Порошенко], як висловився хтось із політологів, не-
формальний лідер неформального руху Антимайдан, мета якого по-
новлення системи Кучми-Януковича.

Там само.

один з інвесторів російської економіки

…Путін якось зіронізував, що його український колега [Петро Порошен-
ко] – один із інвесторів російської економіки, а його фабрика успішно 
працює, виплачує зарплату робітникам-росіянам та отримує прибуток. 

Широкий жест чи бізнесова доцільність?: Петро Порошенко нарешті 
закриває Липецьку фабрику в Росії – на третьому році війни… // Сво-
бода. – 2017. – 26 січ. – 1 лют. – С. 5.

один із стовпів “Нашої України”

Порошенко [Петро] – один із стовпів “Нашої України”…
Петро Порошенко: я готовий пожертвувати всім // Україна молода. – 
2004. – 17 черв. – С. 1.

однотуровий пан

…[Закон “Про державну службу”] передбачає іспит з української мови 
і належне знання державної мови, якою, до речі, пан однотуровий 
[Петро Порошенко] володіє на вкрай посередньому рівні.

Фаріон І. Список мовних яничарів на чолі з президентом і прем’єр-
міністром / Ірина Фаріон // Слово Просвіти. – 2015. – 11–17 черв. – 
С. 2.

однотуровий Президент

Так-от, пане однотуровий президенте [Петре Порошенко], хлопці ги-
нули на Майдані і зараз на війні, яку ви обізвали АТО, не за те, щоб 
розчинитися у глобалістичному місиві, а щоб збудувати сильну і непо-
вторну національну державу. 

Там само.

опозиційний олігарх

Опозиційний олігарх Петро Порошенко вже добре розуміє, чим загро-
жує велика залежність його виробництва від примх уряду РФ.

Казанський Д. Економічний союз з Росією: продовжити агонію : що 
дасть економічний союз із Росією українським олігархам [Електро-
нний ресурс] / Денис Казанський // Тиждень.ua : сайт вид. – 2014. 
– 14 лют. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Economics/101260 (дата 
запиту: 14.03.2014). – Назва з екрана.  
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основне гальмо в розв’язанні проблеми путінського мовного закону 
в Україні

Хто основне гальмо в розв’язанні проблеми путінського мовного за-
кону в Україні? [Його прізвище відоме всім, особливо тим, хто дружно 
й “далекоглядно” проголосував за цей однотуровий “дар” 25 травня 
2014 року: ПОРОШЕНКО.] 

Фаріон І. Президенте Порошенко! Встати! Суд іде! А ви де? / Ірина 
Фаріон // Слово Просвіти. – 2016. – 24–30 листоп. – С. 2.

особа з подвійними стандартами
До політики ж, а надто до керівництва Україною, таких осіб [Петро По-
рошенко] з подвійними стандартами і кандидатами на імпічмент на-
далі не допускати. 

Караванський С. Що робити з Порошенком? / Святослав Караван-
ський // Літературна Україна. – 2016. – 13 жовт. – С. 2.

офшорний Президент
У разі ж виборів – хоч нова, хоч стара ЦВК – глядіти прозорість вибор-
чого процесу і не допускати фальшувань, до яких може вдатися оф-
шорний Президент [Петро Порошенко]. 

Караванський С. Що робити з Порошенком? / Святослав Караван-
ський // Літературна Україна. – 2016. – 13 жовт. – С. 2.

патріотичний русифікатор
У дослідженні Центру Разумкова “Ідентичність громадян України в но-
вих умовах”, оприлюдненому в червні 2016 року, переконливо спрос-
товано слова “патріотичного” русифікатора Порошенка: “Україн-
ська мова є рідною для 73% учасників АТО, їх рідних і близьких”.

Марусик Т. Захист української мови після Революції гідності: органи 
державної влади і громадські організації – партнери чи антагоністи? 
/ Тарас Марусик // Слово Просвіти. – 2016. – 27 жовт. – 2 листоп. – С. 4.

перший маркатор своїх кондитерських виробів мовою окупанта
“Видатний” знавець української мови Порошенко – перший марка-
тор своїх кондитерських виробів мовою окупанта … знову опублічив 
українську вторинність у власній державі.

Фаріон І. Список мовних яничарів на чолі з президентом і прем’єр-
міністром / Ірина Фаріон // Слово Просвіти. – 2015. – 11–17 черв. – 
С. 2.

підступніше зло, ніж Янукович
Він [Петро Порошенко] є підступнішим злом, ніж Янукович, але вони 
діти абсолютно однієї системи.

Олесь Доній: Порошенко – найбільш проросійський президент, який 
може бути в Україні: [інтерв’ю з Олесем Донієм записав Павло Вуєць] 
[Електронний ресурс] / Павло Вуєць // Главком : інформ. агентство. 
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– 2015. – 26 серп. – Режим доступу: http://glavcom.ua/interviews/oles-
doniy-poroshenko-naybilsh-prorosiyskiy-prezident-yakiy-mozhe-buti-v-
ukrajini-369162.html/ (дата запиту: 22.11.2016). – Назва з екрана.

помазаник, вибраний доброю половиною українського народу під гучні 
сальви гранатометів, ПЗРК та іншого мілітарного дива

Всемогутній Федорович [Віктор Янукович] тепер сидить у кролячій норі 
десь на благословенній Ростовщині, боячись висунути носа, а його міс-
це за лічені дні посяде інший помазаник [Петро Порошенко], вибра-
ний, хоч як це дивно, доброю половиною українського народу під гучні 
сальви гранатометів, ПЗРК та іншого мілітарного дива.

Малко Р. Петровська доба: про Порошенка без ілюзій [Електронний 
ресурс] / Роман Малко // Тиждень.ua. – 2014. – 29 трав. – Режим до-
ступу: http://tyzhden.ua/Politics/111034 (дата запиту: 20.06.2014). – 
Назва з екрана.  

слухняний утілювач “мовного” закону Путіна під прізвиськами Ківалова–
Колесніченка

“Видатний” знавець української мови Порошенко – … слухняний вті-
лювач “мовного” закону Путіна під прізвиськами Ківалова–Колесні-
ченка – знову опублічив українську вторинність у власній державі.

Фаріон І. Список мовних яничарів на чолі з президентом і прем’єр-
міністром / Ірина Фаріон // Слово Просвіти. – 2015. – 11–17 черв. – 
С. 2.

справді український Президент
Він [Петро Порошенко] може стати справді українським Президентом.

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 246.

теперішній “Головний Кум”
До речі, одне з перших передбачень того, що теперішній “Головний 
Кум” [Петро Порошенко] може стати Президентом України, ще задовго 
до Майдану з’явилося саме в “Літературній Україні” (№ 44, 14 листо-
пада 2013 р.).

Бондаренко С. Повний “МінСтець”, або Чи вбиває Кабмін нашу куль-
туру, чи тільки важко ранить? / Станіслав Бондаренко // Літературна 
Україна. – 2014. – 18 груд. – С. 1.

трикольорний прапорець Путіна на карті української закривавленої 
культури

Порошенко – трикольорний прапорець Путіна на карті української 
закривавленої КУЛЬТУРИ.

Фаріон І. “Росія – це вид країни, що виробляє людське нещастя” / Іри-
на Фаріон // Слово Просвіти. – 2015. – 16–22 лип. – С. 3.
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україноцентрична особа
Україна обере того, хто позиціонує себе як україноцентрична особа. 
[Тобто – Порошенка або Тимошенко, які передбачалися лідерами пе-
регонів і такими справді стали.]

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 245.

улюблений дядя солодунів 
Улюблений дядя солодунів і екс-міністр Петро Порошенко шоколадом 
насолоджуватися не може, а от вечірніми походеньками на концерти 
– чому б і ні.

Азаров забезпечив дружині веселий вечір [Електронний ресурс] 
// Українська правда. ТаблоID. – 2011. – 28 верес. – Режим доступу: 
http://tabloid.pravda.com.ua/photos/4e83017c7e2eb/ (дата запиту: 
15.11.2016). – Назва з екрана. 

успішний лідер країни
На екваторі президентського терміну Петро Порошенко так і не визна-
чився, чого хоче: потрапити в підручники історії як успішний лідер кра-
їни або увійти в рейтинги Forbes як найдинамічніший олігарх.

Лещенко С. Половина п’ятого: що зробив Порошенко [Електронний 
ресурс] / Сергій Лещенко // Новое время. – 2016. – 17 груд. – Режим 
доступу: http://nv.ua/ukr/opinion/leshenko/polovina-p-jatogo-shcho-
zrobiv-poroshenko-331289.html (дата запиту: 27.12.2016). – Назва з 
екрана.

цукерковий магнат
Рівно рік тому, 25 травня 2014-го, цукерковий магнат [Петро Поро-
шенко] … переміг у першому турі президентських виборів, залишивши 
далеко позаду своїх опонентів. 

Рік Президента – сказане та зроблене Петром Порошенком // Коло. – 
2015. – 11–17 черв. – С. 12.

шоколадний барон
Але з огляду на його [Петра Порошенка] незрозумілі кадрові призна-
чення, ухвалення неконституційних і відкрито антиукраїнських законо-
проектів, здійснення антиукраїнських вчинків вирішив пролити світло 
громадянам України про те, що Петро Порошенко не лише “Шоколад-
ний” барон…

Демчук Р. Петро Порошенко і Придністровська мафія [Електронний 
ресурс] / Ростислав Демчук // АНТИКОР : нац. антикорупційний 
портал. – 2015. – 22 верес. – Режим доступу: http://antikor.com.ua/
articles/64469-mochanov_kogda_poroshenko_grozilsja_posaditj_treh_
svoih_druzej_ja_ne_ohidal_chto_pervym_ego_drugom_o (дата запиту: 
22.11.2016). – Назва з екрана.
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шоколадний заєць

Значно меншу кількість, проте не менш яскраву за емоційним забарв-
ленням, становлять перифрази імен інших сучасних політичних діячів: 
гарант Конституції, великий пасічник (Віктор Ющенко), шоколадний 
заєць (Петро Порошенко)…

Кобзар А. Найпомітніші фігури сучасного політичного життя крізь приз-
му перифразу (за матеріалами ЗМІ) [Електронний ресурс] / А. Кобзар 
// Матеріали П’ятої науково-практичної конференції “Журналістська 
освіта на Сумщині : набутки й проблеми” (27–28 травня 2009 року). 
– Режим доступу: http://vuzlib.com.ua/articles/book/16039-JUvіlejj_
mikoli_gogolja_na_st/5.html  (дата запиту: 09.12.2016). – Назва 
з екрана.

 шоколадний король

Навіть на початках Майдану наш “шоколадний король” [Петро Поро-
шенко] тримався в тіні трійки політиків, лідерів опозиції, які претенду-
вали на роль лідерів Майдану. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 248.

шоколадний мільярдер

Вони [чиновники] кажуть, що “шоколадний мільярдер” [Петро Поро-
шенко] обіцяв поставити європейців до відома, коли буде готовий [до-
кумент – угода з ЄС].

WSJ Порошенко просить відтермінувати підписання угоди [Елек-
тронній ресурс] // День : сайт газети. – 2014. – 28 серп. – Режим 
доступу: http://day.kyiv.ua/uk/news/280514-wsj-poroshenko-prosit-
vidterminuvati-pidpisannya-ugodi (дата запиту: 23.11.2016). – Назва з 
екрана.

ще один Петро І [Пьотр І]

Варто вдаватися в таких випадках до історичних аналогій чи ні – пи-
тання неоднозначне, але хоч-не-хоч спадає на думку ще один Пьотр І, 
який пройшовся кривавим плугом по українській землі.

Малко Р. Петровська доба: про Порошенка без ілюзій [Електронний 
ресурс] / Роман Малко // Тиждень.ua : сайт вид. – 2014. – 29 трав. 
– Режим доступу: http://tyzhden.ua/Politics/111034 (дата запиту: 
20.06.2014). – Назва з екрана.  
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Ïîðòíîâ Àíäð³é

головний правник в Адміністрації Януковича
Головний правник в Адміністрації Януковича сьогодні мешкає у Мо-
скві…

Хоменко С. Команда Януковича від А до Я: одні ще тут, інші да-
леко [Електронний ресурс] / Святослав Хоменко // BBC Україна : 
веб-сайт Української служби Британської телерадіомовної кор-
пора  ції. – 2015. – 20 лют. – Режим доступу: http://www.bbc.com/
ukrainian/politics/2015/02/150220_yanukovych_team_sx (дата запиту: 
09.12.2016). – Назва з екрана.

одіозний  БЮТівець (бютівець)
А одіозний БЮТівець Андрій Портнов … вважає, що повноваження Па-
сенюка наприкінці року автоматично не закінчуються. 

Леонов І. Воїни в мантіях / Іван Леонов // Україна молода. – 2009. – 
10 груд. – С. 1.

Ïðàâäèâèé óêðà¿íñüêèé ïîë³òèê

папуга какапо
Правдивого політика можна порівняти з новозеландським папугою 
какапо – кілька цих надзвичайно рідкісних птахів у природі нібито ще 
існує, але їх майже ніхто ніколи не бачить.

Шовкун Л. Олександр Волков: Я почекаю, на чий … муха сяде / Леся 
Шовкун // Україна молода. – 2004. – 4 черв. – С. 4.

Ïðàö³âíèê ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â

кат у погонах
П’яний кат у погонах [працівник правоохоронних органів] намагався 
вибити у пенсіонера зізнання у злочині, до якого той не був причетний.

Галчин О. Убивство по-ментівськи / Олексій Галчин // Україна молода. 
– 2004. – 4 черв. – С. 13.

Ïðàö³âíèêè Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿

виборчкомівці
…виборчкомівці [працівники Центральної виборчої комісії] складають 
докупи циферки сфальсифікованих результатів.
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Волошка Л. Тому що Ющенко!: юридичні підстави для масових акцій 
протесту і визнання переможцем виборів опозиціонера / Леся Во-
лошка // Україна молода. – 2004. – 23 листоп. – С. 4.

головні рахівники країни
Під безперервний “гудок” автомобільних клаксонів, яким кожен дру-
гий (а то й більше) автомобіліст, проїжджаючи повз ЦВК, нагадує голо-
вним “рахівникам” країни [працівникам Центральної виборчої комісії], 
що народ не спускає з них ока…

Волошка Л. Тому що Ющенко! : юридичні підстави для масових акцій 
протесту і визнання переможцем виборів опозиціонера / Леся Во-
лошка // Україна молода. – 2004. – 23 листоп. – С. 4.

центрвиборчкомівське військо
Звісно, Сергію Ківалову та його центрвиборчкомівському “війську” 
[працівникам Центральної виборчої комісії] в ці дні теж нелегко.

Там само.

Ïðèñÿæíþê Àíàòîë³é

один із стовпів режиму Януковича
Один із стовпів режиму Януковича – колишній голова Київської ОДА 
Анатолій Присяжнюк – провів новорічний “корпоратив”, на який заві-
тали як колишні, так і багато нинішніх голів РДА та управлінь ОДА.

Тягнибок О. Прикмета часу: в Кабміні “рулять” бізнесмени-сумісники 
/ Олег Тягнибок // Свобода. – 2015. – 29 січ. – 4 лют. – С. 5.

Ïðèñÿæíþê Ìèêîëà 

український міністр із сирного питання
Росія не прийняла українського міністра з сирного питання [Миколу 
Присяжнюка] [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт газети. – 2012. 
– 9 лют. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2012/02/9/6958446/ 
(дата запиту: 15.11.2016). – Назва з екрана.

хлібінвестміністр
“Хлібінвестміністр” [Микола Присяжнюк] 

Вінничук Ю. Рейтинг офіційних мільйонерів в уряді Азарова [Елек-
тронний ресурс] / Юрій Вінничук // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2012. – 7 трав. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/ 
publications/2012/05/7/322908/view_print/ (дата запиту: 14.11.2016). 
– Назва з екрана.
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Ïðèõèëüíèêè Â³êòîðà Þùåíêà

“коричневі нашоукраїнці”
Зараз тема “коричневих нашоукраїнців” домінує у висвітленні про-
владними ЗМІ передвиборчої кампанії лідера “НУ” Віктора Ющенка.

Рубрика Новини плюс: відповідальність // Україна молода. – 2004. – 
5 серп. – С. 3.

Ïóñòîâãàð Îëåã 

керманич полтавського Євромайдану
Розмову голів ОДА Удовіченка й облради Івана Момота з … кермани-
чами полтавського Євромайдану – Петром Вороною (“Удар”) й Оле-
гом Пустовгаром (“За Україну!”) – показували в ефірі обласного теле-
бачення. 

Шебеліст С. На хвилях революційного протесту : хроніка полтавсько-
го Євромайдану / Сергій Шебеліст // Рідний край : альманах Полтав-
ського національного педагогічного університету. – 2015. – № 2 (33). 
– С. 40.

Ïóò³í Âîëîäèìèð

батько брехні 
До того ж і на озброєнні у Росії найпотужніший засіб самого батька 
брехні [Володимира Путіна]! [Адже всім було сказано чітко: Хто не по-
вірить – “будєм мочіть в сартірах”…]

Грабовський В. Шторм наближає вітрило подвигу / Віктор Грабов-
ський // Слово Просвіти. – 2016. – 8–14 верес. – С. 2.

великий вождь-тиран
Але Путін – це не Сталін, хай як йому хочеться сприймати себе як вели-
кого вождя-тирана. 

Дроздовський Д. Ніч Нємцова / Дмитро Дроздовський // Літературна 
Україна. – 2015. – 5 берез. – С. 3.

високий кремлівський гість
Так чи інак, а з чогось треба починати, а то інші он всерйоз об’єднуються 
(інтегруються, по-сучасному), а ми, даруйте, “сопли жуем”, як доволі 
авторитетно заявив у нашому Національному Університеті високий 
кремлівський гість – Президент Росії [Володимир Путін].

Чорний В. Як українцям облаштувати Росію / Володимир Чорний // Лі-
тературна Україна. – 2004. – 29 січ. – С. 1.



Ìèêîëà ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ

270

висуванець КДБ
Не варто забувати, що Російська православна церква працювала як 
філія КДБ, а тепер його висуванець [Володимир Путін] на посаді пре-
зидента Російської федерації. 

Гринів О. “Потолочення” національної ідеї, або Маніфест “колорад-
ського” демонтажу Української держави / Олег Гринів // Літературна 
Україна. – 2016. – 11 серп. – С. 4.

воєнний злочинець
Серед українців та й більшості цивілізованих людей і народів, мабуть, 
мало тих, хто не вважає Владіміра Путіна воєнним злочинцем. 

Лозинський А. Воєнний злочинець / Аскольд Лозинський // Літера-
турна Україна. – 2017. – 26 січ. – С. 1.

гебешний карлик
[Путіну треба отримати реванш за поразку в 2004-му.] Бо існує ця ба-
нальна мстивість “гебешного карлика”.

Завітій Б. “Доки поруч оця ФСБшна імперія, життя нам не буде” / Бог-
дан Завітій, Олена Павлова // Слово Просвіти. – 2014. – 25–31 груд. 
– С. 4.

гебіст-рашист
Найнезбагненніше: як той народ, який народив Толстого і Достоєвсько-
го, Чехова і академіка Сахарова, за 15 років перетворено гебістом-
рашистом [Володимиром Путіним] на народ-ідіот, на православний 
талібан?! 

Бондаренко С. Майдани і магнати : поеми-кліпи / Станіслав Бонда-
ренко. – К. : Український пріоритет, 2014. – С. 117.

Гітлер-2
Гітлер-2 [Володимир Путін] знає добре, що з конфлікту він не вийде 
до повної окупації України, але переконувати в цьому західних хлоп-
чиків не хоче.

Караванський С. Ходи Гітлера-2 / Святослав Караванський // Літера-
турна Україна. –2016. – 5 трав. – С. 2.

головний агресор
Якщо Кучма їде в Росію і дружньо перемовлятиметься там із головним 
агресором Путіним – і це все толерується тим, хто за своїми обов’язками 
має бути гарантом безпеки, територіальної цілісності Української дер-
жави – це називається зрада національних інтересів України. 

Хмара С. Наша головна зброя – правда / Степан Хмара // Слово Про-
світи. – 2015. – 24–30 груд. – С. 3.
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гросмейстер українофобії
Хто є Путін, цей гросмейстер українофобії? 

Бурбан В. Парапутінський синдром Росії і вічнозелене українське бла-
годушшя / Володимир Бурбан // Літературна Україна. – 2015. – 19 лют. 
– С. 7.

двоголовий – безголовий царьок
Особливо стурбований двоголовий – безголовий царьок [Володимир 
Путін] імовірністю приїзду на урочистості до Києва лідерів провідних 
країн світу: до Москви, бач, не їдуть, гребують; то чи не відлякнути їх 
від “нєзалєжной акраїни”, від ненависних самостійників укрів!

Юрченко П. Бомба може вибухнути будь-де… / Петро Юрченко // Лі-
тературна Україна. – 2016. – 18 серп. – С. 5.

деспот, який використовує людський потенціал задля вбивства інших 
людей

Російська людина не має зла в серці, вона тільки може бути обдуре-
ною деспотом, який використовує людський потенціал задля убив-
ства інших людей [Володимиром Путіним]. 

Дроздовський Д. Ніч Нємцова / Дмитро Дроздовський // Літературна 
Україна. – 2015. – 5 берез. – С. 3.

другий державний Президент України
До речі, можна підкинути потенційному “Президентові” ще одну ідею: 
надати, скажімо, Володимирові Путіну статус “другого державного 
Президента України”.

Кріт З. Тому що НЕ патріот / Зоряна Кріт // Україна молода. – 2004. – 
29 верес. – С. 3.

званий Путя
Але все іде, минає,
Вже й обіцянок нема,
Званий Путя лиш стріляє,
А хто проти – то тюрма.

Паламарчук М.  Другий лист східному брату [Електронний ресурс] 
/ Микола Паламарчук // Клуб Поезії. – 2016. – 5 січ. – Режим доступу: 
http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=633712 (дата запиту: 
03.12.2016). – Назва з екрана. 

звір огидної породи
Це звір [Володимир Путін] огидної породи…

Другий фронт Ліни Костенко // Голос України. – 2015. – 21 берез. – С. 8.

кат, який перетворив усю Росію у в’язницю посиленого режиму
“Віримо, що земне пекло, яке Ви [журналіст Укрінформу Роман Сущен-
ко] переживаєте, з Божою допомогою скоро закінчиться, а кат, який 
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перетворив усю Росію у в’язницю посиленого режиму, закінчить своє 
існування, як і всі тирани в історії людства”. 

Священик УПЦ КП у Підмосков’ї привітав Сущенка з Різдвом [Електро-
нний ресурс] // Укрінформ. – 2017. – 6 січ. – Режим доступу: https://
www.ukrinform.ua/rubric-volususenku/2152421-svasenik-upc-kp-u-
pidmoskovi-privitav-susenka-z-rizdvom.html (дата запиту: 07.01.2017). 
– Назва з екрана. 

колишній працівник спецорганів
В. Путін як колишній працівник спецорганів краще за будь-кого іншого 
знав, чим є нинішня влада в Україні. 

Маслак П. Навіщо так грубо, “гаспада”? / Петро Маслак // Голос Укра-
їни. – 2004. – 3 листоп. – С. 10.

копія Сталіна
Він [Володимир Путін ] – копія [Сталіна]. 

Дроздовський Д. Ніч Нємцова / Дмитро Дроздовський // Літературна 
Україна. – 2015. – 5 берез. – С. 3.

Кощій Безсмертний російської політики
Каспарук В. Владімір Путін стає Кощієм Безсмертним російської по-
літики [Електронний ресурс] / Віктор Каспарук // Тиждень.ua : сайт вид. – 
2012. – 17 квіт. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/World/47721 (дата запиту: 
15.11.2016). – Назва з екрана.

кремлівський альфа-самець
Які там діти, який там гуманізм, яка там вселюдськість, коли кремлів-
ський “альфа-самець” вирішив нагнути “піндосів”? 

Грабовський С. На що ще наважиться Кремль у боротьбі проти “кля-
того Заходу”? [Електронний ресурс] / Сергій Грабовський // Тиж-
день.ua : сайт вид. – 2013. – 16 січ. – Режим доступу: http://mobile.
tyzhden.ua/Columns/50/69860 (дата запиту: 15.11.2016). – Назва 
з екрана.

кремлівський божевільний
На жаль, вони [етнічні українці Придністров’я і Донбасу] маріонетки у 
грі кремлівського божевільного [Владимира Путіна].

Задністровський О. Донбасові готують долю Придністров’я / Олесь 
Задністровський [Електронний ресурс] // Погляд. – 2016. – 28 лют. 
– Режим доступу: https://pogliad.ua/news/ukraine/donbasovi-gotuyut-
dolyu-pridnistrov-ya-138120 (дата запиту: 03.03.2016). – Назва з екрана.

кремлівський владика
Війну, яку ведуть чоловіки, знайомі Трегубовій не з чуток: Володимир 
Путін, кремлівський владика … і Борис Березовський…

Der Tagesspiegel. Наодинці з Кремлем [Електронний ресурс] 
// NEWSru.ua. – 2007. – 30 лип. – Режим доступу: http://www.newsru.
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ua/press/30jul2007/tregubova.html (дата запиту: 23.08.2007). – Назва 
з екрана.

кремлівський володар Путін-ВВП
…З часом набутком сатиричного фольклору стали й інші одіозні діячі – 
голова ЦВК Ківалов-Кидалов, кремлівський володар Путін-ВВП…

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 5.

кремлівський Гітлер
Сьогодні це питання [чи міг би президент Рузвельт схвалити окупацію 
Чехословаччини Адольфом Гітлером?] турбує американців: Д. Трамп – 
кандидат на президента США від республіканців висловлює бажання 
схвалити окупацію українського Криму, і не тільки, кремлівським Гіт-
лером [Володимиром Путіним]. 

Караванський С. Відкритий лист до сенатора США Джона Мак Кейна 
/ Святослав Караванський // Літературна Україна. – 2016. – 18 серп. 
– С. 1.

кремлівський Гітлер-2
Ужив сили кремлівський Гітлер-2 [Володимир Путін], й на поміч йому 
спішить кандидат у президенти США від республіканців Дональд 
Трамп. 

Караванський С. Що врятує світ? / Святослав Караванський // Літера-
турна Україна. – 2016. – 9 серп. – С. 3.

кремлівський гоблін
Чи не були ми всі, євромайданівці, пішаками в руках кремлівського го-
бліна [Володимира Путіна]? 

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 157.

кремлівський диктатор
Більше того, складається враження, що Ватикан намагається створити 
Путіну образ миротворця, вручивши кремлівському диктатору ме-
дальйон із зображенням “ангела-миротворця”. 

Богдан В. Про наболіле : збірка / Василь Богдан. – Полтава, 2016. – 
С. 175.

кремлівський диявол
[І хоча сила її (війни) й наповнення страшніші від попередньої, хоча 
вона забрала тисячі молодих життів та обернула край на руїну, все 
одно вона всього лиш – антитерористична операція.] Щоб не розсер-
дить кремлівського диявола і щоб не захитався раптом під ним трон та 
ще більше не оскаженів той легіон, який він у собі носить. 
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Мотрич К. Непроминущі “кровосісі”, або Злети і падіння державот-
ворення / Катерина Мотрич // Слово Просвіти. – 2016. – 29–31груд. 
– С. 2.

кремлівський інтриган 
То Помаранчева революція, фіаско ним [Володимиром Путіним] фаво-
ритизованого Януковича – як ляпас кремлівському інтригану. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 64.

кремлівський карлик
Орбану до душі агресивна політика кремлівського карлика: у липні він 
заявив, що його країна повинна змінити ліберальну демократію на 
таку модель державного устрою, як у Росії, Туреччині, Китаї, Сингапурі. 

Басараб Л. Московський спрут: європейські “товаріщі” Кремля / Леся 
Басараб // Свобода. – 2015. – 29 січ. – 4 лют. – С. 11.

кремлівський маніяк
Сьогодні, коли людство стоїть над прірвою цивілізаційної катастро-
фи через крах системи колективної безпеки, зруйнованої нахабством 
кремлівського маніяка [Володимира Путіна] та боягузтвом зажирілих 
західних лідерів, у журналіста є лише два шляхи: або будь лицарем 
Свободи, або перетворишся на гниду. 

Дениско Г. Темнота Аймурзаєвих проти Петлюри / Ганна Дениско 
// Літературна Україна. – 2016. – 11 лют. – С. 12.

кремлівський Наполеон
Російські війська знову просуваються в Україну, і знову перед прези-
дентом Обамою і Європою постає питання про те, як зупинити крем-
лівського Наполеона [Володимира Путіна].

Кремлівський Наполеон [Володимир Путін] після України рушить на 
Польщу, Казахстан і Балтію [Електронний ресурс] // Волинська прав-
да. – 2014. – 14 листоп. – Режим доступу: http://www.pravda.lutsk.ua./
ukr/news/68661/ (дата запиту: 02.03.2017). – Назва з екрана.

кремлівський очільник
Крім того, кремлівський очільник [Володимир Путін] заявляє, що вже 
більше “не бачить сенсу в нормандських переговорах”. 

Чорна Г. А “Свобода” попереджала: скільки вовка не годуй – його од-
наково у ліс тягне / Галина Чорна // Свобода. – 2016. – 18–24 серп. 
– С. 3.

кремлівський пігмей
Якби автор цих нотаток був радником Усевишнього, то подбав би, щоб 
кремлівський пігмей [Володимир Путін] цілу вічність слухав у пеклі … 
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ні, не сороміцьку народну пісню, яку співають на стадіонах, а націо-
нальний гімн України.

Пригорницький Ю. Двобій: Савченко – Путін / Юрій Пригорницький 
// Літературна Україна. – 2015. – 5 берез. – С. 3.

кремлівський сідєлець
Але це в плани кремлівського сідєльца [Володимира Путіна] не вхо-
дить, тож він вдавсь до окупації сусідньої держави.

Сидоренко Б. Потрібна перемога / Борис Сидоренко // Голос України. 
– 2016. – 23 листоп. – С. 10.

кремлівський терорист
Хто вони такі і чому підтримують Кремлівського терориста [Володи-
мира Путіна]?

Басараб Л. Московський спрут: європейські “товаріщі” Кремля / Леся 
Басараб // Свобода. – 2015. – 29 січ. – 4 лют. – С. 11.

кремлівський удав
[Надворі справді ніби не до таких питань.] Війна, агресія, кремлів-
ський удав [Володимир Путін] от-от проковтне нашого запорошеного 
кролика.

Наєнко М. “Од села до села…” / Михайло Наєнко // Літературна 
Україна. – 2014. – 20 листоп. – С. 3.

кремлівський фюрер
Коли режим кремлівського фюрера [Володимира Путіна] впаде, росія-
ни, мабуть, говоритимуть, що Путін їх обдурив, вони нічого не знали чи 
просто виконували свої обов’язки.

Шебеліст С. І стає маразмом “навіки разом”: братня любов і дружба 
народів – нове дихання старої технології Кремля / Сергій Шебеліст 
// Рідний край : альманах Полтавського національного педагогічного 
університету. – 2016. – № 1 (34). – С. 49. 

кремлівський Чикатило
Ідучи вже на останньому крузі життя, хотілося б побачити увагу су-
спільства до окремої людини, боюсь, щоб у лиху годину, коли від зброї 
кремлівського Чикатила [Володимира Путіна] гинуть тисячі українців, 
не втратилась увага і повага до кожного українця, до окремої людини. 

Яременко В. Хто за що посадив артиста? Відкритий лист до Президен-
та України / Василь Яременко // Літературна Україна. – 2015. – 23 лип. 
– С. 5.

Лох-Несс холодної Неви
…Лох-Несс холодної Неви [Володимир Путін].

Другий фронт Ліни Костенко // Голос України. – 2015. – 21 берез. – С. 8.
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людина з глобальним мисленням
Путін, на думку “кровосіся” [Миколи Азарова],  ніякий не тиран і не 
вбивця, а ... людина з глобальним мисленням”.

Живе, біди не знає, мемуари складає: в Москві об’явився Азаров – 
хвалив Путіна і нарікав на Майдан // Свобода. – 2015. – 12–18 лют. 
– С. 5.

людина, яка тримає в руках усю Росію
Вочевидь, зустріч з людиною, яка тримає в руках усю Росію [Володи-
миром Путіним],  неабияк потішила самолюбство чоловіка, котрий ста-
ранно, хоча й не завжди успішно, втілює в життя свою мрію – затиснути 
в кулак усю Україну. 

Волошка Л. Володимирович до Володимировича / Леся Волошка 
// Україна молода. – 2004. – 20 трав. – С. 3.

маленький сірий чоловічок
І жах, і кров, і смерть, і відчай, 
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок [Володимир Путін] 
Накоїв чорної біди.

Другий фронт Ліни Костенко // Голос України. – 2015. – 21 берез. – С. 8.

московський диктатор
Через санкції і падіння світових цін на нафту, кількість кремлівських 
нафтодоларів щодня зменшується, а разом з ними повільно, але посту-
пово вивітрюється любов до московського диктатора [Володимира 
Путіна]. 

Басараб Л. Московський спрут: європейські “товаріщі” Кремля / Леся 
Басараб // Свобода. – 2015. – 29 січ. – 4 лют. – С. 11.

московський карлик 
Незважаючи на війну з Україною, наростання економічної кризи та 
обструкцію світової спільноти, московський карлик Путін вдає, що на-
справді нічого не відбувається. 

Тягнибок О. Ніхто не поїде на “свято” до Росії / Олег Тягнибок // Сво-
бода. – 2015. – 8–14 січ. – С. 5.

московський хазяїн
Московський хазяїн [Володимир Путін] видає їх за державних діячів, а 
в пацанів за плечима кримінальне, в кращому разі “незатейливо” про-
стацьке минуле.

Стороженко П. Взбесившийся “мир” / Павло Стороженко // Вечірня 
Полтава. – 2015. – 18 берез. – С. 26.
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найбільший злочинець 
Якби такий суд відбувся, він, безумовно, осудив би діяльність ВЧК-
ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ, цебто структуру, з якої вийшов нинішній найбіль-
ший злочинець Путін і його камарилья! 

Гринів О. Недовивчені уроки національної гідності / Олег Гринів // Лі-
тературна Україна. – 2015. – 5 берез. – С. 5.

найяскравіший репрезентант “театру абсурду” Йонеско й Беккета
Путін має всі підстави, щоб його поставили в ряд найяскравіших репре-
зентантів “театру абсурду” Йонеско й Беккета. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 68.

наш ідеологічний ворог
Зокрема це [червоточина малоросійства] стосується відомих літера-
торів Бориса Олійника, Дмитра Стуса, Василя Шкляра, Сергія Жадана, 
Юрія Андруховича, які своїми невиваженими висловами і вчинками 
ллють воду на млин нашого ідеологічного ворога Путіна. 

Гумницька Н. Завуальована русифікація: малоросійство владних еліт 
/ Наталія Гумницька // Слово Просвіти. – 2015. – 31 груд. – С. 6.

небезпечний фантазер, здатний занурити світ у кошмар війни через абсо-
лютно незрозумілі цілі

Зараз недавні партнери сприймають його [Володимира Путіна] як не-
безпечного фантазера, здатного занурити світ у кошмар війни че-
рез абсолютно незрозумілі цілі. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 63.

невгамовний ВВП
І невгамовний ВВП [Володимир Путін] узявся до справи.

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 448.

нелюд, який принизив цілі народи, який знищив лише у Грозному 20 тисяч 
росіян та ще більше чеченців під авіабомбами

Прийде друга, потім третя п’ятірки, бо нелюд, який принизив цілі на-
роди, який знищив лише у Грозному 20 тисяч росіян та ще більше 
чеченців під авіабомбами, не має права на життя! 

Бондаренко С. Майдани і магнати : поеми-кліпи / Станіслав Бонда-
ренко. – К. : Український пріоритет, 2014. – С. 118.

не самотній шизофреник
Путін – не самотній шизофреник… 
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Ющук І. Майбутнє України / Іван Ющук // Слово Просвіти. – 2016. – 
1–7 верес. – С. 1.

неоімператор
…нео-імператор [Володимир Путін] за участю свого кума і москов-
ського посла Зурабова таки чогось добився. 

Чорногуз О. Чому Європа досі вважає, що Путін тільки бавиться у 
війну в центрі її континенту? [Електронний ресурс] / Олег Чорногуз 
// Воля народу : громадсько-політичний портал. – 2014. – 30 черв. – 
Режим доступу: http://volianarodu.org.ua/uk/Polityka/Chomu-Yevropa-
dosi-vvazhaye-scho-Putin-tilky-bavytsya-u-viynu-v-tsentri-jiji-kontynentu-
Oleg-Chornoguz (дата запиту: 14.10.2016). – Назва з екрана.

новий Святополк Окаянний
На жаль, у нас з’явився новий Святополк Окаянний [Володимир 
Путін]… 

Послання Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета Преосвя-
щенним архіпастирям, боголюбним пастирям, чесному чернецтву та 
всім вірним Української Православної Церкви Київського Патріархату 
і всьому Українському народу з нагоди ювілеїв 1000-ліття упокоєння 
святого рівноапостольного Великого Князя Київського Володимира, 
Мученицької смерті його синів страстотерпців князів Бориса і Гліба та 
1027-ї річниці Хрещення Руси-України // Слово Просвіти. – 30 лип. – 
5 серп. – С. 2.

новітній Гітлер із Кремля
Порошенко заступив на посаду, коли новітній Гітлер з Кремля [Воло-
димир Путін] підняв на наше щастя і добро криваву руку.

Караванський С. Що робити з Порошенком? / Святослав Караван-
ський // Літературна Україна. – 2016. – 13 жовт. – С. 2.

новоявлений політичний маніяк
Новоявлений політичний маніяк [Володимир Путін] … за участю свого 
кума [Віктора Медведчука] і московського посла Зурабова таки чогось 
добився. 

Чорногуз О. Чому Європа досі вважає, що Путін тільки бавиться у 
війну в центрі її континенту? [Електронний ресурс] / Олег Чорногуз 
// Воля народу : громад.-політ. портал. – 2014. – 30 черв. – Режим 
доступу: http://volianarodu.org.ua/uk/Polityka/Chomu-Yevropa-dosi-
vvazhaye-scho-Putin-tilky-bavytsya-u-viynu-v-tsentri-jiji-kontynentu-
Oleg-Chornoguz (дата запиту: 14.10.2016). – Назва з екрана.

одіозний діяч
…З часом набутком сатиричного фольклору стали й інші одіозні діячі – 
голова ЦВК Ківалов-Кидалов, кремлівський володар Путін-ВВП…

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 5.
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першокласне московське брехло
Нічого дивного в цьому немає, бо Путін – то є першокласне московське 
брехло. 

Сидоренко Б. Потрібна перемога / Борис Сидоренко // Голос України. 
– 2016. – 23 листоп. – С. 10.

президент держави-агресора
Ви так само знаєте, що президент держави-агресора здійснює свої ім-
періалістичні плани під гаслом “защиты русского населения”.

Пилипчук Д. Наша зброя і безпека / Дмитро Пилипчук // Слово Про-
світи. – 2016. – 1–7 груд. – С. 5.

президент Московії
Про це [захист російськомовного населення] президент Московії ска-
зав на форумі “Росія кличе”.

Путін знову нагадав усім, що в Україні він “захищає російськомовне 
населення” // Свобода. – 2016. – 20–26 жовт. – С. 7.

противник єльцинської м’якотілості
В. Путін у силу свого характеру і бачення російської державної політи-
ки, слід гадати, завжди був противником “єльцинської м’якотілості”.

Зварич О. “Зюйд-Вест” / Олена Зварич // Україна молода. – 2004. – 
1 верес. – С. 4.

професійний шпигун
Характеризуючи особистість Путіна, особливо зважимо на те, що він – 
професійний шпигун. 

Бурбан В. Парапутінський синдром Росії і вічнозелене українське бла-
годушшя / Володимир Бурбан // Літературна Україна. – 2015. – 19 лют. 
– С. 7.

російський Гітлер
Сергій Головатий: Для мене російська мова – це мова агресора, росій-
ського Гітлера [Володимира Путіна] [Електронний ресурс] // Главком : 
інформ. агентство. – 2014. – 20 трав. – Режим доступу: http://glavcom.ua/
interviews/124928-sergij-golovatij-dlja-mene-rosijska-mova-–-tse-mova-agresora-
rosijskogo-gitlera.html (дата запиту: 28.11.2016). – Назва з екрана.

російський “Папа”
Вочевидь, мета цього телевізійного піару була іншою – продемонстру-
вати, що російському “Папі” [Володимирові Путіну] повідомили про 
висунення єдиного кандидата від провладних сил [Віктора Януковича], 
і “Папа”, у свою чергу, завуальовано висловив йому підтримку Росії. 

Волошка Л. Володимирович до Володимировича / Леся Волошка 
// Україна молода. – 2004. – 20 трав. – С. 3.
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російський Рашпіль
…Ще й російський Рашпіль [Володимир Путін] – син вертухая – 
замутив з цим мутним союзом і “рускім міром”… 

Бондаренко С. Майдани і магнати : поеми-кліпи / Станіслав Бонда-
ренко. – К. : Український пріоритет, 2014. – С. 86.

російський хазяїн
Бо ж хто ж іще міг дати йому [Вікторові Януковичу] притулок, окрім 
його російського хазяїна Путіна? 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 122.

син вертухая тюремного табору
Взагалі, як могли обрати росіяни президентом сина вертухая тюрем-
ного табору [Володимира Путіна]? 

Бондаренко С. Майдани і магнати : поеми-кліпи / Станіслав Бонда-
ренко. – К. : Український пріоритет, 2014. – С. 117.

сліпий епігон Гітлера
Як уже мовилося, Путін виступив сліпим епігоном Гітлера. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 233.

“собіратєль зємєль” на взір російських самодержавців
В очах російських виборців він [Володимир Путін] повинен постати “со-
біратєлєм зємєль” на взір російських самодержавців. 

Там само. – С. 17.

Сталін зразка 9 травня 1945 року, який готується приймати Парад Перемоги
Як влучно висловився Андрій Курков, Путін дивиться в дзеркало й ба-
чить там Сталіна зразка 9 травня 1945 року, який готується прийма-
ти Парад Перемоги. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 61.

Сталін-2
Партія, яка критикувала Барака Обаму за “перезавантаження” стосун-
ків з Росією, тепер сама взялася за пряме партнерство із Сталіним-2 
[Володимиром Путіним].

Караванський С. Берестейський мир-2? / Святослав Караванський 
// Літературна Україна. – 2016. – 28 лип. – С. 1.
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“старший брат”
За час, що залишився, до нас у гості встигли приїхати контролери з 
ПАРЄ, а до свого колеги завітає “старший брат” Путін. 

Сидоржевський М. Режим і попихачі, політреформа й Україна: погляд 
із межичасся зими–2004 / Михайло Сидоржевський // Україна моло-
да. – 2004. – 22 січ. – С. 4.

театр одного актора
Путін – це театр одного актора. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 174.

тиран з імперським замахом і комплексами Наполеона й Гітлера разом 
узятих

Путін – тиран з імперським замахом і комплексами Наполеона і Гіт-
лера разом узятих.

Надія Савченко: “Мене не зламали!” : [матеріал підготувала Любов 
Голота] // Слово Просвіти. – 2016. – 10–16 берез. – С. 3.

феесбешний президент
Феесбешний президент Путін на одній зі своїх прес-конференцій за-
явив: “У нас в Росії за все відповідає одна людина – Президент”.

Там само.

фіктивний демократ
Між іншим, президент Росії Володимир Путін у списку “Репортерів без 
кордонів” обіймає скромну позицію “фіктивного демократа”. 

Хижий гарант // Україна молода. – 2004. – 6 трав. – С. 3.

хрещений батько світового радикального націоналізму
Президент Росії Володимир Путін ... є “хрещеним батьком світового 
радикального націоналізму”. 

Клінтон назвала Путіна хрещеним радикального націоналізму і по-
рівняла його з Трампом [Електронний ресурс] // ТСН : сайт інформ. 
агентства. – 2016. – 26 серп. – Режим доступу: http://tsn.ua/svit/
klinton-nazvala-putina-hreschenim-batkom-svitovogo-radikalnogo-
nacionalizmu-734482.html (дата запиту: 28.08.2016). – Назва з екрана. 

хрещений радикального націоналізму
Клінтон назвала Путіна хрещеним радикального націоналізму і порів-
няла його з Трампом [Електронний ресурс] // ТСН : сайт інформ. агентства. 
– 2016. – 26 серп. – Режим доступу: http://tsn.ua/svit/klinton-nazvala-putina-
hreschenim-batkom-svitovogo-radikalnogo-nacionalizmu-734482.html (дата запи-
ту: 28.08.2016). – Назва з екрана. 
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цар-Батюшка
І якщо й витикається [другий Президент України Леонід Кучма] на світ 
Божий, то лише для того, щоб змотатися в “первопристольную” за по-
радою до царя-Батюшки [Володимира Путіна], бо давно уже відвик 
жити власним розумом.

Дімаров А. Сталося! / Анатолій Дімаров // Літературна Україна. – 
2004. – 9 груд. – С. 1.

чистокровний нацист кремлівського зразка
Путін – чистокровний нацист кремлівського зразка. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 475.

шеф-кухар кремлівської тошніловки
Зважуючись на ідіотичне дійство, шеф-кухар кремлівської “тошні-
ловки” [Володимир Путін] переконав себе й почт, либонь, такими ро-
сійськими народними прислів’ями: “Артамоновы едят лимоны, а мы, 
молодцы, едим огурцы. Много есть не велика честь. Хлеб да вода – 
богатырская еда. Щи да каша – пища наша. Хлеб край – и под елью 
рай”. 

Пригорницький Ю. Контрольний постріл у відрубану голову / Юрій 
Пригорницький // Літературна Україна. – 2015. – 20 серп. – С. 2.

“щирий демократ”
Вони собі заграють з тим електоратом, для якого Україна – це частина 
Росії, або в найліпшому випадку, територія, українська мова – діалект, 
всі україномовні – фашисти, а Путін – “щирий демократ”. 

Очкур Н. Мороз ударив? / Наталія Очкур // Літературна Україна. – 
2005. – 10 лют. – С. 3.

Ïøîíêà Â³êòîð

не просто поплічник мародерів, а їхній послідовний адвокат
Генпрокурор Пшонка – не просто поплічник мародерів, а їхній послі-
довний адвокат – виставив у обороні злодіїв усю свою структуру. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 88.

Ðàáèíîâè÷ Âàäèì
одіозний президент Всеукраїнського єврейського конгресу

А ще в десятці “мироносців” партії “Опозиційний блок” … одіозний пре-
зидент Всеукраїнського єврейського конгресу ... Вадим Рабинович. 
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Чайка Р. Вовки в овечих шкурах [Електронний ресурс] / Роман Чайка 
// ТСН : сайт інформ. агентства. – 2014. – 22 верес. – Режим доступу: 
https://tsn.ua/analitika/vovki-v-ovechih-shkurah-369844.html (дата за-
питу: 24.09.2014). – Назва з екрана.  

олігарх із трилерним минулим
А ще в десятці “мироносців” партії “Опозиційний блок” … “олігарх із 
трилерним минулим” Вадим Рабинович...

Там само.

Ðåã³îíàëè
клеврети Януковича

Лідер “Правого сектору” Дмитро Ярош … попередив учорашніх 
регіоналів, які були клевретами Януковича: йому – та й не тільки йому, 
а й великій частині нашого суспільства – геть не хочеться їх бачити в 
українському парламенті. 

Слабошпицький М. Вибори і війна / Михайло Слабошпицький // Сло-
во Просвіти. – 2014. – 6–12 листоп. – С. 3.

політичний рупор сепаратистів
“Регіонали” були політичним рупором сепаратистів. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 214.

прихвосні Кремля 
Схоже, обрали [Юлію Льовочкіну заступницею глави постійної делега-
ції України в Парламентській асамблеї Ради Європи], трішки “забувши” 
про те, що вся сьогоднішня так звана опозиція – колишні регіонали, 
прихвосні Кремля. 

Київ посилає на ПАРЄ своїх представників, аби вони боронили Ро-
сію?: Льовочкіна закликала Європу протистояти… Україні // Свобода. 
– 2015. – 5–11 лют. – С. 4.

регіональні піраньї
…всі “регіональні піраньї” в парламенті брудно злословили про 
Майдан… 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 120.

сатрапи режиму Януковича
[…Але давали (свободівці) прочухана не для красного відеокадру, а за 
діло … ] І не партнерам по коаліції, а сатрапам режиму Януковича – 
регіоналам та комуністам. 
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Замість роботи – когутячі бої, замість соратників – тушки: як “ради-
кали” карали свого “колишнього” // Свобода. – 2015. – 5–11 берез. 
– С. 6.

яструби із Партії регіонів

Швидше можна повірити в життя на Марсі чи Венері, аніж у європей-
ські пожадання “яструбів” із Партії регіонів. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 22.

Ðèáàê Âîëîäèìèð

засновник Партії регіонів

…Засновник Партії регіонів Володимир Рибак сказав, що ні про яку 
опозиційність не може бути мови.

Лещенко С. Володимир Рибак: Я слухаю Шуфрича і думаю: ти хто 
такий, щоб записувати Партію регіонів в опозицію?! [Електрон-
ний ресурс] / Сергій Лещенко // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2005. – 27 січ. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
articles/2005/01/27/3006532/ (дата запиту: 30.11.2016). – Назва з 
екрана.

один із лідерів “донецьких”

…Один із лідерів “донецьких” … Володимир Рибак сказав, що ні про яку 
опозиційність не може бути мови.

Лещенко С. Володимир Рибак: Я слухаю Шуфрича і думаю: ти хто 
такий, щоб записувати Партію регіонів в опозицію?! [Електрон-
ний ресурс] / Сергій Лещенко // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2005. – 27 січ. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
articles/2005/01/27/3006532/ (дата запиту: 30.11.2016). – Назва з 
екрана.

святе для Партії регіонів обличчя

Зібралися майже усі – від Табачників до Пшонок, від Ківалових до Ко-
лісніченок разом із намісником Києво-Печерської Лаври Павлом та усі-
ма святими для Партії регіонів обличчями типу Єфремова та Рибака, 
не виключаючи і декількох цілком опозиційних лідерів, що мене від-
верто здивувало. 

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 219.
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Ðîñ³éñüêå êîçàöòâî

зачучверілі кізяки двоногі
Звиродніння засланих козачків неймовірне: тепер ці зачучверілі кізяки 
двоногі [російські козаки] напали на землі їхніх же пращурів, адже всі 
козаки – від запорожців. 

Бондаренко С. Майдани і магнати : поеми-кліпи / Станіслав Бонда-
ренко. – К. : Український пріоритет, 2014. – С. 115.

Ðîñ³éñüê³ îêóïàíòè

ворог, якого деякі наші дуже делікатні медіа сором’язливо називають 
східним сусідом

Тепер мусимо воювати з російськими окупантами, з ворогом, якого 
деякі наші дуже делікатні медіа сором’язливо називають ... “східним 
сусідом”.

Ґолибард Є. Відкиньте ілюзії. Експансія Росії набирає нових обертів і 
форм / Євген Ґолибард // Слово Просвіти. – 2015. – 19–25 лют. – С. 3.

Ðîñ³éñüê³ óðÿäîâö³ 

кремлівські чекісти
А то й іще щось із арсеналу кремлівських чекістів [російських урядов-
ців], котрі, схоже, вирішили, що їм нездатні протистояти ані розмані-
жені лідери західних держав, ані рядові громадяни цих держав і їхні 
організації, ані світовий великий бізнес, ані, зрештою, притомні росія-
ни, які 13 січня вийшли на маніфестації протесту.

Грабовський С. На що ще наважиться Кремль у боротьбі проти “кля-
того Заходу”? [Електронний ресурс] / Сергій Грабовський // Тиж-
день.ua : сайт вид. – 2013. – 16 січ. – Режим доступу: http://mobile.
tyzhden.ua/Columns/50/69860 (дата запиту: 15.11.2016). – Назва 
з екрана.

Ðóäüêîâñüêèé Ìèêîëà

“папа Карло” з Соцпартії
Не так важливо, чия це була комбінація – самого “політшахматиста” 
Мороза, молодих “пап Карло” з соцпартії Миколи Рудьковського і 
Ярослава Мендуся або навіть “українського Гамлета” Віктора Ющенка 



Ìèêîëà ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ

286

і його “любих друзів”, які придумали чужими руками розправитися з 
ненависною Тимошенко.

Окара А. Вечір напередодні Купала, або Як Мороз зірвав цвіт па-
пороті [Електронний ресурс] / Андрій Окара // Обозреватель. – 
2006. – 11 лип. – Режим доступу: http://ukr.obozrevatel.com/author-
column/26349-vechir-naperedodni-kupala-abo-yak-moroz-zirvav-tsvit-
paporoti.htm (дата запиту: 03.11.2016). – Назва з екрана.

Ðÿçàíîâ Åëüäàð

адвокат українських націонал-екстремістів
А … Ельдар Рязанов, Лія Ахеджакова постають у ролі … адвокатів укра-
їнських націонал-екстремістів. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 229.

Ñààêàøâ³ë³ Ì³õå³ë

американський васал
Натомість російські ЗМІ і так звані “незалежні публіцисти”, колумніс-
ти й аналітики пропутінських видань кричали в усі рупори: до влади 
рветься … “американський васал” [Міхеіл Саакашвілі]... 

Іванов М. Міхеїл в українській політиці: початок / Микола Іванов // Лі-
тературна Україна. – 2016. – 8 груд. – С. 4.

банальний балабол 
Чи знав президент, що його посланець [Міхеіл Саакашвілі] в пріоритет-
ний регіон – банальний балабол…?

Данилюк-Єрмолаєва М. Порошенко використав і утилізував Саака-
швілі як надувну жінку – журналістка [Електронний ресурс] / Марина 
Данилюк-Єрмолаєва // АНТИКОР : нац. антикорупційний портал. – 
2017. – 13 січ. – Режим доступу: http://antikor.com.ua/articles/146459-
poroshenko_vikoristav_i_utilizuvav_saakashvili_jak_naduvnu_hinku_-_
hurnalistka?mobileversion=false (дата запиту: 15.01.2017). – Назва з 
екрана. 

батько “грузинського дива“

[У якийсь момент ця публічна діяльність затьмарила виконану ним 
(Міхеілом Саакашвілі) роботу в Одеській області.] Яка … не настільки 
крута, як очікувалося від батька “грузинського дива”…
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Трегубов В. Чому йдуть варяги? [Електронний ресурс] / Віктор Трегу-
бов // Еспресо. – 2016. – 8 листоп. – Режим доступу: http://espreso.tv/
article/2016/11/08/varyagy (дата запиту: 03.01.2017). – Назва з екрана.

благословенний наступник Шеварнадзе

Дмитренко Н. Благословенний наступник Шеварнадзе [Міхеіл Саа-
кашвілі] / Наталія Дмитренко // Голос України. – 2004. – 5 січ. – С. 13.

втілення найкращих мрій та величезних сподівань свого народу

Михаіл Саакашвілі та Віктор Ющенко були втіленням найкращих мрій 
та величезних сподівань свого народу.

Балюк Н. Революція Троянд і Помаранчева революція: паралелі та 
парадокси [Електронний ресурс] / Наталія Балюк // Високий Замок 
Online. Блоги. – 2013. – 20 листоп. – Режим доступу: http://wz.lviv.ua/
blogs/124701-revoliutsiia-troiand-i-pomarancheva-revoliutsiia-paraleli-
ta-paradoksy (дата запиту: 03.01.2017). – Назва з екрана. 

головний варяг

Нарешті, наш головний варяг, Михайло Саакашвілі.
Трегубов В. Чому йдуть варяги? [Електронний ресурс] / Віктор Трегу-
бов // Еспресо. – 2016. – 8 листоп. – Режим доступу: http://espreso.tv/
article/2016/11/08/varyagy (дата запиту: 03.01.2017). – Назва з екрана.

грузинський авантюрист

Натомість російські ЗМІ і так звані “незалежні публіцисти”, колумніс-
ти й аналітики пропутінських видань кричали в усі рупори: до влади 
рветься “грузинський авантюрист” [Міхеіл Саакашвілі].

Іванов М. Міхеїл в українській політиці: початок / Микола Іванов // Лі-
тературна Україна. – 2016. – 8 груд. – С. 4.

грузинський варяг

Експерти та політики вголос почали говорити про те, що ще одна ціль, 
яку поставив перед грузинським варягом [Міхеілом Саакашвілі] Поро-
шенко, – торпедувати команду “Народного фронту” у владі і Яценюка 
персонально з метою зміщення з посади прем’єра. 

Біщук В. Причини та наслідки відставки Міхеіла Саакашвілі з посади 
голови Одеської обласної адміністрації [Електронний ресурс] / Віктор 
Біщук // Львівська газета. – 2016. – 8 листоп. – Режим доступу: http://
gazeta.lviv.ua/2016/11/08/saakashvili-perezavantazhennya/ (дата запи-
ту: 09.11.2016). – Назва з екрана.

грузинський кум Ющенка

Коновалюк: Грузинський кум Ющенка заборгував Україні $200 млн 
[Електронний ресурс] // Gazeta.ua. – 2009. – 11 черв. – Режим доступу: http://
gazeta.ua/articles/politics/_konovalyuk-gruzinskij-kum-uschenka-zaborguvav-
ukrayini-200-mln/295847 (дата запиту: 13.06.2010). – Назва з екрана. 
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грузинський реформатор

Міхеіла Саакашвілі – грузинського реформатора й яскраву медіафігу-
ру – в народі вже давно називають просто “Міхо”.

Іванов М. Міхеіл в українській політиці: початок / Микола Іванов // Лі-
тературна Україна. – 2016. – 8 груд. – С. 1.

грузинський Янукович

Чому “грузинський Янукович” [Міхеіл Саакашвілі] ховається в Україні?
Депутат назвав Саакашвілі “грузинським Януковичем” [Електро-
нний ресурс] // Соцпортал : незалежний інформ. ресурс соціаль-
ної спрямованості. – 2017. – 1 берез. – Режим доступу: http://
socportal.info/2017/03/01/deputat_nazvav_saakashvili_gruzinskim_
janukovichem.html (дата запиту: 02.03.2017). – Назва з екрана.

драйвер нової політичної сили 

Особа Саакашвілі обговорювалася у колах громадянських активістів як 
“драйвера нової політичної сили” [“Рух нових сил”]. 

Саакашвілі анонсував відкриту Раду свого нового “Руху” [Електронний 
ресурс] // Українська правда : сайт газети. – 2016. – 19 листоп. – Ре-
жим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2016/11/19/7127349/ 
(дата запиту: 20.11.2016). – Назва з екрана. 

запальний грузин

Однак справжньою мішенню запального грузина [Міхеіла Саакашві-
лі] став тодішній прем’єр-міністр України, лідер “Народного фронту” 
Арсеній Яценюк.

Біщук В. Причини та наслідки відставки Міхеіла Саакашвілі з посади 
голови Одеської обласної адміністрації [Електронний ресурс] / Віктор 
Біщук // Львівська газета. – 2016. – 8 листоп. – Режим доступу: http://
gazeta.lviv.ua/2016/11/08/saakashvili-perezavantazhennya/ (дата запи-
ту: 09.11.2016). – Назва з екрана.

кривавий диктатор

“Саакашвілі – кривавий диктатор! Вбивав грузинів, як Янукович укра-
їнців”: Ляшко вимагає видати Грузії колишнього губернатора Одеської 
області [Електронний ресурс] // De-Facto. – 2017. – 4 берез. – Режим досту-
пу: http://de-facto.cc/саакашвілі-кривавий-диктатор-вбивав/ (дата запиту: 
04.03.2017). – Назва з екрана.

кривавий екс-президент
Глава франції “Радикальна партія” Олег Ляшко вимагає позбавити укра-
їнського громадянства та видати Грузії “кривавого” екс-президента 
Міхеіла Саакашвілі. 

Там само.
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людина з міжнародною репутацією одного з найуспішніших реформаторів
…На допомогу був прикликаний Саакашвілі – людина з міжнародною 
репутацією одного з найуспішніших реформаторів.

Тимощук М. Громадськість чекає на виконання обіцянок Саакашвілі 
/ Марія Тимощук // Громадянське суспільство: суспільно-політичний 
альманах. – 2015. – № 4. – С. 13.

лялька-петрушка
Чи знав президент, що його посланець [Міхеіл Саакашвілі] в пріоритет-
ний регіон – … лялька-петрушка?

Данилюк-Єрмолаєва М. Порошенко використав і утилізував Саака-
швілі як надувну жінку – журналістка [Електронний ресурс] / Марина 
Данилюк-Єрмолаєва // АНТИКОР : нац. антикорупційний портал. – 
2017. – 13 січ. – Режим доступу: http://antikor.com.ua/articles/146459-
poroshenko_vikoristav_i_utilizuvav_saakashvili_jak_naduvnu_hinku_-_
hurnalistka?mobileversion=false (дата запиту: 15.01.2017). – Назва з 
екрана. 

найбільший із варягів
Зараз найбільший з “варягів” – колишній президент іншої країни [Мі-
хеіл Саакашвілі] – подав у відставку.

Трегубов В. Чому йдуть варяги? [Електронний ресурс] / Віктор Трегу-
бов // Еспресо. – 2016. – 8 листоп. – Режим доступу: http://espreso.tv/
article/2016/11/08/varyagy (дата запиту: 03.01.2017). – Назва з екрана.

найупізнаваніший керівник українського регіону
[Міхо керував Одеською ОДА півтора року … ] Весь цей час Саакашвілі 
залишався найвпізнаванішим керівником українського регіону.

Єрмаков В. Ефект Саакашвілі: як змінилася Одещина за часів екс-
президента Грузії [Електронний ресурс] / Віталій Єрмаков // Глав-
ком : інформ. агентство. – 2016. – 8 листоп. – Режим доступу: http://
glavcom.ua/publications/efekt-saakashvili-yak-zminilasya-odeshchina-za-
chasiv-eks-prezidenta-gruziji-381680.html (дата запиту: 28.11.2016). – 
Назва з екрана.

натхненник грузинського дива
Насправді призначення екс-президента Грузії, натхненника “грузин-
ського дива” [Міхеіла Саакашвілі] на, здавалося б, “дрібну” для його 
масштабу посаду очільника Одеської ОДА стало більшою несподіван-
кою, ніж його заява про відставку.

Біщук В. Причини та наслідки відставки Міхеіла Саакашвілі з посади 
голови Одеської обласної адміністрації [Електронний ресурс] / Віктор 
Біщук // Львівська газета. – 2016. – 8 листоп. – Режим доступу: http://
gazeta.lviv.ua/2016/11/08/saakashvili-perezavantazhennya/ (дата запи-
ту: 09.11.2016). – Назва з екрана.
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переможець корупції
І та війна [2008 року] сприяла десакралізації його [Саакашвілі] образу 
переможця корупції… 

Кудрін О. Чи можлива “грузинізація” України, або Навіщо Путіну вій-
на? [Електронний ресурс] / Олег Кудрін // Укрінформ. – 2015. – 
21 лют. – Режим доступу: http://www.ukrinform.ua/rubric-other_
news/1817849-chi_mogliva_gruzinizatsiya_ukraiini_abo_navishcho_
putinu_viyna_2024531.html (дата запиту: 03.01.2017). – Назва 
з екрана. 

подвижник реформ
І та війна [2008 року] сприяла десакралізації його [Саакашвілі] образу 
… подвижника реформ. 

Там само.

президент, здатний працювати на світлу сторінку в історії своєї країни
Вони [грузини] обрали президента [Міхеіла Саакашвілі], здатного 
працювати на світлу сторінку в історії своєї країни.

Варченко І. Реформи в Грузії 2004-2012 років: уроки для України 
[Електронний ресурс] / Іван Варченко // LB.ua. – 2014. – 22 жовт. – 
Режим доступу: http://lb.ua/blog/ivan_varchenko/283375_reformi_
gruzii_20042012_rokiv.html (дата запиту: 01.11.2014). – Назва з екрана.  

президент-прагматик
Саакашвілі був президентом-прагматиком.

Балюк Н. Революція Троянд і Помаранчева революція: паралелі та 
парадокси [Електронний ресурс] / Наталія Балюк // Високий Замок 
Online. Блоги. – 2013. – 20 листоп. – Режим доступу: http://wz.lviv.ua/
blogs/124701-revoliutsiia-troiand-i-pomarancheva-revoliutsiia-paraleli-
ta-paradoksy (дата запиту: 03.01.2017). – Назва з екрана. 

символ надії
У свідомості багатьох українців Міхо [Міхеіл Саакашвілі] став символом 
надії. 

Іванов М. Міхеїл в українській політиці: початок / Микола Іванов // 
Літературна Україна. – 2016. – 8 груд. – С. 1.

слуга Госдепу, який прагне перетворити Україну на маріонетку і сателіта 
США

Натомість російські ЗМІ і так звані “незалежні публіцисти”, колумніс-
ти й аналітики пропутінських видань кричали в усі рупори: до влади 
рветься … “слуга Госдепу”, який прагне перетворити Україну на “ма-
ріонетку і сателіта США”. 

Іванов М. Міхеїл в українській політиці: початок / Микола Іванов // 
Літературна Україна. – 2016. – 8 груд. – С. 4.
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солдат Міхо

Романюк Р. Політичний хіт-прад листопада. Янукович, груди за спиною 
Авакова та солдат Міхо [Махеіл Саакашвілі] [Електронний ресурс] / Ро-
ман Романюк // Українська правда : сайт газети. – 2016. – 2 груд. – Режим 
доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2016/12/2/7128686/ (дата запиту: 
12.12.2016). – Назва з екрана.

таран, який може розбити будь-яку стіну

У кулуарах української політики його [Міхеіла Саакашвілі] порівнювали 
з тараном, який може розбити будь-яку стіну.

Жартовська М. Розчинився мов піна: що робитиме та чим 
запам’ятався Саакашвілі [Електронний ресурс] / Марія Жартовська, 
Роман Романюк, Роман Кравець // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2016. – 7 листоп. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
articles/2016/11/7/7126075/ (дата запиту: 08.11.2016). – Назва з 
екрана.

трояндовий президент

Дмитренко Н. “Трояндовий” президент [Міхеіл Саакашвілі] / Наталія 
Дмитренко // Голос України. – 2004. – 9 січ. – С. 1.

улюбленець провінції 

Бежанішвілі А. Улюбленець провінції [Міхеіл Саакашвілі] [Електронний 
ресурс] / Арчіл Бежанішвілі // Тиждень.ua : сайт вид. – 2008. – 11 січ. – Режим 
доступу: http://tyzhden.ua/Publication/2936 (дата запиту: 15.11.2016). – Назва 
з екрана.

успішний президент

[Обидві революції – Помаранчева та Трояндова – змінили свої країни.] 
Але найсмішніше чи, радше, найтрагічніше, що при усьому цьому Гру-
зія, яка мала успішного президента, і Україна, яка мала бездарного 
керівника, в результаті допустили контрреволюцію. 

Балюк Н. Революція Троянд і Помаранчева революція: паралелі та 
парадокси [Електронний ресурс] / Наталія Балюк // Високий Замок 
Online. Блоги. – 2013. – 20 листоп. – Режим доступу: http://wz.lviv.ua/
blogs/124701-revoliutsiia-troiand-i-pomarancheva-revoliutsiia-paraleli-
ta-paradoksy (дата запиту: 03.01.2017). – Назва з екрана. 

яскрава медіафігура

Міхеїла Саакашвілі – грузинського реформатора й яскраву медіафігуру 
– в народі вже давно називають просто “Міхо”.

Іванов М. Міхеїл в українській політиці: початок / Микола Іванов // Лі-
тературна Україна. – 2016. – 8 груд. – С. 1.
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бранка Кремля
Бранка Кремля … Надія Савченко завітає у Луцьк на ювілейний десятий 
фестиваль “Бандерштат”. 

У Луцьк приїде Надія Савченко [Електронний ресурс] // Волинь Post : 
сайт. – 2016. – 21 лип. – Режим доступу: http://www.volynpost.com/
news/72335-u-luck-pryide-nadiia-savchenko/ (дата запиту:  29.10.2016). 
– Назва з екрана.

відважна льотчиця
Наразі не знаємо імен новітніх українських Героїнь, але яскраво світить 
нам образ українського незламного духу в особі відважної льотчиці 
Надії Савченко. 

Купчик Л. Свято Героїнь у світлі новітніх реалій / Лідія Купчик // Слово 
Просвіти. – 2016. – 10–16 берез. – С. 11.

вчорашня героїня
Президент України Петро Порошенко розкритикував учинки вчораш-
ньої героїні [Надії Савченко]. 

Секрети Савченко: можливість вербування нардепа у ФСБ // ЄДНІСТЬ-
ІНФОРМ. – 2016. – 18 груд. – Режим доступу: http://www.ednist.info/
news/53588 (дата запиту: 19.12.2016). – Назва з екрана.

героїчна українка
Легко здогадатися, що героїчна українка [Надія Савченко] вирішила: 
якщо не має змоги допомогти Батьківщині живою на волі, то допомо-
же своєю смертю в неволі. 

Пригорницький Ю. Двобій: Савченко – Путін / Юрій Пригорницький 
// Літературна Україна. – 2015. – 5 берез. – С. 1.

герой Батьківщини
То хто ж вона, та Надія Савченко: герой Батьківщини чи лідер колабо-
рації? 

Пригорницький Ю. Сеанс одночасної гри (в Чапаєва) / Юрій Пригор-
ницький // Літературна Україна. – 2016. – 22 груд. – С. 12.

гордість України

Льотчиця Надія Савченко – гордість України …
Іваненко А. Надія Савченко: сильна жінка з незламною життєвою по-
зицією [Електронний ресурс ] / Анна Іваненко // Tochka.net. – 2016. 
– 3 берез. – Режим доступу: http://lady.tochka.net/ua/62353-nadezhda-
savchenko-silnaya-zhenshchina-s-nesokrushimoy-zhiznennoy-pozitsiey/ 
(дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.
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доброволець батальйону “Айдар”

Надія [Савченко] захищала країну як доброволець батальйону
“Айдар” в зоні АТО… 

Там само.

єдина в усій країні жінка-пілот бомбардувальника Су-24М

Льотчиця Надія Савченко – гордість України … єдина в усій країні жін-
ка-пілот бомбардувальника Су-24М.

Там само.

загальнонаціональний лідер

Вона [Надія Савченко] відразу стала загальнонаціональним лідером. 
Савченко стала Маргарет Тетчер української політики та одним з най-
серйозніших кандидатів у президенти, – Рабінович [Електронний 
ресурс] // 112.ua. – 2016. – 28 трав. – Режим доступу: http://ua.112.
ua/polityka/savchenko-stala-marharet-tetcher-ukrainskoi-polityky-
rabynovych-314580.html (дата запиту: 20.07.2016). – Назва з екрана.

істинна донька українського народу

Я гордий за істинну доньку українського народу – Надію Савченко, яка 
показала світові дике варварство північного сусіда, який не витравив із 
себе ген дикунства і жорстокості. 

Чорногуз О. Пароль братства / Олег Чорногуз // Слово Просвіти. – 
2015. – 5–11 берез. – С. 4.

колишній політв’язень Росії

Поза спинами офіційних переговорників тристоронньої контактної 
групи колишній політв’язень Росії Савченко та проросійські бойовики 
говорили про полонених.

Після зустрічі з бойовиками Савченко дала свідчення в СБУ – 
Грицак [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2016. – 26 груд. – Режим доступу: http://www.pravda.com.
ua/news/2016/12/26/7130917/ (дата запиту: 27.12.2016). – Назва 
з екрана.

колишня бранка Кремля

Минуло два місяці після звільнення з полону народного депутата, чле-
на ПАРЄ, колишньої бранки Кремля Надії Савченко. 

Сміян Н. Надія Савченко боротиметься за військовополонених так, як 
за себе / Надія Сміян // Голос України. – 2016. – 3 серп. 
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колишня російська бранка
Народний депутат від ВО “Батьківщина”, колишня російська бранка 
Надія Савченко розкритикувала Геннадія Афанасьєва, якого також, як 
і її, раніше було викрадено, незаконно ув’язнено та засуджено у РФ. 

“Савченко назвала Афанасьєва слабовольним” [Електронний ре-
сурс] // NEWSru.ua. – 2016. – 12 серп. – Режим доступу: http://www.
newsru.ua/ ukraine/12aug2016/savchenko_afanasiev.html / (дата запи-
ту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

кремлівська бранка
Кремлівська бранка: Надія Савченко вже рік за ґратами у Москві 
[Електронний ресурс] // IPress.ua. – 2015. – 17 черв. – Режим доступу: http://
ipress.ua/news/kremlivska_branka_nadiya_savchenko_vzhe_rik_za_gratamy_u_
moskvi_128110.html/ (дата запиту: 01.10.2016). – Назва з екрана.

крилатий символ України
Ковтайте, плазуни, зміїну слину: 
Вона [Надія Савченко] – крилатий символ України!

Пасічник М. Небесна жінка з іменем Надія … / Михайло Пасічник 
// Слово Просвіти. – 2015. – 5–11 берез. – С. 2.

лідер колаборації 
То хто ж вона, та Надія Савченко: герой Батьківщини чи лідер колабо-
рації? 

Пригорницький Ю. Сеанс одночасної гри (в Чапаєва) / Юрій Пригор-
ницький // Літературна Україна. – 2016. – 22 груд. – С. 12.

людина з героїчним минулим
[…Шкода, бо українці сьогодні не розуміють Савченко.] Людину з геро-
їчним минулим, але з туманним майбутнім… 

Секрети Савченко: можливість вербування нардепа у ФСБ // ЄДНІСТЬ-
ІНФОРМ. – 2016. – 18 груд. – Режим доступу: http://www.ednist.info/
news/53588 (дата запиту: 19.12.2016). – Назва з екрана.

людина з туманним майбутнім
[…Шкода, бо українці сьогодні не розуміють Савченко.] Людину з … ту-
манним майбутнім…

Там само.

мадам-народний депутат
А тепер будь-які “наїзди” на мадам-народного депутата і вона, і її 
прихильники та куратори трактуватимуть як політичні переслідування.

Балюк Н. БезНадія [Електронний ресурс] / Наталія Балюк // Високий 
Замок Online. Блоги. – 2016. – 14 груд. – Режим доступу: http://wz.lviv.
ua/blogs/189054-beznadiia (дата запиту: 03.01.2017). – Назва з екрана.
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майже свята великомучениця 
Але Савченко за два роки російської в’язниці здобула особливий ста-
тус, майже святої великомучениці, що начебто дає їй моральне право 
на, м’яко кажучи, непопулярні думки.

Там само.

Маргарет Тетчер української політики
…Вона [Надія Савченко] стає Маргарет Тетчер української політики.

Савченко стала Маргарет Тетчер української політики та одним з 
найсерйозніших кандидатів у президенти, – Рабінович [Електронний 
ресурс] // 112.ua. – 2016. – 28 трав. – Режим доступу: http://ua.112.
ua/polityka/savchenko-stala-marharet-tetcher-ukrainskoi-polityky-
rabynovych-314580.html (дата запиту: 20.07.2016). – Назва з екрана.

миротворець-одинак
Ватажок “ЛНР” Плотницький назвав Савченко “миротворцем-одина-
ком” [Електронний ресурс] // МЕТА – новини. – 2016. – 24 лип. – Режим досту-
пу: http://news.meta.ua/ua/archive/24.07.16/cluster: 49780543-Vatazhok-LNR-
Plotnitskii-nazvav-Savchenko-mirotvortsem-odinakom/ (дата запиту: 03.11.2016). 
– Назва з екрана.

найбільший патріот
Ясинський С. Проект Кремля чи найбільший патріот: п’ять резонанс-
них заяв Савченко [Електронний ресурс] / Станіслав Ясинський // ТСН : 
сайт інформ. агентства. – 2016. – 26 черв. – Режим доступу: http://tsn.ua/
politika/proekt-kremlya-chi-naybilshiy-patriot-p-yat-naybilsh-rezonansnih-zayav-
savchenko-680010.html (дата запиту: 26.06.2016). – Назва з екрана.

народний герой
І на хвилі того, що вона [Надія Савченко] перший номер у “Батьківщи-
ні”, тобто в політичній силі, яка позиціонує себе як патріотична, була 
в якийсь період народним героєм, поки не почала робити свої заяви. 

Пригорницький Ю. Сеанс одночасної гри (в Чапаєва) / Юрій Пригор-
ницький // Літературна Україна. – 2016. – 22 груд. – С. 12.

національний герой на Батьківщині
За рік і 11 місяців в російському СІЗО Надія Савченко стала національ-
ним героєм на Батьківщині, депутатом українського парламенту, де-
легатом ПАРЄ і політв’язнем № 1 в Російській Федерації.

Савченко повернулася до України: як це відбувалося [Електронний 
ресурс] // Українська правда : сайт газети. – 2016. – 25 трав. – Режим 
доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2016/05/25/7085972/ 
(дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

небесна жінка з іменем Надія
Веселкою і громом бути вміє 
Небесна жінка з іменем Надія…
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Пасічник М. Небесна жінка з іменем Надія … / Михайло Пасічник 
// Слово Просвіти. – 2015. – 5–11 берез. – С. 2.

недосвідчений політик
У світі є бачення, що вона [Надія Савченко] є недосвідченим політи-
ком, але це не виправдання заяв, які вона робить на користь ватажків 
терористичних організацій, – заявив Тетерук… 

Не можна довіряти державні секрети: Комітет нацбезпеки і оборони 
одноголосно підтримує виключення Савченко зі своїх лав, – Тетерук 
[Електронний ресурс] // Патріоти України. – 2016. – 22 груд. – Режим 
доступу: http://patrioty.org.ua/society/ne-mozhna-doviriaty-derzhavni-
sekrety-komitet-natsbezpeky-i-oborony-odnoholosno-pidtrymuie-
vykliuchennia-savchenko-zi-svoikh-lav--teteruk-148133.html (дата запи-
ту: 26.12.2016). – Назва з екрана.

незламна бранка
“Незламна бранка” [Надія Савченко] за кілька місяців встигла нагово-
рити такого, що заслужила на оплески найбільших українофобів Росії 
та лідерів терористів. 

“Незламна бранка” втрачає популярність: активісти вимагають за-
брати в Савченко звання Героя України [Електронний ресурс] // Па-
тріоти України. – 2016. – 26 лип. – Режим доступу: http://patrioty.org.
ua/society/nezlamna-branka-vtrachaie-populiarnist-aktyvisty-vymahaiut-
zabraty-v-savchenko-zvannia-heroia-ukrainy-127526.html (дата запиту: 
01.11.2016). – Назва з екрана.

новітня Жанна Д’Арк
Соціологічне опитування, проведене на початку червня, твердить, що 
електорат вірить у новітню “Жанну Д’Арк” [Надію Савченко] і готовий 
давати їй важелі влади. 

Ясинський С. Проект Кремля чи найбільший патріот: п’ять резонанс-
них заяв Савченко [Електронний ресурс] / Станіслав Ясинський // ТСН : 
сайт інформ. агентства. – 2016. – 26 черв. – Режим доступу: http://
tsn.ua/politika/proekt-kremlya-chi-naybilshiy-patriot-p-yat-naybilsh-
rezonansnih-zayav-savchenko-680010.html (дата запиту: 26.06.2016). – 
Назва з екрана.

образ українського незламного духу
Наразі не знаємо імен новітніх Українських героїнь, але яскраво світить 
нам образ українського незламного духу в особі … Надії Савченко. 

Купчик Л. Свято Героїнь у світлі новітніх реалій / Лідія Купчик // Слово 
Просвіти. – 2016. – 10–16 берез. – С. 11.

один із найсерйозніших кандидатів у Президенти України
Савченко стала ... одним з найсерйозніших кандидатів у президенти,
– Рабінович [Електронний ресурс] // 112.ua. – 2016. – 28 трав. – Режим 
доступу: http://ua.112.ua/polityka/savchenko-stala-marharet-tetcher-ukrainskoi-
polityky-rabynovych-314580.html (дата запиту: 20.07.2016). – Назва з екрана.
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один із рупорів російської версії подій на Донбасі
Росія вирішила зробити із української льотчиці [Надії Савченко] один із 
рупорів своєї версії подій на Донбасі.

Кравець Р. День Надії: як Савченко повернулася в Україну [Елек-
тронний ресурс] / Роман Кравець // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2016. – 25 трав. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
articles/2016/05/25/7109708/ (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з 
екрана.

перший номер у “Батьківщині”
І на хвилі того, що вона [Надія Савченко] перший номер у “Батьківщи-
ні”, тобто в політичній силі, яка позиціонує себе як патріотична, була 
в якийсь період народним героєм, поки не почала робити свої заяви. 

Пригорницький Ю. Сеанс одночасної гри (в Чапаєва) / Юрій Пригор-
ницький // Літературна Україна. – 2016. – 22 груд. – С. 12.

політв’язень № 1 у Російській Федерації
За рік і 11 місяців в російському СІЗО Надія Савченко стала національ-
ним героєм на Батьківщині, депутатом українського парламенту, деле-
гатом ПАРЄ і політв’язнем № 1 в Російській Федерації.

Савченко повернулася до України: як це відбувалося [Електронний 
ресурс] // Українська правда : сайт газети. – 2016. – 25 трав. – Режим 
доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2016/05/25/7085972/ 
(дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

політична одиночка
Політична одиночка [Надія Савченко].

Жанна д’Арк чи Троянський кінь: все про Надію Савченко [Електрон-
ний ресурс] // Укроп Ua : незалежний інформ.-аналіт. портал. – 2016. 
– 1 груд. – Режим доступу: http://www.ukrop-ua.net/publications/
politics/17970-zhanna-dark-chi-troyanskiy-kn-vse-pro-nadyu-savchenko.
html (дата запиту: 12.12.2016). – Назва з екрана.

полум’яна Надя
Ще коли полум’яна Надя [Савченко] перебувала в ув’язненні, я ви-
словлював своїм друзям тиху підозру, що цей театр одного актора 
неспроста.

Винничук: Савченко – троянський кінь, підісланий Кремлем [Елек-
тронний ресурс] // ProUa.com.ua. – 2016. – 29 черв. – Режим досту-
пу: http://proua.com.ua/?p=54080 (дата запиту: 29.06.2016). – Назва 
з екрана.

приклад для наслідування
Льотчиця Надія Савченко – ... приклад для наслідування. 

Іваненко А. Надія Савченко: сильна жінка з незламною життєвою по-
зицією [Електронний ресурс] / Анна Іваненко // Tochka.net. – 2016. 
– 3 берез. – Режим доступу: http://lady.tochka.net/ua/62353-nadezhda-
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savchenko-silnaya-zhenshchina-s-nesokrushimoy-zhiznennoy-pozitsiey/ 
(дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

проект Кремля
Проект Кремля, яким є народний депутат Надія Савченко, ще не досяг 
своєї мети і знаходиться в розвитку.

Костик В. “Проект Кремля” Савченко тільки набирає обертів – екс-
перт [Електронний ресурс] / Володя Костик // Преса України. – 2016. 
– 16 груд. – Режим доступу: http://uapress.info/uk/news/print/154739 
(дата запиту: 16.12.2016). – Назва з екрана.

проект лідера проросійської партії “Український вибір” 
Віктора Медведчука

Цілком ймовірно, що Надія Савченко є проектом лідера проросійської 
партії “Український вибір” Віктора Медведчука. 

Експерт: Режисер проекту “Надія Савченко” – кум Путіна Медведчук 
[Електронний ресурс] // ZIK : Західна інформ. корпорація. – 2016. – 
7 черв. – Режим доступу: http://zik.ua/news/2016/06/07/chornovil_
kum_putina_medvedchuk_bezumovno_rezhyser_proektu_nadiya_
savchenko_706293 (дата запиту: 10.06.2016). – Назва з екрана.

проект Медведчука–Путіна
Таран С. Якщо Савченко – проект Медведчука–Путіна, то це хороша 
новина [Електронний ресурс] / Сергій Таран // Главком : інформ. агентство. – 
2016. – 2 серп. – Режим доступу: http://glavcom.ua/columns/s_taran/yakshcho-
savchenko-proekt-medvedchuka-putina-to-ce-horosha-novina-364926.html (дата 
запиту: 12.08.2016). – Назва з екрана.

 сильна жінка з незламною життєвою позицією 
Іваненко А. Надія Савченко: сильна жінка з незламною життєвою по-
зицією [Електронний ресурс ] / Анна Іваненко // Tochka.net. – 2016. – 3 берез. 
– Режим доступу: http://lady.tochka.net/ua/62353-nadezhda-savchenko-silnaya-
zhenshchina-s-nesokrushimoy-zhiznennoy-pozitsiey/ (дата запиту: 01.11.2016). – 
Назва з екрана.

символ боротьби нашого народу за територіальний суверенітет
Днями жінка [Надія Савченко], яка стала символом боротьби нашого 
народу за територіальний суверенітет, написала листа.

Мельник В. Хто наступний? / Валерій Мельник // Урядовий кур’єр. – 
2015. – 15 січ. – С. 3.

символ мужності, нескореності й величі Української Жінки
Весь український народ вважає її [Надію Савченко] символом мужнос-
ті, нескореності й величі Української Жінки!

Купчик Л. Свято Героїнь у світлі новітніх реалій / Лідія Купчик // Слово 
Просвіти. – 2016. – 10–16 берез. – С. 11.
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символ України 
Під час вручення державних нагород видатним жінкам, серед яких 
учасниці бойових дій, волонтери, вчителі, видатні спортсменки, Прези-
дент особливо відзначив подвиг Надії Савченко: “Я хочу згадати жінку 
[Надію Савченко], яка є символом України і Українки для всього світу”. 

Надія Савченко: “Мене не зламали!” : [матеріал підготувала Любов 
Голота] // Слово Просвіти. – 2016. – 10–16 берез. – С.3.

символ українки для всього світу 
Під час вручення державних нагород видатним жінкам, серед яких 
учасниці бойових дій, волонтери, вчителі, видатні спортсменки, Пре-
зидент особливо відзначив подвиг Надії Савченко: “Я хочу згадати жін-
ку, яка є символом України і Українки для всього світу”. 

Надія Савченко: “Мене не зламали!” : [матеріал підготувала Любов 
Голота] // Слово Просвіти. – 2016. – 10–16 берез. – С.3.

старший лейтенант української армії
Їй [Надії Савченко] 34 роки, вона – старший лейтенант української 
армії…

Іваненко А. Надія Савченко: сильна жінка з незламною життєвою 
позицією / Анна Іваненко [Електронний ресурс ] / Анна Іваненко //
Tochka.net. – 2016. – 3 берез. – Режим доступу: http://lady.tochka.net/
ua/62353-nadezhda-savchenko-silnaya-zhenshchina-s-nesokrushimoy-
zhiznennoy-pozitsiey/ (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

сучасна велич українського жіноцтва
[…Яскраво світить нам образ українського незламного духу в особі від-
важної льотчиці Надії Савченко … ] Це – сучасна велич українського 
жіноцтва!

Купчик Л. Свято Героїнь у світлі новітніх реалій / Лідія Купчик // Слово 
Просвіти. – 2016. – 10–16 берез. – С. 11.

троянський кінь
…її [Надію Савченко] називали “троянським конем”, критикували за 
заяви, що лунають в унісон російській позиції та суперечать національ-
ним інтересам.

Жанна д’Арк чи Троянський кінь: все про Надію Савченко [Електро-
нний ресурс] // Укроп Ua : незалежний інформ.-аналіт. портал. – 2016. 
– 1 груд. – Режим доступу: http://www.ukrop-ua.net/publications/
politics/17970-zhanna-dark-chi-troyanskiy-kn-vse-pro-nadyu-savchenko.
html (дата запиту: 12.12.2016). – Назва з екрана.

троянський кінь, підісланий Кремлем
Винничук: Савченко – троянський кінь, підісланий Кремлем [Електро-
нний ресурс] // ProUa.com.ua. – 2016. – 29 черв. – Режим доступу: http://proua.
com.ua/?p=54080 (дата запиту: 29.06.2016). – Назва з екрана.
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троянський кінь у Верховній Раді
Троянський кінь у Верховній Раді [Надія Савченко]: оприлюднили лист 
Савченко, де вона закликає “скинути” усю владу [Електронний ресурс] 
// Новини Закарпаття : інформ. портал. – 2016. – 1 черв. – Режим доступу: 
http://transkarpatia.net/ukraine/65799-troyansky-kn-u-verhovny-rad-oprilyudnili-
list-savchenko-de-vona-zaklikae-skinuti-usyu-vladu-dokument.html (дата запиту: 
29.06.2016). – Назва з екрана.

українська бранка
Українська бранка Надія Савченко повідомила, що в СІЗО, де її утри-
мують, привезли двох хлопців “з підвалів Донеччини” [Електронний 
ресурс] // 5 канал : перший укр. інформ. – 2016. – 29 квіт. – Режим доступу: 
http://www.5.ua/suspilstvo/savchenko-rozpovila-shcho-v-ii-sizo-pryvezly-dvokh-
khloptsiv-z-pidvaliv-donechchyny-112893.html/ (дата запиту:  29.10.2016). – На-
зва з екрана.

українська героїня
“Але якщо є можливість зробити більше для України, – я буду робити 
це!” – наголосила українська героїня [Надія Савченко].

Шевчук Ю. Надія Савченко: “Путін, відчепись від України!” / Юліана 
Шевчук // Голос України. – 2016. – 28 трав. – С. 6.

українська Жанна д’Арк
Надія Савченко: українська Жанна д’Арк

Савченко Надія Вікторівна [Електронний ресурс] // Герої України. 
– 2016. – Режим доступу: http://heroes.profi-forex.org/ua/savchenko-
nadezhda-viktorovna (дата запиту: 09.12.2016). – Назва з екрана.

українська льотчиця
Росія вирішила зробити із української льотчиці [Надії Савченко] один 
із рупорів своєї версії подій на Донбасі.

Кравець Р. День Надії: як Савченко повернулася в Україну [Елек-
тронний ресурс] / Роман Кравець // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2016. – 25 трав. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
articles/2016/05/25/7109708/ (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з 
екрана.

український офіцер із великої літери
…Це було ганебне судилище, яке країна-агресор влаштувала проти 
українського офіцера з великої літери [Надії Савченко], яка, як і на-
лежить, боронила свою землю від ворожих зазіхань.

Надія є! // Слово Просвіти. – 2016. – 24–30 берез. – С. 1.

штурман бойового вертольота Мі-24
Їй [Надії Савченко] 34 роки, вона – ... штурман бойового вертольота 
Мі-24…
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Іваненко А. Надія Савченко: сильна жінка з незламною життєвою по-
зицією [Електронний ресурс ] / Анна Іваненко // Tochka.net. – 2016. 
– 3 берез. – Режим доступу: http://lady.tochka.net/ua/62353-nadezhda-
savchenko-silnaya-zhenshchina-s-nesokrushimoy-zhiznennoy-pozitsiey/ 
(дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

Ñàëàìàò³í Äìèòðî 

відомий “боксер”
Найбіднішим і “найчеснішим” міністром Азарова, згідно з деклараці-
єю, став … відомий “боксер” … Дмитро Саламатін.

Вінничук Ю. Рейтинг офіційних мільйонерів в уряді Азарова [Елек-
тронний ресурс] / Юрій Вінничук // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2012. – 7 трав. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/
publications/2012/ 05/7/322908/view_print/ (дата запиту: 14.11.2016). 
– Назва з екрана.

головний продавець зброї
Дохід головного продавця зброї [Дмитра Саламатіна] … в 2011 році 
становив лише 48,27 тис грн.

Там само.

найбідніший і “найчесніший” міністр Азарова
Найбіднішим і “найчеснішим” міністром Азарова, згідно з деклараці-
єю, став … Дмитро Саламатін.

Там само.

нещодавній росіянин
Найбіднішим і “найчеснішим” міністром Азарова, згідно з деклараці-
єю, став нещодавній росіянин … Дмитро Саламатін.

Там само.

Ñåìåí÷åíêî Ñåìåí

загадковий комбат
Отож стаття старої газети підтверджує, що донедавна загадковий ком-
бат був ніяким не Семеном Семенченком, а – Костянтином Ігорови-
чем Грішиним. 

2000-го Семен Семенченко уже хотів стати депутатом: щоправда, тоді 
іще він був Костянтином Грішиним // Свобода. – 2014. – 11–17 груд. 
– С. 7.
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найбільш загадковий комбат
В соціальних мережах Інтернету виклали відео, які відкривають нові 
грані біографії найбільш загадкового комбата, народного депутата 
від “Самопомочі” Семена Семенченка (справжнє ім’я – Костянтин Грі-
шин), який кілька місяців ходив у балаклаві та не показував обличчя. 

Грішин-Семенченко на тлі сепаратистського прапора // Свобода. – 
2014. – 25–31 груд. – С. 4.

найбільш розкручений учасник АТО
Чи не найбільш розкручений учасник АТО [Семен Семенченко], незва-
жаючи на те, що місяць не знімав балаклави.

2000-го Семен Семенченко уже хотів стати депутатом: щоправда, тоді 
іще він був Костянтином Грішиним // Свобода. – 2014. – 11–17 груд. 
– С. 7.

Ñåìåíþê Âàëåíòèíà

Валька-Золота Ручка
Значно меншу кількість, проте не менш яскраву за емоційним забарв-
ленням, становлять перифрази імен інших сучасних політичних діячів: 
гарант Конституції, великий пасічник (Віктор Ющенко) … Валька-Золо-
та Ручка (Валентина Семенюк)…

Кобзар А. Найпомітніші фігури сучасного політичного життя крізь 
призму перифразу (за матеріалами ЗМІ) [Електронний ресурс] / 
А. Кобзар // Матеріали П’ятої науково-практичної конференції “Жур-
налістська освіта на Сумщині : набутки й проблеми” (27–28 травня 
2009 року). – Режим доступу: http://vuzlib.com.ua/articles/book/16039-
JUvіlejj_mikoli_gogolja_na_st/5.html  (дата запиту: 09.12.2016). – Назва 
з екрана.

 політик-самогубець
“5 українських політиків-самогубців” [Валентина Семенюк-Самсонен-
ко ... ] [Електронний ресурс] // Znaj.ua : інформ. портал. – 2016. – 25 квіт. – 
Режим доступу: http://znaj.ua/news/politics/43284/samogubstva-trivayut.html 
(дата запиту: 04.11.2016). – Назва з екрана.

спадкоємиця крісла Чечетова
Несумісною з життям виявилася робота в Фонді держмайна України 
і для спадкоємиці крісла Чечетова Валентини Семенюк-Самсоненко.

“5 українських політиків-самогубців” [Електронний ресурс] 
//Znaj.ua : інформ. портал. – 2016. – 25 квіт. – Режим доступу: http:
//znaj.ua/news/politics/43284/samogubstva-trivayut.html (дата запиту: 
04.11.2016). – Назва з екрана.
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Ñåìèíîæåíêî Âîëîäèìèð 

“гуманітарний яструб” у Партії регіонів
[Здорових аргументів проти обов’язкового дублювання іноземних 
фільмів українською мовою поки що не прозвучало жодного. Зате кри-
тика лунала й лунає з боку невеликої групи людей, яку сміливо можна 
назвати групою “гуманітарних яструбів” у Партії регіонів. Беззапе-
речне лідерство посідає король українофобії Вадим Колесніченко … ]  
Далі йдуть Ірина Бережна … віце-прем’єр міністр з гуманітарних пи-
тань Володимир Семиноженко…

Климончук О. Завдяки кінодубляжу наші актори заробляють 7 міль-
йонів на рік. Кілька людей із ПР цього не хочуть [Електронний ресурс] 
/ Оксана Климончук, Іван Помідоров // Тексти.org.ua : аналітичний 
центр. – 2010. – 15 трав. – Режим доступу: http://texty.org.ua/pg/
article/editorial_1/read/23411/Zavdaky_kinodublazhu_nashi_aktory_
zaroblajut_7_miljoniv (дата запиту: 24.11.2016). – Назва з екрана.

лобіст російських фінансових інтересів у галузі кінопрокату
Головні лобісти російських фінансових інтересів у галузі кінопрока-
ту: беззаперечне лідерство посідає Вадим Колесніченко, далі йдуть 
Ірина Бережна … віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань Володи-
мир Семиноженко.

Там само.

Ñåïàðàòèñòè

внутрішні п’ятиколонники
Адже відбувається все це не без допомоги сепаратистів – ... внутріш-
ніх п’ятиколонників, які знов у ВР є опозицією. 

Вовкошиг С. Націоцентрична ідеологія пам’яті і розбудова нової Укра-
їни / Степан Вовкошиг // Слово Просвіти. – 2015. – 15–21 січ. – С. 6.

носії георгіївських стрічок
Адже відбувається все це не без допомоги сепаратистів – носіїв геор-
гіївських стрічок…

Там само.

носії триколорів
Адже відбувається все це не без допомоги сепаратистів – носіїв … три-
колорів…

Там само.
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Ñèäîð ²âàí
Той, Хто Дзвонив у Дзвони

А 11 грудня аспірант богословської академії Іван Сидор став Тим, Хто 
Дзвонив у Дзвони. [Вперше від 1240 року в Києві дзвони били на 
сполох.] 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 128.

чернець, що вдарив у дзвони Михайлівського в ніч із 10 на 11 грудня
Герої справжні – дівчина-інвалід Ліза, яка стала одним із символів про-
тесту; чернець [Іван Сидор],  що вдарив у дзвони Михайлівського в ніч 
із 10 на 11 грудня… 

Рахманін С. Корок [Електронний ресурс] / Сергій Рахманін // ZN.
UA : інтернет-версія газети. – 2013. – 20 груд. – Режим доступу: http:
//gazeta.dt.ua/internal/korok-_.html (дата запиту: 30.12.2013). – Назва 
з екрана. 

справжній герой 
Герої справжні – дівчина-інвалід Ліза, яка стала одним із символів про-
тесту; чернець [Іван Сидор], що вдарив у дзвони Михайлівського в ніч 
із 10 на 11 грудня… 

Там само.

Ñèìîíåíêî Ïåòðî
антиукраїнська сірома

Ставила Москва раніше і на Симоненка … і ще на іншу антиукраїнську 
сірому, але “шафа не грає”.

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 19.

великий інсинуатор
Петро Симоненко, як великий інсинуатор, приписує Ющенку те, чого 
він ніколи не робив.

Фостій І. Кому служить вождь КПУ [Комуністичної партії України] Си-
моненко [Електронний ресурс] / Іван Фостій // БукІнфо : Чернівець-
ка незалежн. інформ. агенція. – 2009. – 7 квіт. – Режим доступу: http:
//www.bukinfo.com.ua/show/news?lid=1632 (дата запиту: 09.04.2009). 
– Назва з екрана.

ворог № 1 незалежної України й українського народу
Він [Петро Симоненко] є ворогом № 1 незалежної України й україн-
ського народу.

Там само.
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галасливий борець за справедливість
...Петро Миколайович ... давно б уже був розстріляний, або сидів би 
там, де й повинні сидіти такі галасливі “борці за справедливість”.

Там само.
геніальний оратор-брехун

...такий геніальний оратор-брехун, яким є Петро Миколайович, давно 
б уже був розстріляний, або сидів би там, де й повинні сидіти такі га-
ласливі “борці за справедливість”.

Там само.

“дитя” Донбасу
Невже дитя Донбасу Петро Симоненко чимось заперечить дитині 
країни, звідки сходить сонце? 

Яворівський В. На майдані / Володимир Яворівський // Літературна 
Україна. – 2007. – 29 листоп. – С. 3.

кандидат від традиційно проросійських сил
Кандидати від традиційно проросійських сил, КПУ і Партії регіонів, – 
Петро Симоненко і Михайло Добкін – звично висловилися на користь 
Москви. 

Шевченко Л. Вектори без Віктора: геополітичні концепції канди-
датів у президенти [Електронний ресурс] / Леся Шевченко // Тиж-
день.ua : сайт вид. – 2014. – 11 квіт. – Режим доступу: http:
//tyzhden.ua/Politics/107323 (дата запиту: 12.04.2014). – Назва 
з екрана.  

комуністичний вождь
Сам же комуністичний вождь [Петро Симоненко] усіляко підкреслює 
свою законослухняність: іще перед допитом він встиг наголосити, що 
виступав та виступає за територіальну цілісність України.

Лебідь Н. Петро таки вийшов [Електронний ресурс] / Надія Лебідь 
// Україна молода : сайт газети. – 2015. – 8 квіт. – Режим доступу: 
http://www.umoloda.kiev.ua/number/819/115/29805/ (дата запиту: 
09.12.2016). – Назва з екрана.

комуністичний вождь-невіглас
Зробимо кілька висновків на підставі аналізу політичної і моральної 
позиції комуністичного вождя-невігласа [Петра Симоненка].

Фостій І. Кому служить вождь КПУ [Комуністичної партії України] Си-
моненко [Електронний ресурс] / Іван Фостій // БукІнфо : Чернівець-
ка незалежн. інформ. агенція. – 2009. – 7 квіт. – Режим доступу: http:
//www.bukinfo.com.ua/show/news?lid=1632 (дата запиту: 09.04.2009). 
– Назва з екрана.
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лідер єдиної справжньої опозиції
Схоже, що віднедавна до таких улюбленців загальнонаціонального 
телебачення належить і лідер єдиної справжньої опозиції (за версією 
провладних ЗМІ) Петро Симоненко.

Петро Симоненко – зірка телебачення України? // Україна молода. – 
2004. – 23 січ. – С. 3.

лідер червоних
Значно меншу кількість, проте не менш яскраву за емоційним забарв-
ленням, становлять перифрази імен інших сучасних політичних діячів: 
гарант Конституції, великий пасічник (Віктор Ющенко) … лідер черво-
них … (Петро Симоненко) та ін.

Кобзар А. Найпомітніші фігури сучасного політичного життя крізь при-
зму перифразу (за матеріалами ЗМІ) [Електронний ресурс] / А. Кобзар 
// Матеріали П’ятої науково-практичної конференції “Журналістська 
освіта на Сумщині : набутки й проблеми” (27–28 травня 2009 року). 
– Режим доступу: http://vuzlib.com.ua/articles/book/16039-JUvіlejj_
mikoli_gogolja_na_st/5.html  (дата запиту: 09.12.2016). – Назва з екрана.

незмінний фюрер
Сьогодні політики з національно-демократичного табору вже почи-
нають обережно заговорювати про те, що ідейними натхненниками 
терористів є комуністи імені незмінного фюрера Петра Симоненка й 
“регіонали” імені Азарова та Єфремова. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 213.

непохитний комуніст 
Втім, непохитний комуніст Петро Симоненко десь віднайшов ще 
більш дешеві акції – лишень на 70 гривень. 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 16. 

неприхований ворог України
…Петро Симоненко у виступі на ХІІІ з’їзді КПРФ показав себе неприхо-
ваним ворогом України, який працює проти неї…

Фостій І. Кому служить вождь КПУ [Комуністичної партії України] Си-
моненко [Електронний ресурс] / Іван Фостій // БукІнфо : Чернівецька 
незалежн. інформ. агенція. – 2009. – 7 квіт. – Режим доступу: http://
www.bukinfo.com.ua/show/news?lid=1632 (дата запиту: 09.04.2009). – 
Назва з екрана.

оборонець російського православ’я
Виступаючи ж оборонцем російського православ’я, Симоненко де-
монструє неприкрите своє лицемірство і фарисейство, бо хто ж, як не 
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ВКП(б), протягом 70 років нищила, руйнувала, підривала церкви і хра-
ми, перетворювала їх у ресторани, клуби, зерносховища і конюшні? 

Там само.

остаточно політично і морально деградований малорос

Петро Симоненко, як остаточно політично і морально деградова-
ний малорос, плазуючи коли на животі, коли стрибаючи навкарачки 
перед московськими очільниками, безсоромно, зухвало, безчесно і 
безпідставно вдається до брехливих звинувачень Президента України 
Віктора Андрійовича Ющенка в розв’язуванні ідеологічної, політичної, 
інформаційної і духовної війни проти Росії і російського народу. 

Там само.

персек [перший секретар] КПУ

Послідовник великого лисого вождя[Володимира Леніна], персек КПУ 
Петро Симоненко на майдані Незалежності закликав народ дати бій 
засиллю імпортованих товарів, а всi опозицiйнi сили – згуртуватися на-
вколо Компартії...

Млявий Першотравень // Україна молода. – 2005. – 5 трав. – С. 6.

персонаж покорченої української історії

...6 млн зденаціоналізованих українців плюс близько стільки ж етніч-
них росіян викидають на поверхню адекватних собі персонажів покор-
ченої української історії на кшталт … Симоненка…

Фаріон І. Мовний лібералізм в освіті: українська стоп!!! / Ірина Фаріон 
// Слово Просвіти. – 2016. – 20–26 квіт. – С. 2.

послідовник, адепт, епігон злочинного сталінського режиму

Ви [Петре Миколайовичу] були і є послідовником, адептом, епігоном 
злочинного сталінського режиму.

Фостій І. Кому служить вождь КПУ [Комуністичної партії України] Си-
моненко [Електронний ресурс] / Іван Фостій // БукІнфо : Чернівецька 
незалежн. інформ. агенція. – 2009. – 7 квіт. – Режим доступу: http://
www.bukinfo.com.ua/show/news?lid=1632 (дата запиту: 09.04.2009). – 
Назва з екрана.

послідовник великого лисого вождя

Послідовник великого лисого вождя, персек КПУ Петро Симоненко на 
майдані Незалежності закликав народ дати бій засиллю імпортованих 
товарів, а всi опозицiйнi сили – згуртуватися навколо Компартії i ство-
рити лiвий фронт, який боротиметься проти олігархів та посiпак США.

Млявий Першотравень // Україна молода. – 2005. – 5 трав. – С. 6.
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продовження традиції “імперських комуністів” в українській політиці
Петро Симоненко ... є продовженням традиції “імперських комуніс-
тів” в українській політиці.

Кузьо Т. Шелест і Щербицький, Кучма і Янукович [Електронний ресурс] 
/ Тарас Кузьо // Українська правда. Блоги. – 2012. – 1 верес. – Режим 
доступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/kuzyo/4c7d8dbb0275b/
view_print/ (дата запиту: 14.11.2016). – Назва з екрана.

справжній комуністичний Люцифер
Симоненку ця трагедія [Голодомор] не болить, він і над такою святою і 
благородною справою, як увічнення жертв Голодомору, злобствує, глу-
миться як справжній комуністичний Люцифер.

Фостій І. Кому служить вождь КПУ [Комуністичної партії України] Си-
моненко [Електронний ресурс] / Іван Фостій // БукІнфо : Чернівецька 
незалежн. інформ. агенція. – 2009. – 7 квіт. – Режим доступу: http://
www.bukinfo.com.ua/show/news?lid=1632 (дата запиту: 09.04.2009). – 
Назва з екрана.

червоний генерал
Чого тільки заслуговують висловлювання червоного генерала [Петра 
Симоненка] про жертв Голодомору? 

Онищенко І. В. Особливості функціонування перифрази як засобу 
вираження оцінності в сучасних публіцистичних та інформаційних 
текстах // Філологічні студії: науковий вісник Криворізького держав-
ного педагогічного університету : зб. наук. праць. Вип. 5 / ред. кол. : 
Ж. В. Колоїз, З. П. Бакум, П. І. Білоусенко, Г. М. Віняр та ін. ; за заг. ред. 
Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг : КДПУ, 2010. – С. 196.

червоний олігарх
Червоний олігарх Симоненко хоче ліквідувати інститут президента 
[Електронний ресурс] // Sprotiv.org : Часопис про свавілля влади та громад-
ський спротив незаконним діям. – 2006. – 3 січ. – Режим доступу: http://sprotiv.
org/1562 (дата запиту: 03.01.2006). – Назва з екрана.

Ñèðîòþê Þð³é [Þðêî]

автор терміна Революції Гідності
“Гостем сьогоднішнього проекту є українська ідея, – розповідає Ірина 
Фаріон, – ідея української гідності, бо саме Юрко Сиротюк є автором 
терміна Революція Гідності”. 

Костюк С. Свободівці реалізували задуми і проекти Юрія Сиротюка 
/ Святослав Костюк // Свобода. – 2015. – 5–11 листоп. – С. 11.
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Ñîáîëºâ ªãîð

борець з корупцією та за люстрацію
Зрештою, якось дивно, що Соболєв, відомий борець з корупцією та 
“за люстрацію”, став членом “Самопомочі”, яку очолює медіа-магнат 
Садовий і просуває олігарх Коломойський.

Костюк С. Імітація боротьби з хабарництвом по-українськи, або 
Чому неможливо знищити корупцію, не поборовши олігархіч-
ну модель управління країною / Святослав Костюк // Свобода. 
– 2014. – 18–24 груд. – С. 8. 

Ñîáîëºâ Ñåðã³é

одна з ключових фігур опозиції
Народний депутат Сергiй Соболєв – одна iз ключових фiгур опозицiї. 

Сергiй Соболєв: “Я хотiв би стати доларовим мільйонером” : [інтерв’ю 
з Сергієм Соболєвим записав Юрій Грицик] [Електронний ресурс] // 
Експрес – онлайн : оперативні новини України та світу. – 2012. – 29 серп. 
– Режим доступу: http://www.expres.ua/main/2012/08/29/72538-
sergiy-sobolyev-hotiv-by-staty-dolarovym-milyonerom (дата запиту: 
01.11.2016). – Назва з екрана.

поміркований націоналіст
Колеги по парламенту вважають [Сергія] Соболєва “поміркованим 
націоналістом”. 

Там само.

яскравий, досвідчений та доволі амбітний політик
Більшість вітчизняних політологів відгукується про нього [Сергія Собо-
лєва] як про яскравого, досвідченого та доволі амбітного політика. 

Там само.

Ñîëîìàò³í Þð³é 

комуністичний депутат
[Скучивши за роботою, депутати … виступають, зачитують заяви.] На-
приклад, комуністичний депутат Юрій Соломатін – про те, як ді-
стали послідовників великого Ілліча “буржуазні націоналісти” Ющенка 
разом з усілякими кучмівськими прихвостнями, самим Кучмою й “олі-
гархічною “опозиціонеркою” Юлією Тимошенко.

Волошка Л. Реформу доручили Адаму / Леся Волошка // Україна мо-
лода. – 2004. – 5 лют. – С. 3.
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Ñîö³àë-äåìîêðàòè (îá’ºäíàí³)

підручні Віктора Медведчука
[Соціал-демократи (об’єднані) подали… новину з притаманними їм 
політичними вивертами … ] Заодно підручні Віктора Медведчука 
[соціал-демократи] закликали й до консолідації та позитивного голо-
сування щодо внесення змін до Конституції вже на наступній сесії Вер-
ховної Ради.

Віктор плюс Віктор проти Віктора // Україна молода. – 2004. – 25 черв. 
– С. 3.

Ñîö³àë³ñòè

політична верхівка айсбергу потужної “п’ятої колони” московського імпе-
ріалізму

Друга група – це комуністи й соціалісти як політична верхівка айсбергу 
потужної “п’ятої колони” московського імперіалізму.

Лук’яненко Л. Гіркий докір патріотам / Левко Лук’яненко // Літератур-
на Україна. – 2007. – 16 серп. – С. 1.

Ñòàâèöüêèé Åäóàðä

бізнес-партнер “Сім’ї” екс-президента Януковича
Його [Едуарда Ставицького] вважають бізнес-партнером “Сім’ї” екс-
президента Януковича та оголошено в розшук в 2014 році (криміналь-
на справа за статтями “привласнення, розтрата майна шляхом зло-
вживання службовим становищем в особливо великих розмірах” та 
“«легалізація» (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”).

Оце так: Гелетей нагороджував зброєю… Віктора Януковича-молод-
шого // Свобода. – 2016. – 18–24 серп. – С. 4.

головний продавець надр України
Зовсім скромні доходи, за міністерськими мірками, засвітили міністр 
закордонних справ Костянтин Грищенко – 278 тис. грн, міністр надзви-
чайних ситуацій Віктор Балога – 209,7 тис грн та щойно призначений 
міністр природи та головний продавець надр України Едуард Ставиць-
кий – 127,7 тис. грн.

Вінничук Ю. Рейтинг офіційних мільйонерів в уряді Азарова [Елек-
тронний ресурс] / Юрій Вінничук // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2012. – 7 трав. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/ 
publications/2012/05/7/ 322908/view_print/ (дата запиту: 14.11.2016). 
– Назва з екрана.
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Ñòåöüê³â Òàðàñ

польовий командир Майдану
Польовий командир Майдану Тарас Стецьків впевнений: що б там не 
було, ми здобули найцінніше – СВОБОДУ!

Тарас Стецьків: Майдан – найвеличніша українська революція [Елек-
тронний ресурс] // Обозреватель. – 2008. – 20 листоп. – Режим досту-
пу: http://obozrevatel.com/news/2008/11/20/269836.htm (дата запиту: 
07.12.2016). – Назва з екрана.

польовий командир часів Помаранчевої революції
Польовий командир часів Помаранчевої революції розповідає про від-
мінність між двома майданами й оцінює можливості повторення сило-
вого сценарію під час акцій протесту в Києві.

Базюк Т. Люди вимагають голови Януковича [Електронний ресурс] 
/ Тарас Базюк // Збруч. – 2012. – 3 груд. – Режим доступу: http://zbruc.
eu/node/16208 (дата запиту: 24.11.2016). – Назва з екрана.

радник Ющенка
…У перелік із 160 осіб [делегати з’їзду “Вперед, Україно!”] потрапив … 
радник Ющенка Тарас Стецьків…

Увесь список Луценка: Москаль, брат-2, ді-джей Майдану… [Елек-
тронний ресурс] // Обозреватель. – 2007. – 13 квіт. – Режим досту-
пу: http://obozrevatel.com/news/2007/4/13/165734.htm (дата запиту: 
01.11.2016). – Назва з екрана.

Ñòðóê Âîëîäèìèð 

спонсор сепаратистів
Доньки регіонала та луганського бізнесмена Володимира Струка, яко-
го Генеральна прокуратура офіційно визнала спонсором сепаратис-
тів, не соромляться пафосного життя на території України, йдеться у 
програмі “Гроші”. 

Де ж ваш дім, дівчата? // Свобода. – 2015. – 12–18 лют. – С. 5.

Ñòóñ Äìèòðî

колишній член банди регіоналів
Знищення держави потрібно починати з нищення (або привласнення) 
її історії та культури: на посаду директора Національного музею Шев-
ченка 6-ма голосами знов обраний колишній член банди регіоналів 
[Дмитро Стус] …
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Місія і візія Національного музею Тараса Шевченка [підготувала Лю-
бов Голота] // Слово Просвіти. – 2017. – 19–25 січ. – С. 9.

Ñóðê³ñ Ãðèãîð³é

один із найвідоміших політичних прихильників містера Януковича
Далі автор нагадує, що “Сполучені Штати відмовили у видачі в’їзної 
візи … Григорію Суркісові – одному з найвідоміших політичних при-
хильників містера Януковича”.

США заборонили оточенню Кучми та Януковича в’їзд до країни 
// Україна молода. – 2004. – 19 листоп. – С. 1.

Ñóðêîâ Âëàäèñëàâ

архітектор путінської політичної системи з індустрією суцільного фейкуван-
ня реальності

Сурков є архітектором путінської політичної системи з індустрією 
суцільного фейкування реальності.

Завітій Б. “Доки поруч оця ФСБшна імперія, життя нам не буде” / Бог-
дан Завітій, Олена Павлова // Слово Просвіти. – 2014. – 31 груд. – С. 2.

Ñó÷àñí³ ñóää³
фарисеї в мантіях

Фарисеї в мантіях [судді] періодично озвучують імена великих і малих 
злочинців, показово одягають на них кайданки, а потім чинять, як Пи-
лат із Вараввою.

Мотрич К. Непроминущі “кровосісі”, або Злети і падіння державотво-
рення / Катерина Мотрич // Слово Просвіти. – 2016. – 29–31 груд. – 
С. 2.

Òàáà÷íèê Äìèòðî

авантюрна постать
Річ у тім, що Дмитро Табачник – авантюрна постать.

Час “дешевого клоуна”. Українська освіта: випробування горе-рефор-
мами / Сергій Квіт та ін. ; упоряд. Панченко В. – К. : [б. в.], 2011. –  С. 51.

агент КГБ
[Табачник – міністр освіти … ] ... агент КГБ…

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 385.
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агент ФСБ
Ефект метелика ми відчули, коли президентом став двічі несудимий 
Віктор Янукович, а міністром освіти агент ФСБ Табачник, така суміш 
вульгарності й цинізму. 

Пагутяк Г. Німим отверзуться уста… / Галина Пагутяк // Слово Просві-
ти. – 2016. – 1–7 груд. – С. 5.

апологет Білої гвардії 
Призначення … апологета Білої гвардії на міністерську посаду в бага-
тьох викликало шок: на той час Дмитро Табачник уже мав стійку репу-
тацію українофоба, надто ж в очах тих, хто знайомий із його публіцис-
тикою.

Час “дешевого клоуна”. Українська освіта: випробування горе-рефор-
мами / Сергій Квіт та ін. ; упоряд. Панченко В. – К. : [б. в.], 2011. –  С. 52.

високопоставлений державний чиновник, який ностальгує за Російською 
імперією з її царями, за Білою гвардією

І все ж: високопоставлений державний чиновник, який ностальгує за 
Російською імперією з її царями, за Білою гвардією, не дуже й при-
ховуючи свого українофобства, запеклий воїтель із плодами власної 
хворобливої уяви, яка малює йому картини повсюдного українського 
націоналізму й фашизму, – це вже, погодьтеся, якась аномалія, вивих, 
політичне й моральне збоченство…

Там само. – С. 50.

відважний хулитель патріарха Філарета
Відважний хулитель патріарха Філарета [Дмитро Табачник], якого з 
презирством називає “агентом Антоновим” (очевидно, всі священно-
служителі, які в радянські часи не мали жодних контактів із КДБ, зібра-
лися в Московському патріархаті!).

Там само. – С. 53.

ворог усього українського
[Табачник – міністр освіти … ] Ворог усього українського…

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 385.

гуманітарій “віце”
Про небувалі успіхи (не плутати з тими, яких не бувало) з веселою 
усмішкою розказував і гуманітарій “віце” Дмитро Табачник.

Балабан М. Кому в Україні жити добре? / Марина Балабан // Україна 
молода. – 2004. – 2 берез. – С. 2.

гуманітарний яструб у Партії регіонів
[Здорових аргументів проти обов’язкового дублювання іноземних 
фільмів українською мовою поки що не прозвучало жодного. Зате кри-
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тика лунала й лунає з боку невеликої групи людей, яку сміливо можна 
назвати групою “гуманітарних яструбів” у Партії регіонів.] Беззапе-
речне лідерство посідає король українофобії Вадим Колесніченко … 
Далі йдуть Ірина Бережна … “любитель” усього українського Дмитро-
Табачник…

Климончук О. Завдяки кінодубляжу наші актори заробляють 7 міль-
йонів на рік. Кілька людей із ПР цього не хочуть [Електронний ре-
сурс] / Оксана Климончук, Іван Помідоров // Тексти.org.ua : аналіт. 
центр. – 2010. – 15 трав. – Режим доступу: http :// texty.org.ua/pg/
article/editorial_1/read/23411/Zavdaky_kinodublazhu_nashi_aktory_
zaroblajut_7_miljoniv (дата запиту:  24.11.2016). – Назва з екрана.

дешевий клоун
Якраз у той час, коли Борис Колесников назвав Табачника “дешевим 
клоуном”, Дмитро Володимирович мав політичний “роман” із кому-
ністами-симоненківцями, які ладні були простити йому й “Апостола 
застою” (була колись така праця в Табачника, вельми критична щодо 
В. Щербицького), і прихильні статті початку 1990-х про Петлюру (це те-
пер він оголошує його “военным преступником”), і колишні осудливі 
оцінки більшовицької практики...

Час “дешевого клоуна”. Українська освіта: випробування горе-рефор-
мами / Сергій Квіт та ін. ; упоряд. Панченко В. – К. : [б. в.], 2011. –  С. 58.

запеклий борець за “русское православное единство” і “каноническое пра-
вославие”

Запеклий борець за “русское православное единство” і “каноническое 
православие” [Дмитро Табачник].

Там само.  – С. 53.

запеклий воїтель із плодами власної хворобливої уяви
І все ж: високопоставлений державний чиновник, який ностальгує за 
Російською імперією з її царями, за Білою гвардією, не дуже й при-
ховуючи свого українофобства, запеклий воїтель із плодами власної 
хворобливої уяви, яка малює йому [Дмитрові Табачнику] картини по-
всюдного українського націоналізму й фашизму, – це вже, погодьтеся, 
якась аномалія, вивих, політичне й моральне збоченство…

Там само. – С. 50.

запеклий українофоб
Ось тут і виходить на авансцену … запеклий українофоб Д. В. Табачник.

Там само. – С. 46.

зловісна особа
Цей Табачник завдав великої шкоди не тільки українському, а і євро-
пейському народові, оскільки неймовірно дискредитував його своєю 
зловісною особою. 
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Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 240.

знак смерті
Для мене Табачник – це … знак смерті. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 396.

ідеолог нового/старого слов’янофільства
Ось тут і виходить на авансцену ідеолог нового/старого 
слов’янофільства … Д. В. Табачник.

Час “дешевого клоуна”. Українська освіта: випробування горе-рефор-
мами / Сергій Квіт та ін. ; упоряд. Панченко В. – К. : [б. в.], 2011. –  С. 46.

кепський психолог
Пан Табачник – кепський психолог.

Базилевський В. Без гриму українська душа / Володимир Базилев-
ський // Літературна Україна. – 2007. – 11 січ. – С. 3. 

космополітичний ідеолог російського спрямування
[Дійшло до того вже, що словом “Україна”, “українець”, “український” 
майже не можна означити Україну, українську суть сказаного.] Бо 
космополітичні ідеологи російського спрямування типу Табачника … 
тощо почали трактувати українське як щось невизначне, “інтернаціо-
нальне”, аж стало все дужче вчуватись в цьому українському оте ко-
лишнє позанаціональне, – “совєтскій”, тобто “русскій”. 

Захарченко В. Яке там обличчя у дня! / Василь Захарченко // Літера-
турна Україна. – 2008. – 17 січ. – С. 3.

“любитель” усього українського
[Здорових аргументів проти обов’язкового дублювання іноземних 
фільмів українською мовою поки що не прозвуча ло жодного. Зате кри-
тика лунала й лунає з боку невеликої групи людей, яку сміливо можна 
назвати групою “гуманітарних яструбів” у Партії регіонів.] Беззапере-
чне лідерство посідає король українофобії Вадим Колесніченко … Далі 
йдуть Ірина Бережна – близький друг відомого своїми інтересами в 
прокатному бізнесі Бориса Фуксмана, “любитель” усього українсько-
го Дмитро Табачник… 

Климончук О. Завдяки кінодубляжу наші актори заробляють 7 міль-
йонів на рік. Кілька людей із ПР цього не хочуть [Електронний ресурс] 
/ Оксана Климончук, Іван Помідоров // Тексти.org.ua : аналітичний 
центр. – 2010. – 15 трав. – Режим доступу: http :// texty.org.ua/pg/
article/ editorial_1/read/23411/ Zavdaky_kinodublazhu_nashi_aktory_
zaroblajut_7_miljoniv (дата запиту: 24.11.2016). – Назва з екрана.
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людина мало не всемогутня
...в ті часи Табачника вважали не просто сірим кардиналом української 
політики, а людиною мало не всемогутньою. 

Дяченко В. Як Грушевський попрацював президентом в Адміністрації 
Табачника [Електронний ресурс] / Віталій Дяченко // Depo.ua : сусп.-
політ. портал для українців. – 2015. – 29 верес. – Режим доступу: http://
www.depo.ua/ukr/politics/yak-grushevskiy-popratsyuvav-prezidentom-
v-administratsiyi-29092015080000 (дата запиту: 02.11.2016). – Назва з 
екрана.

майстер алогічних конструкцій
Пан Табачник – майстер алогічних конструкцій. 

Базилевський В. Без гриму українська душа / Володимир Базилев-
ський // Літературна Україна. – 2007. – 11 січ. – С. 3. 

міністр синекури 
Міністр синекури [Дмитро Табачник] [Електронний ресурс] // Тиж-
день.ua : сайт вид. – 2012. – 16 лют. – Режим доступу: http://www.ukrainian-
week.com/Politics/42444 (дата запиту: 15.11.2016). – Назва з екрана.

міністр-українофоб
[Особливої актуальності набуває “народна люстрація”.] Чи може бути 
на посаді ректора колишній “губернатор”, що так ревно проводив по-
літику Януковича та міністра-українофоба Табачника? 

Гринів О. Недовивчені уроки національної гідності / Олег Гринів // Лі-
тературна Україна. – 2015. – 5 берез. – С. 5.

найодіозніша постать 
У системі влади Віктора Януковича найодіознішою постаттю є мі-
ністр освіти і науки, молоді та спорту, російський націоналіст Дмитро 
Табачник.

Час “дешевого клоуна”. Українська освіта: випробування горе-рефор-
мами / Сергій Квіт та ін. ; упоряд. Панченко В. – К. : [б. в.], 2011. –  С. 50.

намальований Януковичем дорожний знак для нашої мови й культури
Для мене Табачник – це намальований Януковичем дорожний знак 
для нашої мови й культури… 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 396.

не єврей, підступний жид
[Табачник – міністр освіти.] ... не єврей, а підступний жид… 

Там само. – С. 385.

не людина, а суцільний “фейк”
Не людина [Дмитро Табачник],  а суцільний “фейк”, сказала 
О. Забужко.
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Климончук О. Оксана Забужко: На якій підставі група пацанів з ба-
блом вирішує долю 46-мільйонної нації до 2042 року? [Електронний 
ресурс] / Оксана Климончук // Телекритика. – 2010. – 6 лип. – Режим 
доступу: http://ru.telekritika.ua/daidzhest/2010-07-06/54183 (дата за-
питу: 08.11.2016). – Назва з екрана.

невихований хам
Тоді виступає народний депутат Ірина Гаращенко: “Ніколи не була ад-
вокатом пані Тимошенко, але якщо ніхто з українських політиків-чоло-
віків й досі не сказав міністру освіти [Дмитрові Табачнику],  що він – не-
вихований хам, прийдеться це робити жінкам”.

Грабовський С. Хамократія: український варіант [Електронний ре-
сурс] / Сергій Грабовський // Политикантроп. – 2010. – 13 жовт. – Ре-
жим доступу: http://politikan.com.ua/2/0/0/21328.htm (дата запиту: 
14.12.2016). – Назва з екрана.

неук, що вважає українську культуру недорозвиненою хуторянщиною
[Табачник – міністр освіти.] Україножер … неук, що вважає українську 
культуру недорозвиненою хуторянщиною. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 385.

нешлюбне дитя двох україножерів Михайла Юзефовича і Валентина 
Маланчука

[Нещодавно професор Володимир Панченко в газеті “День” проникли-
во показав пов’язаність діяльності нашого міністра зі спадщиною його 
родаків Михайла Юзефовича і Валентина Маланчука … ] Табачник же 
– нешлюбне дитя цих двох україножерів.

Час “дешевого клоуна”. Українська освіта: випробування горе-рефор-
мами / Сергій Квіт та ін. ; упоряд. Панченко В. – К. : [б. в.], 2011. –  С. 43.

нещасний міністр
Але будьмо великодушними – не висуваймо суворих претензій до не-
щасного міністра [Дмитра Табачника].

Там само. – С. 42.

один із відомих апологетів “русского мира”
На шпальтах першого номера альманаху “Российско-украинское обо-
зрение”, що побачив світ у 2013 р., міститься публікація одного із відо-
мих апологетів “русского мира”, доктора історичних наук, професора 
Дмитра Табачника. 

Захарченко П. П. Як паплюжити українське: неметодичні рекоменда-
ції від колишнього урядовця, або Рецензія на публікацію Д. Табачника 
“Уроки утраченной Державы Гетманское Государство – воспомина-
ние о будущем?” [Електронний ресурс] / П. П. Захарченко // Часопис 
Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. – 
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2016. – № 2 (14). – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/
n2/16zppvobc.pdf (дата запиту: 10.12.2016). – Назва з екрана.

одиниця виміру україножерства 
Якщо ти українофоб і перекреслюєш усе українське, ображаєш нашу 
людність (досить бодай згадати твоє твердження про те, коли галичани 
навчалися руки мити), то Дмитро Табачник … і твоє ім’я … одиниця ви-
міру україножерства. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 240.

одиниця українофобії – “один табачник”
…Його [Дмитра Табачника] “великоросійські”, шовіністичні замашки 
такі очевидні, що можна було б запровадити навіть одиницю україно-
фобії – “один табачник”.

Час “дешевого клоуна”. Українська освіта: випробування горе-рефор-
мами / Сергій Квіт та ін. ; упоряд. Панченко В. – К. : [б. в.], 2011. –  С. 63.

одіозний екс-міністр освіти
Прізвище одіозного екс-міністра освіти Табачника кануло у небуття: 
відбулась революція, посаду головного освітянина обіймає інша лю-
дина.

Басараб Л. Український підручник з персонажами російського мульти-
ка: школярі і досі вчаться за табачниківськими книжками / Леся Баса-
раб // Свобода. – 2014. – 20–26 листоп. – С. 6.

одіозний міністр освіти Януковича
Одіозним міністром освіти Януковича зацікавилися хіба журналісти – 
прокуратура та СБУ й вухом не повели.

В Україну з Ізраїлю прилетів засмаглий Діма Табачник // Свобода. – 
2015. – 5–11 берез. – С. 6.

особа, неприйнятна на такій важливій та відповідальній посаді, як міністр 
освіти і науки України 

Закликаємо Вас висловитися публічно проти Дмитра Табачника – осо-
би, неприйнятної на такій важливій та відповідальній посаді, як мі-
ністр освіти і науки України.

Час “дешевого клоуна”. Українська освіта: випробування горе-рефор-
мами / Сергій Квіт та ін. ; упоряд. Панченко В. – К. : [б. в.], 2011. –  С. 5.

останній перед Революцією Гідності міністр освіти
Згубні реформи, що їх нахабно провадив останній перед Революцією 
Гідності міністр освіти, україноненависник Табачник, для Кам’янець-
Подільського університету розпочалися знаковою подією: новим 
ректором університету було призначено … сина колишнього ректо-



Ïîë³òè÷íå ñüîãîäåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè

319

ра Анатолія Олексійовича Копилова – історика Сергія Анатолійовича 
Копилова. 

Тимошик М. Нашим університетам не потрібні особистості? / Микола 
Тимошик // Слово Просвіти. – 2015. – 2–8 квіт. – С. 3.

політик, який ставить під сумнів українську ідентичність, пропонуючи на-
томість концепцію невідомої “украинско-русской культуры”

Призначення Дмитра Табачника міністром освіти і науки України стало 
відвертою несподіванкою – політика, який ставить під сумнів укра-
їнську ідентичність, пропонуючи натомість концепцію невідомої 
“украинско-русской культуры” (мова оригіналу).

Час “дешевого клоуна”. Українська освіта: випробування горе-рефор-
мами / Сергій Квіт та ін. ; упоряд. Панченко В. – К. : [б. в.], 2011. –  С. 4.

постать стоодіозна 
Ще абсурднішими (щоб не казати по-геббелівськи брехливими) були 
заяви міністра внутрішніх справ, котрий за два-три дні став у Кабміні 
постаттю ще зловіснішою, аніж стоодіозний Дмитро Табачник.

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 31.

придворний історик Дмитрій 
Перед ними придворний історик Дмитрій [Табачник]...

Заноз Н. Казьонний пісатєль [Електронний ресурс] / Назарій Заноз 
// Українська правда : сайт газети. – 2012. – 4 жовт. – Режим досту-
пу: http://life.pravda.com.ua/columns/2012/10/4/113266/view_print/ 
(дата запиту: 15.11.2016). – Назва з екрана.

російський націоналіст
Призначення російського націоналіста … на міністерську посаду в 
багатьох викликало шок: на той час Дмитро Табачник уже мав стій-
ку репутацію українофоба, надто ж в очах тих, хто знайомий із його 
публіцистикою.

Час “дешевого клоуна”. Українська освіта: випробування горе-рефор-
мами / Сергій Квіт та ін. ; упоряд. Панченко В. – К. : [б. в.], 2011. –  С. 52.

святіший від самого Московського патріарха
[У своїх геополітичних планах відновлення “русского мира” Д. Табач-
ник на повну потужність використовує конфесійний чинник. Узагалі-то, 
як свідчить біограф Табачника Г. Зубченко, до православ’я його герой 
прилучився пізнувато: Табачника хрестили тільки 1995 р.] Зате тепер 
він святіший від самого ... Московського патріарха.

Там само.  – С. 53.
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символ україноненависництва
Яке вже там “об’єднання”, коли навіть саме ім’я міністра [Дмитра Та-
бачника] для мільйонів українців перетворилося на символ україноне-
нависництва...

Там само. – С. 63.

синонім україноненависництва
Якщо ти українофоб і перекреслюєш усе українське, ображаєш нашу 
людність (досить бодай згадати твоє твердження про те, коли галича-
ни навчалися руки мити), то Дмитро Табачник … і твоє ім’я – синонім 
україноненависництва… 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 240.

сірий кардинал української політики
...в ті часи Табачника вважали не просто сірим кардиналом української 
політики, а людиною мало не всемогутньою. 

Дяченко В. Як Грушевський попрацював президентом в Адміністрації 
Табачника [Електронний ресурс] / Віталій Дяченко // Depo.ua : сусп.-
політ. портал для українців. – 2015. – 29 верес. – Режим доступу: http://
www.depo.ua/ukr/politics/yak-grushevskiy-popratsyuvav-prezidentom-
v-administratsiyi-29092015080000 (дата запиту: 02.11.2016). – Назва з 
екрана.

слизький та спритний, як вуж
Не може бути зігнорованим і слизький та спритний, як вуж, Дмитро 
Табачник, що володіє винятковим хистом видобувати гроші буквально 
з повітря. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 84.

ставленик Москви
Те, що міністр Табачник є ставлеником Москви, навряд чи в когось ви-
кликає сумнів.

Час “дешевого клоуна”. Українська освіта: випробування горе-рефор-
мами / Сергій Квіт та ін. ; упоряд. Панченко В. – К. : [б. в.], 2011. –  С. 64.

суцільний фейк і хуцпа
Табачник –  це суцільний фейк і хуцпа.

Хуцпа – метод політичної дії [Електронний ресурс] //  LiveInternet. 
– 2010. – 15 лип. – Режим доступу: http://www.liveinternet.ru/users/
simply_the_grey/post130479497/ (дата запиту: 15.08.2011). – Назва з 
екрана.
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так званий міністр освіти
А на дипломах переможців і призерів [Міжнародного конкурсу з укра-
їнської мови імені Петра Яцика] не було автографа і прізвища так зва-
ного Міністра освіти. 

Слабошпицький М. Спростування початої традиції / Михайло Слабо-
шпицький // Літературна Україна. – 2016. – 27 жовт. – С. 1.

цинічний українофоб
[Що далі?] Чи не здійснення антиукраїнської концепції про Україну як 
“родину разных народов”, яку проводив на посаді міністра цинічний 
українофоб Табачник, а тепер реанімує Путін?

Гринів О. Недовивчені уроки національної гідності / Олег Гринів // Лі-
тературна Україна. – 2015. – 5 берез. – С. 4.

штатний українофоб
Нам же виразно помітна повна безпорадність влади в гуманітарній 
сфері й антиукраїнські тенденції в освіті, цілковито відданій на відкуп 
штатному українофобові Дмитрові Табачнику. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 14.

януковичівський міністр освіти
Уже навесні 2010 року Всеукраїнське об’єднання “Свобода” організо-
вує та проводить хвилю протестних акцій проти януковичівського міні-
стра освіти Діми Табачника, який переписує українські підручники на 
російський лад та по-своєму викривляє правдиву українську історію. 

Тягнибок О. Революція гідності триває, доки вимоги Майдану не ви-
конано до кінця / Олег Тягнибок // Свобода. – 2014. – 27 листоп. – 
3 груд. – С. 3.

Òàðóòà Ñåðã³é

донецький олігарх
[Аж ось цього тижня донецький олігарх Тарута … ] Заявляє на одному 
з етерів, що “Свободу” буцімто фінансували … і Росія, і екс-глава Ад-
міністрації Президента Януковича Клюєв, ще й олігарх Коломойський! 

А як же Вова Морда?!! Свіжі “одкровення” від олігарха Тарути про те, 
хто фінансує … “Свободу” // Свобода. – 2014. – 18–24 груд. – С. 7.

кит-важковаговик вітчизняної олігархічної системи
Три “кити-важковаговики” вітчизняної олігархічної системи: Пінчук, 
Тарута, Ахметов.

Там само.



Ìèêîëà ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ

322

Òàòüêîâ Â³êòîð

“кишеньковий” суддя Януковича
Вирішив полікуватись: “Кишеньковий” суддя Януковича [Віктор Тать-
ков] втік за кордон [Електронний ресурс] // Експрес – онлайн : опера-
тивні новини України та світу. – 2016. – 5 листоп. – Режим доступу: http://
expres.ua/news/2016/11/05/211330-vyrishyv-polikuvatys-kyshenkovyy-suddya-
yanukovycha-vtik-kordon (дата запиту: 08.11.2016). – Назва з екрана.

Òèìîøåíêî Þë³ÿ

агент російських спецслужб
Ви кажете, що Юлія Тимошенко – зрадниця, агент російських спец-
служб, а чому ж ви двічі робили її прем’єром, головою уряду України?

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 356.

антиросійський кандидат
“Антиросійський кандидат”, – це, на думку журналіста, ще один но-
вий образ Тимошено, “Протея у сукні”, – як він охарактеризував її вмін-
ня перевтілюватися. 

Ворожбит О. Світ про кандидатів у президенти України: на цих вибо-
рах ставки вищі, ніж будь-коли [Електронний ресурс] / Ольга Ворож-
бит // Тиждень.ua : сайт вид. – 2014. – 31 берез. – Режим доступу: 
http://tyzhden.ua/Politics/106394 (дата запиту: 05.04.2014). – Назва 
з екрана.  

атомна бомба на ім’я Юлія [Тимошенко]
“Атомна бомба” на ім’я Юлія [Тимошенко]. 

Лиховій Д. Королева поки що одягнена / Дмитро Лиховій // Україна 
молода. – 2005. – 14 трав. – С. 6.

атомна електростанція
Юля – це атомна електростанція…

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2015. 
– Т. 1. – С. 471.

бездарна актриса
Але вона [Юлія Тимошенко] бездарна актриса, яка переграє свою 
роль, а політик не сміє брехати. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 348.
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бідна Юля
[…За минулий рік “жінка з косою” [Юлія Тимошенко] отримала 60 655 
гривень зарплати і 5 062 гривні матеріальної допомоги.] 

Бідна Юля [Тимошенко] // Україна молода. – 2005. – 6 серп. – С. 1.

біла тигриця 
Для білої тигриці [Юлії Тимошенко] закон не писаний.

Северин П. Для білої тигриці закон не писаний [Електронний ресурс] 
/ Павло Северин // Українська правда : сайт газети. – 2010. – 4 січ. – Ре-
жим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2010/01/4/4582449/ 
(дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

біло-сердечна кандидатка
Водночас політологи називали його [Василя Противсіха (у миру – Васи-
ля Гуменюка)] “спеціальним проектом”, створеним для того, аби від-
бирати голоси розчарованого електорату Західної України у “біло-сер-
дечної” кандидатки [Юлії Тимошенко].

Крайній І. З “антимусорників” – у нардепи [Електронний ресурс] / Іван 
Крайній // Україна молода : сайт газети. – 2012. – 12 верес. – Режим 
доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/number/2139/180/76213/ (дата 
запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

більший за Януковича ворог України
Данило, розумний хлопець, набрався від Ющенка бацил ненависті до 
Юлії, він її вважає більшим за Януковича ворогом України. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 344.

богиня помаранчевої революції
…“Богиня помаранчевої революції” [Юлія Тимошенко] … наполягала 
саме на призначенні деяких заплямованих надто палкою співпрацею з 
режимом Кучми кадрів. 

Волошка Л. Розподільча Лихоманка / Леся Волошка // Україна моло-
да. – 2005. – 4 лют. – С. 4.

бойова Юля
А вже наступного дня бойова Юля [Тимошенко] озвучила від імені ко-
мітету національного порятунку жорсткий ультиматум владі, термін 
якого сплив учора ввечері…

Іванів Д. Ультиматум, який скінчився / Данило Іванів // Україна моло-
да. – 2004. – 30 листоп. – С. 2.

важковаговик української політики
Юлія Тимошенко – один із важковаговиків української політики. 

Романюк Р. Осінній наступ: який план має і чого добивається Тимошен-
ко [Електронний ресурс] / Роман Романюк, Роман Кравець, Марія Жар-
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товська // Українська правда : сайт газети. – 2016. – 22 верес. – Режим 
доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2016/09/22/7121410/ 
(дата запиту: 21.11.2016). – Назва з екрана.

великий комп’ютер 

Юля – це … великий комп’ютер. 
Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2015. 
– Т. 1. – С. 471.

видна жінка на політичному олімпі України

Та що там революція – Юлія Володимирівна завжди була видною жін-
кою на політичному олімпі України.

Горова Д. Леді Ю диктує моду / Дарина Горова // Україна молода. – 
2005. – 2 лют. – С. 3

в’язень українсько-російських газових воєн

Але статус Тимошенко як в’язня українсько-російських газових воєн не 
видався абсурдним для В. Ющенка.

Павлюк Л. Українсько-російські інформаційні війни: афекти, сцена-
рії, комунікативні практики [Електронний ресурс] / Людмила Павлюк 
// Ridna Mowa : освітньо-суспільний журнал. – 2014. – Режим досту-
пу: https://ru.scribd.com/doc/259673604/Ridna-Mowa-21 (дата запиту: 
30.12.2014). – Назва з екрана.

газова принцеса

[Зараз обливають віце-прем’єр-міністра.] Це у нас молода гарна жінка, 
“газова принцеса” леді Ю [Юлія Тимошенко].

Костенко Л. В. Записки українського самашедшого / Ліна Костенко. – 
Вид. 5-е. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – С. 56.

гарант і берегиня життя і здоров’я наших дітей, онуків, батьків, братів і зятів

У наш час В. Ющенко і Ю. Тимошенко виступають гарантом і береги-
нею життя і здоров’я наших дітей, онуків, батьків, братів і зятів.

Маслак П. Навіщо так грубо, “гаспада”? / Петро Маслак // Голос Укра-
їни. – 2004. – 3 листоп. – С. 10.

геніальна хуцпістка

...[Юлія] Тимошенко – геніальна хуцпістка. 
Оксана Забужко: На якій підставі група пацанів з баблом вирішує 
долю 46-мільйонної нації до 2042 року? [Електронний ресурс] / Окса-
на Климончук // Телекритика. – 2010. – 6 лип. – Режим доступу: http://
ru.telekritika.ua/daidzhest/2010-07-06/54183 (дата запиту: 08.11.2016). 
– Назва з екрана.
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герой Росії

“Нехай Путін надасть їй російське громадянство, вона [Юлія Тимошен-
ко] це заслужила, як і звання героя Росії, за підривну діяльність, яку ця 
московська зозуля проводить в Україні”, – заявив Ляшко.

Битва популістів: між Ляшком і Тимошенко наростає протистоян-
ня [Електронний ресурс] // Новое время. – 2016. – 18 листоп. – Ре-
жим доступу: http://nv.ua/ukr/ukraine/politics/bitva-populistiv-mizh-
ljashkom-i-timoshenko-rozpaljujetsja-protistojannja-278044.html (дата 
запиту: 21.11.2016). – Назва з екрана.

головна ув’язнена країни
Однак наступного ж дня головна ув’язнена країни [Юлія Тимошенко] 
на судовому засіданні не з’явилася, а суддя, не вдаючись у розлогі по-
яснення, сухо заявила: “Засуджену не доставлено”.

Красноперов О. Суд як цирк [Електронний ресурс] / Олексій Красно-
перов // Українська правда : сайт газети. – 2011. – 15 груд. – Режим до-
ступу: http://www.pravda.com.ua/rus/columns/2011/12/15/6837614/ 
(дата запиту: 10.11.2016). – Назва з екрана.

гробар Помаранчевої революції
[Юлія] Тимошенко – гробар Помаранчевої революції...

Мироненко В. Кремлівська “зозуля” [Електронний ресурс] / В. Ми-
роненко // Україна молода : сайт газети – 2014. – 31 лип. – Режим 
доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/number/2502/363/88663/ (дата 
запиту: 05.12.2016). – Назва з екрана.

дама з косою
З Парижа вона [Юлія Тимошенко] привезла … цілу низку епiтетiв, яки-
ми українського прем’єра нагородила французька преса – “слов’янська 
мадонна” … “дама з косою”.

Тимошенко “прорвалась в Європу” [Електронний ресурс] // По-
дробности. – 2005. – Режим доступу: http://podrobnosti.ua/221109-
timoshenko-prorvalas-v-vropu.html (дата запиту: 27.09.2016). – Назва 
з екрана.

дама-опозиціонерка
І це не завадило прокурорським церберам по новій спускати всіх собак 
на даму-опозиціонерку [Юлію Тимошенко]…

Цербери проти Юлі // Україна молода. – 2004. – 23 черв. – С. 4.

двічі Прем’єр-міністр України
Двічі вона [Юлія Тимошенко] була прем’єр-міністром України, і так 
само двічі волею політичних опонентів опинялась на лаві підсудних.

Романюк Р. Осінній наступ: який план має і чого добивається Тимошен-
ко [Електронний ресурс] / Роман Романюк, Роман Кравець, Марія Жар-
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товська // Українська правда : сайт газети. – 2016. – 22 верес. – Режим 
доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2016/09/22/7121410/ 
(дата запиту: 21.11.2016). – Назва з екрана.

Демона Ліза 
Юлія Тимошенко – “ (де)віце-прем’єр” (у минулому), “Демона Ліза”. 

Там само.

дійовий, активний і професійний Прем’єр-міністр
Сьогодні Україна має шанс отримати ... дійового, активного й профе-
сійного Прем’єр-міністра [Юлію Тимошенко].

Шовкун Л. Кабмін запалює вогні / Леся Шовкун // Україна молода. – 
2005. – 3 лют. – С. 1.

Дон Кіхот у панчохах 
Український Дон Кіхот у панчохах [Юлія Тимошенко] [Електронний 
ресурс] // Українська правда : сайт газети. – 2001. – 14 лют. – Режим до-
ступу: http://www.pravda.com.ua/news/2001/02/14/2981891/ (дата запиту: 
10.11.2016). – Назва з екрана.

друга половинка революційного тандему двох Ю [Юлії (Тимошенко) 
і Ющенка (Віктора)] 

Адже в деяких позиціях Ющенкові таки вдалося переконати свою “дру-
гу половинку” (пам’ятаєте, йдеться про “революційний тандем двох 
Ю”, який “майданівці” хотіли бачити на чолі держави?).

Волошка Л. Розподільча Лихоманка / Леся Волошка // Україна моло-
да. – 2005. – 4 лют. – С. 4.

душа Майдану
...“душа Майдану” [Юлія Тимошенко] … наполягала саме на призна-
ченні деяких заплямованих надто палкою співпрацею з режимом Куч-
ми кадрів. 

Там само.

екс-прем’єрка [України] 
Перед тим, як опинитись у СІЗО, екс-прем’єрка Юлія Тимошенко обда-
рувала свого похресника [сина Наталії Ветвицької].

Кума Тимошенко розповіла про гроші від екс-прем’єрки [Електронний 
ресурс] // Українська правда. ТаблоID. – 2011. – 17 жовт. – Режим до-
ступу: http://tabloid.pravda.com.ua/focus/4e9c3996e0dd4/ (дата запи-
ту: 25.11.2016). – Назва з екрана.

ефектна блондинка з косою
...вона [Юлія Тимошенко], “цинічна і корислива”, навіть зараз змінила 
свій образ, перетворившись з “маловиразної брюнетки на ефектну 
блондинку з косою” (до нового образу доклали рук американські піар-
ники, близькі до Держдепу США).
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“Принцеса біля параші”?! // Західний вісник ua : новини Західної 
України. – 2014. – 11 квіт. – Режим доступу: https://savchyn.wordpress.
com/2014/04/11/принцеса-біля-параші/ (дата запиту: 15.04.2014). – 
Назва з екрана.

Жанна д’Арк
В каземат – Тимошенкова Юлія, 
З каземату – Жанна д’Арк!

Булах Г. Українська Жанна д’Арк / Г. Булах // Літературна Україна. – 
2005. – 27 січ. – С. 5.

Жанна Д’Арк vs рівноапостольна княгиня Ольга 
Журналісти люблять порівнювати Юлію Тимошенко з двома історични-
ми персонажами – Жанною Д’Арк і рівноапостольною княгинею Оль-
гою.

Окара А. Любов i смерть українських революцій [Електронний ре-
сурс] / Андрій Окара // День : сайт газети. – 2011. – 25 листоп. – Ре-
жим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/lyubov-i-smert-
ukrayinskih-revolyuciy-0 (дата запиту: 10.11.2016). – Назва з екрана.

жінка з косою
Кабмін на чолі з “жінкою з косою” [Юлією Тимошенко] ухвалив рішен-
ня, яким скасував розпорядження попереднього року щодо пільг екс-
президенту.

Кріт З. Кучму взяли під варту / Зоряна Кріт // Україна молода. – 2005. 
– 1 берез. – С. 4.

залізна леді
Варто нагадати, що коса Юлії Тимошенко привертала загальну увагу 
ще з перших часів її заплетення – перед минулими парламентськими 
виборами; деколи навіть видається, що “залізна леді” лягає із заплете-
ними косами спати, бо от уже кілька років зачіска Юлії Володимирівни 
майже не міняється. 

Горова Д. Леді Ю. диктує моду / Дарина Горова // Україна молода. – 
2005. – 2 лют. – С. 3.

запекла товаришка
“Запекла товаришка” примудряється створювати інформаційні при-
води на порожньому місці, і в суботу, скажімо, телевізори показували 
насамперед проведену Ю.Т. [Юлією Тимошенко] для журналістів екс-
курсію по урядових кабінетах.

Іванів Д. Чому Юля була не на коні / Данило Іванів, Леся Волошка 
// Україна молода. – 2005. – 17 трав. – С. 4. 
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затята противниця “старих облич” у владі
…затята противниця “старих облич” у владі [Юлія Тимошенко] 
наполягала саме на призначенні деяких заплямованих надто палкою 
співпрацею з режимом Кучми кадрів. 

Волошка Л. Розподільча Лихоманка / Леся Волошка // Україна моло-
да. – 2005. – 4 лют. – С. 4.

знавець економічних проблем
Можливо, Ющенко вже на помаранчевій сцені збагнув, що Тимошенко 
– ... знавець економічних проблем. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 392.

ікона помаранчевої революції 
Своєю перемогою при вимушеному повторі другого туру президент-
ських виборів Ющенко багато в чому зобов’язаний їй – іконі “помаран-
чевої революції” [Юлії Тимошенко].

Der Standard: тільки з Тимошенко [Електронний ресурс] // Обозре-
ватель. – 2006. – 29 бер. – Режим доступу: http://ukr.obozrevatel.com
/politics/98072-der-standard-tilki-z-timoshenko.htm (дата запиту: 
28.09.2016). – Назва з екрана.

керівник “пожежної команди”
Остання, звісно, Юлія Тимошенко – ... керівник цієї “пожежної коман-
ди” [Кабінету Міністрів України]. 

Лиховій Д. Королева поки що одягнена / Дмитро Лиховій // Україна 
молода. – 2005. – 14 трав. – С. 6.

колишня власниця мега-корпорації “Єдині енергетичні системи України”
А де ж “журнали-газети-пароплави”, приписувані колишній власниці 
мега-корпорації “Єдині енергетичні системи України” [Юлії Тимошен-
ко], статки якої колись оцінювали ледве що не в мільярди доларів?

Бідна Юля // Україна молода. – 2005. – 6 серп. – С. 1.

колишня прем’єрка-зрадниця 
Вже є “справедливий” вирок суду щодо колишньої “прем’єрки-
зрадниці” [Юлії Тимошенко]…

Нестеров Д. Газовый геноцид [Електронний ресурс] / Даниил Несте-
ров // Українська правда : сайт газети. – 2013. – 16 січ. – Режим до-
ступу: http://www.epravda.com.ua/rus/columns/2013/01/16/356365/ 
(дата запиту: 15.11.2016). – Назва з екрана.

конкурент Ющенка на наступних виборах
Ним [Віктором Ющенком] боротьба велася не стільки проти соціаліс-
тів, скільки проти перспективи тієї ж Тимошенко як конкурента Ющен-
ка на наступних виборах. 
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Мороз О. До булави треба голови / Олександр Мороз. – К. : Парлам. 
вид-во, 2016. – С. 116.

“королева революції” 
У ході Помаранчевої революції хтось назвав Ю. Тимошенко “помаран-
чевою принцесою”, “королевою революції”, і ці слогани, вдало запуще-
ні, мабуть, бютівськими іміджмейкерами, підхопили усі ЗМІ.

Чобіт Д. Макуха, або Штрихи до політичного портрета “Блоку Юлії 
Тимошенко” [Електронний ресурс] / Дмитро Чобіт. – Броди : Про-
світа, 2008. – С. 70. – Режим доступу: http://www.rulit.me/books/
makuha-abo-shtrihi-do-politichnogo-portreta-bloku-yulii-timoshenko-
read-204781-70.html (дата запиту: 27.09.2016). – Назва з екрана.

краща подруга Путіна
[Перемога Революції була першим етапом.] Перемога, до якої краща 
подруга Путіна [Юлія Тимошенко] не має жодного відношення.

Коломієць О. Чому мовчать Тимошенко і Турчинов? [Електронний 
ресурс] / Олексій Коломієць // “За Збручем” : новинний портал. – 
2014. – 10 берез. – Режим доступу: http://zz.te.ua/chomu-movchat-
tymoshenko-i-turchynov/ (дата запиту: 29.11.2016). – Назва з екрана.

кремлівська агентура в Україні
У своїх брудних провокаціях кремлівська агентура в Україні – 
Тимошенко, Медведчук … – намагалися використати втемну мого 
побратима, Героя України Юрія Шухевича.

Рябошапка А. Головний “радикал” [Олег Ляшко] знайшов у Раді про-
кремлівську зозулю [Електронний ресурс] / Ася Рябошапка // Znaj.
ua : інформ. портал. – 2016. – 17 листоп. – Режим доступу: http:
//znaj.ua/news/politics/76272/golovnij-radikal-znajshov-u-radi-
prokremlivsku-zozulyu.html (дата запиту: 29.11.2016). – Назва з екрана.

кремлівська “зозуля”
[Юлія] Тимошенко – ... кремлівська “зозуля”, яка з вдячності за закриті 
у Росії кримінальні справи виштовхувала з політичного поля проукра-
їнських “помаранчевих” політиків.

Мироненко В. Кремлівська “зозуля” [Електронний ресурс] / В. Ми-
роненко // Україна молода : сайт газети – 2014. – 31 лип. – Режим 
доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/number/2502/363/88663/ (дата 
запиту: 05.12.2016). – Назва з екрана.

кровожерлива принцеса
І ось що вийшло [з телеопусу]: “кровожерлива принцеса” [Юлія 
Тимошенко] … знову рветься до влади. 

“Принцеса біля параші”?! // Західний вісник ua : новини Захід-
ної України. – 2014. – 11 квіт. – Режим доступу: https://savchyn.
wordpress.com/2014/04/11/принцеса-біля-параші/ (дата запиту: 
15.04.2014). – Назва з екрана.
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леді від опозиції
Леді від опозиції [Юлію Тимошенко] бачили – гарна.

Костенко Л. В. Записки українського самашедшого / Ліна Костенко. – 
Вид. 5-е. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – С. 388.

леді Ю.
Леді Ю. [Юлія Тимошенко] при цьому зазначила, що уряд створив фо-
кус-групи з підприємств, які розраховують баланси у випадку переходу 
на цю систему оподаткування.

Борисова Т. Докричалися / Тетяна Борисова // Україна молода. – 2005. 
– 15 берез. – С. 8.

лиса [лисиця] драна
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко хоче позбавити громадянства 
очільницю фракції “Батьківщина” Юлію Тимошенко та називає її “ли-
сою драною”.

Ляшко хоче позбавити Тимошенко громадянства [Електронний ре-
сурс] // ТСН : сайт інформ. агентства. – 2016. – 17 листоп. – Режим 
доступу: http://tsn.ua/politika/lyashko-obizvav-timoshenko-dranoyu-
lisoyu-i-zvinuvativ-u-gri-na-korist-kremlya-807871.html (дата запиту: 
21.11.2016). – Назва з екрана.

лицемірна принцеса 
[Але знаєте, про що промовчали унікальні автори програми (“Профе-
сія-репортер”) … ] Про те, що, воліючи зректися “коренів”, лицемірна 
“принцеса” цинічно змінила своє по батькові – офіційно ж вона “Во-
лодимирівна”, а по-чесному, виходить, мала б зватися “Вікторівною”! 

“Принцеса біля параші”?! // Західний вісник ua : новини Західної 
України. – 2014. – 11 квіт. – Режим доступу: https://savchyn.wordpress.
com/2014/04/11/принцеса-біля-параші/ (дата запиту: 15.04.2014). – 
Назва з екрана.

лідер помаранчевого Майдану
В цьому і є величезна вина лідерів помаранчевого Майдану, а кон-
кретно Віктора Ющенка і Юлії Тимошенко. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2015. 
– Т. 1. – С. 472.

лідер Помаранчевої революції
Янукович запроторив за ґрати лідерів Помаранчевої революції, які його 
найбільше дратували та становили загрозу, – Тимошенко та Луценка.

Кудрін О. Чи можлива “грузинізація” України, або Навіщо Путіну 
війна? [Електронний ресурс] / Олег Кудрін // Укрінформ. – 2015. 
– 21 лют. – Режим доступу: http://www.ukrinform.ua/rubric-other_
news/1817849-chi_mogliva_gruzinizatsiya_ukraiini_abo_navishcho_
putinu_viyna_2024531.html (дата запиту: 03.01.2017). – Назва 
з екрана. 
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лідерка БЮТі
Вперше ім’я лідерки БЮТі пролунало з уст колишнього міністра про-
мисловості та енергетичного комплексу України Анатолія Мінченка, 
якого журі заслухало також у запису. 

Котеджі до тюрми доведуть? // Україна молода. – 2004. – 1 квіт. – С. 3.

лідерка опозиції
Окрім того, розповів нібито помічник Ю. В. [Юлії Володимирівни], лі-
дерка опозиції доручала йому шляхом підкупу посадових осіб “вирі-
шити питання про визволення з СІЗО її родичів (як відомо, донедавна 
кілька родичів Тимошенко, що мали стосунок до ЄЕСУ, перебували за 
ґратами)”.

Семків В. Б’ЮТь компроматом / Володимир Семків // Україна молода. 
– 2004. – 20 трав. – С. 3.

лідерка уряду
Сваритися ж із новою владою теж не хочеться, тим паче з владою та-
кою радикальною й чарівною, як новопризначена лідерка уряду. 

Волошка Л. Попереду – Тимошенко! / Леся Волошка // Україна моло-
да. – 2005. – 5 лют. – С. 1.

людина, здатна розрубити гордіїв вузол української політики
На тлі такого сум’яття Юлія Тимошенко, харизматична та безкомпро-
місна героїня “помаранчевої революції”, систематично підносить себе 
як людину, здатну розрубити гордіїв вузол української політики.

Financial Times: Героїня помаранчевої революції вимагає влади [Елек-
тронний ресурс] // Кореспондент.net. – 2007. – 12 верес. – Режим до-
ступу: http://ua.korrespondent.net/world/worldabus/301544-financial-
times-geroyinya-pomaranchevoyi-revolyuciyi-vimagae-vladi (дата запи-
ту: 25.11.2016). – Назва з екрана.

людина, якій довелося їсти як білий, так і чорний хліб
І його [мого друга] репліка дивним чином резонує із промовою довіре-
ної особи – свіжоспеченої кандидатки в президенти Любов Лавринен-
ко, яка зазначила, що Тимошенко – це “людина, якій довелося їсти як 
білий, так і чорний хліб”, і вже тільки тому вона заслуговує на довіру…

Кобиляцька В. Церковні дзвони і пісні Майдану – увертюра до 
кампанії Тимошенко [Електронний ресурс] / Вікторія Кобиляцька 
// Тиждень.ua : сайт вид. – 2014. – 29 берез. – Режим доступу: http:
//tyzhden.ua/Politics/106253 (дата запиту: 05.04.2014). – Назва з екрана.  

маловиразна брюнетка
...вона [Юлія Тимошенко], “цинічна і корислива”, навіть зараз змінила 
свій образ, перетворившись з “маловиразної брюнетки на ефектну 
блондинку з косою” (до нового образу доклали рук американські піар-
ники, близькі до Держдепу США).
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“Принцеса біля параші”?! // Західний вісник ua : новини Західної 
України. – 2014. – 11 квіт. – Режим доступу: https://savchyn.wordpress.
com/2014/04/11/принцеса-біля-параші/ (дата запиту: 15.04.2014). – 
Назва з екрана.

мама знищення української незалежності

…Мамою … знищення української незалежності є Юлія Тимошенко.
Іванова В. В. Гройсман назвав “маму” корупції в Україні [Електро-
нний ресурс] / Валерія Іванова // UNN. Українські національні нови-
ни: інформ. агентство. – 2017. – 14 лют. – Режим доступу: http://www.
unn.com.ua/uk/news/1644156-v-groysman-nazvav-mamu-koruptsiyi-v-
ukrayini (дата запиту: 14.02.2017). – Назва з екрана.

мама корупції

…Мамою … корупції … є Юлія Тимошенко.
Там само.

мама неефективності

…Мамою … неефективності … є Юлія Тимошенко.
Там само.

мама популізму 

…Мамою … популізму … є Юлія Тимошенко.
Там само.

мама української економічної слабкості

…Мамою української економічної слабкості … є Юлія Тимошенко. 
Там само.

маріонетка в руках противників євроінтеграції України

Джміль Т. Відомі українки: Ю.Тимошенко – маріонетка в руках про-
тивників євроінтеграції України [Електронний ресурс] / Тарас Джміль 
// UNN. Українські національні новини: інформ. агентство. – 2012. – 17 лют. – 
Режим доступу: http://www.unn.com.ua/uk/news/616800-vidomi-ukrayinki:-yu.
timoshenko--marionetka-v-rukah-protivnikiv-evrointegratsiyi-ukrayini (дата запи-
ту: 20.02.2012). – Назва з екрана.

московська зозуля

Віктор Ющенко назвав Юлію Тимошенко “московською зозулею”...
Ющенко: Тимошенко – “московська зозуля” [Електронний ресурс] 
// Голос правди. – 2016. – 4 квіт. – Режим доступу: https://golospravdy.
com/yushhenko-timoshenko-moskovska-zozulya/ (дата запиту: 
21.11.2016). – Назва з екрана.
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московська зозуля, одягнена в українські вишиванки
“Ця московська зозуля, одягнена у українські вишиванки [Юлія Ти-
мошенко], намагалася чужими руками реалізувати путінський крем-
лівський план по захопленню влади … ”, – заявив Ляшко.

Рощенко О. Ляшко просить забрати громадянство у “московської зо-
зулі” Тимошенко [Електронний ресурс] / Олена Рощенко // Українська 
правда : сайт газети. – 2016. – 17 листоп. – Режим доступу: http://www.
pravda.com.ua/news/2016/11/17/7127114/ (дата запиту: 21.11.2016). 
– Назва з екрана.

мотор Помаранчевого Майдану
Тимошенко [Юлія] була мотором Помаранчевого Майдану, допомо-
гла Ющенкові стати президентом. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 348.

мудра жінка
Можливо, Ющенко вже на помаранчевій сцені збагнув, що Тимошенко 
– мудра жінка… 

Там само. – С. 392.

мучениця, яку переслідує влада
“Сама Тимошенко отримала з цього … [кримінальної справи, яку по-
рушено проти Юлії Тимошенко] політичні дивіденди, поставши перед 
світом у ролі мучениці, яку переслідує влада”, – йдеться у зверненні.

Джміль Т. Відомі українки: Ю.Тимошенко – маріонетка в руках про-
тивників євроінтеграції України [Електронний ресурс] / Тарас Джміль 
// UNN. Українські національні новини: інформ. агентство. – 2012. – 
17 лют. – Режим доступу: http://www.unn.com.ua/uk/news/616800-
vidomi-ukrayinki:-yu.timoshenko--marionetka-v-rukah-protivnikiv-
evrointegratsiyi-ukrayini (дата запиту: 20.02.2012). – Назва з екрана.

набожна жінка
Пані Тигрюля [Юлія Тимошенко] грала ... набожну жінку. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 341.

найбільш упізнаваний суперник на [виборчому] полі
Більшість тексту видання присвятило особі Тимошенко – “найбільш 
впізнаваного суперника на [виборчому] полі”.

Ворожбит О. Світ про кандидатів у президенти України: на цих вибо-
рах ставки вищі, ніж будь-коли [Електронний ресурс] / Ольга Ворож-
бит // Тиждень.ua : сайт вид. – 2014. – 31 берез. – Режим доступу: 
http://tyzhden.ua/Politics/106394 (дата запиту: 05.04.2014). – Назва 
з екрана.
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найближчий соратник Віктора Ющенка
Чому найближчий вірний соратник Віктора Ющенка … виштовхнута із 
влади на догоду чиїмось амбіціям та інтригам?

Сачук С. Ідеали майдану виставили на політичний торг? [Електронний 
ресурс] / Степан Сачук // Волинь : незалежна громад.-політ. газ. – 
2011. – 12 трав. – Режим доступу: http://archive.volyn.com.ua/printver.
php?rub=4&article=0&arch=397 (дата запиту: 15.05.2011). – Назва з 
екрана.

найкреативніша особа вітчизняної “еліти” 
Миттєвість реакції – теж показник політичної культури, і, якщо вже 
за великим рахунком, то у цьому сенсі найкреативнішою особою ві-
тчизняної “еліти” донедавна була саме учорашня “харківська бран-
ка” [Юлія Тимошенко]. 

Гулик І. Манірність непотрібних [Електронний ресурс] / Ігор Гулик 
// Еспресо. Блоги. – 2014. – 28 серп. – Режим доступу:  http://espreso.
tv/blogs/2014/08/28/manirnist_nepotribnykh (дата запиту: 03.09.2014). 
– Назва з екрана.

найрадикальніша леді Ю
І тут, як завжди, найрадикальніша леді Ю [Тимошенко].

Костенко Л. В. Записки українського самашедшого / Ліна Костенко. – 
Вид. 5-е. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – С. 397.

найсексуальніша жінка світу
Колишній прем’єр-міністр Юлія Тимошенко опинилася в рейтингу най-
сексуальніших жінок світу. [Щоправда, визнали не тіло, розум чи інші 
чесноти, а її косу].

Американські чоловіки назвали Тимошенко найсексуальнішою 
українкою [Електронний ресурс] // Українська правда. Табло ID. 
– 2015. – 21 uhel. – Режим доступу: http://tabloid.pravda.com.ua/
focus/5677b46f55901/ (дата запиту: 21.12.2015). – Назва з екрана.

найталановитіший політик в Україні
“Юлія Тимошенко – безумовно, найталановитіший політик в Украї-
ні ... ” – відзначив журналіст The Wall Street Journal Метью Камінські у 
своїй статті.

Ворожбит О. Світ про кандидатів у президенти України: на цих вибо-
рах ставки вищі, ніж будь-коли [Електронний ресурс] / Ольга Ворож-
бит // Тиждень.ua : сайт вид. – 2014. – 31 берез. – Режим доступу: 
http://tyzhden.ua/Politics/106394 (дата запиту: 05.04.2014). – Назва 
з екрана.

Наполеон у спідниці від Айни Гасе навіть без армії
Пані Юлія – це Наполеон у спідниці від Айни Гасе навіть без армії. 

Лиховій Д. Королева поки що одягнена / Дмитро Лиховій // Україна 
молода. – 2005. – 14 трав. – С. 6.
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нафталінова московська зозуля
[“У мене є залізні, неспростовні факти багатолітньої співпраці Тимо-
шенко з Путіним.] Я прикінчу цю нафталінову московську зозулю на 
будь-якому ефірі”. 

Ляшко викликав Тимошенко на теледебати [Електронний ресурс] 
// Еспресо. – 2016. – 18 листоп. – Режим доступу: http://espreso.tv/
news/2016/11/18/lyashko_vyklykav_tymoshenko_na_teledebaty (дата 
запиту: 21.11.2016). – Назва з екрана.

наша Юлечка
Але прихильники “нашої Юлечки” про це не замислюються, принай-
мні поки що. 

Волошка Л. Розподільча Лихоманка / Леся Волошка // Україна моло-
да. – 2005. – 4 лют. – С. 4.

не божий дар
Тимошенко – не божий дар, але в нас не буде іншого вибору. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 349.

нова-стара кандидатка [у президенти]
Проте видання [“Die Welt”] не обійшлося і без критики, яку поширили 
щодо нової-старої кандидатки [Юлії Тимошенко] німецькі політики...

Ворожбит О. Світ про кандидатів у президенти України: на цих вибо-
рах ставки вищі, ніж будь-коли [Електронний ресурс] / Ольга Ворож-
бит // Тиждень.ua : сайт вид. – 2014. – 31 берез. – Режим доступу: 
http://tyzhden.ua/Politics/106394 (дата запиту: 05.04.2014). – Назва з 
екрана.  

новий Янукович
Проте видання [“Die Welt”] не обійшлося і без критики, яку поширили 
щодо нової-старої кандидатки німецькі політики, як, наприклад, голо-
ва німецького Бундестагу Норберт Ламмерт, який висловив підозру, 
що Тимошенко для України – новий Янукович.

Там само.

олігархічна опозиціонерка
[Скучивши за роботою, депутати… виступають, зачитують заяви.] На-
приклад, комуністичний депутат Юрій Соломатін – про те, як дістали 
послідовників великого Ілліча “буржуазні націоналісти” Ющенка ра-
зом з усілякими кучмівськими прихвоснями, самим Кучмою й “олігар-
хічною “опозиціонеркою” Юлією Тимошенко.

Волошка Л. Реформу доручили Адаму / Леся Волошка // Україна мо-
лода. – 2004. – 5 лют. – С. 3.

опозиційна леді
І опозиційна леді [Юлія Тимошенко] погодилася поїхати до Каліфорнії.
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“Друга серія” каліфорнійського детективу // Україна молода. – 2004. 
– 18 лют. – С. 3.

пані Тигрюля
Пані Тигрюля грала дуже набожну жінку. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 341.

пані Юлія
Не обійшла увагою пані Юлія і позицію деяких комерційних банків, які 
не знаходять спільної мови із селянами. 

Кабмін надсилає своїх комісарів // Україна молода. – 2005. – 12 квіт. 
– С. 2. 

пані Тигрюля
Пані Тигрюля [Юлія Тимошенко] грала ... набожну жінку. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 341.

перша пані Помаранчевої революції 
Пам’ятаю, в SüddeutscheZeitung окрема стаття німецького оглядача з 
Києва присвячувалась саме Юлі Володимирівні – тоді він представляв 
своїм читачам образ першої пані помаранчевої революції так: “у неї 
коси – «а ля селянка»”.

Горова Д. Леді Ю диктує моду / Дарина Горова // Україна молода. – 
2005. – 2 лют. – С. 3.

подруга Медведчука
Проте факти з її [Юлії Тимошенко] політичної біографії підживлюють 
міф про “Юлю – подругу Медведчука”.

Васильченко Ю. Чому Тимошенко приречена бути “подругою Мед-
ведчука” [Електронний ресурс] / Юрій Васильченко // Depo.ua : сусп.-
політ. портал для українців. – 2016. – 23 листоп. – Режим доступу: 
http://www.depo.ua/ukr/politics/chomu-timoshenko-prirechena-buti-
podrugoyu-medvedchuka--23112016160000 (дата запиту: 24.11.2016). 
– Назва з екрана.

подруга Ющенка з Помаранчевого Майдану
Вона [Юлія Тимошенко] 2008 року готова була об’єднатися з Ющенком, 
просила мене й Богдана Гориня звернутися до президента з просьбою  
– об’єднайтеся з Юлією, це ж ваша подруга з Помаранчевого Майда-
ну.

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 331.

політв’язень номер один у світі
Юля – політв’язень номер один в світі! 

Шкіряк Зорян [Електронний ресурс] // Facebook : [персональна сто-
рінка Зоряна Шкіряка]. – 2013. – 18 груд. – Режим доступу: https://uk-
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ua.facebook.com/zoryan.zoryan/posts/627886437272307 (дата запиту: 
28.11.2016). – Назва з екрана.

політична аферистка 
Тимошенко – це політична аферистка. 

Янович А. “Якби президентом була Тимошенко, Україна була б в 
Митному союзі”, – політексперт [Електронний ресурс] / Андрій 
Янович // Gazeta.ua. – 2013. – 4 жовт. – Режим доступу:  http:
//gazeta.ua/articles/politics/_akbi-prezidentom-bula-timoshenko-
ukrayina-bula-b-v-mitnomu-soyuzi-politekspert/519650?mobile=true 
(дата запиту: 21.11.2016). – Назва з екрана.

політично божевільна людина
Обдумав ще раз план пані Тимошенко і збагнув – мене підштовхувала 
надмірно амбітна, але політично божевільна людина.

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 305.

полум’яна революціонерка
Дії ... “полум’яної революціонерки” [Юлії Тимошенко] можна було б 
охарактеризувати (пам’ятаючи про події навколо російсько-грузин-
ського конфлікту 2008 року) як примушування до миру.

Кулагіна Т. Опозиції не вдається створити хоча б видимість впливу на 
політичну ситуацію в країні [Електронний ресурс] / Тетяна Кулагіна 
// Закон і бізнес : сайт газети. – 2010. – 12 черв. – 18 черв. – Режим 
доступу: http://zib.com.ua/ua/print/3191-za_zakonami_opirmatu.html 
(дата запиту: 03.11.2016). – Назва з екрана.

помаранчева леді
Цікаво, скільки місць помаранчева леді [Юлії Тимошенко] виділить у 
цьому списку соціалістам.

Шовкун Л. Кабмін запалює вогні / Леся Шовкун // Україна молода. – 
2005. – 3 лют. – С. 1.

помаранчева принцеса
У ході Помаранчевої революції хтось назвав Ю. Тимошенко “помаран-
чевою принцесою”…

Чобіт Д. Макуха, або Штрихи до політичного портрета “Блоку Юлії 
Тимошенко” [Електронний ресурс] / Дмитро Чобіт. – Броди : Про-
світа, 2008. – С.70. – Режим доступу: http://www.rulit.me/books/
makuha-abo-shtrihi-do-politichnogo-portreta-bloku-yulii-timoshenko-
read-204781-70.html (дата запиту: 27.09.2016). – Назва з екрана.

послана у “ворожий табір” перемовниця

Дихання роздратованої Європи … за плечима посланої у “ворожий та-
бір” перемовниці [Юлії Тимошенко] змушувало діяти швидко, а це не 
надто узгоджувалося з можливістю досягнути доброго результату.

Павлюк Л. Українсько-російські інформаційні війни: афекти, сцена-
рії, комунікативні практики [Електронний ресурс] / Людмила Павлюк 
// Ridna Mowa : освітньо-суспільний журнал. – 2014. – Режим досту-
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пу: https://ru.scribd.com/doc/259673604/Ridna-Mowa-21 (дата запиту: 
30.12.2014). – Назва з екрана.

приваблива лідерка “пожежної команди”

Приваблива лідерка [Юлія Тимошенко] “пожежної команди” [Кабінет 
Міністрів України].

Лиховій Д. Королева поки що одягнена / Дмитро Лиховій // Україна 
молода. – 2005. – 14 трав. – С. 6.

принцеса біля параші 

Героїня програми, та сама “Принцеса біля параші”, – це, як неважко 
здогадатися, кандидат на посаду Президента України Юлія Тимошен-
ко, чий “звіриний оскал” і постаралися показати в усій красі “унікальні 
репортери НТВ”.

“Принцеса біля параші”?! // Західний вісник ua : новини Захід-
ної України. – 2014. – 11 квіт. – Режим доступу: https://savchyn.
wordpress.com/2014/04/11/принцеса-біля-параші/ (дата запиту: 
15.04.2014). – Назва з екрана.

провідниця БЮТі

Мало того, як стверджує провідниця БЮТі [Юлія Тимошенко], жодна 
із солідарних фігур влади не сприятиме перемозі Януковича, оскільки 
Кучма та Пінчук, “виконуючи умови західних гарантів”, у “напівтіньово-
му режимі” будуть змушені працювати на … Віктора Ющенка!

Шовкун Л. Кучма здався, реформа більше не пройде, а опозицію пе-
реможе. Так каже Юлія Тимошенко / Леся Шовкун // Україна молода. 
– 2004. – 17 квіт. – С. 3.

прокремлівська зозуля

Рябошапка А. Головний “радикал” [Олег Ляшко] знайшов у Раді про-
кремлівську зозулю [Юлію Тимошенко] [Електронний ресурс] / Ася Рябо-
шапка // Znaj.ua : інформ. портал. – 2016. – 17 листоп. – Режим доступу: http://
znaj.ua/news/politics/76272/golovnij-radikal-znajshov-u-radi-prokremlivsku-
zozulyu.html (дата запиту: 29.11.2016). – Назва з екрана.

протея в сукні
“Антиросійський кандидат”,  – це, на думку журналіста, ще один новий 
образ Тимошено, “Протея у сукні”, – як він охарактеризував її вміння 
перевтілюватися. 

Ворожбит О. Світ про кандидатів у президенти України: на цих вибо-
рах ставки вищі, ніж будь-коли [Електронний ресурс] / Ольга Ворож-
бит // Тиждень.ua : сайт вид. – 2014. – 31 берез. – Режим доступу: 
http://tyzhden.ua/Politics/106394 (дата запиту: 05.04.2014). – Назва 
з екрана.  
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реальне уособлення незламності в протистоянні з режимом Януковича
Дивна річ: та, яка була [Юлія Тимошенко] реальним уособленням не-
зламності в протистоянні з режимом Януковича, яка регулярно із 
в’язниці зверталася до протестувальників із полум’яними відозвами, 
що піднімали їхній дух і змобілізовували їх, раптом виявилася їм не-
цікавою і непотрібною. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 249.

реінкарнація Еви Перон
“Їй [Юлії Тимошенко] сказали, що вона реінкарнація Еви Перон”, – каже 
Дмитро Видрін…

Йоффе Д. Київський хамелеон / Джулія Йоффе // Україна молода. – 
2010. – 12 січ. – С. 3.

самовпевнена очільниця уряду
Керівник держави не скористався широкими повноваженнями, які він 
мав ще упродовж цілого року, а самовпевнена очільниця уряду [Юлія 
Тимошенко] претендувала на першість у державі. 

Гринів О. Недовивчені уроки національної гідності / Олег Гринів // Лі-
тературна Україна. – 2015. – 5 берез. – С. 5.

символ помаранчевої революції 
Своєю перемогою при вимушеному повторі другого туру президент-
ських виборів Ющенко багато в чому зобов’язаний їй [Юлії Тимошен-
ко] – символу “помаранчевої революції”.

Der Standard: тільки з Тимошенко [Електронний ресурс] // Обозрева-
тель. – 2006. – 29 бер. – Режим доступу: http://ukr.obozrevatel.com/
politics/98072-der-standard-tilki-z-timoshenko.htm (дата запиту: 28.09. 
2016). – Назва з екрана.

слов’янська мадонна
З Парижа вона [Юлія Тимошенко] привезла … цiлу низку епiтетiв, яки-
ми українського прем’єра нагородила французька преса – “слов’янська 
мадонна”, “iкона помаранчевої революцiї”…

Тимошенко “прорвалась в Європу” [Електронний ресурс] // По-
дробности. – 2005. – Режим доступу: http://podrobnosti.ua/221109-
timoshenko-prorvalas-v-vropu.html (дата запиту: 27.09.2016). – Назва 
з екрана.

“Сонька Золотая Ручка”
[Зараз обливають віце-прем’єр-міністра. Це у нас молода гарна жінка, 
“газова принцеса” леді Ю. … ] Чого з неї роблять “Соньку золотую руч-
ку” вже аж тепер?
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Костенко Л. В. Записки українського самашедшого / Л. В. Костенко. – 
Вид. 5-е. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – С. 56.

справжній лідер
“Юлія Володимирівна – справжній лідер, тільки диву датися, як вона 
всюди встигає, де вона знаходить на все час”, – наголосила учителька 
із Броварів Валентина Муслієнко. 

Макарівські вісті. – 2009. – 16 жовт. – С. 2.

справжня бандерівка
Коли вона [Юлія Тимошенко] заходила в Печерський суд, то поводила-
ся, як справжня бандерівка. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2015. 
– Т. 1. – С. 471.

суперова хуцпістка
[...Тимошенко – геніальна хуцпістка.] Просто суперова. 

Оксана Забужко: На якій підставі група пацанів з баблом вирішує 
долю 46-мільйонної нації до 2042 року? [інтерв’ю з Оксаною За-
бужко записала Оксана Клименчук] [Електронний ресурс] // Те-
лекритика. – 2010. – 6 лип. – Режим доступу: http://ru.telekritika.
ua/daidzhest/2010-07-06/54183 (дата запиту: 08.11.2016). – Назва 
з екрана.

сфінкс №1 української політики 
Лосєв І. Юлія Тимошенко: сфінкс №1 української політики [Електронний 
ресурс] / Ігор Лосєв // Українська правда : сайт газети. – 2008. – 3 листоп. – 
Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2008/11/3/3602309/ (дата 
запиту: 15.11.2016). – Назва з екрана.

така собі бліда копія Сари Бернар
Абсолютно не виправдовую поведінку пана Тетерука … але ми вже 
були свідками подібних вистав за участю однієї акторки [Юлії Тим-
ошенко] – такої собі блідої копії Сари Бернар...

Горбатюк О. Цирк поїхав, але клоунеси залишилися / Оксана Горбатюк 
// Україна молода. – 2015. – 11 листоп. – С. 9.

тендітна жінка, яка ганьбила “крутого донецького пахана”
А те, що пережив Янукович під час Помаранчевої революції, де найрі-
шучішою і найбезкомпроміснішою з усіх дійових осіб була ця тендіт-
на жінка, яка ганьбила його, “крутого донецького пахана” [Віктора 
Януковича], найдошкульніше з усіх, можна тільки уявити. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 28.
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тендітна й слабка політична опонентка Януковича
А не боїться страшних яєць не мисливець, автогонщик, колишній “зек” 
і просто “тому що лідер” Янукович, а його тендітна й слабка (тому що 
жінка) політична опонентка Юлія Тимошенко.

Кріт З. Політики і яйця / Зоряна Кріт // Україна молода. – 2004. – 
28 верес. – С. 5.

тому що жінка
А не боїться страшних яєць не мисливець, автогонщик, колишній “зек” 
і просто “тому що лідер” Янукович, а його тендітна й слабка (тому що 
жінка) політична опонентка Юлія Тимошенко.

Там само.

ув’язнена екс-прем’єр-міністр України
Ув’язнена екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко вважає, що її 
колеги з опозиції роблять усе можливе, аби звільнити її з тюрми. 

Тимошенко не вважає, що опозиція її “здала” : [інтерв’ю з Юлі-
єю Тимошенко записала Оксана Денисова] // Українська правда. 
– 2013. – 17 верес. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua
/news/2013/09/17/6998110/ (дата запиту: 2009.2013). – Назва 
з екрана.

українська Жанна д’Арк
Вона [Юлія Тимошенко] й сама, по-моєму, хотіла б стати українською 
Жанною д’Арк.

Час “дешевого клоуна”. Українська освіта: випробування горе-рефор-
мами / Сергій Квіт та ін. ; упоряд. Панченко В. – К. : [б. в.], 2011. –  С. 38.

українська неонацистка проамериканської орієнтації
І ось що вийшло [з телеопусу]: … “українська неонацистка проамери-
канської орієнтації” [Юлія Тимошенко] знову рветься до влади. 

“Принцеса біля параші”?! // Західний вісник ua : новини Західної Укра-
їни. – 2014. – 11 квіт. – Режим доступу: https://savchyn.wordpress.com
/2014/04/11/принцеса-біля-параші/ (дата запиту: 15.04.2014). – 
Назва з екрана.

улюблениця Майдану
Учора Верховна Рада затвердила улюбленицю Майдану на посаду 
Прем’єр-міністра. 

Волошка Л. Попереду – Тимошенко! / Леся Волошка // Україна моло-
да. – 2005. – 5 лют. – С. 1.

учорашня харківська бранка 

Миттєвість реакції – теж показник політичної культури, і, якщо вже 
за великим рахунком, то у цьому сенсі найкреативнішою особою ві-
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тчизняної “еліти” донедавна була саме учорашня “харківська бранка” 
[Юлія Тимошенко]. 

Гулик І. Манірність непотрібних [Електронний ресурс] / Ігор Гулик 
// Еспресо. Блоги. – 2014. – 28 серп. – Режим доступу: http://espreso.tv
/blogs/2014/08/28/manirnist_nepotribnykh (дата запиту: 03.09.2014). – 
Назва з екрана.

харизматична та безкомпромісна героїня Помаранчевої революції

На тлі такого сум’яття Юлія Тимошенко, харизматична та безкомпро-
місна героїня “помаранчевої революції”, систематично підносить себе 
як людину, здатну розрубити гордіїв вузол української політики.

Financial Times: Героїня помаранчевої революції вимагає влади [Елек-
тронний ресурс] // Кореспондент.net. – 2007. – 12 верес. – Режим до-
ступу: http://ua.korrespondent.net/world/worldabus/301544-financial-
times-geroyinya-pomaranchevoyi-revolyuciyi-vimagae-vladi (дата запи-
ту: 25.11.2016). – Назва з екрана.

харизматичний лідер

Це люди [“юльфани”], які ставляться до Тимошенко як до харизматич-
ного лідера.

Кацун Ю. Хто такі Юльфани? : “День” продовжує розшифровува-
ти політичні неологізми [Електронний ресурс] / Юлія Кацун, Олена 
Яхно, Ганна Хрипункова, Ірина Єгорова // День : сайт газети. – 2006. 
– 4 трав. – Режим доступу: http://day.kyiv.ua/uk/article/podrobici/hto-
taki-yulfani (дата запиту: 08.11.2016 р.). – Назва з екрана.

чиновниця-корупціонерка
На жаль, світові політики поставили на одні терези європейське май-
бутнє України і долю чиновниці-корупціонерки [Юлії Тимошенко].

Джміль Т. Відомі українки: Ю. Тимошенко – маріонетка в руках про-
тивників євроінтеграції України [Електронний ресурс] / Тарас Джміль 
// UNN. Українські національні новини: інформ. агентство. – 2012. – 
17 лют. – Режим доступу: http://www.unn.com.ua/uk/news/616800-
vidomi-ukrayinki:-yu.timoshenko--marionetka-v-rukah-protivnikiv-
evrointegratsiyi-ukrayini (дата запиту: 20.02.2012). – Назва з екрана.

“чирвова” королева
Видрін Д. Юлія Тимошенко: Від “помаранчевої принцеси” до “Чир-
вової королеви” [Електронний ресурс] / Дмитро Видрін // Українська прав-
да : сайт газети. – 2010. – 22 січ. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
articles/2010/01/22/4654456/ (дата запиту: 15.11.2016). – Назва з екрана.

Юлія Великомучениця 
Юлія Великомучениця [Юлія Тимошенко] [Електронний ресурс] 
// Українська правда : сайт газети. – 2001. – 12 січ. – Режим доступу: http:
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//www.pravda.com.ua/news/2001/01/12/2981655/ (дата запиту: 15.11.2016). – 
Назва з екрана.

Юля-воровка-3
Клімов О. Юля-воровка-3. Чи наступить влада на граблі Кучми? 
[Електронний ресурс] / Олександр Клімов // Укррудпром. – 2016. – 15 черв. 
– Режим доступу: http://www.ukrrudprom.ua/digest/YUlyavorovka3_
CHi_nastupit_vlada_na_grabl_Kuchmi.html (дата запиту: 09.12.2016). – 
Назва з екрана.

Юля – Газовий – Контракт
[…яка ще влада, крім такої, може в умовах підвищеної турбулентності 
змінити нинішню, демократично обрану і реально консенсусну? Хто?] 
… Юля – Газовий – Контракт?

Кудрін О. Чи можлива “грузинізація” України, або Навіщо Путіну вій-
на? [Електронний ресурс] / Олег Кудрін // Укрінформ. – 2015. – 
21 лют. – Режим доступу: http://www.ukrinform.ua/rubric-other_
news/1817849-chi_mogliva_gruzinizatsiya_ukraiini_abo_navishcho_
putinu_viyna_2024531.html (дата запиту: 03.01.2017). – Назва 
з екрана. 

“Юля-кааліция [кААліцИя]”
Стаховський Д. Сюзанна без кармана, Стьопа-барабан, Юля-каалі-
ция [Юлія Тимошенко] ... (рейтинг прізвиськ) [Електронний ресурс] 
/ Дмитро Стаховський // УНІАН : інформ. агентство. – 2007. – 15 трав. – Ре-
жим доступу: http://yearago.unian.ua/politics/45458-syuzanna-bez-karmana-
stopa-baraban-yulya-kaalitsiya-reyting-prizvisk.html (дата запиту: 30.11.2016). – 
Назва з екрана.

Юля – Прем’єр
А поруч прихильники леді Ю. [Юлії Тимошенко] рубали: “Юля – 
Прем’єр”! 

Волошка Л. Розподільча лихоманка / Леся Волошка // Україна моло-
да. – 2005. – 4 лют. – С. 4.

яструб революції 
Конкретні дії (висловлення пропозицій – це теж дія) Ю. Тимошенко під 
час Помаранчевої революції свідчать, що їй більше підходить визна-
чення “яструб революції”. 

Чобіт Д. Макуха, або Штрихи до політичного портрета “Блоку 
Юлії Тимошенко” [Електронний ресурс] / Дмитро Чобіт. – Бро-
ди : Просвіта, 2008. – С.70. – Режим доступу: http://www.rulit.
me/books/makuha-abo-shtrihi-do-politichnogo-portreta-bloku-
yulii-timoshenko-read-204781-70.html (дата запиту: 27.09.2016). – 
Назва з екрана.
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Òèìîøåíêî Þë³ÿ ³ Þùåíêî Â³êòîð 

“два Ю”
По-суті, передусім перетином “двох Ю” [Ющенко + Юлія] за одним сто-
лом було відоме засідання Ради нацбезпеки з газових питань, яке за-
кінчилося скандалом із взаємними образами.

Приязнь “двох Ю” – товар лише на експорт // Україна молода. – 2009. 
– 24 берез. – С. 4.

Ò³ã³ïêî Ñåðã³é

батько пенсійної реформи

Враховуючи, що “батько пенсійної реформи” [Сергій Тігіпко] за остан-
ні два роки жодного разу не спробував зламати існуючу корупційну 
систему, ця версія може бути дуже правдивою. 

Щербина С. Профспілки та Фірташ втратять “соціальні” мільярди 
[Електронний ресурс] / Сергій Щербина, Сергій Лямець // Україн-
ська правда : сайт газети. – 2013. – 15 січ. – Режим доступу: http://
www.epravda.com.ua/publications/2013/01/15/356219/ (дата запиту: 
03.12.2016). – Назва з екрана.

безнадійний політичний аутсайдер

…Ще хитренький Тігіпко, якому недалеке майбутнє вже готувало роль 
безнадійного політичного аутсайдера, вимудровував, який би зиск 
мати, вийшовши (або не вийшовши) з фракції “регіоналів”, ще всі “ре-
гіональні піраньї” в парламенті брудно злословили про Майдан, а 
“тітушки” і в столиці, і в багатьох містах України масово викрадали й 
калічили українських патріотів, але в самому повітрі, в кольорі неба, в 
пошумі вітру відчувалося: вже заповідаються благовісні зміни. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 120.

“джинсовий” лідер
І беззаперечний “джинсовий” лідер серед них – віце-прем’єр з соці-
альної політики Сергій Тігіпко.

Чулівська І. За які гроші “джинсує” уряд України? [Електронний ре-
сурс] / Ірина Чулівська, Вікторія Сюмар // Українська правда : сайт га-
зети. – 2012. – 16 лип. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
articles/ 2012/07/16/6968893/view_print/ (дата запиту: 10.11.2016). – 
Назва з екрана.
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колишній міністр соціальної політики
Існує припущення, що у такий спосіб колишній міністр соціальної по-
літики Сергій Тигіпко позбавився від суперника, який не хотів ділитися 
коштами та впливом. 

Щербина С. Профспілки та Фірташ втратять “соціальні” мільярди 
[Електронний ресурс] / Сергій Щербина, Сергій Лямець // Україн-
ська правда : сайт газети. – 2013. – 15 січ. – Режим доступу: http://
www.epravda.com.ua/publications/2013/01/15/356219/ (дата запиту: 
03.12.2016). – Назва з екрана.

метросексуал 
Сергій Тігіпко – метросексуал. [Про це свідчить його любов до роз-
стебнутих комірців, зустрічей без краваток.]

Майданюк І. Янукович має багато таємниць, тому його піджак завжди 
застібнутий на всі ґудзики [Електронний ресурс] / Інна Майданюк 
// Gazeta.ua. – 2010. – 4 бер. – Режим доступу: http://gazeta.ua/ru/
articles/people-and-things-journal/_anukovich-maye-bagato-tayemnic-
tomu-jogo-pidzhak-zavzhdi-zastibnutij-na-vsi-gudziki/329962 (дата запи-
ту: 18.12.2016). – Назва з екрана.

младореформатор
Звичайно, у владних шеренгах усі індивіди мають неповторну барву: й 
… молодий та ранній Тігіпко з його ризикованими кульбітами від “мла-
дореформатора” до Януковичеадоратора … і всі ці гавриші, шуфричі, 
коновалюки, які прагнуть вистрибнути з коротких штанців статистів.

Слабошпицький М. Помаранчева революція, або Разом нас багато!.. 
/ Михайло Слабошпицький // Літературна Україна. – 2004. – 9 груд. 
– С. 1.

несильний регіонал 
Третє місце: “несильний регіонал” [Cергій Тігіпко].

Вінничук Ю. Рейтинг офіційних мільйонерів в уряді Азарова [Елек-
тронний ресурс] / Юрій Вінничук // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2012. – 7 трав. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/
publications/2012/05/7/322908/view_print/ (дата запиту: 14.11.2016). 
– Назва з екрана.

політик, що посів третє місце на виборах–2010
[Ще один бізнесмен, екс-регіонал Сергій Тігіпко заявив … жорстко: 
“Припинити безглузді пошуки зарубіжних покровителів”.] Політик, що 
посів третє місце на виборах–2010 [Сергій Тігіпко], обіцяє відновити 
переговори з РФ в усіх сферах – виключно на прагматичній основі. 

Шевченко Л. Вектори без Віктора: геополітичні концепції канди-
датів у президенти [Електронний ресурс] / Леся Шевченко // Тиж-
день.ua : сайт вид. – 2014. – 11 квіт. – Режим доступу: http:
//tyzhden.ua/Politics/107323 (дата запиту: 12.04.2014). – Назва 
з екрана.  
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хранитель спільного бака 

У числі кандидатів на почесний титул були … “хранитель спільного 
бака” Сергій Тігіпко та інші відомі діячі.  

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 286. 

шкідливий кіт 
“Тігіпко повівся як шкідливий кіт – я не маю на увазі Леопольда”, – 
Віктор Ющенко про звільнення Сергія Тігіпка з посади голови Націо-
нального банку (29 листопада).

Там само. – С. 411.

штабіст Януковича

…[партію “Трудова Україна”] ... очолював нинішній штабіст Янукови-
ча Сергій Тігіпко.

Дідушок І. Висновок: таки винен? / Іван Дідушок // Україна молода. – 
2004. – 1 верес. – С. 3. 

Януковичеадоратор

Звичайно, у владних шеренгах усі індивіди мають неповторну барву: 
й … молодий та ранній Тігіпко з його ризикованими кульбітами 
від “младореформатора” до Януковичеадоратора … і всі ці гавриші, 
шуфричі…

Слабошпицький М. Помаранчева революція, або Разом нас багато!.. 
/ Михайло Слабошпицький // Літературна Україна.– 2004. – 9 груд. – 
С. 1.

Ò³òóøêè

коронний номер “регіоналів”
[А ще – “тітушки”.] Коронний номер “регіоналів”.

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 101.

не найкращий людський матеріал
[Глянувши на них (тітушок),  одразу ж розумієш: вони не з Майдану і 
вони – не кияни.] Це справді не найкращий людський матеріал. 

Там само.
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Òîêìàíü Ãàííà 

одна з тих, хто був готовий за Майдан умерти

Я [Ганна Токмань] не герой Майдану, не боєць і не волонтер, просто 
одна з тих, хто був готовий за нього [Майдан] вмерти. 

Токмань Г. Майдан : сторінка живої історії / Ганна Токмань. – 3-тє вид., 
випр. і доповн. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2016. – С. 96.

Òîëñòèõ Ìèõàéëî

однин із ватажків бойовиків так званої “ДНР”

Нагадаємо, вранці 8 лютого стало відомо, що у Донецьку підірва-
ли кабінет одного з ватажків бойовиків так званої “ДНР” Михайла 
Толстих...

Війна на Донбасі переходить в іншу фазу, – політолог пояснив, наві-
що ліквідували “Гіві” [Електронний ресурс] // Телеканал новин “24”. 
– 2017. – 9 лют. – Режим доступу: http://24tv.ua/viyna_na_donbasi_
perehodit_v_inshu_fazu__politolog_poyasniv_navishho_likviduvali_givi_
n780026 (дата запиту: 10.02.2017). – Назва з екрана.

Òîìåíêî Ìèêîëà 

“диджей” революційного Майдану

Разом із Миколою Томенком … він [Євген Нищук] був “діджеєм” рево-
люційного Майдану.

Вольвач П. “Щойно скінчився Майдан, я захворів” : [інтерв’ю з Ми-
колою Томенком записав Павло Вольвач] [Електронний ресурс] // Га-
зета по-українськи : інтернет-версія Gazeta.ua. – 2006. – 21 листоп. 
– Режим доступу: http://gazeta.ua/articles/people-newspaper/_sojno-
skinchivsya-majdan-ya-zahvoriv/140001 (дата запиту: 01.11.2016). – 
Назва з екрана.

досвідчений політик

Гірко і боляче сприймаються слова, сказані … досвідченим політиком 
… Миколою Томенком:
– Підписання політичного меморандуму між Президентом і лідером 
Партії регіонів свідчить про те, що у команді Ющенка відбулась полі-
тична ротація, внаслідок якої місце Юлії Тимошенко посіли Леонід Куч-
ма і Віктор Янукович.
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Сачук С. Ідеали майдану виставили на політичний торг? [Електронний 
ресурс] / Степан Сачук // Волинь : незалежна громад.-політ. газ. – 
2011. – 12 трав. – Режим доступу: http://archive.volyn.com.ua/printver.
php?rub=4&article=0&arch=397 (дата запиту: 15.05.2011). – Назва з 
екрана.

непримиренний борець проти антинародного режиму

Гірко і боляче сприймаються слова, сказані … непримиренним борцем 
проти антинародного режиму, екс-віце-прем’єром Миколою Томен-
ком...

Там само.

соратник Віктора Ющенка під час Помаранчевої революції

Гірко і боляче сприймаються слова, сказані вірним соратником Вікто-
ра Ющенка під час Помаранчевої революції … Миколою Томенком...

Там само.

Òóð÷èíîâ Îëåêñàíäð

вічно другий

Хіба міг коли уявити “вічно другий” (у команді Тимошенко) Турчинов, 
що він колись стане в.о. Президента України? 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 248.

жадібний лузер 

Трійка жадібних лузерів Турчинова, Кожемякіна, Пашинського ведуть 
партію Тимошенко до остаточного упадку і з нечуваним нахабством 
збираються в’їхати особисто як “списочники” у наступне скликання 
Верховної Ради на залишках рейтингу Юлії Тимошенко.

Спасіченко О. Тетяна Чорновол: дівчинка за викликом депутата Па-
шинського [Електронний ресурс] / Ольга Спасіченко // Національне 
бюро розслідувань України. – 2012. – 30 лип. – Режим доступу: http://
nacburo.org/?p=3836 (дата запиту: 01.08.2012). – Назва з екрана.

колишній сподвижник Лазаренка й Тимошенко

Відповідно до формальної логіки виникає запитання: чому ж тоді після 
“зеленого світла”, яке колишній сподвижник Лазаренка й Тимошенко 
надав таким зрадницьким способом законові Колесніченка – Ківалова, 
збройна агресія не припинилася?
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Марусик Т. “Мовний закон” Ківалова – Колесніченка: троянські 
коні Кремля [Електронний ресурс] / Тарас Марусик // Радіо Свобо-
да : сайт інформ. служби. – 2016. – 6 листоп. – Режим доступу: http:
//www.radiosvoboda.org/a/28099057.html (дата запиту: 08.11.2016). – 
Назва з екрана.

Кривавий пастор

Колишнього спікера Верховної Ради України Олександра Турчинова 
уже давно жартома називають Кривавим пастором.

Багацька Л. “Кривавий пастор” Турчинов проти Путіна (огляд со-
цмереж) [Електронний ресурс] / Любов Багацька // Радіо Свобо-
да : сайт інформ. служби. – 2014. – 20 груд. – Режим доступу:  http:
//www.radiosvoboda.org/a/26753709.html (дата запиту: 20.12.2014). – 
Назва з екрана.

людина-детонатор

У свою чергу, “людина-детонатор” (так Ющенко охрестив нового ке-
рівника Служби) Олександр Турчинов зазначив, що співробітники СБУ 
зобов’язані підняти довіру людей до Служби безпеки. 

Кріт З. Дві буханки на руки й жодного бізнесу / Зоряна Кріт // Україна 
молода. – 2005. – 9 лют. – С. 4. 

посадова особа з подвійним статусом

Турчинов на цей час – посадова особа з подвійним статусом. 
Сергій Головатий: Для мене російська мова – це мова агресора, росій-
ського Гітлера [Електронний ресурс] // Главком : інформ. агентство. – 
2014. – 20 трав. – Режим доступу: http://glavcom.ua/interviews/124928-
sergij-golovatij-dlja-mene-rosijska-mova-%E2%80%93-tse-mova-
agresora-rosijskogo-gitlera.html (дата запиту: 28.11.2016). – Назва 
з екрана.

послідовний малорос

На жаль, синдром малоросійства завадив постмайданним депутатам 
одразу проголосувати відміну мовного закону Ківалова – Колесніченка 
(хоча попередній склад спромігся на цей “мужній” вчинок, але тодіш-
ній голова Верховної Ради О. Турчинов залишився послідовним мало-
росом і не підписав цього рішення).

Гумницька Н. Завуальована русифікація. малоросійство владних еліт 
/ Наталія Гумницька // Слово Просвіти. – 2015. – 31 груд. – С. 6.
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Òÿãíèáîê Îëåã

Анти-Янукович

Анти-Янукович року [Олег Тягнибок] [Електронний ресурс] // Коррес-
пондент.net. – 2012 – 28 груд. – Режим доступу: http://ua.korrespondent.net/
journal/personality_of_year/1446860-oleg-tyagnibok (дата запиту: 02.11.2016). 
– Назва з екрана.

головний антисеміт країни

Не важко собі уявити, як таке питання ставить Юлії Володимирівні го-
ловний антисеміт країни Олег Тягнибок.

Як тебе звати, Юлія Тимошенко? [Електронний ресурс] // Кор-
респондент.net. Блоги. – 2013 – 24 жовт. – Режим доступу: http://
blogs.korrespondent.net/blog/users/ 3338298-yak-tebe-zvaty-yuliia-
tymoshenko (дата запиту: 02.11.2016). – Назва з екрана.

головний націоналіст України

Головний націоналіст України Олег Тягнибок, який цієї весни став ді-
дом, уперше показав світлину своєї онуки Юстинки. 

Олег Тягнибок показав зятя, дітей і 4-місячну онуку [Електронний 
ресурс] // Gazeta.ua. – 2016. – 30 серп. – Режим доступу: http:
//gazeta.ua/articles/politics/_oleg-tyagnibok-pokazav-zyatya-ditej-i-
4misyachnu-onuku/720161?mobile=true (дата запиту: 22.11.2016). – 
Назва з екрана.

головний переговорник із Януковичем від імені Майдану 

Кличко, Яценюк, Тягнибок були головними переговорниками від імені 
Майдану з Януковичем. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 248.

головний свободівець

Навколо Олега Тягнибока, головного свободівця, роїлися люди й ін-
формаційні потоки, які свідчили, що в низці мажоритарних округів 
представники політсили можуть втратити перемогу.

Вільний радикал : [інтерв’ю з Олегом Тягнибоком записала Ірина Со-
ломко] [Електронний ресурс] // Кореспондент.net. – 2012. – 5 лис-
топ. – Режим доступу: http://ua.korrespondent.net/journal/1418014-
korrespondent-vilnij-radikal-interv-yu-z-olegom-tyagnibokom (дата запи-
ту: 22.11.2016). – Назва з екрана.
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лідер всеукраїнського об’єднання “Свобода”
Лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок припускає, що лідер партії “УДАР” 
Віталій Кличко не бере участі в акціях “Вставай, Україно!” через те, що 
у них різні політичні завдання.

Тягнибок про відсутність Кличка: не вимагайте від нас синхрон-
ності [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт газети. – 
2013. – 16 берез. – Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/
news/2013/03/16/6985699/ (дата запиту: 13.12.2016). – Назва 
з екрана.

один із лідерів опозиції
Очолює боротьбу націоналістів із режимом диктатури, яку встановлює 
з приходом до влади в Україні “сім’я” Януковича, стає одним із лідерів 
опозиції [Олег Тягнибок].

Олег Тягнибок [Електронний ресурс] // Свобода. – Режим доступу: 
http://svoboda.org.ua/party/leaders/oleh_tiahnybok/ (дата запиту: 
22.11.2016). – Назва з екрана.

палкий і послідовний антикомуніст
Цікаво також, що ... палкий і послідовний антикомуніст Тягнибок на-
родився в день Жовтневої революції – 7 листопада.

Приватна територія Олега Тягнибока [Електронний ресурс] // ТСН 
: сайт інформ. агентства. – 2009. – 1 груд. – Режим доступу: http://
tsn.ua/ukrayina/privatna-teritoriya-olega-tyagniboka.html (дата запиту: 
22.11.2016). – Назва з екрана.

русофоб у четвертому поколінні
Тягнибок виявився русофобом у четвертому поколінні. Родича Тяг-
нибока депортували з Великої Британії [Електронний ресурс] // Depo.ua 
: сусп.-політ. портал для українців. – 2016. – 30 серп. – Режим доступу: http://
www.depo.ua/ukr/politics/tyagnibok-viyavivsya-rusofobom-v-chetvertomu-
pokolinni-30082016194800 (дата запиту: 02.11.2016). – Назва з екрана.

талановитий оратор мітингувального типу
Олег Тягнибок – талановитий оратор мітингувального типу, він 
спочатку рве душу трагічними історіями з минулого нації, а потім як 
ревоне: “Слава Україні!” – настрій відразу поліпшується…

Токмань Г. Майдан : сторінка живої історії / Ганна Токмань. – 3-тє вид., 
випр. і доповн. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2016. – С. 38.

український націоналіст №1
Український націоналіст №1 Олег Тягнибок виклав у Фейсбук фотогра-
фії своїх предків.

Тягнибок виявився русофобом у четвертому поколінні. Родича 
Тягнибока депортували з Великої Британії [Електронний ресурс] 
// Depo.ua : сусп.-політ. портал для українців. – 2016. – 30 серп. – 
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Режим доступу: http://www.depo.ua/ukr/politics/tyagnibok-viyavivsya-
rusofobom-v-chetvertomu-pokolinni-30082016194800 (дата запиту: 
22.11.2016). – Назва з екрана.

Óêðà¿íñüêå ñòóäåíòñòâî

одна із ключових і рушійних сил Революції гідності
Усвідомлюючи, що студентство було однією із ключових і рушій-
них сил Революції гідності, та розуміючи, що ця непересічна подія 
в історії України повинна бути збережена в документах, ми й започат-
кували таку акцію для наукового аналізу та публікації майданівських 
документів 

Куліш Н. “Майдан: простір гідності, свободи і єднання” / Наталія Куліш 
// Слово Просвіти. – 2014. – 4–10 груд. – С. 13.

Óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ äåïóòàòè

бідні слуги народу
“Бідні слуги народу”: 170 парламентарів отримали компенсації 
з бюджету [Електронний ресурс] // Ukr.Media : інтернет газета. – 2016. – 6 лип. 
– Режим доступу: https://ukr.media/business/267843/ (дата запиту: 07.07.2016). 
– Назва з екрана.

дорогі слуги народу
Дорогі слуги народу: депутати Ради розповіли про свої пільги [Електрон-
ний ресурс] // ЛІГА.net : інформ.-аналіт. центр. – 2013. – 22 берез. – Режим 
доступу: http://news.liga.net/ua/video/politics/830237-dorog_slugi_narodu_
deputati_radi_rozpov_li_pro_svo_p_lgi.htm (дата запиту: 25.03.2013). – Назва 
з екрана.

“заручники” в руках своїх спонсорів
Через тіньове фінансування політичних партій олігархами або вели-
ким бізнесом народні депутати являються “заручниками” в руках своїх 
спонсорів, тому ті закони, постанови, що направлені на благо держави, 
розвиток малих виробництв, створення конкурентних умов функціону-
вання взагалі підприємництва в державі часто блокуються.

Максимчук Б. Нарешті народні депутати зробили крок до неза-
лежності від олігархів [Електронний ресурс] / Борис Максимчук 
// 20minut.ua. – 2015. – 18 лип. – Режим доступу: https://vn.20minut.
ua/Podii/nareshti-narodni-deputati-zrobili-krok-do-nezalezhnosti-vid-
oligarhiv-10454385.html (дата запиту: 20.07.2015). – Назва з екрана.
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клоуни-мільйонери
Невмирущий П. Перший рік Ради: збіговисько клоунів-мільйонерів 
[народних депутатів] під куполом Грушевського [Електронний ресурс] 
/ Панко Невмирущий // АНТИКОР : нац. антикорупційний портал. – 2015. – 
27 листоп. – Режим доступу: http://antikor.com.ua/articles/74772-pershij_rik_
radi_zbigovisjko_klouniv-miljjoneriv_pid_kupolom_grushevsjkogo (дата запиту: 
30.11.2015). – Назва з екрана.

нами ж обрані карлики
Тобто привселюдно з телеекранів нами ж обрані карлики ображають 
цілий народ. 

Костенко Л. В. Записки українського самашедшого / Ліна Костенко. – 
Вид. 5-е. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – С. 30.

народні недоторканці
[Замість назвати себе (і заслужено) партією війни – (регіонали) назива-
ють себе партією миру]. Замість відповідальності – від Центрвиборчко-
му реєстрація кандидатами в народні недоторканці. 

Чайка Р. Вовки в овечих шкурах [Електронний ресурс] / Роман Чайка 
// ТСН : сайт інформ. агентства. – 2014. – 22 верес. – Режим доступу: 
https://tsn.ua/analitika/vovki-v-ovechih-shkurah-369844.html (дата за-
питу: 24.09.2014). – Назва з екрана.  

народні обібранці
Народні “обібранці” з відомих партій і блоків, невдатні до вивчення 
державної, твердо переконували, що війна прийшла тоді, коли росій-
ськомовних “змушували” розмовляти українською, а наша ж країна 
двомовна – так історично склалося, і треба урівняти в правах, і, взагалі, 
кому нужна ваша українська, хай собі живе десь скраєчку... 

Думанська О. Про збіговиська із захисту російської мови : ще одна 
баба не стала дівкою [Електронний ресурс] / Оксана Думанська 
// ZIK : Західна інформ. корпорація. – 2016. – 26 верес. – Режим до-
ступу: http://zik.ua/news/2016/09/26/pro_zbigovyska_iz_zahystu_
rosiyskoi_movy_shche_zhodna_baba_ne_stala_divkoyu_896272 (дата 
запиту: 10.10.2016). – Назва з екрана.

народні обранці
Народні обранці не підвищили собі зарплат [Електронний ресурс] 
// UA : ПЕРШИЙ. – 2017. – 17 січ. – Режим доступу: http://www.1tv.com.ua/
news/86394 (дата запиту: 17.01.2017). – Назва з екрана.  

найбільші корупціонери в Україні
В Україні найбільші корупціонери народні депутати України – доказ 
їх корупційні зарплати і декларації Недовіра Парламенту України! : 
електронна петиція № 22/033321-еп // Електронні петиції : Офіційне ін-
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тернет-представництво Президента України. – Режим доступу: https://petition.
president.gov.ua/petition/33321 (дата запиту: 25.06.2016). – Назва з екрана.

недоторканні бандити

Чи недоторканні бандити у парламенті – не детектив? 
Костенко Л. В. Записки українського самашедшого / Ліна Костенко. – 
Вид. 5-е. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – С. 312.

парламентські Палажки та Параски (хто в спідницях, хто в штанях)

На жаль, парламентські Палажки та Параски (хто в спідницях, хто в 
штанях) [народні депутати] відразу культурними не стали. 

Паламар А. Чому ми, українці, одної крові? : Роздуми над недолею 
/ Арсен Паламар. – К. : Видавничий центр “Просвіта”. – 2008. – С. 237.

політичні брехуни

Кравчук Ю. Політичні брехуни: як депутати виконують свої передви-
борчі обіцянки [Електронний ресурс] / Юрій Кравчук // Правда.if.ua. – 2016. – 
17 жовт. – Режим доступу: http://pravda.if.ua/print.php?id=107990 (дата запиту: 
20.10.2016). – Назва з екрана.

політичні пігмеї

Народний депутат від Чернігівщини Олег Ляшко назвав політичними 
пігмеями своїх колег депутатів Верховної Ради України.

Ляшко про план проти політичних “пігмеїв у парламенті” і Януковича 
[Електронний ресурс] // Svoboda.FM. – 2014. – 31 січ. – Режим досту-
пу: http://newvv.net/ukraine/228220-print-print-print-print.html (дата 
запиту: 24.02.2014). – Назва з екрана.  

процесуальні диверсанти

Слуги народу України [народні депутати] – процесуальні диверсанти!
В Україні найбільші корупціонери народні депутати України – доказ 
їх корупційні зарплати і декларації Недовіра Парламенту України! : 
електронна петиція № 22/033321-еп // Електронні петиції : Офі-
ційне інтернет-представництво Президента України. – Режим 
доступу: https://petition.president.gov.ua/petition/33321 (дата 
запиту: 25.06.2016). – Назва з екрана.

слуги народу

Артеменко Л. Слуги народу [народні депутати] обіцяють робочі місця 
і місця для собак! [Електронний ресурс] / Лариса Артеменко // Телеграфъ. – 
2016. – 20 черв. – Режим доступу: http://www.telegraf.in.ua/topnews/10054583-
slugi-narodu-obcyayut-roboch-mscya-mscya-dlya-sobak.html (дата запиту: 
20.06.2016). – Назва з екрана.



Ïîë³òè÷íå ñüîãîäåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè

355

Óêðà¿íñüê³ ïîë³òèêè

політичні клоуни
Політичні клоуни [українські політики] жонглюють словом “народ”.

Костенко Л. В. Записки українського самашедшого / Ліна Костенко. – 
Вид. 5-е. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – С. 350.

Óêðà¿íñüê³ ïðåçèäåíòè

гарантуючі гаранти
Гарантуючі гаранти нічого не гарантують.

Костенко Л. В. Записки українського самашедшого / Ліна Костенко. – 
Вид. 5-е. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – С. 356.

Ô³ðòàø Äìèòðî

газовий король 
Газовий король Дмитро Фірташ хоче стати “сеньйором помідором” 
[Електронний ресурс] // 0352.ua : сайт міста Тернополя. – 2012. – 13 лип. – 
Режим доступу: http://www.0352.ua/article/167963 (дата запиту: 10.11.2016). 
– Назва з екрана.

путінська прокладка 
Те, що юне Курча, презиків “кошельок”, чи той же Фірташ, путінська 
прокладка, – нікчеми, ви теж не сумніваєтесь. 

Бондаренко С. Майдани і магнати : поеми-кліпи / Станіслав Бонда-
ренко. – К. : Український пріоритет, 2014. – С. 119.

Õìàðà Ñòåïàí

вічний революціонер
Щоправда, за день до того на одному з телеканалів доволі контровер-
сійно прозвучали слова “вічного революціонера” Степана Хмари: “По-
рошенко … бреше кожного дня!”

Бондаренко С. Акт волі і прояви безвілля / Станіслав Бондаренко 
// Літературна Україна. – 2016. – 1 груд. – С. 1.

довголітній політв’язень радянських концтаборів
Степан Ількович Хмара (нар. 12 жовтня 1937, с. Боб’ятин) – український 
політик, правозахисник, довголітній політв’язень радянських конц-
таборів, народний депутат України І, II та IV скликань. 
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Хмара Степан Ількович [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна ен-
циклопедія. – 2016. – 4 верес. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.
org/wiki/Хмара_Степан_Ількович (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з 
екрана.

Õîìóòèíí³ê Â³òàë³é

союзник Коломойського в парламенті
Ще один впливовий союзник Коломойського в парламенті – Віталій 
Хомутиннік, лідер опозиційної групи “Відродження”, забезпечує ло-
яльність 22 колишніх регіоналів. 

Бондаренко Д. Наступ Коломойського: для чого створюється партія 
“Укроп” [Електронний ресурс] / Дмитро Бондаренко // UA1. – 2015. 
– 22 черв. – Режим доступу: http://ua1.com.ua/publications/nastup-
kolomoyskogo-dlya-chogo-stvoryuetsya-partiya-ukrop-4440.html (дата 
запиту: 25.06.2015). – Назва з екрана.

Õîðîøêîâñüêèé Âàëåð³é

власник телеканалу “Інтер”
Валерій Хорошковський, власник телеканалу “Інтер” ... придбав 60% 
акцій телеканалу “НТН”. 

Струк О. ТелеТУЗики [Електронний ресурс] / Олена Струк // Контракты.ua.
– 2007. – груд. – Режим доступу: http://archive.kontrakty.ua/
gc/2007/48/18-zayavi.html?lang=ua (дата запиту: 01.11.2016). – Назва 
з екрана.

генерал-мільярдер
Минулого тижня на Афоні посмішкою “блендамеда” засвітився гене-
рал-мільярдер Валерій Хорошковський. 

Ватрів І. Хорошковський на Афоні шпигує за ченцями [Електронний 
ресурс] / Іван Ватрів // Украинский выбор : информ. портал. – 2013. – 
14 листоп. – Режим доступу: http://vybor.ua/article/Silovye_struktury/
horoshkovskiy-na-afoni-shpigue-za-chencyami.html (дата запиту: 
01.11.2016). – Назва з екрана.

екс-перший віце-прем’єр
Екс-перший віце-прем’єр України Валерій Хорошковський заявив про 
те, що Президент України Віктор Янукович не довіряв йому неподіль-
но, а тому прем’єрських амбіцій у Хорошковського не було.

Хорошковський: Янукович мені не довіряв безроздільно [Електро-
нний ресурс] // Обозреватель. – 2013. – 28 лют. – Режим доступу: 
http://ukr.obozrevatel.com/politics/90138-horoshkovskij-yanukovich-
meni-ne-doviryav-bezrozdilno.htm (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з 
екрана.



Ïîë³òè÷íå ñüîãîäåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè

357

екс-шеф СБУ

З першого погляду екс-шеф СБУ [Валерій Хорошковський] нібито ви-
конував якусь спеціальну місію агента “007”. 

Ватрів І. Хорошковський на Афоні шпигує за ченцями [Електронний 
ресурс] / Іван Ватрів // Украинский выбор : информ. портал. – 2013. – 
14 листоп. – Режим доступу: http://vybor.ua/article/Silovye_struktury/
horoshkovskiy-na-afoni-shpigue-za-chencyami.html (дата запиту: 
01.11.2016). – Назва з екрана.

істота з манікюром і педикюром, яка цинічно кидає людей в застінки СБУ

Валерію Хорошковському вдалося всього за декілька місяців пройти 
шлях від прем’єрського улюбленця до “істоти з манікюром і педикю-
ром”, яка цинічно кидає людей в застінки СБУ. 

Магда Євген. Хорошковський: від прем’єрського улюбленця до “істо-
ти з манікюром і педикюром” [Електронний ресурс] / Євген Магда 
// УНІАН : інформ. агентство. – 2009. – 12 берез. – Режим доступу: 
http://www.unian.ua/politics/199533-horoshkovskiy-vid-premerskogo-
ulyublentsya-do-istoti-z-manikyurom-i-pedikyurom.html (дата запиту: 
15.11.2016). – Назва з екрана.

колишній виконавчий директор російської металургійної компанії 
“Евразхолдинг”

Валерій Хорошковський, власник телеканалу “Інтер” і колишній вико-
навчий директор російської металургійної компанії “Евразхолдинг”, 
придбав 60% акцій телеканалу “НТН”. 

Струк О. ТелеТУЗики [Електронний ресурс] / Олена Струк // Контракты.ua.
– 2007. – груд. – Режим доступу: http://archive.kontrakty.ua/
gc/2007/48/18-zayavi.html?lang=ua (дата запиту: 01.11.2016). – Назва 
з екрана.

колишній головний “озимий”

Цей факт [відставку] колишній головний “озимий” підтвердив особис-
то, ефектно поширивши через свою прес-службу відкрите звернення з 
купою оцінок, опозиційних до уряду і першого віце-прем’єра.

Хорошковському нехорошо // Голос України. – 2004. – 5 січ. – С. 13.

колишній Голова Служби безпеки України

А крісло, що звільнилося в результаті добровільно-показової відстав-
ки, зайняв колишній голова СБУ Валерій Хорошковський.

Сокульська К. Президент знайшов слабку ланку [Електронний ресурс] 
/ Ксенія Сокульська // Закон і бізнес : сайт газети. – 2012. – 21–27 січ. 
– Режим доступу: http://zib.com.ua/files/issues_pdfs_ua/312.pdf (дата 
запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.
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“озимий” політик
Лідер фруктової опозиції [Михайло Бродський] стверджує, що відстав-
ка “бунтівника” Хорошковського “підгадана” навмисне для того, щоб 
висунути “озимого” політика в президенти.

Дідушок І. “Озимі” зійдуть восени? / Іван Дідушок // Голос України. – 
2004. – 9 січ. – С. 3.

переконаний ринковик
Як переконаний ринковик, Хорошковський не задоволений тим, що за-
ходи адміністративного втручання в 2003-му почали домінувати над 
застосуванням економічних важелів регулювання та стимулювання 
ринків. 

Хорошковському нехорошо // Голос України. – 2004. – 5 січ. – С. 13.

прем’єрський улюбленець 
Валерію Хорошковському вдалося всього за декілька місяців пройти 
шлях від прем’єрського улюбленця до “істоти з манікюром і педикю-
ром”… 

Магда Євген. Хорошковський: від прем’єрського улюбленця до “іс-
тоти з манікюром і педикюром” [Електронний ресурс] / Євген Магда 
// УНІАН : інформ. агентство. – 2009. – 12 берез. – Режим доступу: 
http://www.unian.ua/politics/199533-horoshkovskiy-vid-premerskogo-
ulyublentsya-do-istoti-z-manikyurom-i-pedikyurom.html (дата запиту: 
15.11.2016). – Назва з екрана.

справжній підприємець нового покоління
Як справжній підприємець нового покоління Валерій Хорошковський 
робив гроші, торгуючи не товаром, а компаніями. 

Харитонов Д. Армію і МВС очолили генерали, а СБУ – мільярдер 
[Електронний ресурс] / Дмитро Харитонов // Tochka.net. – 2010. – 
11 берез. – Режим доступу: http://news.tochka.net/ua/40344-armiyu-
i-mvd-vozglavili-generaly-a-sbu-milliarder/ (дата запиту: 01.11.2016). – 
Назва з екрана.

Öàðüîâ Îëåã

біснуватий у своєму україноненависництві
То більше, що Путіна до цього закликали правителі “держав” і біснува-
тий у своєму україноненависництві … Олег Царьов, котрий претендує 
на роль ... сепаратистського фюрера. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 245.
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відомий прихильник терористичних організацій на Сході України
Відомий прихильник терористичних організацій на Сході України, 
як донецька і луганська “народні республіки”, Олег Царьов пішов у 
“творчу відпустку” з посади голови так званого “парламенту Новоро-
сії” і поки вирішив зайнятися справами своєї сім’ї в окупованому Росій-
ською Федерацією Кримському півострові.

Казимирский С. Царьов пішов у “творчу відпустку” з посади глави 
“парламенту Новоросії” [Електронний ресурс] / Саша Казимирский 
// Преса України. – 21 верес. – 2015. – Режим доступу: http://uapress.
info/uk/news/show/96622/ (дата запиту: 12.11.2016). – Назва з екрана.

голова [глава] парламенту Новоросії
Царьов повідомив, що його діяльність як голови “парламенту Ново-
росії” на сьогодні повністю припинена і він перебуває у “творчій від-
пустці”.

Там само.

голова руху “Новоросія”
Діяльність структур Новоросії заморожена, оскільки вона не впису-
ється в план мирного врегулювання, підписаний у присутності країн 
“нормандської четвірки”, – заявив колишній депутат ВР Олег Царьов, 
який переметнувся на сторону бойовиків ще й став головою руху “Но-
воросія”.

РосЗМІ: Проект “Новоросія” офіційно закрили, Царьов не зна-
добився [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2015. – 20 трав. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua
/news/2015/05/20/7068502/ (дата запиту: 02.11.2016). – Назва 
з екрана.

затятий прихильник Новоросії
...затятий прихильник “Новоросії” Олег Царьов несподівано визнав 
досягнення України на Московському економічному форумі.

Проросійський Царьов раптом почав захвалювати Україну [Електрон-
ний ресурс] // Vse.Media. – 2016. – 26 берез. – Режим доступу: http://
vse.media/prorosiyskiy-tsarov-raptom-pochav-zahvalyuvati-ukrayinu/ 
(дата запиту: 17.11.2016). – Назва з екрана.

екс-регіонал 
Безперспективність “Новоросії” визнав не тільки екс-регіонал Олег Ца-
рьов, який став одним із характерних облич цього проекту, а й керма-
нич російського МЗС Сергій Лавров. 

Шебеліст С. І стає маразмом “навіки разом”: братня любов і дружба 
народів – нове дихання старої технології Кремля / Сергій Шебеліст 
// Рідний край : альманах Полтавського національного педагогічного 
університету. – 2016. – № 1 (34). – С. 47.
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епатажний українофоб
Епатажний українофоб … Олег Царьов хоче зустрітися з Надією Сав-
ченко для налагодження “діалогу між Києвом та Донбасом”. 

Розевич Д. Сепаратист Царьов хоче зустрітися з Надією Савченко 
[Електронний ресурс] / Дмитро Розевич // Літописець : інтернет-ви-
дання. – 2016. – 18 серп. – Режим доступу: http://ua-story.com.ua/tag/
peremovi/ (дата запиту: 12.11.2016). – Назва з екрана.

лідер терористичних організацій на С(с)ході України
Лідер терористичних організацій на сході України … Олег Царьов на-
писав листа Діду Морозу від імені бойовиків.

Царьов написав від імені бойовиків листа Діду Морозу [Електронний 
ресурс] // Українська правда : сайт газети. – 2014. – 18 листоп. – Ре-
жим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2014/11/18/7044685/ 
(дата запиту: 16.11.2016). – Назва з екрана.

новорос-невдаха
Біла гарячка Царьова прогресує: “новорос-невдаха” вірить, що Львів 
за приєднання до Росії [Електронний ресурс] // Depo.ua : сусп.-політ. портал 
для українців. – 2016. – 2 верес. – Режим доступу: http://dn.depo.ua/ukr/dn/
bila-garyachka-tsarova-progresue-novoros-nevdaha-virit--02092016115500 (дата 
запиту: 16.11.2016). – Назва з екрана.

новоявлений фюрер “Новоросії”
На думку Луценка, слід вимагати від депутатів результативної АТО про-
ти новоявленого фюрера “Новоросії” Царьова.

Юрій Луценко: АТО у Верховній Зраді [Електронний ресурс] // UAinfo: 
правда з блогів. – 2014. – 17 трав. – Режим доступу: http://uainfo.org/
blognews/324084-yury-lucenko-ato-u-verhovny-zrad.html (дата запиту: 
17.05.2014). – Назва з екрана. 

одіозний український політик
Одіозний український політик … Олег Царьов несподівано визнав до-
сягнення України на Московському економічному форумі.

Проросійський Царьов раптом почав захвалювати Україну [Електрон-
ний ресурс] // Vse.Media. – 2016. – 26 берез. – Режим доступу: http://
vse.media/prorosiyskiy-tsarov-raptom-pochav-zahvalyuvati-ukrayinu/ 
(дата запиту: 17.11.2016). – Назва з екрана.

одіозний фінансовий і організаційний натхненник сепаратизму
[На думку Луценка, слід вимагати від депутатів результативної АТО 
проти новоявленого фюрера “Новоросії” Царьова.] Проти … Єфремова, 
Левченка та інших одіозних фінансових і організаційних натхненників 
сепаратизму.

Юрій Луценко: АТО у Верховній Зраді [Електронний ресурс] // UAinfo: 
правда з блогів. – 2014. – 17 трав. – Режим доступу: http://uainfo.org/
blognews/324084-yury-lucenko-ato-u-verhovny-zrad.html (дата запиту: 
17.05.2014). – Назва з екрана. 
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одне з характерних облич проекту “Новоросія”
Безперспективність “Новоросії” визнав не тільки екс-регіонал Олег Ца-
рьов, який став одним із характерних облич цього проекту, а й керма-
нич російського МЗС Сергій Лавров. 

Шебеліст С. І стає маразмом “навіки разом”: братня любов і дружба 
народів – нове дихання старої технології Кремля / Сергій Шебеліст 
// Рідний край : альманах Полтавського національного педагогічного 
університету. – 2016. – № 1 (34). – С. 47.

самопроголошений спікер парламенту неіснуючої Новоросії
Самопроголошений спікер парламенту неіснуючої Новоросії Олег Ца-
рьов запропонував жителям Донбасу освоювати російський Далекий 
Схід.

Царьов хоче заслати біженців з Донбасу на Далекий Схід [Електрон-
ний ресурс] // Gazeta.ua.– 2014. – 21 листоп. – Режим доступу: http://
gazeta.ua/articles/np/_carov-hoche-zaslati-bizhenciv-z-donbasu-na-
dalekij-shid/594269?mobile=true/ (дата запиту: 02.11.2016). – Назва 
з екрана.

сепаратистський фюрер
…Олег Царьов … претендує на роль ... сепаратистського фюрера. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 245.

так званий колишній спікер парламенту “Новоросії”
Сім’я так званого колишнього спікера парламенту “Новоросії” Олега 
Царьова отримала від держави будинок дитячого санаторію “Ай То-
дор” в окупованому Криму.

Сім’я Царьова отримала дитячий санаторій в Криму [Електронний 
ресурс] // Новое время. – 2016. – 3 серп. – Режим доступу: http://
nv.ua/ukr/ukraine/events/sim-ja-tsarova-otrimala-ditjachij-sanatorij-v-
krimu-186855.html (дата запиту: 12.11.2016). – Назва з екрана.

×åðíîâåöüêèé Ëåîí³ä 

бре(н)довий мер
“Очевидно, наш бре(н)довий мер [Леонід Черновецький] трохи заблу-
кав у часі й думав, що йому знову доведеться бігати наввипередки з 
Луценком чи віджиматися на очах у журналістів…”

Лебідь Н. Льонінський вклад у мистецтво [Електронний ресурс] / На-
талія Лебідь // Україна молода : сайт газети. – 2008. – 11 груд. – Режим 
доступу: http://www.umoloda.kiev.ua /number/1308/189/46199/ (дата 
запиту: 14.12.2016). – Назва з екрана.
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головний біль усіх киян
 [По боках від нього (Леоніда Черновецького) розташувалася “ефектив-
на команда”, результати діяльності якої кияни відчули на собі.] Справа 
від “головного болю всіх киян” [Леоніда Черновецького] – тарифопід-
вищувач Анатолій Голубченко…

Шеляженко Ю. Черновецький не вміє програвати [Електронний ре-
сурс] / Юрій Шеляженко // ХайВей : Портал громадянської журналіс-
тики. – 2008. – 27 берез. – Режим доступу: http://h.ua/story/91015/ 
(дата запиту: 17.06.2010). – Назва з екрана.

градоначальний Робін Гуд
[Деякі із парафразів перебувають у тій стадії, коли вони із оказіональ-
них поступово переходять до загальновживаних.] Наприклад: градо-
начальний Робін Гуд (Леонід Черновецький).

Калантаєвська Г. П. Проблема національної деградації у повісті І. Не-
чуя-Левицького “Причепа” / Г. П. Калантаєвська // Журналістська осві-
та на Сумщині : набутки й проблеми : матеріали V наук.-прак. конф. : 
зб. наук. праць / уклад. О. Г. Ткаченко. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. 
– C. 5. 

гречаний мер
[Черновецький розбазарює народні гроші на поповнення власного ав-
топарку та гардеробу, а прості кияни, віддаючи часом останню копійку 
на оплату комунальних послуг, замерзають у квартирах без опалення 
і гарячої води.] Занадто дорого обходиться столиці цей гречаний мер!

Кияни сидітимуть без гарячої води, поки Черновецький не по-
гасить борг [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт га-
зети. – 2008. – 12 груд. – Режим доступу: http://www.pravda.com.
ua/news/2008/12/12/3633503/ (дата запиту: 14.12.2016). – Назва 
з екрана.

гречаний шахрай
Після можливої відставки “гречаного” шахрая [Леоніда Черновецько-
го] у партії влади немає кандидата, здатного перемогти на достроко-
вих виборах мера столиці. 

Писарчук М. Чому Жака Ширака судять, а Черновецький – поза до-
сяжністю закону? [Електронний ресурс] / Микола Писарчук // УНІ-
АН : інформ. агентство. – 2011. – 23 берез. – Режим доступу: http:
//yearago.unian.ua/politics/474590-chomu-jaka-shiraka-sudyat-a-
chernovetskiy-poza-dosyajnistyu-zakonu.html (дата запиту: 09.12.2016). 
– Назва з екрана.

дядько Черномер
Лебідь Н. З нами дядько Черномер [Леонід Черновецький] … [Електрон-
ний ресурс] / Наталія Лебідь // Україна молода. – 2008. – 27 трав. – Режим 
доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/number/1170/189/41670/ (дата запиту: 
22.12.2016). – Назва з екрана.
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колишній “космічний” мер
Однак попри могутні фінансові, адміністративні та рекламні ресурси 
влади й помилки опозиції, на більшості київських округів перевага 
опозиційних кандидатів була в результаті беззаперечною – настільки 
великим є неприйняття Віктора Януковича та колишнього “космічно-
го” мера в столиці [Леонід Черновецький].

Буткевич Б. Чому Київ став “гарячою точкою виборів” [Електронний 
ресурс] / Богдан Буткевич, Мілан Лєліч // Тиждень.ua : сайт вид. – 
2012. – 10 листоп. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Politics/64691 
(дата запиту: 08.05.2013). – Назва з екрана.

комунальний месія
Візит комунального “месії” [Леоніда Черновецького] бундючно оза-
главили “Команда Леоніда Черновецького: перші два роки ефективної 
роботи на благо киян”.

Шеляженко Ю. Черновецький не вміє програвати [Електронний ре-
сурс] / Юрій Шеляженко // ХайВей : Портал громадянської журналіс-
тики. – 2008. – 27 берез. – Режим доступу: http://h.ua/story/91015/ 
(дата запиту: 17.06.2010). – Назва з екрана.

космічний мер
[Чи відповідатимуть за мародерство і осквернення столиці Черновець-
кий, Супруненко, Довгий, Комарницький?.. Незважаючи на їхні готові 
валізи готівки для судів.] І незважаючи на всі труднощі доведення в 
суді злочинності описаних журналістом дій “молодої команди” на чолі 
з “космічним мером” [Леонідом Черновецьким].

Писарчук М. Чому Жака Ширака судять, а Черновецький – поза до-
сяжністю закону? [Електронний ресурс] / Микола Писарчук // УНІ-
АН : інформ. агентство. – 2011. – 23 берез. – Режим доступу: http:
//yearago.unian.ua/politics/474590-chomu-jaka-shiraka-sudyat-a-
chernovetskiy-poza-dosyajnistyu-zakonu.html (дата запиту: 09.12.2016). 
– Назва з екрана.

космічний очільник столиці
Інвесткомпанія колишнього “космічного” очільника столиці [Леоніда 
Черновецького] готова до масштабних проектів.

Черновецький обіцяє новій “молодій команді” зарплати в $10 тисяч 
[Електронний ресурс] // ТСН : сайт інформ. агентства. – 2013. – 19 січ. 
– Режим доступу: http://tsn.ua/groshi/chernoveckiy-obicyaye-noviy-
molodiy-komandi-zarplati-v-10-tisyach.html (дата запиту: 14.11.2016). 
– Назва з екрана.

Льоня-Космос 
Незабаром після цього новоспечена, друга, дружина Льоні-Космоса 
[Леоніда Черновецького] взяла його прізвище для свого аккаунту у соц-
мережі.
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VIP-весілля 2012-го: таємничий Черновецький та помпезна “ВІА-Гра” 
[Електронний ресурс] // Українська правда. ТаблоID. – 2013. – 2 січ. 
– Режим доступу: http://tabloid.pravda.com.ua/focus/50e408a72aa02/ 
(дата запиту: 14.11.2016). – Назва з екрана.

мер усіх марсіян
О радість: 26 березня мер усіх марсіян [Леонід Черновецький] спустив-
ся з космічних висот прямо під телекамери.

Шеляженко Ю. Черновецький не вміє програвати [Електронний ре-
сурс] / Юрій Шеляженко // ХайВей : Портал громадянської журналіс-
тики. – 2008. – 27 берез. – Режим доступу: http://h.ua/story/91015/ 
(дата запиту: 17.06.2010). – Назва з екрана.

×åðíîìèðä³í Â³êòîð

намісник імператора
Черномирдін був далеким від таких тонкощів і поводився як намісник 
імператора. 

Злазь С. Людина між Києвом та Москвою / Сидір Злазь // Україна мо-
лода. – 2005. – 17 лют. – С. 5.

технічний виконавець
Водночас складно погодитися з думкою експерта, якого невисоко оці-
нюють у владних колах Москви, про роль ВСЧ [Віктора Степановича 
Чорномирдіна] як “технічного виконавця”…

Там само.

фігура суто церемоніальна
Водночас складно погодитися з думкою експерта, якого невисоко оці-
нюють у владних колах Москви, про роль ВСЧ [Віктора Степановича 
Чорномирдіна] як … “фігури суто церемоніальної”. 

Там само.

×åðíÿâñüêèé Äìèòðî

перша жертва сепаратистів на Донбасі
Він [Дмитро Чернявський] став першою жертвою сепаратистів на 
Донбасі.

Революція Гідності та Вітчизняна війна // Навчальні матеріали онлайн. 
– Режим доступу: http://pidruchniki.com/84263/istoriya/revolyutsiya_
odnosti_vitchiznyana_viyna (дата запиту: 09.03.2017). – Назва з екрана.  
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×åðï³öüêèé Îëåã 

раніше судимий кримінальний авторитет, відомий під прізвиськом 
“чепчик”

Пашинський сам визнав, що привів у парламентську фракцію БЮТ ра-
ніше судимого кримінального авторитета Олега Черпіцького, відо-
мого під прізвиськом “чепчик”. 

Спасіченко О. Тетяна Чорновол: дівчинка за викликом депутата Па-
шинського [Електронний ресурс] / Ольга Спасіченко // Національне 
бюро розслідувань України. – 2012. – 30 лип. – Режим доступу: http://
nacburo.org/?p=3836 (дата запиту: 01.08.2012). – Назва з екрана.

×å÷åòîâ Ìèõàéëî 

адвокат терористів, які вбивають українських патріотів на Донбасі
Мені було прикро, що він солідаризується з дебільними аргументами 
Олени Бондаренко, Нестора Шуфрича й Михайла Чечетова … адвока-
тів терористів, які вбивають українських патріотів на Донбасі. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 104.

видатний “разводчік котят”
У зв’язку з візитом до Чернігова видатного “разводчіка котят”, Дири-
гента парламентського хору регіональних кнопкодавів пана Чечетова… 

Ясенчук О. Чернігівські журналісти відмовились висвітлювати візит 
Чечетова [Електронний ресурс] / Олександр  Ясенчук // Сіверщина : 
щотижн. всеукр. газета. – 2012. – 10 серп. – Режим доступу: http://
siver.com.ua/news/chernigivski_zhurnalisti_vidmovilis_visvitljuvati_
vizit_chechetova/2012-08-10-10648 (дата запиту: 24.11.2016).– Назва 
з екрана.

відомий диригент тушок
…Чечетов – відомий диригент “тушок”, тож природно, що йому хо-
четься, аби їх було якомога більше, аби йому вистачило, ким керувати.

Новак: Чечетов озвучує своє підсвідоме : [інтерв’ю з Наталією Новак 
записала Наталія Лебедь] [Електронний ресурс] // Обозреватель. – 
2013. – 15 січ. – Режим доступу: http://obozrevatel.com/politics/47532-
novak-chechetov-ozvuchue-svoe-pidsvidome.htm (дата запиту: 
04.11.2016). – Назва з екрана.

головний приватизатор країни 
“Ми навчились працювати в умовах жорстких політичних штормів, на-
голосив головний “приватизатор” країни Михайло Чечетов…

Балабан М. Як продавалась сталь / Марина Балабан // Україна моло-
да. – 2004. – 8 черв. – С. 6.
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диригент парламентського хору регіональних кнопкодавів
У зв’язку з візитом до Чернігова видатного “разводчіка котят”, дириген-
та парламентського хору регіональних кнопкодавів пана Чечетова… 

Ясенчук О. Чернігівські журналісти відмовились висвітлювати візит 
Чечетова [Електронний ресурс] / Олександр  Ясенчук // Сіверщина : 
щотижн. всеукр. газета. – 2012. – 10 серп. – Режим доступу: http://
siver.com.ua/news/chernigivski_zhurnalisti_vidmovilis_visvitljuvati_
vizit_chechetova/2012-08-10-10648 (дата запиту: 24.11.2016). – Назва 
з екрана.

диригент “піаністів” у Верховній Раді 
Диригент “піаністів” у Верховній Раді, регіонал Чечетов сказав про це 
Радіо Свобода відверто: “46 млн людей розуміють дві мови: російську 
й українську”.

Гвать И. Очередная попытка “эсперантизации” Украины [Електрон-
ний ресурс] / Иван Гвать // Українська правда : сайт газети. – 2012. 
– 22 серп. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/rus/inozmi/
svoboda/2012/08/22/6971254/view_print/ (дата запиту: 10.11.2016). – 
Назва з екрана.

завсідник ледь не всіх політичних телешоу
Цей … депутат … є завсідником ледь не всіх політичних телешоу. 

Грабовський С. На арені – нардеп Чечетов, або Журналісти, пожа-
лійте аудиторію! [Електронний ресурс] / Сергій Грабовський // Тиж-
день.ua : сайт вид. – 2014. – 9 січ. – Режим доступу: http://
m.tyzhden.ua/column/98494 (дата запиту: 04.11.2016). – Назва з екрана.

заслужений диригент табуна депутатів
Після того, як Партія регіонів “нажухала” Конституцію, закон про ре-
гламент і український народ “ухваленням” мовного законопроекту, 
“заслужений диригент” табуна депутатів Михайло Чечетов в поро-
сячому захваті від свого розуму ляпнув: “Оцініть красу гри!”

Пишний А. Не про мову: справжня “краса гри” регіоналів [Елек-
тронний ресурс] / Андрій Пишний // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2012. – 9 лип. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
columns/2012/07/9/6968407/ (дата запиту: 14.11.2016). – Назва з 
екрана.

золотий голос ПР [Партії регіонів]
Його [Михайла Чечетова] вмілі руки диригують голосуванням у Вер-
ховній Раді, його пронизливий голос, який називають “золотим голо-
сом” ПР, знає вся країна.

“Чечетов: За те, що я махаю рукою у ВР, грошей не одержую, це на 
громадських засадах” : [бесіду вела Оксана Климончук] [Електронний 
ресурс] // УНІАН : інформ. агентство. – 2010. – 30 листоп. – Режим 
доступу: http://www.unian.ua/politics/431543-chechetov-za-te-scho-ya-
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mahayu-rukoyu-u-vr-groshey-ne-oderjuyu-tse-na-gromadskih-zasadah.
html (дата запиту: 04.11.2016). – Назва з екрана.

любитель образів 
Проте, отримавши за таку ціну, за словами любителя образів, голови 
Фонду держмайна Михайла Чечетова, вхідний квиток на цю привати-
заційну гру, “обламались” у сподіваннях.

Сталева нервозність: “Криворіжсталь” не продається! // Україна мо-
лода. – 2004. – 9 черв. – С. 2.

людина-анекдот
[Він (Михайло Чечетов) воістину невичерпний!] … “людина-анекдот”…

Єлістратов І. Чечетов кріпким слівцем записав себе у послідовники Та-
раса Шевченка [Електронний ресурс] / Іван Єлістратов // Новий ПІК : 
політика і культура. – 2013. – 18 лип. – Режим доступу: http://www.pic.
com.ua/my-havarim-na-yazykje-shevchenka-mlya-chechetov-zapysav-
sebe-u-poslidovnyky-velykoho-tarasa1.html (дата запиту: 04.11.2016). 
– Назва з екрана.

людина-цитата
[Він (Михайло Чечетов) воістину невичерпний!] “Людина-цитата”…

Там само.

лютий поборник російської мови
Він [Чечетов Михайло] лютий поборник російської мови. 

Там само.

найактивніший член Партії регіонів
Найактивніший член Партії регіонів Михайло Чечетов останнім ча-
сом не сходить із телевізійних екранів і роздає коментарі на будь-яку 
тему.

Чечетов: За те, що я махаю рукою у ВР, грошей не одержую, це на 
громадських засадах : [бесіду вела Оксана Климончук] [Електронний 
ресурс] // УНІАН : інформ. агентство. – 2010. – 30 листоп. – Режим 
доступу: http://www.unian.ua/politics/431543-chechetov-za-te-scho-ya-
mahayu-rukoyu-u-vr-groshey-ne-oderjuyu-tse-na-gromadskih-zasadah.
html (дата запиту: 04.11.2016). – Назва з екрана.

один із провідних речників Партії регіонів
Ось тільки деякі з виступів ... одного з провідних речників Партії регі-
онів [Михайла Чечетова]... 

Грабовський С. На арені – нардеп Чечетов, або Журналісти, пожа-
лійте аудиторію! [Електронний ресурс] / Сергій Грабовський // Тиж-
день.ua : сайт вид. – 2014. – 9 січ. – Режим доступу: http://
m.tyzhden.ua/column/98494 (дата запиту: 04.11.2016). – Назва 
з екрана.
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парламентський диригент Партії регіонів
Ось тільки деякі з виступів ... парламентського “диригента” [Михай-
ла Чечетова]...

Там само.

парламентський клоун
Ще не втік Янукович … ще щось погрозливо плямкав парламентський 
клоун Чечетов … але в самому повітрі, в кольорі неба, в пошумі вітру 
відчувалося: вже заповідаються благовісні зміни. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 120.

персонаж зловісний
Персонажі оперетково-гротескні, але в цьому контексті воднораз і зло-
вісні: … Чечетов … Шуфрич – яструби Партії регіонів, що маскуються під 
солов’їв. 

Там само. – С. 38.

персонаж оперетково-гротескний
Персонажі оперетково-гротескні, але в цьому контексті воднораз і 
зловісні: … Чечетов … Шуфрич – яструби Партії регіонів, що маскуються 
під солов’їв. 

Там само.

політик-самогубець
“5 українських політиків-самогубців” [Михайло Чечетов] [Електрон-
ний ресурс] // Znaj.ua : інформ. портал. – 2016. – 25 квіт. – Режим доступу: 
http://znaj.ua/news/politics/43284/samogubstva-trivayut.html (дата запиту: 
04.11.2016). – Назва з екрана.

професор із Харкова
[Безталанні настирливі “письменники” мають звичку роїтися навколо 
ЗМІ, і керівництво звичайно передоручає спілкування з ними молодим 
підлеглим.] Серед інших мені дістався й “професор із Харкова” [Ми-
хайло Чечетов],  який настрочив кілька безбарвних текстів.

Рахманін С. Сьомий Майдан [Електронний ресурс] / Сергій Рахма-
нін // ZN.UA : інтернет-версія газети. – 2013. – 6 груд. – Режим до-
ступу: http://gazeta.dt.ua/internal/somiy-maydan-_.html (дата запиту: 
23.12.2013). – Назва з екрана. 

“проффесор” з команди Януковича 
“Проффесор” з команди Януковича [Михайло Чечетов ... ] радий, 
що Ющенко його виганяє [Електронний ресурс] // Українська прав-
да : сайт газети. – 2005. – 5 квіт. – Режим доступу: www.pravda.com.ua/
news/2005/04/5/3008539/ (дата запиту: 15.11.2016). – Назва з екрана.
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резонер-мораліст
Його [Михайла Чечетова] амплуа – резонер-мораліст.

Грабовський С. На арені – нардеп Чечетов, або Журналісти, пожа-
лійте аудиторію! [Електронний ресурс] / Сергій Грабовський // Тиж-
день.ua : сайт вид. – 2014. – 9 січ. – Режим доступу: http://
m.tyzhden.ua/column/98494 (дата запиту: 04.11.2016). – Назва з екрана.

“рукомах”, котрий у парламентській залі диригував голосування своєї фракції
Загалу запам’ятався [Михайло Чечетов] як “рукомах”, котрий у парла-
ментській залі диригував голосування своєї фракції.

Антоненко П. Самогубство Михайла Чечетова: таємниці залишаються 
/ Петро Антоненко // Слово Просвіти. – 2015. – 5–11 берез. – С. 2.

сивочолий депутат з обличчям і манерами доброго дідуся
Цей сивочолий депутат із обличчям і манерами доброго дідуся [Ми-
хайло Чечетов] ... є завсідником ледь не всіх політичних телешоу.

Грабовський С. На арені – нардеп Чечетов, або Журналісти, пожа-
лійте аудиторію! [Електронний ресурс] / Сергій Грабовський // Тиж-
день.ua : сайт вид. – 2014. – 9 січ. – Режим доступу: http://
m.tyzhden.ua/column/98494 (дата запиту: 04.11.2016). – Назва 
з екрана.

сигнальник Партії регіонів
Напевно, сам того не розуміючи, “сигнальник” Партії регіонів [Михай-
ло Чечетов] вирік надзвичайно мудру думку: президент Віктор Януко-
вич створив громадянське суспільство в Україні. 

Рахманін С. Сьомий Майдан [Електронний ресурс] / Сергій Рахма-
нін // ZN.UA : інтернет-версія газети. – 2013. – 6 груд. – Режим до-
ступу: http://gazeta.dt.ua/internal/somiy-maydan-_.html (дата запиту: 
23.12.2013). – Назва з екрана. 

тодішній адвокат влади
Мені було прикро, що він солідаризується з дебільними аргументами 
Олени Бондаренко, Нестора Шуфрича й Михайла Чечетова – тодішніх 
адвокатів влади… 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 104.

яструб Партії регіонів, що маскується під солов’я
Персонажі оперетково-гротескні, але в цьому контексті воднораз і зло-
вісні: Єфремов, Чечетов … Шуфрич – яструби Партії регіонів, що мас-
куються під солов’їв. 

Там само. – С. 38.
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×îðíîâ³ë Â’ÿ÷åñëàâ

символ політичного інакодумства
Читаючи книжку Деревінського, читач може переконатися, що постать 
Чорновола є символом політичного інакодумства… 

Петращук М. “В’ячеслав Чорновіл: дух, що тіло рве до бою”: ґрунтов-
на праця про життя відомого політика [Електронний ресурс] // Друг 
читача : сайт газети. – Рец. на кн.: Деревінський В. В’ячеслав Чорно-
віл: дух, що тіло рве до бою / Василь Деревінський [Електронний ре-
сурс]. – Харків : Віват, 2016. – 496 с. : іл.  Гордість нації).  Режим 
доступу: http://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/46970/ (дата запиту: 
01.11.2016). – Назва екрана.

унікальний українець
Скільки разів ми мали змогу зустрічатися й запросто спілкуватися з уні-
кальним українцем [В’ячеславом Чорноволом]!

Хмільовська Г. І Україна буде, Чорноволе!!! / Г. Хмільовська // Україн-
ське слово. – 2015. – 1–14 січ. – С. 8.

×îðíîâ³ë Òàðàñ 

депутат-ренегат 
А центральний біло-блакитний штаб очолив депутат-ренегат Тарас 
Чорновіл. 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 488. 

нездале дитятко
Аби зайвий раз не тривожити пам’ять покійного засновника Руху 
[В’ячеслава Чорновола], мешканці західних областей вирішили пере-
хрестити його нездале дитятко “Тарасом Януковичем”. 

Там само.

Паралельний Підрахуй 
Нова посада для Тараса Чорновола – Паралельний Підрахуй. 

Там само. – С. 528. 

парламентський мандрівник 
Парламентський мандрівник [Тарас Чорновіл] цього року собі 
не зрадив.

Чорновіл ледь не згорів в Італії, а Яворівський наминав чебуреки 
[Електронний ресурс] // Українська правда. ТаблоID. – 2012. – 31 серп. 
– Режим доступу: http://tabloid.pravda.com.ua/focus/5040a8619af34/ 
(дата запиту: 15.11.2016). – Назва з екрана.
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перебіжчик року
…З часом набутком сатиричного фольклору стали й інші одіозні діячі – 
голова ЦВК Ківалов-Кидалов … перебіжчик року Тарас Чорновіл…

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 5.

політичний клоун
Та подія, яку так відчайдушно відтягувала команда Віктора Януковича, 
де на останньому етапі натхненниками залишилися два політичних 
клоуни – Нестор Шуфрич і Тарас Чорновіл.

Слабошпицький М. Пейзаж після Революції / М. Слабошпицький 
// Літературна Україна. – 2005. – 3 лют. – С. 1.

Тарас Янукович 
Аби зайвий раз не тривожити пам’ять покійного засновника Руху 
[В’ячеслава Чорновола],  мешканці західних областей вирішили пере-
хрестити його нездале дитятко “Тарасом Януковичем”. 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 488. 

×îðíîâîë Òåòÿíà 

дівчинка за викликом депутата Пашинського
Спасіченко О. Тетяна Чорновол: дівчинка за викликом депутата Па-
шинського [Електронний ресурс] / Ольга Спасіченко // Національне бюро 
розслідувань України. – 2012. – 30 лип. – Режим доступу: http://nacburo.org/?p
=3836 (дата запиту: 01.08.2012). – Назва з екрана.

“зливний бачок” від журналістики
Чорновол здобула сумнівну славу “зливного бачка” від журналістики, 
коли писала про відомих олігархів на замовлення конкуруючих олігар-
хів всякі вигадані нісенітниці.

Там само.

одіозна і скандальна представниця “Народного фронту”
Не менш одіозна і скандальна представниця “Народного фронту” 
[Тетяна Чорновол] в червні 2015 пішла влаштовувати “розбір польотів” 
в офісі газодобувної компанії “Пласт”…

Корнева М. Олександр Онищенко: Одіозний. Скандальний. Багатий 
[Електронний ресурс] / Марина Корнева // INFOKAVA : новинний сайт. 
– 2016. – 16 черв. – Режим доступу: http://infokava.com/lang-uk/41603-
aleksandr-onyschenko-odyoznyy-skandalnyy-bogatyy.html (дата запиту: 
09.12.2016). – Назва з екрана.
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продажна інтернет-журналістка
Що поєднує його [Сергія Пашинського] із продажною інтернет-жур-
налісткою?

Спасіченко О. Тетяна Чорновол: дівчинка за викликом депутата Па-
шинського [Електронний ресурс] / Ольга Спасіченко // Національне 
бюро розслідувань України. – 2012. – 30 лип. – Режим доступу: http://
nacburo.org/?p=3836 (дата запиту: 01.08.2012). – Назва з екрана.

професійна скандалістка з довідкою
Сам бізнесмен [Олександр Онищенко] вважав це акцією, яку сплану-
вали Яценюк і Пашинський, а Чорновол назвав “професійною сканда-
лісткою з довідкою”.

Корнева М. Олександр Онищенко: Одіозний. Скандальний. Багатий 
[Електронний ресурс] / Марина Корнева // INFOKAVA : новинний сайт. 
– 2016. – 16 черв. – Режим доступу: http://infokava.com/lang-uk/41603-
aleksandr-onyschenko-odyoznyy-skandalnyy-bogatyy.html (дата запиту: 
09.12.2016). – Назва з екрана.

улюблениця тих специфічних читачів-маргіналів, які, наче свині, найбільше 
полюбляють грязюку брудних наклепів

Вона [Тетяна Чорновол] істерично скандалила, зривала лаври та става-
ла улюбленицею тих специфічних читачів-маргіналів, які, наче свині, 
найбільше полюбляють грязюку брудних наклепів.

Спасіченко О. Тетяна Чорновол: дівчинка за викликом депутата Па-
шинського [Електронний ресурс] / Ольга Спасіченко // Національне 
бюро розслідувань України. – 2012. – 30 лип. – Режим доступу: http://
nacburo.org/?p=3836 (дата запиту: 01.08.2012). – Назва з екрана.

Øàïàê³í Âîëîäèìèð 

“діамантовий прокурор”
“Діамантовий прокурор” Шапакін вийшов під заставу в 6,4 млн. грн. 
[Електронний ресурс] // Сегодня.ua. – 2015. – 24 лип. – Режим доступу: http://
ukr.segodnya.ua/politics/society/brilliantovyy-prokuror-shapakin-vyshel-pod-
zalog-v-64-mln-grn-634681.html (дата запиту: 15.12.2016). – Назва з екрана.

Øåâ÷óê Þð³é

адвокат українських націонал-екстремістів
А Валерія Новодворська, Андрій Макаревич, Юрій Шевчук … постають 
у ролі … адвокатів українських націонал-екстремістів. 
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Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 229.

Øê³ëü Àíäð³é

кучерявий Анчоус
Значно меншу кількість, проте не менш яскраву за емоційним забарв-
ленням, становлять перифрази імен інших сучасних політичних діячів: 
гарант Конституції, великий пасічник (Віктор Ющенко) … кучерявий Ан-
чоус (Андрій Шкіль)…

Кобзар А. Найпомітніші фігури сучасного політичного життя крізь приз-
му перифразу (за матеріалами ЗМІ) [Електронний ресурс] / А. Кобзар 
// Матеріали П’ятої науково-практичної конференції “Журналістська 
освіта на Сумщині : набутки й проблеми” (27–28 травня 2009 року). 
– Режим доступу: http://vuzlib.com.ua/articles/book/16039-JUvіlejj_
mikoli_gogolja_na_st/5.html  (дата запиту: 09.12.2016). – Назва 
з екрана.

Øóñòåð Ñàâ³ê

російськомовний “русскій”
Практично всі телеканали стали двомовні, а головними телеведучими 
стали запрошені з країни, яка розв’язала проти нас війну, російсько-
мовні “русскіє” Шустер … Кисєльов. 

Шпіцер Василь. Наступного Президента маємо готувати вже сьогодні 
/ Василь Шпіцер // Слово Просвіти. – 2016. – 18–24 серп. – С. 6.

своєрідний телеталісман влади
На телебаченні владарюють закликані варяги на взір Кисельова-пер-
шого чи Кисельова-другого або ж незмінного Шустера, що став своє-
рідним телеталісманом влади.

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 14.

Øóôðè÷ Íåñòîð

адвокат терористів, які вбивають українських патріотів на Донбасі
Мені було прикро, що він солідаризується з дебільними аргументами 
Олени Бондаренко, Нестора Шуфрича й Михайла Чечетова … адвока-
тів терористів, які вбивають українських патріотів на Донбасі. 
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Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 104.

викривач політичних лохів 
[Однак головною зіркою судового процесу були не гості-швейцарці, а 
наш співвітчизник депутат Шуфрич.] Нестор Іванович, який ще раніше 
зарекомендував себе як викривач політичних лохів і чемпіон зі жбур-
ляння мікрофона на короткі дистанції, тепер виступив в ролі віртуоза 
юридичної кляузи. 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 521. 

віртуоз юридичної кляузи 
[Однак головною зіркою судового процесу були не гості-швейцарці, а 
наш співвітчизник депутат Шуфрич.] Нестор Іванович … виступив в ролі 
віртуоза юридичної кляузи. 

Там само.

досить перспективна особа у плані сатиричного фольклору 
Представляти інтереси кандидата Я. у ЦВК взявся есдек Нестор Шуф-
рич, досить перспективна особа у плані сатиричного фольклору. 

Там само. – С. 488. 

колоритна фігура на мапі українського політикуму
Не менш колоритною фігурою на мапі українського політикуму є і 
“многоликий” Н. Шуфрич, який, будучи членом фракції ПР у парламен-
ті, відіграв не останню роль в узурпації В. Януковичем влади в Україні 
та ухваленні диктаторських законів, що відкидали країну у феодальне 
середньовіччя. 

Богдан В. Про наболіле : збірка / Василь Богдан. – Полтава, 2016. – 
С. 118.

непосидющий нардеп
Його охороняли правоохоронці і – вочевидь, для паритету – непосидю-
щі нардепи Нестор Шуфрич та Михайло Добкін. 

Дідушок І. Хворий, гнаний, “об’єднаний” / Іван Дідушок // Україна мо-
лода. – 2005. – 17 трав. – С. 6.

Нестор Будемо Оскаржувати Шуфрич
Нестор Будемо Оскаржувати Шуфрич 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 528. 
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Нестор-скаргописець 
За аналогією з історичним тезкою [Нестором Літописцем] пана Шуфри-
ча нарекли Нестором-скаргописцем… 

Там само. – С. 521. 

одне з облич першої десятки партії-“блоку”
“С целью недопущения разворачивания военных действий на тер-
ритории нашей страны, с целью обеспечения мира и стабилизации 
экономики мы объединяемся в «Оппозиционном блоке» и идем на 
выборы, чтобы остановить войну … ” – так пише у своєму “Фейсбу-
ці” ще одне з облич першої десятки партії-“блоку” регіонал Нестор 
Шуфрич. 

Чайка Р. Вовки в овечих шкурах [Електронний ресурс] / Роман Чайка 
// ТСН : сайт інформ. агентства. – 2014. – 22 верес. – Режим доступу: 
https://tsn.ua/analitika/vovki-v-ovechih-shkurah-369844.html (дата за-
питу: 24.09.2014). – Назва з екрана.  

персонаж зловісний
Персонажі оперетково-гротескні, але в цьому контексті воднораз і зло-
вісні: Єфремов … Шуфрич …

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 38.

персонаж оперетково-гротескний
Персонажі оперетково-гротескні, але в цьому контексті воднораз і 
зловісні: Єфремов … Шуфрич …

Там само.

політичний клоун
Та подія, яку так відчайдушно відтягувала команда Віктора Януковича, 
де на останньому етапі натхненниками залишилися два політичних 
клоуни – Нестор Шуфрич і Тарас Чорновіл.

Слабошпицький М. Пейзаж після Революції / Михайло Слабошпиць-
кий // Літературна Україна. – 2005. – 3 лют. – С. 1.

регіонал-сепаратист
То що можна було чекати від російськомовного політика [Дмитра Гор-
дона], який брав участь у зйомках фільму в ролі комбрига-комуніста з 
регіоналами-сепаратистами Михайлом Добкіним та Нестором Шуф-
ричем…

Голобородько Я. Ображена совєцька душа Дмітрія Гордона: чому на-
справді депутат від “БПП”, не подавши жодного проекту рішення за 
рік роботи, втікає з Київради / Ярослав Голобородько // Свобода. – 
2016. – 17–23 листоп. – С. 6.
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тодішній адвокат влади

Мені було прикро, що він солідаризується з дебільними аргументами 
Олени Бондаренко, Нестора Шуфрича й Михайла Чечетова – тодішніх 
адвокатів влади…

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 104.

улюблений герой анекдотів 

На межі 2004 / 2005 років Нестор Шуфрич … став улюбленим героєм 
анекдотів... 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 521. 

хвацький захисник ідеалів об’єднаної соціал-демократії

…З часом набутком сатиричного фольклору стали й інші одіозні діячі – 
голова ЦВК Ківалов-Кидалов, … хвацький захисник ідеалів об’єднаної 
соціал-демократії Нестор Шуфрич.

Там само. – С. 5–6.

чемпіон зі жбурляння мікрофона на короткі дистанції

[Однак головною зіркою судового процесу були не гості-швейцарці, а 
наш співвітчизник депутат Шуфрич.] Нестор Іванович, який ще раніше 
зарекомендував себе як … чемпіон зі жбурляння мікрофона на корот-
кі дистанції, тепер виступив у ролі віртуоза юридичної кляузи. 

Там само. – С. 521. 

честь, яку заслужили лише обрані представники українського політикуму

На межі 2004 / 2005 років Нестор Шуфрич не тільки став улюбленим 
героєм анекдотів, а й отримав жартівливе прізвисько – честь, яку за-
служили лише обрані представники українського політикуму. 

Там само. 

яструб Партії регіонів, що маскується під солов’я

Персонажі оперетково-гротескні, але в цьому контексті воднораз і зло-
вісні: Єфремов … Шуфрич – яструби Партії регіонів, що маскуються 
під солов’їв. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 38.
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Ùåðáàíü Âîëîäèìèð 

кращий політичний зрадник року
“Володимир Щербань претендує на звання «кращий політичний зрад-
ник року» … ”. 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 491. 

слуга двох господарів
Геварін В. Володимир Щербань: слуга двох господарів [Електронний ре-
сурс] / Віктор Геварін // ХайВей : портал громадянської журналістики. – 2007. – 
13 берез. – Режим доступу: http://h.ua/story/34103/ (дата запиту: 17.06.2010). 
– Назва з екрана.

Þõíîâñüêèé ²ãîð 

моральний і науковий авторитет України
У Львівському національному університеті ім. Івана Франка відбулася 
презентація видання колективу авторів “Україна у Великій війні 1939–
1945”, головним натхненником (і одним із авторів) якої є академік Ігор 
Рафаїлович Юхновський, екс-голова Інституту національної пам’яті, 
моральний і науковий авторитет України. 

Залізняк Богдан. Ігор Юхновський: “За нами правда” / Богдан Залізняк 
// Слово Просвіти. – 2015. – 19–25 берез. – С. 12.

Þùåíêî Â³êòîð 

альтернатива бандитській владі
І мить ганьби цього керівництва [КПУ], викриття його рядовими ко-
муністами та їхніми прихильниками, більшість із яких у другому турі 
проголосують за Ющенка як альтернативу бандитській владі, не за 
горами.

Вологжанінов Ю. Ленін і президентські вибори в Україні: чому справж-
ні комуністи у другому турі голосуватимуть за Віктора Ющенка / Юрій 
Вологжанінов // Україна молода. – 2004. – 17 листоп. – С. 6.

батько гривні
Батьком гривні в нас є Віктор Андрійович Ющенко: те, що його дитина 
знецінюється – це прекрасний сигнал, що батько тримає в руках дити-
ну, констатувала пані Юля і засміялася. 

Юлі весело // Україна молода. – 2005. – 26 квіт. – С. 4. 
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бездарний керівник
[Обидві революції – Помаранчева та Трояндова – змінили свої країни.] 
Але найсмішніше чи, радше, найтрагічніше, що при усьому цьому Гру-
зія, яка мала успішного президента [Міхеіла Саакашвілі], і Україна, яка 
мала бездарного керівника [Віктора Ющенка], в результаті допустили 
контрреволюцію. 

Балюк Н. Революція Троянд і Помаранчева революція: паралелі та 
парадокси [Електронний ресурс] / Наталія Балюк // Високий Замок 
Online. Блоги. – 2013. – 20 листоп. – Режим доступу: http://wz.lviv.ua/
blogs/124701-revoliutsiia-troiand-i-pomarancheva-revoliutsiia-paraleli-
ta-paradoksy (дата запиту: 03.01.2017). – Назва з екрана. 

борець за духовність і націю
Що ми чекаємо від очільників держави, надто – від Віктора Ющенка як 
Президента – борця за духовність і націю? 

Плачинда С. Шляхи виходу з кризи… Які вони? / Сергій Плачинда // Лі-
тературна Україна. – 2009. – 15 січ. – С. 3.

борець за правду й гідне життя нації
Лідер опозиції обернувся на … борця за правду й гідне життя нації. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 424.

великий пасічник
Значно меншу кількість, проте не менш яскраву за емоційним забарв-
ленням, становлять перифрази імен інших сучасних політичних діячів: 
гарант Конституції, великий пасічник (Віктор Ющенко)…

Кобзар А. Найпомітніші фігури сучасного політичного життя крізь 
призму перифразу (за матеріалами ЗМІ) [Електронний ресурс] / 
А. Кобзар // Матеріали П’ятої науково-практичної конференції “Жур-
налістська освіта на Сумщині : набутки й проблеми” (27–28 травня 
2009 року). – Режим доступу: http://vuzlib.com.ua/articles/book/16039-
JUvіlejj_mikoli_gogolja_na_st/5.html  (дата запиту: 09.12.2016). – Назва 
з екрана.

 великий українець
Великий українець Ющенко президентські вибори програє. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 331.

вибір вільних особистостей, а не заляканих зомбі
Вибір Віктора Ющенка – це вибір вільних особистостей, а не заляка-
них зомбі.

Відкритий лист дванадцяти аполітичних літераторів про вибір і 
вибори [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2004. – 14 жовт. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
news/2004/10/14/3003192/view_ print/ (дата запиту: 18.10.2006). – 
Назва з екрана.
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видатний політик із мужнім, трутизною опаленим обличчям 
Лідер опозиції [Віктор Ющенко] обернувся на видатного політика з 
мужнім, трутизною опаленим обличчям… 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 424.

вірний УПЦ КП
Ющенко – вірний УПЦ КП, але він шанував УПЦ МП, регулярно відві-
дував богослужіння, зустрічався з Синодом УПЦ МП, підтримував кон-
такти з Блаженнійшим Володимиром.

Медведєв О. Януковичем навіяло: УПЦ МП під впливом москов-
ського керівництва від діалогу повертається до “противодействия” 
[Електронний ресурс] / Олег Медведєв // Українська правда : сайт га-
зети. – 2010. – 30 берез. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua
/columns/2010/03/30/4898568/ (дата запиту: 11.03.2014). – Назва з 
екрана.

вождь Майдану 
Я ваш колишній гарячий прихильник, болісно переживаю конфлікт між 
добрими й недобрими думками і словами про вас, намагаюся зрозумі-
ти, чому сталося так, що обожнюваний народом борець за українську 
Україну, вождь Майдану [Віктор Ющенко] обернувся в зненавиджено-
го тим же народом жалюгідного руйнівника України. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 439.

втілення найкращих мрій та величезних сподівань свого народу
Михаіл Саакашвілі та Віктор Ющенко були втіленням найкращих мрій 
та величезних сподівань свого народу.

Балюк Н. Революція Троянд і Помаранчева революція: паралелі та 
парадокси [Електронний ресурс] / Наталія Балюк // Високий Замок 
Online. Блоги. – 2013. – 20 листоп. – Режим доступу: http://wz.lviv.ua/
blogs/124701-revoliutsiia-troiand-i-pomarancheva-revoliutsiia-paraleli-
ta-paradoksy (дата запиту: 03.01.2017). – Назва з екрана. 

гарант життя і здоров’я наших дітей, онуків, батьків, братів і зятів
У наш час В. Ющенко і Ю. Тимошенко виступають гарантом і береги-
нею життя і здоров’я наших дітей, онуків, батьків, братів і зятів.

Маслак П. Навіщо так грубо, “гаспада”? / Петро Маслак // Голос Укра-
їни. – 2004. – 3 листоп. – С. 10.

гарант Конституції
Значно меншу кількість, проте не менш яскраву за емоційним забарв-
ленням, становлять перифрази імен інших сучасних політичних діячів: 
гарант Конституції … (Віктор Ющенко)…

Кобзар А. Найпомітніші фігури сучасного політичного життя крізь 
призму перифразу (за матеріалами ЗМІ) [Електронний ресурс] / 
А. Кобзар // Матеріали П’ятої науково-практичної конференції “Жур-
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налістська освіта на Сумщині : набутки й проблеми” (27–28 травня 
2009 року). – Режим доступу: http://vuzlib.com.ua/articles/book/16039-
JUvіlejj_mikoli_gogolja_na_st/5.html  (дата запиту: 09.12.2016). – Назва 
з екрана.

 головний миротворець помаранчевого стану
У ситуацію втрутився головний миротворець помаранчевого стану 
Віктор Ющенко. 

Семків В. Бензин як вибухова суміш для уряду / Володимир Семків 
// Україна молода. – 2005. – 20 трав. – С. 4. 

головний нашоукраїнець
Водночас головний “нашоукраїнець” [Віктор Ющенко] переконаний, 
що поки можливість у демократичний, дипломатичний спосіб відстоя-
ти парламентаризм і вийти з кризи не вичерпано, і закликав владу до 
переговорів. 

Гетьман Д. Підйом! Бо є загроза перевороту / Дарина Гетьман // Укра-
їна молода. – 2004. – 22 січ. – С. 3.

головний пасічник
“Головний пасічник” України Ющенко їздив дивитися на польських 
бджіл [Електронний ресурс] // ТСН : сайт інформ. агентства. – 2015. – 22 серп. 
– Режим доступу: https://tsn.ua/ukrayina/golovniy-pasichnik-ukrayini-yuschenko-
yizdiv-divitisya-na-polskih-bdzhil-479914.html?g=article&m=384896839 (дата за-
питу: 22.08.2015). – Назва з екрана.

громадянські права і свободи
…Ющенко – це громадянські права і свободи.

Відкритий лист дванадцяти аполітичних літераторів про вибір і 
вибори [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2004. – 14 жовт. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
news/2004/10/14/3003192/view_print/ (дата запиту: 18.10.2006). – 
Назва з екрана.

долання кордонів
…Ющенко – це долання кордонів…

Там само.

достойний політик
“Я як комуніст віддав у першому турі свій голос за вас, – звертається 
Олексій Яковенко до лідера Компартії. – Тепер голосуватиму, всупереч 
вашій думці, за Ющенка – достойного політика ... ”. 

Голосуватиму за Ющенка – чесну й порядну людину...: кримський ко-
муніст звернувся до Петра Симоненка з відкритим листом // Україна 
молода. – 2004. – 17 листоп. – С. 6.
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друг розкольників
Тепер же раз по раз закидають [російські батюшки], що кандидат у 
президенти, “друг розкольників”, Ющенко – від Антихриста.

Петрушенко Р. Агітатори в рясах / Роман Петрушенко // Голос України. 
– 2004. – 11 листоп. – С. 8.

дуже мила людина
Віктор Андрійович – дуже мила людина...

Час “дешевого клоуна”. Українська освіта: випробування горе-рефор-
мами / Сергій Квіт та ін. ; упоряд. Панченко В. – К. : [б. в.], 2011. –  С. 38.

єдиний в Україні чувак

Ющенко ТАК! Ющенко Так!
Він в Україні Єдиний ЧУВАК!

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 388.

жалюгідний руйнівник України

Я ваш [Віктора Ющенка] колишній гарячий прихильник, болісно пере-
живаю конфлікт між добрими й недобрими думками і словами про 
вас, намагаюся зрозуміти, чому сталося так, що обожнюваний наро-
дом борець за українську Україну, вождь Майдану обернувся в … жа-
люгідного руйнівника України. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 439.

жлобкуватий хворий пасічник-сибарит
...ми втратили свій шанс, віддавши свою волю і свої надії в руки жлоб-
куватого хворого пасічника-сибарита...

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 220.

загальнонаціональний лідер

Ющенко – загальнонаціональний лідер, якого підтримують не лише на 
свідомому заході України, в центрі та столиці, а й на сході, і в “червоно-
му поясі” півдня, підтримують і українці, й російськомовні громадяни, і 
кримські татари, тісніше об’єднуючись таким чином у єдину політичну 
націю. 

Світлична В. Випробування Кримом: в автономії на підтримку Віктора 
Ющенка піднімаються і українці, і росіяни, і татари, і навіть об’єднані 
есдеки / Віра Світлична // Україна молода. – 2004. – 17 черв. – С. 6.
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затятий пасічник
Колишній президент України і затятий пасічник Віктор Ющенко на 
чолі української делегації відвідав 21 серпня VIII Швєнтокжиське свято 
бджоли в польському місті Балтув. 

“Головний пасічник” України Ющенко їздив дивитися на поль-
ських бджіл [Електронний ресурс] // ТСН : сайт інформ. агентства. 
– 2015. – 22 серп. – Режим доступу: https://tsn.ua/ukrayina/golovniy-
pasichnik-ukrayini-yuschenko-yizdiv-divitisya-na-polskih-bdzhil-479914.
html?g=article&m=384896839 (дата запиту: 22.08.2015). – Назва з 
екрана.

здута кулька 

Луценко назвав Ющенка “здутою кулькою” [Електронний ресурс] // Укра-
їнська правда : сайт газети. – 2008. – 12 листоп. – Режим доступу: http://www.
pravda.com.ua/news/2008/11/12/3609397/ (дата запиту: 14.11.2016). – Назва з 
екрана.

Ілля Муромець

І звісно, нікого не залишив байдужим фінал дебатів, коли Ющенко та 
Янукович потисли одне одному руки – таке собі рукостискання Іллі 
Муромця [Віктора Ющенка] і Солов’я-розбійника [Віктора Януковича] 
перед рішучим герцем за стольний град Київ…

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 504. 

інтелігентний і орієнтований на народ кандидат

Як би вожді Компартії України не твердили, що не підтримують у дру-
гому турі жодного з кандидатів, команда Януковича тлумачить їхні 
“наїзди” на “нашистів-капіталістів” однозначно: комуністи радше під-
тримають двічі судимого, зате проросійського представника донецько-
го клану [Віктора Януковича], ніж інтелігентного й орієнтованого на 
народ, але “не свого” [Віктора] Ющенка. 

Голосуватиму за Ющенка – чесну й порядну людину ... : кримський ко-
муніст звернувся до Петра Симоненка з відкритим листом // Україна 
молода. – 2004. – 17 листоп. – С. 6.

кандидат від опозиції

…Кандидат від опозиції Віктор Ющенко здобув приголомшливу пере-
могу в першому турі виборів. 

Не програти Ющенкові вже в першому турі влада спромоглася лише 
завдяки найманим фальсифікаторам // Україна молода. – 2004. – 
2 листоп. – С. 1.
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кращий знавець економіки

Ющенко, прорвавши інформаційну блокаду, показав себе як ... кра-
щий знавець економіки.

Іванів Д. Перемога за очками / Дмитро Іванів // Голос України. – 2004. 
– 17 листоп. – С. 1.

Кучма у вишиванці
Ющенко – це Кучма у вишиванці [Електронний ресурс] // Високий Вал : 
інтернет-видання. – 2005. – 13 груд. – Режим доступу: http://val.ua/ru/38286.
html# (дата запиту: 18.12.2005). – Назва з екрана. 

лідер держави на хвилі Помаранчевої національно-демократичної рево-
люції 2004 року 

Віктор Ющенко … став лідером держави на хвилі помаранчевої націо-
нально-демократичної революції 2004 року…

Шевченко А. Убиймо в собі малороса! / Анатолій Шевченко // Літера-
турна Україна. – 2009. – 26 листоп. – С. 1.

лідер “Нашої України”
На редакційний подіум до нашої газети лідер “Нашої України” при-
йшов у передостанній робочий день 2003 року, щоб підбити, здавало-
ся б, остаточні підсумки річної боротьби 

Віктор Ющенко: Українську Конституцію треба захистити від її гаран-
та : [інтерв’ю з Віктором Ющенком] // Голос України. – 2004. – 5 січ. 
– С. 2.

лідер нашоукраїнців
...лідер “нашоукраїнців” Віктор Ющенко висловився проти ухвалення 
офіційного законопроекту про вибори Президента, за його словами, 
цей документ не відповідає на основне питання: “Як організувати де-
мократичні, чесні вибори?”

Семків В. Накат березневих котів / Володимир Семків // Україна моло-
да. – 2004. – 19 берез. – С. 3.

лідер опозиції
Лідер опозиції [Віктор Ющенко] обернувся на видатного політика з 
мужнім, трутизною опаленим обличчям... 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 424.

лідер помаранчевого Майдану
В цьому і є величезна вина лідерів помаранчевого Майдану, а кон-
кретно Віктора Ющенка і Юлії Тимошенко. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2015. 
– Т. 1. – С. 472.
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лідер української опозиції 

Лідер української опозиції [Віктор Ющенко] заявляв, що “готовий стати 
на коліна перед шахтарями Донбасу”. 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 456. 

людина, що здатна вивести Україну з прірви

[…Київська область довіряє Вікторові Ющенку.] Не просто Ющенкові як 
політичному лідерові або керівникові певної сили, а саме Ющенкові – 
як людині, що здатна вивести Україну з прірви. 

Уколов В. Українські “праймеріз” / Віктор Уколов, Леся Волошка 
// Україна молода. – 2004. – 8 квіт. – С. 4.

людина, яка має всі риси і харизму, що потрібні українському лідеру

Він [Тарас Чубай] назвав Ющенка “людиною, яка має всі риси і хариз-
му, що потрібні українському лідеру”.

Оранжевий настрій  // Голос України. – 2004. – 2 листоп. – С. 6.

людина, яка не крастиме сама і не дасть красти іншим

Другий рівень, хоч і парадоксальний, проте реалістичний, зрозумілий 
переважній більшості українців: утримати, хай навіть декоративний, 
але – суверенітет … обрати Президента-патріота, людину, яка не крас-
тиме сама і не дасть красти іншим [Віктора Ющенка]. 

Яворівський В. Національна ідея. Спроба наближення / Володимир 
Яворівський // Україна молода. – 2004. – 14 квіт. – С. 4.

майже український Месія

Повірили ж у те, що Віктор Ющенко – це майже український Месія.
 Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 26.

месія Майдану 

Нинішня блазенська роль Месії Майдану це підкреслює. [Ми думали, 
що Ющенко-2004 втілює собою момент істини.] 

Антипович Т. Потреба високого краху [Електронний ресурс] / Тарас 
Антипович // Українська правда : сайт газети. – 2012. – 27 серп. – Ре-
жим доступу: http://life.pravda.com.ua/columns/2012/08/27/110925/ 
(дата запиту: 14.11.2016). – Назва з екрана.
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найкращий із чотирьох президентів

Минуло вже немало часу, і про Віктора Ющенка можна сказати, що він 
був найкращим з чотирьох президентів…

Шпіцер В. Наступного Президента маємо готувати вже сьогодні / Ва-
силь Шпіцер // Слово Просвіти. – 2016. – 18–24 серп. – С. 6.

найуспішніший прем’єр за роки незалежності 

Цей ривок можна зробити з Ющенком – найуспішнішим прем’єром за 
роки незалежності. 

Дениско Г. “Ми збудуємо державу, в якій дамо роботу рукам і розуму 
кожного” / Ганна Дениско // Полтавська думка – 2000. – 2004. – 9 лип. 
– С. 2.

народний кандидат

Серйозну перевагу народного кандидата [Віктора Ющенка] над його 
основним опонентом підтверджують і результати анонімного екзит-
полу, проведеного авторитетними соціологічними центрами. 

Народ Переміг владу: заява коаліції “Сила народу” // Голос України. – 
2004. – 3 листоп. – С. 3.

народний кандидат у Президенти

“Так!” – народному кандидату в Президенти В. Ющенку! [“Ні!” – тату-
йованому кандидату від влади В. Януковичу – сказали мешканці мого 
села, мого району, моєї області, віддавши велику перевагу В. Ющенку 
в день виборів 31 жовтня.] 

Фундзюк В. Обоє рябоє / Валентин Фундзюк // Україна молода. – 
2004. – 17 листоп. – С. 10.

народний Президент

“Народного Президента” [Віктора Ющенка] почула вся Україна
Є зв’язок! // Україна молода. – 2004. – 21 верес. – С. 4.

національний лідер

– Ми маємо справді національного лідера – Віктора Ющенка. 
Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 316.

наш Віктор

Президентом-переможцем став наш Віктор [Ющенко], якого дехто в 
захопленні навіть називав месією. 

Шпіцер В. Наступного Президента маємо готувати вже сьогодні / Ва-
силь Шпіцер // Слово Просвіти. – 2016. – 18–24 серп. – С. 6.
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наш кандидат

А нашому кандидату [Вікторові Ющенку] я вірю.
Костенко Л. В. Записки українського самашедшого / Ліна Костенко. – 
Вид. 5-е. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – С. 388.

недовбитий, отруєний, ще не зовсім легітимний Президент

І наш недовбитий, отруєний, ще не зовсім легітимний президент 
[Віктор Ющенко] складає присягу на Острозькій Біблії, перед неповним 
складом парламенту, за відсутності спікера, що зробив їм демарш.

Там само. – С. 398.

недолугий третій Президент

Недолугий третій президент (Недоющенко), який обіцяв після пер-
шого Майдану бандитам тюрми, насправді зреалізував інше: “Банди-
тів юрми”… 

Бондаренко С. Майдани і магнати : поеми-кліпи / Станіслав Бонда-
ренко. – К. : Український пріоритет, 2014. – С. 101.

незворотність демократії

…Ющенко – це незворотність демократії.
Відкритий лист дванадцяти аполітичних літераторів про вибір і 
вибори [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2004. – 14 жовт. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
news/2004/10/14/3003192/view_print/ (дата запиту: 18.10.2006). – На-
зва з екрана.

новий борець за справжню незалежність України від Москви

Якщо президент Ющенко не скаже в  промові перед президентськими 
виборами, що він помилявся, роздаючи звання та нагороди негідни-
кам, таким як Ківалов, надав звання народного артиста України Кір-
корову, людині без національної свідомості, і гидотному Данилкові, 
якщо не скаже, що він – не Балога, що він Мазепа, новий борець за 
справжню незалежність України від Москви, якщо не звернеться по 
допомогу до визначних росіян, таких як Новодворська, Касьянов, Афа-
насьєв і т. д., він вибори програє. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 330.

новий старий Президент 

Северин П. Новий старий президент. Або: Феномен Ющенка [Електро-
нний ресурс] / Павло Северин // Українська правда : сайт газети. – 2010. – 1 січ. 
– Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2010/01/1/4578931/ 
(дата запиту: 14.11.2016). – Назва з екрана.
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новий Хмельницький у нашій стражденній історії
Я хочу, аби ви прониклися моїми почуттями, згадали, як я у вашій Хору-
жівці промовляв до вашої матері, до ваших рідних земляків, називаю-
чи вас новим Хмельницьким у нашій стражденній історії. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 440.

обожнюваний народом борець за українську Україну
Я ваш [Віктора Ющенка] колишній гарячий прихильник, болісно пере-
живаю конфлікт між добрими й недобрими думками і словами про 
вас, намагаюся зрозуміти, чому сталося так, що обожнюваний наро-
дом борець за українську Україну ... обернувся в … жалюгідного руй-
нівника України. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 439.

оранжистський Президент
…противники – нічого конструктивного “не почули” (або в одне вухо 
влетіло, в друге – вилетіло) й надалі переконані, що всі “помаранче-
ві” і треба їх гнати втришия разом із “оранжистським” Президентом 
(Віктором Ющенком)…

Волошка Л. “Вулиця” Ющенка буває й такою / Леся Волошка // Украї-
на молода. – 2005. – 14 трав. – С. 4.

особа слабкого характеру
Я йому [Вікторові Ющенку] все прощаю, що він вчинив як особа слаб-
кого характеру в кадровому питанні…

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 331.

останній романтик в українській політиці 
“Можливо, я – останній романтик в українській політиці, але я пе-
реконаний, що якщо ми не прищепимо нашій політиці правду й чес-
ність, то ніколи не буде адекватної української політики”, – запевнив 
Ющенко.

Ющенко в “павутинні” // Україна молода. – 2004. – 1 черв. – С. 3.

переможець першого туру виборів
Віктор Ющенко є переможцем першого туру виборів! 

Народ Переміг владу: заява коаліції “Сила народу” // Голос України. – 
2004. – 3 листоп. – С. 3.

поганий лідер “Нашої України”
Що ж до “нехороших”, за версією ТБ, політиків, то найбільше негатив-
ної інформації у цих програмах було пов’язано з Віктором Ющенком 
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– кількість згадок про “поганого” лідера “Нашої України” наближалася 
або й значно перевищувала кількість нейтральних згадок. 

Петро Симоненко – зірка телебачення України? // Україна молода. – 
2004. – 23 січ. – С. 3.

політичний імпотент
А ще на Януковича попрацювала велика кількість просто здеморалізо-
ваних бездарним правлінням політичного імпотента Ющенка. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 78.

помаранчевий Віктор
20 грудня відбулася друга зустріч “помаранчевого” й “біло-блакит-
ного” Вікторів [Ющенка та Януковича] у прямому телеефірі. 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 503. 

помаранчевий лідер
“Помаранчевий” лідер [Віктор Ющенко] розуміє, що лише так він може 
стати цілковито легітимним Президентом усієї України. 

Іванів Д. Ультиматум, який скінчився / Данило Іванів // Україна моло-
да. – 2004. – 30 листоп. – С. 2.

помаранчевий Президент
Із погляду завдань утвердження держави Україна на міжнародній аре-
ні та формування колективної свідомості нації, яка би гідно й усвідом-
лено підтримувала статус незалежності, “помаранчевий” президент 
[Віктор Ющенко] виконував належну історично-символічну роль.

Павлюк Л. Українсько-російські інформаційні війни: афекти, сцена-
рії, комунікативні практики [Електронний ресурс] / Людмила Павлюк 
// Ridna Mowa : освітньо-суспільний журнал. – 2014. – Режим досту-
пу: https://ru.scribd.com/doc/259673604/Ridna-Mowa-21 (дата запиту: 
30.12.2014). – Назва з екрана.

прагматичний економіст
Однак той Ющенко був уже не тільки прагматичним економістом, а й 
став на чіткі національні позиції.

Бабій О. Бог у серці, а не в кишені, або Чи можна убити ідею / Ольга 
Бабій // Літературна Україна. – 2009. – 25 черв. – С. 1.

Президент із Хоружівки
У березні 2009 року він [Володимир Яворівський] звернувся до Ющен-
ка з відкритим листом, у якому закликав піти у відставку “Президента 
з Хоружівки”.



Ïîë³òè÷íå ñüîãîäåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè

389

Захарченко А. Союз писателей: сколько украдено? [Електронний 
ресурс] / Артем Захарченко // Українська правда : сайт газети. – 
2009. – 27 квіт. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/rus/
articles/2009/04/27/4482471/ (дата запиту: 15.11.2016). – Назва з 
екрана.

Президент-моралізатор

Саакашвілі був президентом-прагматиком. Ющенко – президентом-
моралізатором.

Балюк Н. Революція Троянд і Помаранчева революція: паралелі та 
парадокси [Електронний ресурс] / Наталія Балюк // Високий Замок 
Online. Блоги. – 2013. – 20 листоп. – Режим доступу: http://wz.lviv.ua/
blogs/124701-revoliutsiia-troiand-i-pomarancheva-revoliutsiia-paraleli-
ta-paradoksy (дата запиту: 03.01.2017). – Назва з екрана. 

Президент-патріот

Другий рівень, хоч і парадоксальний, проте реалістичний, зрозумі-
лий переважній більшості українців: утримати, хай навіть декора-
тивний, але – суверенітет … обрати Президента-патріота [Віктора 
Ющенка]… 

Яворівський В. Національна ідея: спроба наближення / Володимир 
Яворівський // Україна молода. – 2004. – 14 квіт. – С. 4.

Президент-переможець

Президентом-переможцем став наш Віктор [Ющенко], якого дехто в 
захопленні навіть називав месією. 

Шпіцер В. Наступного Президента маємо готувати вже сьогодні / Ва-
силь Шпіцер // Слово Просвіти. – 2016. – 18–24 серп. – С. 6.

Президент, що підняв з непам’яті Голодомор 1932–1933 рр.

Я йому [Вікторові Ющенку] все прощаю, що він вчинив як особа слаб-
кого характеру в кадровому питанні, але віддаю честь як Президенто-
ві, що підняв з непам’яті Голодомор 1932–1933 рр. …

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 331.

розумний і народний Президент

[Словом, корисний вийшов ефір.] І нічого, що після нього всі залиши-
лися при своїй думці: прихильники Ющенка зайвий раз пораділи за 
свого розумного і народного Президента, противники – нічого кон-
структивного “не почули”…

Волошка Л. “Вулиця” Ющенка буває й такою / Леся Волошка // Украї-
на молода. – 2005. – 14 трав. – С. 4.
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син Кучми

Ющенко, наприклад, висловився, що він “син Кучми”.
Мороз О. До булави треба голови / Олександр Мороз. – К. : Парлам. 
вид-во, 2016. – С. 114.

справжній лідер нації

На запитання, хто є справжнім лідером нації, відповідь однозначна: 
Віктор Андрійович Ющенко. 

Закревський А. 769:124 – У Григорівець на користь Ющенка / Анатолій 
Закревський // Україна молода. – 2004. – 17 листоп. – С. 10.

творець української ідеї

Я бачив у Ющенкові не тільки українського президента, а перш за все 
творця української ідеї.

Вперед, у минуле? // Літературна Україна. – 2009. – 26 лют. – С. 3.
тому що Ющенко

Волошка Л. Тому що Ющенко! : юридичні підстави для масових акцій 
протесту і визнання переможцем виборів опозиціонера / Леся Волошка 
// Україна молода. – 2004. – 23 листоп. – С. 1.

україноцентричний Президент, здатний повести країну шляхом побудови 
національної демократичної держави 

Саме в Ющенкові свідома частина суспільства вбачила україноцен-
тричного президента, здатного повести країну шляхом побудови 
національної демократичної держави… 

Масенко Л. Мовна політика України: антиукраїнський закон досі 
чинний [Електронний ресурс] / Лариса Масенко // Радіо Свобода : 
сайт інформ. служби. – 2016. – 1 жовт. – Режим доступу: http://www.
radiosvoboda.org/a/28025654.html (дата запиту: 23.11.2016). – Назва 
з екрана.

український Гамлет

Не так важливо, чия це була комбінація – самого “політшахматиста” 
Мороза, молодих “пап Карло” з соцпартії Миколи Рудьковського і 
Ярослава Мендуся або навіть “українського Гамлета” Віктора Ющен-
ка і його “любих друзів”, які придумали чужими руками розправитися 
з ненависною Тимошенко.

Окара А. Вечір напередодні Купала, або Як Мороз зірвав цвіт па-
пороті [Електронний ресурс] / Андрій Окара // Обозреватель. – 
2006. – 11 лип. – Режим доступу: http://ukr.obozrevatel.com/author-
column/26349-vechir-naperedodni-kupala-abo-yak-moroz-zirvav-tsvit-
paporoti.htm (дата запиту: 03.11.2016). – Назва з екрана.



Ïîë³òè÷íå ñüîãîäåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè

391

фаворит рейтингу “Політичний лузер XXI ст.”
Лідер “помаранчевих” [Віктор Ющенко] є беззаперечним фаворитом 
рейтингу “політичний лузер XXI ст.”, якби такий, звичайно, був би 
складений.

Войтків В. За два кроки до президентських виборів [Електрон-
ний ресурс] / Валентин Войтків // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2012. – 10 січ. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
columns/2013/01/10/6981043/ (дата запиту: 15.11.2016). – Назва 
з екрана.

хороший чоловік, але кепський політик
Ющенко – хороший чоловік, але кепський політик.

Час “дешевого клоуна”. Українська освіта: випробування горе-рефор-
мами / Сергій Квіт та ін. ; упоряд. Панченко В. – К. : [б. в.], 2011. –  С. 37.

шанс для культурного різноголосся
…Ющенко – це шанс для культурного різноголосся. 

Відкритий лист дванадцяти аполітичних літераторів про вибір і 
вибори [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2004. – 14 жовт. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
news/2004/10/14/3003192/view_print/ (дата запиту: 18.10.2006). – 
Назва з екрана.

Þùåíêî-×óìà÷åíêî Êàòåðèíà

американська шпигунка
Телепоєдинок “американської шпигунки” Катерини Ющенко-Чумачен-
ко й затятої першовідкривачки американських валянок Людмили Яну-
кович мав стати направду захопливим видовищем. 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 419–420.

ßêîâåíêî Îëåêñàíäð 

полум’яний комуніст 
[Серед них (кандидатів на посаду Президента) можна було віднайти 
діячів на будь-який політичний смак.] Полум’яний комуніст – Олек-
сандр Яковенко.

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 10. 
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ßíóêîâè÷ Â³êòîð

антигерой 
Кіпіані В. Анти-Герой Янукович [Електронний ресурс] / Вахтанг Кіпіані 
// Дніпроград : вісник небайдужих громадян. – 2001. – 12 січ. – Режим досту-
пу: http://dniprograd.org/2011/01/13/anti-geroy-yanukovich_1832 (дата запиту: 
24.11.2016). – Назва з екрана.

бандит вищого класу
[Бандитом він (Віктор Янукович) був і бандитом зоставсь.] Тепер уже 
вищого класу. 

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 290.

банкрут політичний
Банкруте політичний [Вікторе Янукович], не смерди – 
під “Банду геть” іди собі! Іди!!!

Цушко С. Іди! / Сергій Цушко // Небесна сотня : антологія майданів-
ських віршів. – Вид. друге, доп. – Чернівці : Букрек, 2014. – С. 328.

безграмотний колишній зек
Звісно, набагато легше обізвати “козлами” 70 відсотків населення кра-
їни … ніж висловити свою, м’яко кажучи, зневагу до всіх розумних і 
освічених людей, котрі не хочуть бачити на чолі держави безграмот-
ного колишнього зека, у прямому ефірі перед багатомільйонною теле-
аудиторією.

Шовкун Л. Чорніше чорного піару… / Леся Шовкун // Голос України. – 
2004. – 11 листоп. – С. 4.

безграмотний рецидивіст
[А кому ж було вірити?] Безграмотному рецидивісту Януковичу?... 

Яворівський В. На майдані / В. Яворівський // Літературна Україна. – 
2006. – 6 лип. – С. 3.

безлика в національному розумінні людина
Хто знає, чи її [Юлії Тимошенко] єврейське походження не може саме 
тепер допомогти нам боротися проти Януковича як безликої в націо-
нальному розумінні людини. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 373.

безмежно тупий, неймовірно неотесаний “проффесор”
Далекі нащадки дивуватимуться і дивуватимуться, не знаходячи відпо-
віді на питання, як могла Україна обрати цього урку, безмежно тупого, 
неймовірно неотесаного “проффесора” [Віктора Януковича] на Пре-
зидента своєї країни… 
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Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 119.

безнадійний невіглас
Інколи здається, що все це тобі тільки сниться: такий нікчема, такий 
безнадійний невіглас [Віктор Янукович] – Президент великої європей-
ської держави. 

Там само. – С. 88.

“бєдний пацан” 
Тим часом Янукович роздає інтерв’ю райсуду в ролі … “свідка”, хоча 
майже нічого не пам’ятає, навіть забув “бєдний пацан”, чи телефону-
вав він Путіну під час розстрілів Майдану, чи ні. 

Бондаренко С. Акт волі і прояви безвілля / Станіслав Бондаренко 
// Літературна Україна. – 2016. – 1 груд. – С. 1.

біглий Президент
Імперія розкоші біглого президента [Віктора Януковича] вражає. 

“Завгосп” і довірена особа Януковича Андрій Кравець повернувся 
в Україну [Електронний ресурс] // АНТИКОР : Нац. антикорупційний 
портал. – 2014. – 13 серп. – Режим доступу: http://antikor.com.ua/
articles/11242-zavgosp_i_dovirena_osoba_janukovicha_andrij_kravetsj_
povernuvsja_v_ukrajinu (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

біло-блакитний Віктор
20 грудня відбулася друга зустріч “помаранчевого”[Ющенка] й “біло-
блакитного” [Януковича] Вікторів у прямому телеефірі. 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 503. 

благодійник Московського патріархату
Московський патріархат нагородив свого благодійника [Віктора Яну-
ковича] орденами Святого князя Володимира й Святого преподобного 
Нестора Літописця. 

Петрушенко Р. Агітатори в рясах / Роман Петрушенко // Голос України. 
– 2004. – 11 листоп. – С. 8.

борець з якоюсь удаваною несправедливістю 
Тому немає потреби панам-товаришам Морозу, Вітренко, Януковичу 
та іншим “борцям” з якоюсь удаваною несправедливістю чинити без-
підставний галас навколо неіснуючої “українізації”.

Бурнашов Г. Ганьбити свою Вітчизну – означає зраджувати її / Генна-
дій Бурнашов // Літературна Україна. – 2006. – 19 січ. – С. 3. 
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брехун, не менший за Путіна
Та ж і не можна Януковичу вірити – він брехун, не менший за Путіна. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 121.

важкий тупий предмет
[Як засвідчили дебати, попадання яйцем допомогло Януковичу.] Важ-
кий тупий предмет заговорив!

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 340.

васально залежний від Москви Президент України
І якщо це так, то васально залежний від Москви ... президент України 
[Віктор Янукович] є загрозою національній безпеці країни і повинен 
бути негайно усунутий від влади у ході дострокових виборів глави дер-
жави. 

Богдан В. Про наболіле : збірка / Василь Богдан. – Полтава, 2016. – 
С. 17.

вбивця-мисливець 
У нас і досі за президента вбивця-мисливець ... [Віктор Янукович].

Андрухович Ю. Тварини? [Електронний ресурс] / Юрій Андрухович 
// ТСН : сайт інформ. агентства. – 2012. – 27 листоп. – Режим доступу: 
http://ru.tsn.ua/analitika/tvarini.html (дата запиту: 15.11.2016). – Назва 
з екрана.

великий дон
Новий прес-секретар Віктора Януковича Ганна Герман-Стеців дотрима-
ла свого слова і організувала поїздку журналістів на Донбас, аби ті пе-
реконалися, що “великий дон” [Віктор Янукович] є “білим і пухнастим” 
і у 1967-му та 70-му роках був засуджений незаконно. 

Семків В. “Відбілювання” Прем’єра / Володимир Семків // Україна мо-
лода. – 2004. – 27 трав. – С. 4.

великий Я.
Там [на Прикарпатті, Буковині, Волині, Галичині], звісно, прихильники у 
великого Я. [Віктора Януковича] є, але ж до ста відсотків … ще агітувати 
й агітувати!

Кріт З. Тому що Не патріот / Зоряна Кріт // Україна молода. – 2004. – 
29 верес. – С. 3.

верховний вождь
Особи, котрі вчули певні зміни в настрої та поведінці верховного вож-
дя [Віктора Януковича],  пояснювали його можливі наміри…
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Рахманін С. Тимошенко і порожнеча [Електронний ресурс] / Сергій 
Рахманін // ZN.UA : інтернет-версія газети. – 2013. – 30 жовт. – Режим 
доступу: http://dt.ua/columnists/timoshenko-i-porozhnecha-130972_.
html (дата запиту: 23.12.2013). – Назва з екрана. 

висуванець Москви
[Тільки не до Януковича!] Це … висуванець Москви. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 344.

виходець із простого народу
Прикметно, що головною “фішкою”… розлогих панегіриків стало пред-
ставлення … [Віктора Януковича] в образі вихідця з простого народу… 

Неїжмак В. “Істинно народний” Прем’єр / Василь Неїжмак // Україна 
молода. – 2004. – 23 берез. – С. 3.

відомий “проффесор”
У цьому районному центрі [Тальне Черкаської області] кілька родин 
безпосередньо перед першим туром виборів одержали листи … відо-
мого “проффесора” Віктора Януковича.

Нікітенко Л. Привіт на той світ / Людмила Нікітенко // Голос України. – 
2004. – 16 листоп. – С. 10.

“відхилення” української політики
Якщо ви гадаєте, що Віктор Янукович є “відхиленням” української по-
літики, ви помиляєтесь. 

Кузьо Т. Шелест і Щербицький, Кучма і Янукович [Електронний ресурс] 
/ Тарас Кузьо // Українська правда. Блоги. – 2012. – 1 верес. – Режим 
доступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/kuzyo/4c7d8dbb0275b/
view_print/ (дата запиту: 14.11.2016). – Назва з екрана.

Віктор-розкольник
[Із історії є приклади, коли за свої діяння глави держав відповідним чи-
ном іменувалися (Іван Грозний, Василій Темний, залізний канцлер Біс-
марк, узурпатор Наполеон тощо).] Схоже, що чинний президент Украї-
ни [Віктор Янукович] здобуде собі чорну славу “Віктора-розкольника”.

Богдан В. Про наболіле : збірка / Василь Богдан. – Полтава, 2016. – 
С. 17.

Віктор ІІ Кривавий
Ті загрози, які стоять за обома варіантами руху, неспівмірні з нормаль-
ним життям, і на горизонті або замаячить новий Майдан, але вже з 
пролетарським душком, або доведеться лягати знову в чиїсь міцні обі-
йми і, як сказав би в цій ситуації Віктор ІІ Кривавий [Віктор Янукович], 
“вєк свободи нє відать”.

Малко Р. Петровська доба: про Порошенка без ілюзій [Електронний 
ресурс] / Роман Малко // Тиждень.ua : сайт вид. – 2014. – 29 трав. 
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– Режим доступу: http://tyzhden.ua/Politics/111034 (дата запиту: 
20.06.2014). – Назва з екрана.  

Вітьок Межигірський
– Альо, Вітьок Межигірський [Віктор Янукович] турбує, – хриплим го-
лосом закричав президент, – Андрюх, а ти той, від свинячого грипу лі-
куєш?

Крик К. Янукович проти безумного доктора [Електронний ресурс] 
/ Костя Крик // Літклуб : інтернет-видання. – 2012. – 23 лют. – Ре-
жим доступу: http://litclub.org.ua/texts/show/23601/ (дата запиту: 
25.11.2016). – Назва з екрана.

вічний чиновник
Після перемоги на президентських виборах “вічного чиновника” Вікто-
ра Януковича, який жодного дня не займався бізнесом, справа його 
сина росте шаленими темпами, а про ненажерливість “Сім’ї” склада-
ють легенди.

Щербина С. Схеми “Сім’ї”: військкомат для Януковича [Електрон-
ний ресурс] / Сергій Щербина // Українська правда : сайт газети. 
– 2013. – 21 лют. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/
publications/2013/02/21/362579/ (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з 
екрана.

вічно живий і легітимний
“Вічно живий і легітимний” Віктор Янукович знову виголосив промову 
в Ростові-на-Дону [Електронний ресурс] // VPoltave.info. – 2014. – 14 квіт. – 
Режим доступу: http://vpoltave.info/post/29937-vichno-zhivijj-i-legitimnijj-viktor-
janukovich-znovu-vigolosiv-promovu-v-rostovi-na-donu (дата запиту: 20.04.2014). 
– Назва з екрана.

вічно легітимний 
Вічно “легітимний”: Янукович виступив у відеозаписі для підтримки 
екс-беркутівців [Електронний ресурс] // Патріоти України. – 2016. – 12 трав. 
– Режим доступу: http://patrioty.org.ua/politic/vichno-lehitymnyi-ianukovych-
vystupyv-u-videozapysi-dlia-pidtrymtky-eks-beruktivtsiv-118656.html (дата запи-
ту: 20.04.2014). – Назва з екрана.

власник золотого унітазу і поля для гольфу в прихапаному в держави 
Межигір’ї

А сам пан Президент [Віктор Янукович] – проффесор … власник золо-
того унітазу і поля для гольфу в прихапаному в держави Межигір’ї 
– стає літературним героєм, подібним Леніну, Сталіну, Брежнєву.

Зварич О. Я, інтелігент вищої проби / Олена Зварич  // Україна молода. 
– 2013. – 14 берез. – С. 1.

ворог Кремля 
Янукович міняє імідж друга Москви на ворога Кремля [Електронний 
ресурс] // Відголос.com. – Режим доступу: http://vidgolos.com/111681-zmi-
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yanukovich-minyaye-imidzh-druga-moskvi-na.html (дата запиту: 28.09.2016). – 
Назва з екрана.

всемогутній Федорович
Всемогутній Федорович тепер сидить у кролячій норі десь на благо-
словенній Ростовщині, боячись висунути носа… 

Малко Р. Петровська доба: про Порошенка без ілюзій [Електронний 
ресурс] / Роман Малко // Тиждень.ua : сайт вид. – 2014. – 29 трав. 
– Режим доступу: http://tyzhden.ua/Politics/111034 (дата запиту: 
20.06.2014). – Назва з екрана.  

втеклий проФФесор
На телеекранах українських телеканалів транслюють прес-конференцію 
… втеклого проФФесора Януковича в Ростові-на-Дону. 

Чорна Г. Політичний труп повертається: що означає з’ява втеклого 
Януковича на телеекранах України / Галина Чорна // Свобода. – 2016. 
– 1–7 груд. – С. 3.

втікач-президент
При цьому УПЦ МП, вірним якої є втікач-президент [Віктор Янукович] 
і його оточення, ніяк не реагує на це.

Патріарх Філарет: “Населення Донбасу житиме добре, коли воно буде 
разом з усім українським народом” : [інтерв’ю зі Святійшим Патріар-
хаом Київським і всієї України-Руси Філаретом ред. газ. “Донеччина”  
записав Ігор Зоц]  // Слово Просвіти. – 2015. – 22–28 січ. – С. 6.

вчорашній зек
Треба було терпіти вчорашнього зека [Віктора Януковича]…

Павличко Д. Вовк, але не з лісу / Дмитро Павличко // Слово Просвіти. 
– 2015. – 19–25 лют. – С. 5.

ґвалтівник виборців України
…народ України ніколи не обере ґвалтівника виборців України [Вікто-
ра Януковича] своїм Президентом. 

Волошка Л. Янукович не стане президентом. Тому що ґвалтівник 
/ Леся Волошка // Голос України. – 2004. – 3 листоп. – С. 3.

гарант-картяр
Образ гаранта-картяра [Віктора Януковича] активно експлуатували 
багато моїх співрозмовників, коли мова заходила про євроінтеграційні 
перспективи Вітчизни. 

Рахманін С. Карти, гроші, два майдани [Електронний ресурс] / Сергій 
Рахманін // ZN.UA : інтернет-версія газети. – 2013. – 22 листоп. – Ре-
жим доступу: http://gazeta.dt.ua/internal/karti-groshi-dva-maydani-_.
html (дата запиту: 23.12.2013). – Назва з екрана. 
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голова об’єднання “Спілки біженців України” (СБУ) в Російській Федерації
Колишній президент України Віктор Янукович стане головою 
об’єднання “Спілка біженців України” (СБУ) в Російській Федерації. 
[Про це повідомляє інформаційна агенція “Росія вчора”.] 

Янукович очолить спілку українських біженців у Росії [Електронний 
ресурс] // Коментарі. Форуми . – 2014. – 19 бер. – Режим доступу: 
http://forum.comments.ua/index.php?showtopic=94897 (дата запиту: 
28.11.2016). – Назва з екрана.

головна знекровлена жертва безкровної революції
Саме він [Віктор Янукович] – головна, надто вже знекровлена жертва 
безкровної української революції. 

Лиховій Д. Про дерево й плоди. Помаранчі / Дмитро Лиховій // Укра-
їна молода. – 2005. – 8 лют. – С. 5.

головний утікач
…Влада після Революції гідності споруджує мури між собою та громад-
ськістю, які не менші за мури періоду правління Партії регіонів та її го-
ловного втікача [Віктора Януковича]. 

Марусик Т. Захист української мови після Революції гідності: органи 
державної влади і громадські організації – партнери чи антагоністи? 
/ Тарас Марусик // Слово Просвіти. – 2016. – 27 жовт. – 2 листоп. – С. 4.

головний дон
Хтось вважає, що в недоторканному статусі головний “дон” [Віктор 
Янукович] набереться сили, вміння й ресурсів, убере в себе снагу своїх 
“паралельних” конкурентів?

Тихий “дон”. Перші підсумки київського періоду Віктора Яну-
ковича [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2003. – 24 лют. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
news/2003/02/24/2992924/ (дата запиту: 11.03.2014). – Назва з екрана.

головний конкурент опозиційного кандидата
А ось головному конкуренту опозиційного кандидата [Вікторо-
ві Ющенку] залишилося лише поспівчувати – згідно з декларацією 
прем’єра Януковича всі його статки були обмежені цінними паперами 
номінальною вартістю 2540 гривень. 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 16. 

головний опозиціонер України
Так поява перед журналістами “головного опозиціонера” [Віктора Яну-
ковича] України в той же день, коли уряд звітував перед Президентом 
за зроблене протягом перших 90 днів роботи, виглядала цілком при-
родною. 

Кріт З. Антидепресанти / Зоряна Кріт // Україна молода. – 2005. – 
29 квіт. – С. 4.
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головний опонент Віктора Ющенка
Хто, як завжди, залишився невдоволеним проведеним опитуванням, 
так це штаб головного опонента Віктора Ющенка [Віктор Янукович].

Лебідь Н. Перемога на виході з дільниць: тертя між різними групами 
соціологів не зашкодило висновку: переміг Ющенко / Наталія Лебідь 
// Україна молода. – 2004. – 23 листоп. – С. 4.

головний регіонал
[“Це тільки початок”,– кричали глашатої у мікрофон, і з усього випли-
вало, що день відкриття в Києві пісенного конкурсу“ Євробачення” ця 
нова опозиція була б не проти вважати власним днем народження.]
Особливо в руслі останніх заяв головного “регіонала” Віктора Януко-
вича.

Леонов І. “Нас багато – і нас не пересаджати” / Іван Леонов // Україна 
молода. – 2005. – 20 трав. – С. 4.

двічі арештант
Двічі арештант [Віктор Янукович] … мав лише виконати роль детона-
тора ситуації.

Яворівський В. На майдані / В. Яворівський // Літературна Україна. – 
2005. – 31 берез. – С. 3.

двічі зек
[План був такий: надрукувати в газетах “Урядовий кур’єр” та “Голос 
України” постанову ЦВК від 24 листопада про те, що главою нашої дер-
жави буцімто став Янукович.] Після цього швиденько провести інавгу-
рацію, вчинивши силовий переворот у парламенті (скинувши непосту-
пливого спікера Литвина й поставивши Гавриша) і вкласти у загребущі 
лаписька двічі “зека” умовну керівну булаву. 

Лебідь Н. “Януагурація” зірвалася / Наталія Лебідь // Україна молода. 
– 2004. – 27 листоп. – С. 3.

двічі несудимий
Ефект метелика ми відчули, коли президентом став двічі несудимий 
Віктор Янукович, а міністром освіти агент ФСБ Табачник, така суміш 
вульгарності й цинізму. 

Пагутяк Г. Німим отверзуться уста…/ Галина Пагутяк // Слово Просвіти. 
– 2016. – 1–7 груд. – С. 5.

двічі не судимий голос Донбасу
Під яким стягом прийшов до влади “двічі не судимий” голос Донбасу 
[Віктор Янукович]?

Грабовський В. Шторм наближає вітрило подвигу / Віктор Грабов-
ський // Слово Просвіти. – 2016. – 8–14 верес. – С. 1.

двічі несудимий Федорович
Не втримався і я, відзначившись черговим жартом на адресу двічі не-
судимого Федоровича [Віктора Януковича].
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Фуйор В. Про Януковича без жартів [Електронний ресурс] / Валерій 
Фуйор // День : сайт газети. – 2016. – 26 листоп. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/pro-yanukovycha-bez-zhartiv (дата 
запиту: 05.12.2016). – Назва з екрана.

двічі судима людина
[Словом, подвиги молодого Януковича стали потужним імпульсом для 
розвитку вітчизняної політичної сатири.] Що й не дивно – адже сам 
факт висування в президенти країни двічі судимої людини скидався на 
чийсь злий жарт.   

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 25.  

двічі судимий
Уже навіть останній мешканець далекого хутора знає, що Прем’єр 
України [Віктор Янукович] двічі судимий. 

Волков О. Я почекаю, на чий … муха сяде / Волков Олександр // 
Україна молода. – 2004. – 4 черв. – С. 4.

двічі судимий кандидат
Президент Росії В. В. Путін так активно підтримував двічі судимого кан-
дидата Януковича, що врешті-решт вдався до натурального рециди-
візму.

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 448.

двічі судимий лідер
Як заявив голова обласної організації партії “Яблуко” Сергій Одарич, 
“такі випадки з членами Фракцій в поєднанні з двічі судимим лідером 
[Віктором Януковичем] змушують неабияк задуматися”.

Безпалько В. Яблуко від прем’єрської яблуні / Віктор Безпалько // 
Голос України. – 2004. – 3 листоп. – С. 5.

двічі ув’язнений 
Колишній офіцер КДБ Путін приїде агітувати за двічі ув’язненого Яну-
ковича на військовому параді з нагоди 60-річчя звільнення України від 
німецько-фашистських загарбників. 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 307. 

дволикий Янук 
…наш дволикий Янук [Віктор Янукович] збирається вже наступного 
тижня затягти всіх нас в Азіопу.
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Андрухович Ю. Хтивість? Заробітчани з Мукачевого, висмаглі і більше 
схожі на циган, розкладають на столі свої ковбаси й помідори, діста-
ють із сумок пляшки [Електронний ресурс] / Юрій Андрухович // ТСН : 
сайт інформ. агентства. – 2012. – 17 груд. – Режим доступу: http://
ru.tsn.ua/analitika/sim-smertnih.html (дата запиту: 10.11.2016). – 
Назва з екрана.

десятий прем’єр за десять років
[У нас уряди не падають, у нас міняють прем’єрів.] Той, що мав бути 
“лошадкою”, тягнув плуга недовго, тепер у нас новий прем’єр, деся-
тий за десять років [Віктор Янукович].

Костенко Л. В. Записки українського самашедшого / Ліна Костенко. – 
Вид. 5-е. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – С. 251.

детонатор ситуації
…липовий “проффесор” через два “ф” [Віктор Янукович] … мав лише 
виконати роль детонатора ситуації.

Яворівський В. На майдані / В. Яворівський // Літературна Україна. – 
2005. – 31 берез. – С. 3.

добре відомий усім українським громадянам “двічі несудимий” персонаж, 
який (котрий) зовсім не випадково мав “на зоні” прізвисько Хам

Дивним є інше – що суспільство так швидко змирилося з торжеством 
владних хамократів і творенням хамократичної системи в масштабах 
країни – на чолі з добре відомим усім українським громадянам “дві-
чі несудимим” персонажем [Віктором Януковичем], котрий зовсім не 
випадково мав “на зоні” прізвисько Хам.

Грабовський С. Хамократія: український варіант [Електронний ре-
сурс] / Сергій Грабовський // Политикантроп. – 2010. – 13 жовт. – Ре-
жим доступу: http://politikan.com.ua/2/0/0/21328.htm (дата запиту: 
14.12.2016). – Назва з екрана. 

донбаський самодержець
Сама думка про повстання проти тиранії донбаського самодержця [Ві-
ктора Януковича] викликала відчуття приреченості на поразку, бо ж 
надто виразно бачилася нерівність сил. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 252.

донецький бандерівець 
Денисенко Д. Донецький “бандерівець” Янукович [Електронний ресурс] 
/ Денис Денисенко // Українська правда : сайт газети. – 2011. – 9 верес. – Ре-
жим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2011/09/9/6574250/ (дата за-
питу: 10.11.2016). – Назва з екрана.
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донецький виродок, що Україну продав
– Вироку, Господи, ви-ро-ку! – 
виром вирує Майдан: 
вирок донецькому виродку, 
що Україну продав. 

Бондаренко С. Майдани і магнати : поеми-кліпи / Станіслав Бонда-
ренко. – К. : Український пріоритет, 2014. –  С. 85.

донецький “парень молодой”
Решту зусиль донецький “парень молодой” [Віктор Янукович] спряму-
вав, як і очікувалося, на одне – красти. 

Шпіцер В. Наступного Президента маємо готувати вже сьогодні / Ва-
силь Шпіцер // Слово Просвіти. – 2016. – 18–24 серп. – С. 6.

донецький сатаніст
[Це ж Ющенко з його рефреном: “моя нація”.] Що не завадило йому 
здати націю донецькому сатаністу [Віктору Януковичу]. 

Базилевський В. Імітатори та фарисеї: лики і діяння / Володимир Ба-
зилевський // Слово Просвіти. – 2015. – 22–28 жовт. – С. 2.

донецький хлопець 
Щоби уникнути непорозумінь, наголошуємо: наведена нижче твор-
чість – аж ніяк не ущипливі пародії, а цілком щирі опуси на підтримку 
“донецького хлопця” Віктора Януковича. 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 79. 

дрібний жулік із донецьких туалетів
В історії України не було ще такого приниження нашого народу – вер-
ховний духовник чужої країни, кагебіст Гундяєв,  благословляє на пре-
стол … дрібного жуліка з донецьких туалетів [Віктор Янукович]. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 381.

друг Москви
Янукович міняє імідж друга Москви на ворога Кремля [Електронний 
ресурс] // Відголос.com. – Режим доступу: http://vidgolos.com/111681-zmi-
yanukovich-minyaye-imidzh-druga-moskvi-na.html (дата запиту: 28.09.2016). – 
Назва з екрана.

єдиний кандидат
Віктор Янукович, якого знову було трохи шкода (після поразки колиш-
ній “єдиний кандидат” узагалі викликає співчуття – змарнів, втратив 
блиск в очах і, головне, кудись поділася безмежна самовдоволеність), 
як і належить опонентові, рубав владі в очі свою правду-матку. 
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Кріт З. Антидепресанти / Зоряна Кріт // Україна молода. – 2005. – 
29 квіт. – С. 4.

єдиний кандидат від влади
Натомість програш Ющенка на користь “єдиного кандидата від вла-
ди” [Віктора Януковича] буцімто засвідчив проект, організований ро-
сійським “Фондом общественного мнения”…

Лебідь Н. “Екзат бум” / Наталія Лебідь // Голос України. – 2004. – 
2 листоп. – С. 4.

єдиний кандидат від “зони”
Кріт З. “Єдиний кандидат” від “зони” [Віктор Янукович]? / Зоряна Кріт 
// Україна молода. – 2004. – 28 квіт. – С. 3.

єнакіївський кат-зек
Мені у страшному сні не могло приснитися, що через три роки перед 
народом України знову постане єнакіївський кат-зек [Віктор Януко-
вич], що із санкції президента України і на прохання президента Росії 
йому влаштують бенефіс у прямому ефірі на весь світ.

Базів В. Реванш [Електронний ресурс] / Василь Базів // INTV. – 
2016. – 30 листоп. – Режим доступу: http://intvua.com/news/
article/1480497913-vasil-baziv-revansh.html (дата запиту: 30.11.2016). 
– Назва з екрана.

єнакієвський Хам
Не схаменувся не лише єнакієвський Хам [Віктор Янукович].

Пригорницький Ю. Новий уряд і стара корупція / Юрій Пригорниць-
кий // Літературна Україна. – 2014. – 11 груд. – С. 7.

жадібний володар золотого унітазу
Спочатку у його власність перейшла частина території із кількома бу-
диночками, а невдовзі жадібний володар золотого унітазу [Віктор 
Янукович] загарбав собі усю площу колишньої бази відпочинку на са-
місінькому березі моря. 

Іміров В. Полтавські бійці знайшли на березі Азовського моря ма-
леньке “межигір’я” Януковичів / Влад Іміров // Вільна газета. – 2015. 
– лютий. – С. 4.

за духом не будівничий, а нищитель України
Ви [Вікторе Янукович] – за духом не будівничий, а нищитель України, 
ви несете повну відповідальність за промосковську освіту, яку нашій 
молоді нав’язує ваш міністр Табачник. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 469.
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загроза національній безпеці країни
І якщо це так, то васально залежний від Москви чинний президент 
України [Віктор Янукович] є загрозою національній безпеці країни… 

Богдан В. Про наболіле : збірка / Василь Богдан. – Полтава, 2016. – 
С. 17.

З(з)алізний господар
Радник Януковича [Герман Анна] написала про нього книгу “Залізний 
господар” [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт газети. – 2006. – 
14 серп. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2006/08/14/3145636 
(дата запиту: 07.12.2016). – Назва з екрана.

запізнілий обруситель
Значною мірою через вимогу надати російській мові державний статус 
програв вибори і запізнілий обруситель пан Янукович. 

Павличко Д. Спо гади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 429.

засуджений кримінальник
Звісно, Ющенкові буде складно вести дискусію на такому рівні, адже 
він, на відміну від свого опонента, ніколи не “сидів”, і навіть навпаки 
– поки Я. ходив “на зону”, проходив службу в Радянській армії, до якої 
засудженого “кримінальника” Януковича й близько б не допустили. 

Шовкун Л. Чорніше чорного піару… / Леся Шовкун // Голос України. – 
2004. – 11 листоп. – С. 4.

звичайний злодій
Але як інакше пояснити: країна, яка позиціонує себе як справді цивілі-
зована й багата на освічених людей раптом обирає собі в Президенти 
звичайного злодія [Віктора Януковича], … який не знає елементарних 
речей за програмою середньої школи? 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 77.

здоровань, загартований на двох ходках у зону і жорстких розмовах 
по-донбаському на різних адміністративних посадах

Пан Янукович … здоровань, загартований на двох ходках у зону і жор-
стких розмовах по-донбаському на різних адміністративних поса-
дах, просто не витримав напруги політичного моменту й справді не на 
жарт перепудився від курячого “ляпу”.

Лиховій Д. Чи може клоун бути Президентом? / Дмитро Лиховій 
// Україна молода. – 2004. – 28 верес. – С. 1.
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зек-проффесор
Коли ж за допомогою кучмівського адмінресурсу, фальсифікацій на 
дільницях, особливо на Східній Україні, і старанням “підрахуя” Ківа-
лова Путін уже вітав свого зека-“проффесора” [Віктора Януковича] з 
перемогою, народ вийшов на Майдан і добився свого.

Шпіцер В. Наступного Президента маємо готувати вже сьогодні / 
Василь Шпіцер // Слово Просвіти. – 2016. – 18–24 серп. – С. 6.

зек Яник
…давно встановлено, що лише куму кремлівського кагебіста Медвед-
чуку зек Яник [Віктор Янукович] зателефонував тоді 54 рази.

Бондаренко С. Акт волі і прояви безвілля / Станіслав Бондаренко 
// Літературна Україна. – 2016. – 1 груд. – С. 1.

злий Я.
Україну від злого “Я.” [Віктора Януковича] звільнив Володимир Семків.

Семків В. “Хамське яєчко” / Володимир Семків // Україна Молода. – 
2004. – 29 верес. – С. 3.

зрадник України
Шкіряк: Віктор Янукович – зрадник України [Електронний ресурс] 
// Ukreal.info. – 2016. – 2 верес. – Режим доступу: http://ukreal.info/politika/
shkiryak-viktor-yanukovich-zradnik-ukraїni.html (дата запиту: 05.09.2016). – 
Назва з екрана. 

жалюгідний політичний шулер
[В Україні вже були навчені: Янукович завжди банально бреше.] Це 
жалюгідний політичний шулер. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 99.

ізоляція від Європи і світу
Янукович – це ізоляція від Європи і світу…

Відкритий лист дванадцяти аполітичних літераторів про вибір і 
вибори [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2004. – 14 жовт. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
news/2004/10/14/3003192/view_print/ (дата запиту: 18.10.2006). – 
Назва з екрана.

інвестор терористів
Спершу він [Віктор Янукович] там виконуватиме обов’язки чинного 
(для Путіна і Росії) Президента України й інвестора терористів, а вже 
далі спеціально для нього зберігається вакансія гастарбайтера. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 122.
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інтелігент з двома ходками в зону
А сам пан Президент [Віктор Янукович] – проффесор, інтелігент з 
двома ходками в зону … стає літературним героєм, подібним Леніну, 
Сталіну, Брежнєву.

Зварич О. Я, інтелігент вищої проби [Електронний ресурс] / Олена 
Зварич // Україна молода : сайт газети. – 2013. – 14 берез. – Режим 
доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/number/2239/180/79743/ (дата 
запиту: 18.09.2016). – Назва з екрана.

“істинно народний” прем’єр 
Неїжмак В. “Істинно народний” Прем’єр [Віктор Янукович] / Василь 
Неїжмак // Україна молода. – 2004. – 23 берез. – С. 3.

кандидат від влади
Побачивши цифри переваги Ющенка над Януковичем – нехай навіть 
символічної переваги, у пів-відсотка – люди отримують значний психо-
логічний імпульс, віру в те, що навіть в умовах всеукраїнської сваволі, 
застосування адмінресурсу й фальсифікацій кандидат від влади [Ві-
ктор Янукович] не може переважити кандидата від народу, чия зброя 
– щирість і правда. 

Іванів Д. Є половина вікторії! / Іванів Данило // Голос України. – 2004. 
– 11 листоп. – С. 1.

кандидат із зони
Кріт З. Правда про кандидата із “зони” [Віктор Янукович] / Зоряна Кріт 
// Україна молода. – 2004. – 18 трав. – С. 4.

кандидат із тюремним досвідом 
Кількість хохм про кандидата з тюремним досвідом [Віктора Януко-
вича] невпинно збільшувалась. 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 23. 

кандидат Кучми на президентську посаду
Перша інформація про таємне минуле президента через відсутність 
доказів так би і залишилась на рівні чуток, якби сам Янукович, тодіш-
ній кандидат Кучми на президентську посаду, в 2002 році раптово не 
підтвердив ці спекуляції: в документах, які він ... зізнався в тому, що 
раніше було таємницею за сімома печатками: що у молодості він спо-
чатку відбув термін у “колонії для неповнолітніх”, а пізніше ще раз був 
“засуджений”.

Шуллєр К. “Пахан Янукович двічі сидів. Тепер він садить опозицію” 
[Електронний ресурс] / Конрад Шуллєр // Інфо Online: інформацій-
но-аналітичне видання. – 2012. – 10 берез. – Режим доступу: http:
//www.cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=2576 
(дата запиту: 15.12.2015). – Назва з екрана.
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кандидат на букву “Я”
З ініціативи кількох громадських організацій міськрада цілком серйоз-
но обговорювала питання про встановлення меморіальної дошки в 
місцевій колонії, де кандидат на букву “Я” [Віктор Янукович] відбував 
свій перший строк. 

Там само. – С. 28–29. 

кандидат на третій термін
Кандидат на третій термін [Віктор Янукович].

Лебідь Н. Кримінальне шило в президентському мішку / Наталія Ле-
бідь // Голос України. – 2004. – 11 листоп. – С. 5.

кандидат-невдаха 
Загальновідома мелодія Михайла Вербицького також видалася коман-
ді кандидата-невдахи [Віктора Януковича] незаконною агітацією. 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 525. 

кандидат Я.
І прихильники Януковича, і ЦВК фактично стверджують, що відрив кан-
дидата Я. [Віктора Януковича] від Віктора Ющенка складає близько 
трьох відсотків (причому з боку симпатиків Прем’єра ця цифра прозву-
чала значно раніше, ніж почався реальний підрахунок голосів).

Лебідь Н. Перемога на виході з дільниць: тертя між різними групами 
соціологів не зашкодило висновку: переміг Ющенко / Наталія Лебідь 
// Україна молода. – 2004. – 23 листоп. – С. 4.

карикатурно неотесаний невіглас
Отже, голосували – і таки немало – за злодія і карикатурно неотеса-
ного невігласа Януковича. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 77.

колишній в’язень
Першим прес-служба Януковича оприлюднила лист легендарного ра-
дянського депутата і космонавта Георгія Берегового, в якому відомий 
підкорювач космосу, чий виборчий округ був у Донецьку, та якому в 
рідному місті Януковича Єнакієве сьогодні присвячено дзвони однієї 
з церков, у 1978 році клопотав у суді про проведення повторного роз-
слідування справи … колишнього в’язня Януковича. 

Шуллєр К. “Пахан Янукович двічі сидів. Тепер він садить опозицію” 
[Електронний ресурс] / Конрад Шуллєр // Інфо Online: інформаційно-
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аналітичне видання. – 2012. – 10 берез. – Режим доступу: http://www.
cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=2576 (дата за-
питу: 15.12.2015). – Назва з екрана.

колишній господар Межигір’я
Колишній господар Межигір’я [Віктор Янукович] стверджує, що “ніхто 
не давав наказів розігнати Майдан і стріляти”…

Вічно “легітимний”: Янукович виступив у відеозаписі для підтримки 
екс-беркутівців [Електронний ресурс] // Патріоти України. – 2016. 
– 12 трав. – Режим доступу: http://patrioty.org.ua/politic/vichno-
lehitymnyi-ianukovych-vystupyv-u-videozapysi-dlia-pidtrymtky-eks-
beruktivtsiv-118656.html (дата запиту: 20.04.2014). – Назва з екрана.

колишній донецький губернатор
[Такий ось виходить “гачок”.] Колишній донецький “губернатор” 
[Віктор Янукович] став у Києві банальним заручником обставин.

Тихий “дон”. Перші підсумки київського періоду Віктора Яну-
ковича  [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2003. – 24 лют. – Режим доступу: http://www.pravda.com.
ua/news/2003/02/24/2992924/ (дата запиту: 11.03.2014). – Назва 
з екрана.

колишній зек
Чим і як житиме країна, якщо найвище крісло у ній посяде Віктор Фе-
дорович Янукович – він же – колишній “зек”?

Лебідь Н. Кримінальне шило в президентському мішку / Наталія Ле-
бідь // Голос України. – 2004. – 11 листоп. – С. 5.

колишній злочинець
Під цим оглядом президентство Януковича – колишнього злочинця – 
яскравий приклад до думки, що злочинців треба ізолювати від будь-
якої участи у державному керівництві.

Караванський С. Роздуми над мукачівською бучею / Святослав Кара-
ванський // Слово Просвіти. – 2015. – 23–29 лип. – С. 5.

колишній і майбутній кримінальник
До влади прийшла цинічна окупаційна компрадорсько-сімейна бандо-
олігархія на чолі з колишнім (а тепер – і з майбутнім) кримінальником 
Януковичем.

Гринів О. Недовивчені уроки національної гідності / Олег Гринів // Лі-
тературна Україна. – 2015. – 5 берез. – С. 5.

колишній кримінальний зек
Кого б іще могла висунути ця мафіозно-корумпована і кланово-олі-
гархічна влада на пост Президента, як не колишнього кримінального 
“зека” [Віктора Януковича]?
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Лебідь Н. Кримінальне шило в президентському мішку / Наталія Ле-
бідь // Голос України. – 2004. – 11 листоп. – С. 5.

колишній президент держави
…Понад півроку тому Інтерпол отримав від України так зване “червоне 
повідомлення” – ордер на затримання колишнього президента дер-
жави Януковича.

Пригорницький Ю. Новий уряд і стара корупція / Юрій Пригорниць-
кий // Літературна Україна. – 2014. – 11 груд. – С. 7.

Конкрєтний Вітько
Хоч десь Конкрєтного Вітька [Віктора Януковича] яйцями закидали... 
[Електронний ресурс] // LiveJournal. – 2004. – 25 верес. – Режим доступу: http://
wlodek.livejournal.com/90898.html (дата запиту: 28.11.2016). – Назва з екрана.

корумпована, криміналізована і шансонізована влада
Янукович – це корумпована, криміналізована і шансонізована влада…

Відкритий лист дванадцяти аполітичних літераторів про вибір і 
вибори [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2004. – 14 жовт. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
news/2004/10/14/3003192/view_print/ (дата запиту: 18.10.2006). – На-
зва з екрана.

корумпована маріонетка Путіна
Обама назвав Януковича “корумпованою маріонеткою Путіна” [Елек-
тронний ресурс] // Українська правда : сайт газети. – 2015. – 10 жовт. – Режим 
доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2015/10/10/7084354/ (дата запиту: 
23.11.2016). – Назва з екрана.

краща дитина Кучми
“Ви ж є … його [Кучми] краща дитина…” – Віктор Ющенко про Януко-
вича-опозиціонера.

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 507. 

краще обличчя Кучми після самого Кучми  
“Він краще обличчя Кучми після самого Кучми … ” – Віктор Ющенко 
про Януковича-опозиціонера. 

Там само. – С. 490. 

кращий друг вітчизняних пенсіонерів, олімпійців та військовослужбовців 
миротворчого контингенту в Іраку

Почалося, нагадаємо, з того, що “кращий друг вітчизняних пенсіоне-
рів, олімпійців та військовослужбовців миротворчого контингенту 
в Іраку” [Віктор Янукович] подав до Центрвиборчкому декларацію про 
доходи…
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Іванів Д. Тому що “проффесор” / Данило Іванів // Україна молода. – 
2004. – 24 верес. – С. 5

кривавий диктатор
Янукович є кривавий диктатор.

Дацюк С. Статус влади та законності в Україні [Електронний ресурс] 
/ Сергій Дацюк // Українська правда. Блоги. – 2014. – 19 лют. – Режим 
доступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/5304583679b43/ 
(дата запиту: 24.12.2016). – Назва з екрана.

кривавий Президент
Кривавий Президент [Віктор Янукович] хабарами колишньому Прези-
денту Ющенку і хабарами ЦВК принципово змінив волевиявлення на-
роду України – він купив своє незаконне президентство, позбавивши 
Тимошенко президентства.

Дацюк Сергій [Електронний ресурс] // Facebook : [персональна сто-
рінка Сергія Дацюка]. – Режим доступу: https://www.facebook.com/
sergej.dacuk/posts/1309473149080194 (дата запиту: 01.06.2016). – 
Назва з екрана.

кривавий тиран
Директор музею, письменник Мирослав Лазарук говорив про гостя 
як про видатного українського письменника, “батька національного 
бестселера”, який ішов до своєї вершини, коли треба було бити в усі 
дзвони, і своїм “Чорним вороном”, і офіційною відмовою від Шевчен-
ківської премії підняв народ проти кривавого тирана [Віктора Януко-
вича]. 

Черняк Л. “Наша Небесна сотня виграла третю світову війну…” / Люд-
мила Черняк // Слово Просвіти. – 2015. – 19–25 лют. – С. 9.

кримінальний елемент
Звісно, на питання, чи ставити на чоло держави “кримінального еле-
мента” [Віктора Януковича], кожен вирішуватиме для себе сам.

Кріт З. “Єдиний кандидат” від “зони”? / Зоряна Кріт // Україна 
молода. – 2004. – 28 квіт. – С. 3.

кримінальний злочинець-боягуз за кликухою “проффесор”, що не один раз 
побував за ґратами

Із пленарних засідань Верховної Ради, радіо, телебачення, газет і … на-
віть із заяви прес-секретаря Прем’єр-міністра та Президента Кучми … 
ми знаємо, що на посаду Президента України йде кримінальний злочи-
нець-боягуз [Віктор Янукович] (від одного курячого яйця “знепритом-
нів”) за кликухою “проффесор” (його слово), що не один раз побував 
за ґратами… 

Скочинський Ю. То було тільки отруєння / Ю. Скочинський // Голос 
України. – 2014. – 10 листоп. – С. 10.
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кримінальний пахан
“Це не церковна справа, це кримінальна справа тих, хто предстоятеля 
УПЦ нищив кримінальними методами за вказівками кримінального 
пахана Януковича”, – сказав генпрокурор. 

Луценко: справа Новинського не церковна, а кримінальна [Електрон-
ний ресурс] // Укрінформ. – 2016. – 8 груд. – Режим доступу: http://
www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2135629-lucenko-sprava-novinskogo-
ne-cerkovna-a-kriminalna.html (дата запиту: 12.12.2016). – Назва 
з екрана.

кримінальний президент

Його [Путіна] по-єзуїтськи влаштовує в Україні саме такий (подібно до 
білоруського Лукашенка!), не авторитетний у світі, кримінальний пре-
зидент [Віктор Янукович], щоб східних слов’ян презентувати у світі 
лиш особисто.

Наєнко  М. “Злоначинающих спини!” / Михайло Наєнко // Літератур-
на Україна. – 2004. – 9 груд. – С. 3.

кримінально-хамуватий кандидат у президенти

Звісно, набагато легше обізвати “козлами” 70 відсотків населення кра-
їни, які не хочуть підтримувати кримінально-хамуватого кандидата в 
президенти [Віктора Януковича], перебуваючи при цьому в оточенні 
“своїх” прихильників, ніж висловити свою, м’яко кажучи, зневагу до 
всіх розумних і освічених людей, котрі не хочуть бачити на чолі держа-
ви безграмотного колишнього зека, у прямому ефірі перед багатоміль-
йонною телеаудиторією.

Шовкун Л. Чорніше чорного піару… / Леся Шовкун // Голос України. – 
2004. – 11 листоп. – С. 4.

крутий донецький пахан

А те, що пережив Янукович під час Помаранчевої революції, де найрі-
шучішою і найбезкомпроміснішою з усіх дійових осіб була ця тендітна 
жінка [Юлія Тимошенко], яка ганьбила його, “крутого донецького па-
хана”, найдошкульніше з усіх, можна тільки уявити. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 28.

Кучма – три [Кучма – 3]

“Ви ж є Кучма–три … ” – Віктор Ющенко про Януковича-опозиціонера. 
Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 507. 
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легітимний клоун
Оскільки тема Януковича нерозкрита, а легітимний клоун знову мав 
шанс виступити на всіх каналах, варто нагадати, для чого Московії зна-
добилася присутність клоуна в ефірі…

Таран С. Навіщо Путіну клоун в ефірі [Електронний ресурс] / Сергій 
Таран // Главком : інформ. агенство. – 2016. – 29 листоп. – Режим 
доступу: http://glavcom.ua/columns/s_taran/navishcho-putinu-kloun-v-
efiri-385217.html (дата запиту: 30.11.2016). – Назва з екрана.

легітимний утікач
А далі “легітимний утікач” [Віктор Янукович] несподівано звернув на 
“докази”.

Романюк Р. Батя без пам’яті: про що “забув” і що “згадав” Янукович на 
допиті [Електронний ресурс] / Роман Романюк // Українська правда : 
сайт газети. – 2016. – 29 листоп. – Режим доступу: http://www.pravda.
com.ua/articles/2016/11/29/7128323/ (дата запиту: 30.11.2016). – 
Назва з екрана.

липовий “проффесор” через два “ф”
…липовий “проффесор” через два “ф” [Віктор Янукович] … мав лише 
виконати роль детонатора ситуації.

Яворівський В. На майдані / В. Яворівський // Літературна Україна. – 
2005. – 31 берез. – С. 3.

лідер біло-блакитних
Значно меншу кількість, проте не менш яскраву за емоційним забарв-
ленням, становлять перифрази імен інших сучасних політичних діячів: 
гарант Конституції, великий пасічник (Віктор Ющенко) … руль опозиції, 
лідер біло-блакитних (Віктор Янукович)…

Кобзар А. Найпомітніші фігури сучасного політичного життя крізь 
призму перифразу (за матеріалами ЗМІ) [Електронний ресурс] / 
А. Кобзар // Матеріали П’ятої науково-практичної конференції “Жур-
налістська освіта на Сумщині : набутки й проблеми” (27–28 травня 
2009 року). – Режим доступу: http://vuzlib.com.ua/articles/book/16039-
JUvіlejj_mikoli_gogolja_na_st/5.html  (дата запиту: 09.12.2016). – Назва 
з екрана.

 лідер, засуджений за примітивний розбій і пограбування
І якщо вже Україна наважиться стати першою в Європі – та що там, у 
цілому світі – країною, лідер якої [Віктор Янукович] був засуджений за 
примітивний розбій і пограбування, то чому б їй (країні) принаймні не 
знати, на що вона йде.

Шовкун Л. Чорніше чорного піару… / Леся Шовкун // Голос України. – 
2004. – 11 листоп. – С. 4.
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літературний герой, подібний Леніну, Сталіну, Брежнєву
А сам пан Президент [Віктор Янукович] … стає літературним героєм, 
подібним Леніну, Сталіну, Брежнєву.

Зварич О. Я, інтелігент вищої проби [Електронний ресурс] / Олена 
Зварич // Україна молода : сайт газети. – 2013. – 14 берез. – Режим 
доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/number/2239/180/79743/ (дата 
запиту: 18.09.2016). – Назва з екрана.

любитель автогонок і стрибків із парашутом
Пан Янукович, любитель автогонок і стрибків із парашутом … про-
сто не витримав напруги політичного моменту й справді не на жарт 
перепудився від курячого “ляпу”.

Лиховій Д. Чи може клоун бути Президентом? / Дмитро Лиховій 
// Україна молода. – 2004. – 28 верес. – С. 1.

людина з двома ходками на зону
А якщо чинний президент таки дотримається своїх -надцяти обіцянок і 
не балотуватиметься, то доведеться потішити амбіції людини з двома 
ходками на зону – Прем’єра Віктора Януковича. 

Лиховій Д. Банкова – не вулиця, а тупик? / Дмитро Лиховій // Україна 
молода. – 2004. – 14 квіт. – С. 4.

людина показово набожна
На жаль, керівник держави [Віктор Янукович], за якого радо голосував 
наш Донбас, людина показово набожна, віддав наказ убивати грома-
дян своєї країни і потім накликав війну на Україну і, як пишуть ЗМІ, 
приплачує за братовбивство на Сході. 

Патріарх Філарет: Населення Донбасу житиме добре, коли воно буде 
разом з усім українським народом : [інтерв’ю зі Святійшим Патріар-
хаом Київським і всієї України-Руси Філаретом ред. газ. “Донеччина”  
записав Ігор Зоц]  // Слово Просвіти. – 2015. – 22–28 січ. – С. 6.

людина, що двічі призвела суспільство України до масових протестів
Віктор Янукович назавжди увійде в українську історію як людина, що 
двічі призвела суспільство України до масових протестів, – до Пома-
ранчевої Революції 2004 року і до революції 2013–2014 рр.

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 102.

малограмотний Президент
Малограмотний Президент Україні не потрібен. 

Семків В. Як Януковича письма учили / Володимир Семків // Україна 
молода. – 2004. – 4 серп. – С. 3.
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малоросійський Президент
Івано-Франківські депутати не погодились з “язиком” “малоросійсько-
го президента” [Віктора Януковича] [Електронний ресурс] // Українська 
правда : сайт газети. – 2012. – 23 серп. – Режим доступу: http://www.pravda.
com.ua/news/2012/08/23/6971319/ (дата запиту: 14.11.2016). – Назва з екрана.

маріонетка Володимира Путіна
Обвал, масштабна руйнація сектору безпеки і оборони, галопуюча ко-
рупція і відверта зрада національних інтересів відбулися саме під час 
режиму В. Януковича, який фактично перетворився в … маріонетку 
В. Путіна. 

Богдан В. Про наболіле : збірка / Василь Богдан. – Полтава, 2016. – 
С. 17.

межигірський зек
На цю всю красу межигірський зек [Віктор Янукович] брав з кишені 
українців 220 тис. доларів щодня.

Осінь у Віктора Федоровича [Електронний ресурс] // LiveJournal. 
– 2014. – 16 жовт. – Режим доступу: http://demarcos.livejournal.
com/171397.html (дата запиту: 28.11.2016). – Назва з екрана.

межигірський ізгой
[Переполох навідав не тільки Януковича. Схожі почуття пережили ще 
два aктори – західні політики й вітчизняні олігархи.] Причому і тих, і тих 
налякали не тільки події в регіонах, а й неприхований намір межигір-
ського ізгоя [Віктора Януковича] пуститися берега.

Рахманін С. Слабкі світу цього [Електронний ресурс] / Сергій Рахма-
нін // ZN.UA : інтернет-версія газети. – 2014. – 31 січ. – Режим досту-
пу: http://gazeta.dt.ua/internal/slabki-svitu-cogo-_.html (дата запиту: 
05.02.2014). – Назва з екрана. 

межигірський кнур
Ломачевський М. Межигірський кнур [Віктор Янукович] [Електронний 
ресурс] / Микола Ломачевський // Сільські вісті : сайт газети. – 2014. – 23 трав. – 
Режим доступу: http://www.silskivisti.kiev.ua/19103/VeselaSvitlicja.php?n=22474 
(дата запиту: 28.11.2016). – Назва з екрана.

межигірський м’ясник
Юрчук С. Олег Ляшко: межигірський М’ясник [Віктор Янукович] зробив 
нову заяву [Електронний ресурс] / Саша Юрчук // Преса України. – 2014. – 
12 трав. – Режим доступу: http://uapress.info/uk/news/show/24449 (дата запи-
ту: 22.05.2014). – Назва з екрана.

межигірський остров’янин
Картина, породжена уявою Кортасара, схоже, цілком, відповідає кар-
тині, яка живе в уяві межигірського остров’янина [Віктора Януковича]. 
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Рахманін С. Корок [Електронний ресурс] / Сергій Рахманін // ZN.UA : 
інтернет-версія газети. – 2013. – 20 груд. – Режим доступу: http://
gazeta.dt.ua/internal/korok-_.html (дата запиту: 30.12.2013). – Назва з 
екрана. 

межигірський пахан

Якщо такі ганебні, злочинні дії, з благословення межигірського “паха-
на” [Віктора Януковича] скоюються по відношенню до народних депу-
татів, то можна собі тільки уявити долю пересічних громадян.

Шкіряк З. Усі диктатори закінчують погано: Янукович – не виклю-
чення [Електронний ресурс] / Зорян Шкіряк // Gazeta.ua. – 2013. 
– 18 січ. – Режим доступу: http://gazeta.ua/blog/35909/usi-diktatori-
zakinchuyut-pogano-anukovich-ne-viklyuchennya?mobile=true (дата за-
питу: 14.11.2016). – Назва з екрана.

межигірський хряк

Її [Юлію Тимошенко] як нікого іншого боїться цей “межигірський хряк” 
[Віктор Янукович].

Шкіряк З. [Електронний ресурс] / Зорян Шкіряк // Facebook : [персо-
нальна сторінка Зоряна Шкіряка]. – 2013. – 18 груд. – Режим досту-
пу: https://uk-ua.facebook.com/zoryan.zoryan/posts/627886437272307 
(дата запиту: 28.11.2016). – Назва з екрана.

москальський прихвостень, що продав свою країну

Москальський прихвостень, що продав свою країну [Віктор Янукович].
Лабнюк Н. Мій душевний майдан [Електронний ресурс] / Наталія Лаб-
нюк // Вісник + К : сайт газети. – 2013. – 13 берез. – Режим доступу: 
http://archive.visnyk.lutsk.ua/2014/03/13/mij-dushevnyj-majdan/ (дата 
запиту: 05.12.2016). – Назва з екрана. 

м’ясник, який уперше з часів Робесп’єра вчинив у центрі Європи народо-
вбивство посеред мирного міста

Бенефіс м’яснику [Вікторові Януковичу], який вперше з часів Робесп’єра 
вчинив у центрі Європи народовбивство посеред мирного міста, 
коли послані ним кілери розстрілювали громадян із дерев’яними щи-
тами, як на сафарі, цілячись дітям прямо у серце чи в око.

Базів В. Реванш [Електронний ресурс] / Василь Базів // INTV. – 
2016. – 30 листоп. – Режим доступу: http://intvua.com/news/
article/1480497913-vasil-baziv-revansh.html (дата запиту: 30.11.2016). 
– Назва з екрана.

найбільший корупціонер планети

Янукович – найбільший корупціонер планети // Свобода. – 2016. – 
18–24 лют. – С. 5.



Ìèêîëà ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ

416

найбільший корупціонер світу за версією Transparency International

– Попередній президент Віктор Янукович, який втік до Росії, який очо-
лив рейтинг найбільших корупціонерів світу за версією Transparency 
International … неодноразово був на Афоні.  

Трегубова Я. Ми молимося за мир в Україні – афонські ченці в Києві 
[Електронний ресурс] / Ярослава Трегубова // Радіо Свобода : сайт 
інформ. служби. – 2016. – 19 верес. – Режим доступу: http://www.
radiosvoboda.org/a/28000331.html (дата запиту: 01.12.2016). – Назва 
з екрана.

найбільший недоумок в історії світової політики

Якщо все це замутив Янукович, то він дійсно найбільший недоумок в 
історії світової політики. 

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 157.

найвірніший прислужник будівничих “русского мира” 

[“Кому потрібна державність російської мови в Україні?] Віктору Януко-
вичу, Дмитрові Табачнику як найвірнішим прислужникам будівничих 
«русского мира» та ще чиновникам, нездатним вивчити мову титуль-
ної нації, серед якої вони живуть…”

Комітет захисту України бачить загрозу громадянської війни [Елек-
тронний ресурс] // УНІАН : інформ. агентство. – 2012. – 7 черв. 
– Режим доступу: http://yearago.unian.ua/politics/659412-komitet-
zahistu-ukrajini-bachit-zagrozu-gromadyanskoji-viyni.html (дата запиту: 
10.06.2012). – Назва з екрана.

найвірогідніший кандидат від пропрезидентської раті

Хоча зо два тижні тому, після підписання уже бозна-якої за рахун-
ком “більшовицької” угоди, партнери по провладному корпусу 
альтруїстично запевняли, що саме Віктор Федорович – найвірогідні-
ший кандидат від пропрезидентської раті.

Семків В. Ще трохи конкуренції між різними Вікторами / Володимир 
Семків // Україна молода. – 2004. – 2 берез. – С. 1.

напівзабутий гастролер

Давно Фейсбук не озивався так гостро і зло на появу напівзабутого 
гастролера [Віктора Януковича].

Фуйор В. Про Януковича без жартів [Електронний ресурс] / Валерій 
Фуйор // День : сайт газети. – 2016. – 26 листоп. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/pro-yanukovycha-bez-zhartiv (дата 
запиту: 05.12.2016). – Назва з екрана.
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насельник Межигір’я

[Переважна більшість упевнена: події минулого четверга поставили 
жирний хрест на “європейській мрії”.] Але є й ті, хто вважає, що на-
сельник Межигір’я [Віктор Янукович] ще не “розкрився”. 

Рахманін С. Карти, гроші, два майдани [Електронний ресурс] / Сергій 
Рахманін // ZN.UA : інтернет-версія газети. – 2013. – 22 листоп. – Ре-
жим доступу: http://gazeta.dt.ua/internal/karti-groshi-dva-maydani-_.
html (дата запиту: 23.12.2013). – Назва з екрана. 

наступник Кучми по лінії ненормативної лексики

Наш гарант [Леонід Кучма], схоже, забезпечив собі наступника [Вікто-
ра Януковича] і по лінії ненормативної лексики.

Костенко Л. В. Записки українського самашедшого / Ліна Костенко. – 
Вид. 5-е. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – С. 377.

науково перспективна тема не тільки для істориків та соціологів, а й для 
психоаналітиків та криміналістів

Янукович – науково перспективна тема не тільки для істориків та 
соціологів, а й для психоаналітиків та криміналістів. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 32.

наш невдаха-президент

Хижа Москва напала на нас у фатальні дні, коли путінський лакей і 
водночас за грою долі наш невдаха-президент Янукович утік зі свого 
високого крісла в Росію, довівши перед тим українців до Майдану, а 
військо держави до цілковито небоєздатного стану. 

Сидоренко Б. Потрібна перемога / Борис Сидоренко // Голос України. 
– 2016. – 23 листоп. – С. 10.

не випадковий представник влади кланового капіталу

Віктор Янукович – не випадковий представник ... влади кланового ка-
піталу. 

Вологжанінов Ю. Ленін і президентські вибори в Україні: чому 
справжні комуністи у другому турі голосуватимуть за Віктора Ющенка 
/ Юрій Вологжанінов // Україна молода. – 2004. – 17 листоп. – С. 6.

неграмотна, безнаціональна істота

[Тільки не до Януковича! Це … ] Неграмотна, безнаціональна 
істота…

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 344.
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неграмотний донецький бандит, що став Президентом України
Пані Герман шукала у Львові серед своїх давніх знайомих підтримки 
для себе як для головної радниці неграмотного донецького бандита, 
що став президентом України [Віктора Януковича]. 

Там само. – С. 393.

неграмотний крадій шапок
В історії України не було ще такого приниження нашого народу – вер-
ховний духовник чужої країни, кагебіст Гундяєв, благословляє на пре-
стол неграмотного крадія шапок [Віктора Януковича]… 

Там само. – С. 381.

незворотність маріонеткової диктатури
Янукович – це незворотність маріонеткової диктатури…

Відкритий лист дванадцяти аполітичних літераторів про вибір і 
вибори [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2004. – 14 жовт. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
news/2004/10/14/3003192/view_ print/ (дата запиту: 18.10.2006). – 
Назва з екрана.

не кримінальний барон
Семків В. “Я – не кримінальний барон”, – каже Дон [Віктор Янукович] 
/ Володимир Семків // Україна молода. – 2005. – 14 трав. – С. 4.

некоронований лідер опозиції
Некоронований лідер опозиції Віктор Янукович каже, що правоохорон-
ні органи допитують його у двох справах – щодо все ще чинного керів-
ника Донецької облради Бориса Колесникова, який відмотує термін у 
Лук’янівському СІЗО, та справи про виділення спортсменам грошових 
витрат за звитяги на літній Олімпіаді. 

Там само.

неотесаний невіглас, який не знає елементарних речей за програмою 
середньої школи 

Але як інакше пояснити: країна, яка позиціонує себе як справді цивілі-
зована й багата на освічених людей, раптом обирає собі в Президенти 
[Віктора Януковича]…неотесаного невігласа, який не знає елемен-
тарних речей за програмою середньої школи? 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 77.

неписьменний “пісатєль”
На відповідь неписьменного “пісатєля” Януковича я, звичайно, не 
розраховував. 
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Борщевський С. Дві хвилини й довгі роки: (іще раз про горезвісний 
закон Ка-Ка) / Сергій Борщевський // Літературна Україна. – 2016. – 
22 груд. – С. 3.

не свідок, а один з організаторів масових убивств
Янукович ... не свідок, а один з організаторів масових вбивств.

Фуйор В. Про Януковича без жартів [Електронний ресурс] / Валерій 
Фуйор // День : сайт газети. – 2016. – 26 листоп. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/pro-yanukovycha-bez-zhartiv (дата 
запиту: 05.12.2016). – Назва з екрана.

неукраїнський політик
Янукович не є український політик.

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 324.

нова “кучма”
“Янукович – це нова «кучма», тільки та – маленька й руда, а ця – ве-
лика й донецька”, народний депутат Юрій Луценко під час зустрічі з 
виборцями у Львові. 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 65. 

новий Щербицький 
Історія справді завершила повний круг із обраннями нового Щербиць-
кого – Віктора Януковича.

Кузьо Т. Шелест і Щербицький, Кучма і Янукович [Електронний ресурс] 
/ Тарас Кузьо // Українська правда. Блоги. – 2012. – 1 верес. – Режим 
доступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/kuzyo/4c7d8dbb0275b/
view_print/ (дата запиту: 14.11.2016). – Назва з екрана.

новоспечений глава держави за версією ЦВК
[Дісталося всім. Конкретним донецьким пацанам, що проводили ви-
бори “по понятіях”. Центрвиборчкому, який підтвердив свою репута-
цію потужного комп’ютеризованого лохотрона … ] І, звісно, новоспече-
ному главі держави за версією ЦВК В. Ф. Януковичу.

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 345. 

одвертий зрадник українського народу
В останні ж роки одверті зрадники українського народу – президент 
Янукович … і Партія регіонів усіма силами і на всіх рівнях впроваджу-
вали ідею захисту російськомовного населення і створення “нових” 
українців. 
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Костюченко В. Від війни до війни 100 років / Віктор Костюченко // Сло-
во Просвіти. – 2014. – 11–17 груд. – С. 6.

один з інструментів у геополітичній грі Путіна
Для нього [Володимира Путіна] Віктор Федорович [Янукович] – один з 
інструментів у його геополітичній грі.

Руденко С. Коментар: Бенефіс Віктора Януковича [Електронний ре-
сурс] / Сергій Руденко // Deutsche Welle. – 2016. – 26 листоп. – Ре-
жим доступу: http://www.dw.com/uk/коментар-бенефіс-віктора-
януковича/a-36533089 (дата запиту: 28.11.2016). – Назва з екрана.

одіозно-карикатурна фігура
Для більшості наших громадян Янукович уже давно був одіозно-кари-
катурною фігурою…

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 283. 

омлет із “ТОМУ ЩО”
Відвідав наш Вітя [Віктор Янукович] Івано-Франківськ,
Аж раптом з студентської підлої гущі
Куряча “граната” злетіла у вись –
Й лежить на асфальті омлет із “ТОМУ ЩО”.

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 187.

пан “проффесор”
Чомусь віриться, що нині, при Ющенкові, це вже можливо і в Україні, 
бо раніше ніяк не могла собі уявити, що пан Кучма чи ... пан “проффе-
сор” Янукович могли б сісти за стіл, взяти ручку і вивести привселюдно 
на папері: “Диктант з української мови”. 

Короненко С. Є надія! / Світлана Короненко // Літературна Україна. – 
2005. – 3 лют. – С. 4.

пан-товариш
Тому немає потреби панам-товаришам Морозу, Вітренко, Януковичу 
та іншим “борцям” з якоюсь удаваною несправедливістю чинити без-
підставний галас навколо неіснуючої “українізації”.

Бурнашов Г. Ганьбити свою Вітчизну – означає зраджувати її / Генна-
дій Бурнашов // Літературна Україна. – 2006. – 19 січ. – С. 3. 

патрон Дмитра Табачника
[Чи не нагадують ці події пану колишньому Міністру 2013-2014 рр.?] 
При цьому кошти державної казни, на відміну від патрона Дмитра 
Володимировича [Табачника] В. Януковича, гетьман повністю залишив 
на балансі Української держави.
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Захарченко П. П. Як паплюжити українське: неметодичні рекоменда-
ції від колишнього урядовця, або Рецензія на публікацію Д. Табачника 
“Уроки утраченной Державы Гетманское Государство – воспомина-
ние о будущем?” [Електронний ресурс] / П. П. Захарченко // Часопис 
Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. – 
2016. – № 2 (14). – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/
n2/16zppvobc.pdf (дата запиту: 10.12.2016). – Назва з екрана.

пацан на районє масштабу країни
[Проффесор – найпоширеніше поганяло Януковича Віктора Федорови-
ча, спричинене заповненням анкети на пост Президента України 2004.] 
... народ надав йому звання ... “Пацан на районє масштабу країни”… 

Проффесор [Електронний ресурс] // Луркмоар вики. – 2011. – 16 січ. 
– Режим доступу: http://uk.lurkmore.wikia.com/wiki/Проффесор (дата 
запиту: 29.01.2011). – Назва з екрана.

пахан, ледь прибитий яйцем
Здолали [бандюки] державу і склали до ніг, 
П’ючи нашу кров, як вампіри, 
А їхній пахан, ледь прибитий яйцем [Віктор Янукович],  
Веде нас до прірви. 

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 290.

пахолок кадебістки Анни Герман
[Тільки не до Януковича!] Це … пахолок кадебістки Анни Герман… 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 344.

перший у світі діяч, якого збило з ніг звичайне куряче яйце
Словом, незалежно від того, скільки вже траплялося подібних випад-
ків раніше і скільки їх іще буде в майбутньому, в одному можна не сум-
ніватися: саме український Прем’єр-міністр і кандидат у Президенти 
може пишатися тим, що став першим у світі діячем, якого збило з ніг 
звичайне куряче яйце. 

Кріт З. Політики і яйця / Зоряна Кріт // Україна молода. – 2004 – 
28 верес. – С. 5.

півтонни хлопа
Хай кричать ворожі круки,
Хай завидує Європа –
Ми простим яйцем з-під курки
Збили з ніг півтонни хлопа [Віктора Януковича].

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 191.
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підвішений на гачки КГБ дрібний злодюжка
Натомість Путін визначився з майбутнім президентом України – 
ним мав стати підвішений на гачки КГБ дрібний злодюжка [Віктор 
Янукович]… 

Шпіцер В. Наступного Президента маємо готувати вже сьогодні / 
Василь Шпіцер // Слово Просвіти. – 2016. – 18–24 серп. – С. 6.

пішак на кучминій шахівниці 
Це вже не таємниця кучминого двору: навіть Янукович – був усього 
лише пішаком на кучминій шахівниці. 

Яворівський В. На майдані / В. Яворівський // Літературна Україна. – 
2005. – 31 берез. – С. 3.

поганий батько
[Не буває поганих дітей, бувають погані батьки.] Із влади вийшла по-
гана мати, а з Януковича – поганий батько…

Рахманін С. Чайка на ім’я Євромайдан [Електронний ресурс] / Сергій 
Рахманін // ZN.UA : інтернет-версія газети. – 2013. – 29 листоп. – Режим 
доступу: http://gazeta.dt.ua/internal/chayka-na-im-ya-yevromaydan-_.
html (дата запиту: 23.12.2013). – Назва з екрана. 

політичний труп
Політичний труп [Віктор Янукович] “оживає” – вочевидь, реанімова-
ний Кремлем та ФСБ – і в своєму майже півторагодинному спічі мора-
лізує про неприняття кровопролиття…

Чорна Г. Політичний труп повертається: що означає з’ява втеклого 
Януковича на телеекранах України / Галина Чорна // Свобода. – 2016. 
– 1–7 груд. – С. 3.

послідовний кандидат у президенти
Нагадаємо, у “послідовного” штабу “послідовного” кандидата в пре-
зиденти [Віктора Януковича] це вже третя [телевізійна] версія.

Волошка Л. Двоє в одному “ящику” / Леся Волошка // Голос України. 
– 2004. – 12 листоп. – С. 2.

потенційний “Президент”
До речі, можна підкинути потенційному “Президентові” [Вікторові 
Януковичу] ще одну ідею: надати, скажімо, Володимирові Путіну ста-
тус “другого державного Президента України”.

Кріт З. Тому що НЕ патріот / Зоряна Кріт // Україна молода. – 2004. – 
29 верес. – С. 3.

поціновувач “поетеси Ахмєтової”
Пригадалася опублікована в “Літ. Україні” ще в часи поціновувача “по-
етеси Ахмєтової” Януковича цікава стаття “Ти знаєш, що ти – Стус? 
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Ти знаєш про це чи ні?” (“Літературна Україна” за 28 березня 2013 
року) Тараса Марусика…

Яковенко М. По кому подзвін Шевкому? / Микола Яковенко // Літера-
турна Україна. – 2015. – 15 січ. – С. 4.

правитель від баланди
Останній [правитель Янукович] узагалі і від шапок, і від баланди…

Малко Р. Петровська доба: про Порошенка без ілюзій [Електронний 
ресурс] / Роман Малко // Тиждень.ua : сайт вид. – 2014. – 29 трав. 
– Режим доступу: http://tyzhden.ua/Politics/111034 (дата запиту: 
20.06.2014). – Назва з екрана.  

правитель від шапок
Останній [правитель Янукович] узагалі і від шапок, і від баланди…

Там само.

православний Президент
Митрополит Ілларіон наказав кліру в найближчу неділю у своїх про-
повідях закликати паству голосувати за “православного Президента” 
Януковича. 

Сятиня М. Влада і Церква в Україні: обрії майбутнього / Михайло 
Сятиня // Україна молода. – 2005. – 12 трав. – С. 5.

предводитель донецьких
Навіть давні судимості предводителя “донецьких” [Віктора Янукови-
ча] в уявленні … його іміджмейкерів … мусять “ріднити”, зближувати 
Януковича з народом: мовляв, із ким не буває…

Неїжмак В. “Істинно народний” Прем’єр / Василь Неїжмак // Україна 
молода. – 2004. – 23 берез. – С. 3.

президент з двома ходками “на зону”
...отримати президента з двома ходками “на зону” [Віктора Янукови-
ча] – це для країни, яка хай навіть суто декларативно прямує в Європу, 
солідний мінус. 

Кріт З. “Єдиний кандидат” від “зони”? / Зоряна Кріт // Україна моло-
да. – 2004. – 28 квіт. – С. 3.

президент-зрадник
Треба було терпіти … президента-зрадника [Віктора Януковича]. 

Павличко Д. Вовк, але не з лісу / Дмитро Павличко // Слово Просвіти. 
– 2015. – 19–25 лют. – С. 5.

президент-пахан
Злочинний світ в Україні брав безпосередню участь у державному 
керівництві за президента-пахана Януковича.

Караванський С. Роздуми над мукачівською бучею / Святослав Кара-
ванський // Слово Просвіти. – 2015. – 23–29 лип. – С. 5.
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президент тітушок

Його я бачу й світові відкрию: 
То – снайпер, то – тітушок президент [Віктор Янукович].

Павличко Д. Снайпер / Дмитро Павличко // Небесна сотня : антологія 
майданівських віршів. – Вид. друге, доп. – Чернівці : Букрек, 2014. – 
С. 235.

президент-убивця

Президент-убивця [Віктор Янукович] разом зі своїми поплентачами 
поставили себе в статус кримінальних злочинців, як, наприклад, Міло-
шевич чи Караджич. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 69.

президент у законі

Ще немає офіційного результату, ще не названо легітимного перемож-
ця, а провладного кандидата [Віктора Януковича] вже визнали прези-
дентом в законі.

Костенко Л. В. Записки українського самашедшого / Ліна Костенко. – 
Вид. 5-е. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – С. 391.

прем’єр-рецидивіст

У тамтешніх опозиційних газетах замість “прем’єр-міністр” уже зло-
втішно пишуть “прем’єр-рецидивіст” [Віктор Янукович].

Костюков А. Кремль здав Владивосток замість Києва / Анатолій Кос-
тюков // Україна молода. – 2004. – 31 лип. – С. 3.

прислужник Москви

Безперечно, Майдан, який здобув перемогу над прислужником Мо-
скви, тираном Януковичем, – це за нових часів найвидатніша подія в іс-
торії не лише України, а й усієї Європи, яка добре розуміла, що допоки 
Україна перебуває під промосковською владою, не може почуватися в 
повній безпеці. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 476.

пріснопам’ятний хам

Мене вразило й те, як Аймурзаєв разом з Олегом Волошиним, чинов-
ником команди пріснопам’ятного Хама [Віктора Януковича],  пома-
хом руки розправилися з очільниками УНР: “неудачники”.

Дениско Г. Темнота Аймурзаєвих проти Петлюри / Ганна Дениско 
// Літературна Україна. – 2016. – 11 лют. – С. 12.
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провладний кандидат
Ще немає офіційного результату, ще не названо легітимного перемож-
ця, а провладного кандидата [Віктора Януковича] вже визнали пре-
зидентом в законі.

Костенко Л. В. Записки українського самашедшого / Ліна Костенко. – 
Вид. 5-е. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – С. 391.

продукт русофільської та промосковської традиції
Янукович є продуктом “русофільської” та “промосковської” тради-
ції…

Кузьо Т. Шелест і Щербицький, Кучма і Янукович [Електронний ресурс] 
/ Тарас Кузьо // Українська правда. Блоги. – 2012. – 1 верес. – Режим 
доступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/kuzyo/4c7d8dbb0275b/
view_print/ (дата запиту: 14.11.2016). – Назва з екрана.

проросійський представник донецького клану
…комуністи радше підтримають ... проросійського представника до-
нецького клану [Віктора Януковича], ніж інтелігентного й орієнтовано-
го на народ, але “не свого” Ющенка. 

Голосуватиму за Ющенка – чесну й порядну людину…: кримський ко-
муніст звернувся до Петра Симоненка з відкритим листом // Україна 
молода. – 2004. – 17 листоп. – С. 6.

простий донбаський хлопець, який зробив себе сам
Словом, куди там усіляким “чистеньким” “білим комірцям” до “про-
стого донбаського хлопця [Віктора Януковича] , який зробив себе сам”. 

Кріт З. “Єдиний кандидат” від “зони”? / Зоряна Кріт // Україна моло-
да. – 2004. – 28 квіт. – С. 3.

простий донецький хлоп
Зате взявся [Віктор Янукович] активно викривати змову підступних 
буржуїв Ющенка й Кучми проти простого донецького хлопа [Віктора 
Януковича]. 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 488. 

простий донецький хлопець
Утім, коли з парламентської трибуни вперше прозвучала інформація 
про те, що чинний Прем’єр на зорі несвідомої юності зґвалтував жінку, 
симпатики В. Ф. [Віктора Януковича] тут же стали доводити, що сказа-
не – не більше, ніж обурливий наклеп, що нічого подібного біографія 
“простого донецького хлопця” не містить.

Лебідь Н. Кримінальне шило в президентському мішку / Наталія Ле-
бідь // Голос України. – 2004. – 11 листоп. – С. 5.
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просто тому що лідер
А не боїться страшних яєць не мисливець, автогонщик, колишній “зек” 
і просто “тому що лідер” Янукович, а його тендітна й слабка (тому що 
жінка) політична опонентка Юлія Тимошенко.

Кріт З. Політики і яйця / Зоряна Кріт // Україна молода. – 2004 – 
28 верес. – С. 5.

протеже Кремля
Прогнозовані результати українських виборів у Росії таки виправдали-
ся: “протеже” Кремля [Віктор Янукович] на усіх дільницях Росії набрав 
більше голосів, ніж його основний опонент – Ющенко.

Ткачук М. Президент московських біґбордів / Марина Ткачук // Голос 
України. – 2004. – 2 листоп. – С. 7.

протеже Путіна
Владімір Владімірович не лише здійснив два агітаційних візити в Укра-
їну, але й двічі привітав свого протеже [Віктора Януковича] з перекон-
ливою перемогою на виборах.

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 448.

проукраїнський політик, а не проросійський
Янукович повинен показувати, що він проукраїнський політик, а не 
проросійський : [інтерв’ю з російським опозиціонером, колишнім депу-
татом Держдуми Геннадієм Гудковим] [Електронний ресурс] // Кореспон-
дент.net. – 2012. – 2 груд. – Режим доступу: http://ua.korrespondent.net/ukraine/
politics/1432657-yanukovich-povinen-pokazuvati-hcho-vin-proukrayinskij-politik-
a-ne-prorosijskij-gudkov (дата запиту: 15.10.2016). – Назва з екрана.

“проффесор” Моріарті
Бублик М. Остання підлість “проффесора Моріарті” [Віктора Януко-
вича] / Михайло Бублик // Україна молода. – 2005. – 24 лют. – С. 2.

 “проффесор од політичної філології”
Чого не зробиш задля завоювання симпатій електорату, навіть станеш 
“проффесором” од політичної філології [Віктор Янукович].

Слабошпицький М. Помаранчева революція, або Разом нас багато!.. 
/ Михайло Слабошпицький // Літературна Україна. – 2004. – 9 груд. 
– С. 1.

“проффесор шапкознімальних наук”
[Проффесор – найпоширеніше поганяло Януковича Віктора Федорови-
ча, спричинене заповненням анкети на пост Президента України 2004.] 
... народ надав йому звання “Проффесор шапкознімальних наук”… 
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Проффесор [Електронний ресурс] // Луркмоар вики. – 2011. – 16 січ. 
– Режим доступу: http://uk.lurkmore.wikia.com/wiki/Проффесор (дата 
запиту: 29.01.2011). – Назва з екрана.

прямий агент Москви
Для них [Віктора Януковича та Миколи Азарова] як прямих агентів 
Москви сонце вставало та сідало з дзвіниць Московського патріархату. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 137.

путінський лакей
Хижа Москва напала на нас у фатальні дні, коли путінський лакей … 
Янукович утік зі свого високого крісла в Росію… 

Сидоренко Б. Потрібна перемога / Борис Сидоренко // Голос України. 
– 2016. – 23 листоп. – С. 10.

путінський ставленик
Безумовно, не без фінансових вливань з Московії, не без московських 
політтехнологів, за допомогою олігархічних ЗМІ, історії з “фаберже” та 
фальсифікацій посаду Президента України обійняв путінський став-
леник [Віктор Янукович]. 

Шпіцер В. Наступного Президента маємо готувати вже сьогодні / Ва-
силь Шпіцер // Слово Просвіти. – 2016. – 18–24 серп. – С. 6.

Робін Гуд навпаки
Тимошенко Ю. Янукович – Робін Гуд навпаки: забирає у бідних, дає 
багатим [Електронний ресурс] / Юлія Тимошенко // УНІАН : інформ. агент-
ство. – 2011. – 17 черв. – Режим доступу: http://www.unian.ua/politics/508248-
yanukovich-robin-gud-navpaki-zabirae-u-bidnih-dae-bagatim.html (дата запиту: 
15.11.2016). – Назва з екрана.

ростовський біженець
Але оскільки ростовський біженець [Віктор Янукович] з’явився перед 
українцям під приводом допиту, люди поставилися до цього досить 
лояльно.

Олещук П. Повернення ростовського втікача [Електронний ре-
сурс] / Петро Олещук // Новое время. – 2016. – 26 листоп. – Режим 
доступу: http://nv.ua/ukr/opinion/oleschuk/povernennja-rostovskogo-
vtikacha-290245.html (дата запиту: 28.11.2016). – Назва з екрана.

ростовський вигнанець
Скільки разів говорив: задіяти до хатніх робіт ростовського вигнанця. 
[Нехай виправдовує дармові харчі.] 

Луценко В. Видіння крізь дрімоту: пародійно-асоціативний шкіц / Во-
лодимир Луценко // Літературна Україна. – 2016. – 5 трав. – С. 9.
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ростовський втікач 

Ростовський втікач [Віктор Янукович] заявив, що покарав усіх винних 
за розгін 30 листопада. 

Кусок Т. Янукович в суді заявив про можливу причетність Льовочкіна 
[Електронний ресурс] / Тетяна Кусок // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2016. – 28 листоп. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
news/2016/11/28/7128191/ (дата запиту: 28.11.2016). – Назва з екра-
на.

руйнівник усього цінного, що наша держава здобула за правління 
Кравчука, Кучми, Ющенка

…ви [Вікторе Янукович] були … руйнівником всього цінного, що наша 
держава здобула за правління Кравчука, Кучми, Ющенка.

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 469.

руль опозиції
Значно меншу кількість, проте не менш яскраву за емоційним забарв-
ленням, становлять перифрази імен інших сучасних політичних діячів: 
гарант Конституції, великий пасічник (Віктор Ющенко) … руль опозиції, 
лідер біло-блакитних (Віктор Янукович)…

Кобзар А. Найпомітніші фігури сучасного політичного життя крізь 
призму перифразу (за матеріалами ЗМІ) [Електронний ресурс] / 
А. Кобзар // Матеріали П’ятої науково-практичної конференції “Жур-
налістська освіта на Сумщині : набутки й проблеми” (27–28 травня 
2009 року). – Режим доступу: http://vuzlib.com.ua/articles/book/16039-
JUvіlejj_mikoli_gogolja_na_st/5.html  (дата запиту: 09.12.2016). – Назва 
з екрана.

свій у дошку хлопець

Прикметно, що головною “фішкою” … розлогих панегіриків стало пред-
ставлення “великого дона” [Віктора Януковича] в образі свого в дошку 
хлопця. 

Неїжмак В. “Істинно народний” Прем’єр / Василь Неїжмак // Україна 
молода. – 2004. – 23 берез. – С. 3.

сильна і вольова людина, яка зуміла піднятися з самих низів

У цьому матеріалі, фрагменти з якого розміщені на сайті інтернет-ви-
дання “Українська правда”, пан Московченко розсипається в комп-
ліментах “сильній і вольовій людині”, яка “зуміла піднятися з самих 
низів”...

Кріт З. “Єдиний кандидат” від “зони”? / Зоряна Кріт // Україна моло-
да. – 2004. – 28 квіт. – С. 3.
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сирота, який виріс у дитячому будинку, однак зумів подолати складний 
шлях до Прем’єр-міністра

Прикметно, що головною “фішкою” … розлогих панегіриків стало 
представлення … [Віктора Януковича] в образі сироти, який “виріс у 
дитячому будинку, однак зумів подолати складний шлях до Прем’єр-
міністра”.

Неїжмак В. “Істинно народний” Прем’єр / Василь Неїжмак // Україна 
молода. – 2004. – 23 берез. – С. 3.

слуга Кремля
[Тільки не до Януковича!] Це слуга Кремля! 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 344.

слуга Москви
[Янукович не є український політик.] Це слуга Москви. 

Там само. – С. 324.

слухняна кремлівська маріонетка
Він [Віктор Янукович] як слухняна кремлівська маріонетка розпускав 
УІНП під головуванням академіка Юхновського і оголосив, що органі-
зованого голодомору-геноциду 1932–33 років не було. 

Тернистий шлях до незалежності: діалог із Олесем Шевченком [вів 
Юрій Пригорницький] // Літературна Україна. – 2016. – 18 серп. – С. 5.

слухняний васал
Обвал, масштабна руйнація сектору безпеки і оборони, галопуюча 
корупція і відверта зрада національних інтересів відбулися саме під 
час режиму В. Януковича, який фактично перетворився в слухняного 
васала… 

Богдан В. Про наболіле : збірка / Василь Богдан. – Полтава, 2016. – 
С. 17.

совкова безлика антинаціональна мара московського прислужника
Янукович – це “каліка”, совкова безлика антинаціональна мара мос-
ковського прислужника. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 352.

Соловей-розбійник 
І звісно, нікого не залишив байдужим фінал дебатів, коли Ющенко та 
Янукович потисли одне одному руки – таке собі рукостискання Іллі 
Муромця [Віктора Ющенка] і Солов’я-розбійника [Віктора Януковича] 
перед рішучим герцем за стольний град Київ…
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Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 504. 

“сонцеликий” кандидат на пост Президента від влади
Пізніше з’ясувалося, що умовний чобіт “сонцеликого” кандидата на 
пост Президента від влади [Віктора Януковича] наступив і на іншу, 
значно потужнішу, “базарну” артерію обласного центру.

Неїжмак В. Нечистий четвер / Василь Неїжмак // Україна молода. – 
2004. – 27 серп. – С. 4.

спадкоємець Кучми
Янукович усвідомлюється громадянами як спадкоємець Кучми. 

Полохало Володимир: “Потенціал Ющенка більший, ніж у Янукови-
ча” [Електронний ресурс] // Закарпаття.ru. – Режим доступу: http:
//www.zakarpattia.ru/node/2968 (дата запиту: 17.05.2016). – Назва 
з екрана.

справжній мужик 
Дивилася телевізор, читала газети, і зрозуміла, що Віктор Федорович 
справжній мужик, у нас тут таких якраз бракує… 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 322. 

“срібний призер чемпіонату двобою з траурними вінками” 
[Проффесор – найпоширеніше поганяло Януковича Віктора Федоро-
вича, спричинене заповненням анкети на пост Президента України 
2004.] Ще що, народ надав йому звання … “Срібний призер чемпіона-
ту двобою з траурними вінками”.

Проффесор [Електронний ресурс] // Луркмоар вики. – 2011. – 16 січ. 
– Режим доступу: http://uk.lurkmore.wikia.com/wiki/Проффесор (дата 
запиту: 29.01.2011). – Назва з екрана.

ставленик агресивного донецького клану
Двічі арештант [Віктор Янукович],  липовий “проффесор” через два 
“ф”, ставленик агресивного донецького клану мав лише виконати 
роль детонатора ситуації.

Яворівський В. На майдані / В. Яворівський // Літературна Україна. – 
2005. – 31 берез. – С. 3.

ставленик влади 
А збентежив її [дружину іноземного дипломата] висловлений із сер-
йозним виразом на обличчі чорний жарт журналістки “Україна моло-
да” про те, що якби не команда опозиційного кандидата в президен-
ти Віктора Ющенка, яка старанно фальсифікувала вибори й зводила 
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наклепи на кришталево чистого по відношенню до своїх опонентів 
ставленика влади Віктора Януковича… 

Шовкун Л. Чорніше чорного піару… / Леся  Шовкун // Голос України. – 
2004. – 11 листоп. – С. 4.

ставленик Москви
Половина – Схід і Південь голосуватиме за ставленика Москви Януко-
вича, а Захід і Центр – за Тимошенко. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. – 
Т. 2. – С. 357–358.

стокілограмовий прем’єр, атакований студентом-яйцештовхальником 
Дмитром Романюком

Чому стокілограмовий прем’єр, атакований студентом-яйцештов-
хальником Дмитром Романюком, втратив свідомість? 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 153. 

схожий на Кучму наступник
Президент Кучма знайшов собі схожого на себе наступника.

Фундзюк В. Обоє рябоє / Валентин Фундзюк // Україна молода. – 
2004. – 17 листоп. – С. 10.

так званий єдиний кандидат від влади
Останній місяць перед офіційним стартом виборчої кампанії засвідчив 
цікаві тенденції в “розкрутці” так званого “єдиного кандидата від 
влади” [Віктора Януковича].

Беспалько В. “Маніловщина” від Януковича / Віктор Беспалько 
// Україна молода. – 2004. – 1 лип. – С. 4.

такий собі “пахан” провінційного масштабу
Він [Віктор Янукович] – такий собі “пахан” провінційного масштабу.

Янукович є “паханом” провінційного штибу, – Саакашвілі [Електрон-
ний ресурс] // ZIK : Західна інформ. корпорація. – 2016. – 26 листоп. 
– Режим доступу: http://zik.ua/news/2016/11/26/yanukovych_ie_
pahanom_provintsiynogo_shtybu__saakashvili_998205 (дата запиту: 
12.12.2016). – Назва з екрана.

татуйований кандидат від влади 
[“Так!” – народному кандидату в Президенти В. Ющенку!] “Ні!” – та-
туйованому кандидату від влади В. Януковичу – сказали мешкан-
ці мого села, мого району, моєї області, віддавши велику перевагу 
В. Ющенку в день виборів 31 жовтня.

Фундзюк В. Обоє рябоє / Валентин Фундзюк // Україна молода. – 
2004. – 17 листоп. – С. 10.
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те, що взагалі не надається до евфонічної вимови чи спроби пристойної 
аналогії

…Янукович – те, що взагалі не надається до евфонічної вимови чи 
спроби пристойної аналогії. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 32.

тиран та васал Москви
[Тепер і Путлєру не до сміху.] Як і тирану та васалу Москви – Януко-
вичу. 

Чорногуз О. Сміх заради миру! / Олег Чорногуз // Літературна Україна. 
– 2016. – 17 листоп. – С. 16. 

той, що хамом в зоні звали 
Кого ви, суки, захищали?
Того, що хамом в зоні звали [Віктора Януковича]!

Бондаренко В. Придурки, “півники”, “орли” / Володимир Бондаренко 
// Небесна сотня : антологія майданівських віршів. – Вид. друге, доп. 
– Чернівці : Букрек, 2014. – С. 38. 

той, що шапки віднімав
Кого ви, суки,захищали?
Того, що шапки віднімав [Віктора Януковича]?

Там само.

ТОМУ ЩО [тому що] 
[З якої причини піарщики Януковича вирішили написати допоміжний 
сполучник гіпертрофованими літерами, залишається загадкою.] Але в 
результаті прізвисько “ТОМУ ЩО” раз і назавжди закріпилося за Вікто-
ром Федоровичем. 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 83. 

ТОМУ ЩО [тому що] боягуз
Тому що – боягуз [Віктор Янукович]? 

Лебідь Н. Кримінальне шило в президентському мішку / Наталія Ле-
бідь // Голос України. – 2004. – 11 листоп. – С. 5.

ТОМУ ЩО [тому що] “вибір-2004”
За версією Григорія Омельченка, депутата від блоку Тимошенко, ТОМУ 
ЩО “вибір-2004” [Віктор Янукович] – боягуз, якого він (Омельченко) не 
зустрічав за все своє життя.

Там само.
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ТОМУ ЩО [тому що] географф
[“Я получил благословение старцев на Афоне в Иерусалиме … ” – Віктор
Янукович.] Взагалі-то гора Афон знаходиться у Греції. ТОМУ ЩО гео-
графф [Віктор Янукович]?

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 337. 

тому що ґвалтівник
Волошка Л. Янукович не стане президентом. Тому що ґвалтівник / Леся 
Волошка // Голос України. – 2004. – 3 листоп. – С. 3.

тому що злякався
Іванів Д. Тому що злякався [Віктор Янукович] / Данило Іванів // Голос 
України. – 2004. – 6 листоп. – С. 1.

тому що опозиційний Я.
“При цьому спад [економіки] відбувається на тлі зростання інфляції: її 
показники сягнули максимальної за останні 5 років величини”, – обу-
рюється тому що опозиційний Я. [Віктор Янукович]. 

Кріт З. Антидепресанти / Зоряна Кріт // Україна молода. – 2005. – 
29 квіт. – С. 4.

ТОМУ ЩО [тому що] послідовний
Хоча й там [у таборі провладного кандидата] на перемогу “тому що 
послідовного” [Віктора Януковича] щиро й віддано працюють далеко 
не всі.

Донцов С. Не все так добре в нашому “Доні” / Стас Донцов // Україна 
молода. – 2004. – 2 верес. – С. 4.

ТОМУ ЩО “ПРОФФЕСОР” тому що “проффесор”
[А ще Янукович учився в Українській академії зовнішньої торгівлі. Саме 
там він, напевно, й отримав наукову ступінь – “доктор экономічних 
наук”. Узагалі-то літери “э” в українській мові немає. Але, напевно, ака-
деміку трьох академій видніше.] ТОМУ ЩО “ПРОФФЕСОР”.

Тому що “проффесор” [Електронний ресурс] // Українська прав-
да : сайт газети. – 2004. – 21 верес. – Режим доступу: http:
//www.pravda.com.ua/news/2004/09/ 21/3002574/ (дата запиту: 
25.09.2004). – Назва з екрана.

ТОМУ ЩО [тому що] сильний духом
Чому [Віктор Янукович] в лікарні ховався – тому що сильний духом.

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 175.
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ТОМУ ЩО [тому що] сміливий
Чому Янукович упав – тому що сміливий.

Там само.

ТОМУ ЩО [тому що] справедливий
Чому [Віктор Янукович] звинуватив у всьому Ющенка – тому що спра-
ведливий.

Там само.

ТОМУ ЩО [тому що] чоловік
[Питання вірменському радіо: чи буде дружина Віктора Януковича піс-
ля успішного аншлагівського дебюту продовжувати кар’єру гуморист-
ки?] Відповідь: напевно, ні, ТОМУ ЩО чоловік не дозволить дружині 
досягти більшого кар’єрного зростання, аніж він сам.

Там само. – С. 426.

торпеда, яку будь-якої миті запустить Кремль
А Янукович – торпеда, яку будь-якої миті запустить Кремль. 

Фуйор В. Про Януковича без жартів [Електронний ресурс] / Валерій 
Фуйор // День : сайт газети. – 2016. – 26 листоп. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/pro-yanukovycha-bez-zhartiv (дата 
запиту: 30.11.2016). – Назва з екрана.

тупий захланний гауляйтер
Уже під час жахливого побиття “Беркутом” беззбройних студентів на 
Майдані усі мешканці нашої країни побачили, які церкви з рідним на-
родом, а яка й далі фарисействує та служить кремлівському карликові 
[Володимирові Путіну] та … тупому захланному гауляйтерові [Вікто-
рові Януковичу]. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 137.

турботливий батько українського олімпізму
Окресливши певні орієнтири в медальних здобутках, Янукович на 
Олімпіаді фактично поставив на кін своє реноме “турботливого 
батька” українського олімпізму… 

Дим Н. Дав йому сили “Олімп”? / Нестор Дим // Україна молода. – 
2004. – 1 верес. – С. 1.

український диктатор 
Український диктатор [Віктор Янукович] встановив в країні свої, бан-
дитсько-гестапівські “закони”.

Шкіряк З. Усі диктатори закінчують погано: Янукович – не виклю-
чення [Електронний ресурс] / Зорян Шкіряк // Gazeta.ua. – 2013. 
– 18 січ. – Режим доступу: http://gazeta.ua/blog/35909/usi-diktatori-
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zakinchuyut-pogano-anukovich-ne-viklyuchennya?mobile=true (дата 
запиту: 14.11.2016). – Назва з екрана.

український Квіслінг
Взявши на себе роль українського Квіслінга, [Віктор Янукович] сховав-
ся від народного трибуналу в Росії. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 65.

український Кеннеді 
Янукович – український Кеннеді. 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 168. 

улюблений шеф Гані Герман
Раніше він [Анатолій Дімаров] тільки чорнила виливав з вікон на голо-
ву директора школи та важкі каменюки підкладав їй у дамську сумку, а 
тепер зневажив на весь світ Ганю Герман і її улюбленого шефа [Віктора 
Януковича]. 

Наш Дімаров. Статті. Інтерв’ю. Спогади. Листи. Присвяти / упоряд. 
Євдокія Дімарова. – К. : Фенікс, 2015. – С. 266. 

уособлення страшного зла для України і всіх можливих небезпек
Всіх їх сконсолідував у ненависті до себе Віктор Янукович – уособлення 
страшного зла для України і всіх можливих небезпек. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 107.

фанат норкових шапок 
У нас і досі за президента вбивця-мисливець, фанат норкових шапок 
[Віктор Янукович].

Андрухович Ю. Тварини? [Електронний ресурс] / Юрій Андрухович 
// ТСН : сайт інформ. агентства. – 2012. – 27 листоп. – Режим доступу: 
http://ru.tsn.ua/analitika/tvarini.html (дата запиту: 15.11.2016). – Назва 
з екрана.

феняязичний індивід
Цей, за висновком доменників “феняязичний” індивід [Віктор Януко-
вич], який належно не володіє ні державною українською, ні росій-
ською, раптом поривається запровадити російську другою держав-
ною, додавши ще подвійне громадянство з Росією. 

Слабошпицький М. Помаранчева революція, або Разом нас багато!.. 
/ Михайло Слабошпицький // Літературна Україна. – 2004. – 9 груд. 
– С. 1.



Ìèêîëà ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ

436

фігурант кількох кримінальних справ 

– Попередній президент Віктор Янукович, який … є фігурантом кіль-
кох кримінальних справ, зокрема, щодо перевищення ним повнова-
жень від листопада 2013 року до лютого 2014 року і за масові вбивства 
активістів Майдану, а також за фактом захоплення державної влади в 
2010 році, також неодноразово був на Афоні.

Трегубова Я. Ми молимося за мир в Україні – афонські ченці в Ки-
єві [Електронний ресурс] / Ярослава Трегубова // Радіо Свобода 
: сайт інформ. служби. – 2016. – 19 верес. – Режим доступу: http:
//www.radiosvoboda.org/a/28000331.html (дата запиту: 01.12.2016). – 
Назва з екрана.

фольклорний герой № 1

[Деякі хитромудрі діячі в найрадикальніший спосіб змінили свої пе-
реконання, інші вирішили піти на відпочинок.] А фольклорний герой 
№ 1, легендарний Віктор Федорович – той, за власним зізнанням, уза-
галі почав після виборів “третє життя”.

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 7.

хароший парєнь

А про що розмовляти з Драчем, який у газеті “День” вихваляє поета, 
харошева парня Януковича?

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 393.

хрещений батько мафії

Це був подарунок Клюєвим від хрещеного батька мафії – Януко-
вича, певно, за те, що Сергій Клюєв по-сімейному оформив на себе 
“Міжгір’я”, а Андрій Клюєв – інший маєток Януковича – “Мис Айя” в 
Криму.

Чорновол Т. Мафія – смертна [Електронний ресурс] / Тетяна Чорно-
вол // Цензор.НЕТ : інформ. агентство. – 2016. – 13 берез. – Режим 
доступу: http://censor.net.ua/resonance/378748/mafya_smertna (дата 
запиту: 24.11.2016). – Назва з екрана.

цар несправжній 
Щербина С. Цар несправжній [Віктор Янукович] [Електронний ре-
сурс] / Сергій Щербина, Сергій Лямець // Українська правда : сайт га-
зети. – 2013. – 23 лют. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/
publications/2013/02/23/362853/view_print/ (дата запиту: 15.11.2016). – Назва 
з екрана.
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чинний (для Путіна і Росії) Президент України
Спершу він там [у Росії] виконуватиме обов’язки чинного (для Путіна і 
Росії) Президента України й інвестора терористів, а вже далі спеціаль-
но для нього зберігається вакансія гастарбайтера. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 122.

чоловік поважний, із біографією
Чоловік він [Віктор Янукович] поважний, з біографією.

Костенко Л. В. Записки українського самашедшого / Ліна Костенко. – 
Вид. 5-е. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – С. 252.

шанувальник російської воєнної звитяги
…[Меморіальна хвоя] падала на нього [Віктора Януковича],  згорбле-
ного в позі вірного шанувальника російської воєнної звитяги (о, то був 
пророчий знак! Як для Януковича, так і для згаданої звитяги. Не сумні-
ваймося в останньому)…

Пригорницький Ю. Новий уряд і стара корупція / Юрій Пригорниць-
кий // Літературна Україна. – 2014. – 11 груд. – С. 7.

“шестірка” донецького клану
[А кому ж було вірити?] Безграмотному рецидивісту Януковичу – “шес-
тірці” донецького клану? 

Яворівський В. На майдані / В. Яворівський // Літературна Україна. – 
2006. – 6 лип. – С. 3.

щось глибоко безпрецедентне в усій європейській політичній практиці
…Янукович – … щось глибоко безпрецедентне в усій європейській по-
літичній практиці. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 32.

“ядиний” кандидат 
Те місце, куди саме завів партію під час президентських виборів її лі-
дер, “ядиний” кандидат Віктор Янукович, його підлеглі в останній час 
називають словами, які в людних місцях і тим більш, на театральній 
сцені говорити негоже. 

Кущ П. Куди ти ведеш нас, “Сусанін-герой?” / Павло Кущ // Україна 
молода. – 2005. – 1 берез. – С. 4.

яйце дурнувате
Вставай, Україно! Вставай вже до бою, поки бандити не керують то-
бою. Бо прийде до влади яйце дурнувате [Віктор Янукович] й тобі, 
Україно, … ніколи не встати.

СМС-повідомлення
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ßíóêîâè÷ Ëþäìèëà

винахідниця “американських валянків” і “наколотих апельсинів”
Перли з її [Людмили Янукович] промови моментально стали 
невід’ємною частиною українського політичного фольклору, а сама ви-
нахідниця “американських валянків” і “наколотих апельсинів” сприй-
малися широкими народними масами мов такий собі гібрид Задорно-
ва, Жванецького, Петросяна і Вєрки Сєрдючки.

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 417.

винахідниця наколотих апельсинів
…З часом набутком сатиричного фольклору стали й інші одіозні діячі – 
голова ЦВК Ківалов-Кидалов, кремлівський володар Путін-ВВП, мер у 
кепці Юрій Лужков, винахідниця наколотих апельсинів Людмила Яну-
кович…

Там само. – С. 5.

гібрид Задорнова, Жванецького, Петросяна і Верки Сердючки
Перли з її промови моментально стали невід’ємною частиною україн-
ського політичного фольклору, а сама винахідниця “американських ва-
лянків” і “наколотих апельсинів” сприймалася широкими народними 
масами мов такий собі гібрид Задорнова, Жванецького, Петросяна і 
Верки Сердючки.

Там само. – С. 417.

дружина-гумористка 
Янукович спробував прихилити до себе симпатії глядачів щирою опо-
відкою про свою дружину-гумористку. 

Там само. – С. 504. 

затята першовідкривачка американських валянок
Телепоєдинок “американської шпигунки” Катерини Ющенко-Чумачен-
ко й затятої першовідкривачки американських валянок Людмили 
Янукович мав стати направду захопливим видовищем. 

Там само. – С. 419–420. 

одна з найяскравіших фігур вітчизняного політикуму
Жінка провладного кандидата примудрилася стати однією з найяскра-
віших фігур вітчизняного політикуму, змусивши українських вибор-
ців вкотре реготати до кольок.

Там само. – С. 416.
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ßíóêîâè÷ Â³êòîð ³ Òàáà÷íèê Äìèòðî

суміш вульгарності й цинізму
Ефект метелика ми відчули, коли президентом став … Віктор Янукович, 
а міністром освіти … Табачник, така суміш вульгарності й цинізму. 

Пагутяк Г. Німим отверзуться уста… / Галина Пагутяк // Слово Просві-
ти. – 2016. – 1–7 груд. – С. 5.

ßíóêîâè÷ Îëåêñàíäð 

син-стоматолог президента-втікача
Проте він [Ігор Гуменюк] уже давно покинув справи, а фактичним 
власником електростанцій є Олександр Янукович, той самий син-
стоматолог президента-втікача. 

Ущипніть себе, бо то не сон: Україна заплатила Януковичу-молодшо-
му 200 мільйонів гривень. Куди дивиться уряд, який випрошує по сві-
ту кредити? // Свобода. – 2015. – 19–25 лют. – С. 7.

Янукович-молодший
Як пише “Укррудпром”, уже наступного дня після затвердження такої 
постанови Янукович-молодший звернувся до Окружного адміністра-
тивного суду Києва зі скаргою на дії Вовка. 

Там само.

ßðåñüêî Íàòàë³ÿ

американка українського походження 
Міністерство фінансів, яке нещодавно очолила американка україн-
ського походження Наталія Яресько (квота “Самопомочі”), активно 
взялося до “стабілізації” фінансової системи – рекомендувало внести 
зміни до законодавства з метою оптимізації державних витрат.

Басараб Л. Пенсійний зашморг на шиї українців / Леся Басараб // Сво-
бода. – 2014. – 18–24 груд. – С. 1.

міністр-варяг
Так, російській замість української навіть при виконанні своїх безпо-
середніх обов’язків надають перевагу не тільки міністри-“варяги” 
(серед трійки – Айварас Абромавічус, Олександр Квіташвілі, Наталія 
Яресько – українською на достатньому рівні для спілкування володіє 
тільки остання), але і глава МВС Арсен Аваков.

Сачук С. Ідеали майдану виставили на політичний торг? [Електронний 
ресурс] / Степан Сачук // Волинь : незалежна громад.-політ. газ. – 
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2011. – 12 трав. – Режим доступу: http://archive.volyn.com.ua/printver.
php?rub=4&article=0&arch=397 (дата запиту: 15.05.2011). – Назва з 
екрана.

міністр-іноземка
Пенсійний зашморг на шиї українців: Міністр-іноземка (квота “Само-
помочі”) пропонує підвищити пенсійний вік для чоловіків та жінок до 
65 років 

Басараб Л. Пенсійний зашморг на шиї українців / Леся Басараб // Сво-
бода. – 2014. – 18–24 груд. – С. 1.

ßðîø Äìèòðî 

великий і жахливий провідник руху
А великий і жахливий провідник руху Дмитро Ярош, якщо вірити вої-
нам Останкінської телевежі, лідирував на дочасних президентських 
виборах в Україні (37%), хоч насправді він набрав усього 0,7% (високі 
цифри “накрутили” хакери).

Шебеліст С. І стає маразмом “навіки разом”: братня любов і дружба 
народів – нове дихання старої технології Кремля / Сергій Шебеліст 
// Рідний край : альманах Полтавського національного педагогічного 
університету. – 2016. – № 1 (34). – С. 47.

ідеологічний побратим Тягнибока
З аналогічною тезою виступив і його [Олегя Тягнибока] ідеологічний 
побратим, лідер “Правого сектора” Дмитро Ярош.

Шевченко Л. Вектори без Віктора: геополітичні концепції канди-
датів у президенти [Електронний ресурс] / Леся Шевченко // Тиж-
день.ua : сайт вид. – 2014. – 11 квіт. – Режим доступу: http:
//tyzhden.ua/Politics/107323 (дата запиту: 12.04.2014). – Назва з екрана.  

ßöåíêî Àíòîí

батько Тендерної палати
До того ж виявилося, що за кермом цього “скарбу на колесах” сидів 
Антон Яценко, депутат від БЮТ, якого називали “батьком Тендерної 
палати”.

“Бентлі” проти ВАЗа [Електронний ресурс] // Україна молода : сайт га-
зети. – 2010. – 30 черв. – Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/
number/1684/116/59488/ (дата запиту: 31.10.2016). – Назва з екрана.

хресний батько тендерної мафії 
Активний учасник державних тендерів, він [Юрій Іванющенко] ризикує 
розгубити частину коштів у схемах хресного батька тендерної мафії 
[Антона Яценка].



Ïîë³òè÷íå ñüîãîäåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè

441

Чорновол Т. Реінкарнація тендерної мафії [Електронний ресурс] / Те-
тяна Чорновол // LB.ua. – 2011. – 11 квіт. – Режим доступу: http://lb.ua/
news/2011/04/11/92028_reinkarnatsiya_tendernoi_mafii.html (дата за-
питу: 15.11.2016). – Назва з екрана.

хрещений батько Тендерної палати
Родина “хрещеного батька Тендерної палати” [Антона Яценка] 
виграла 2 мільйони [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт 
газети. – 2012. – 13 серп. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
news/2012/08/13/6970765/ (дата запиту: 15.11.2016). – Назва з екрана.

чистий і білий, як айсберг в океані
Нині депутат Партії Регіонів Антон Яценко знову чистий й білий, як ай-
сберг в океані.

Чорновол Т. Реінкарнація тендерної мафії [Електронний ресурс] / Те-
тяна Чорновол // LB.ua. – 2011. – 11 квіт. – Режим доступу: http://lb.ua/
news/2011/04/11/92028_reinkarnatsiya_tendernoi_mafii.html (дата за-
питу: 15.11.2016). – Назва з екрана.

ßöåíþê Àðñåí³é

бойовий кролик
“Бойовий кролик” веде війну проти своїх можливих конкурентів на на-
ступних парламентських виборах. 

“Бойовий кролик” Яценюк здав Власенка як склотару [Електронний 
ресурс] // LTdaily.info : Новини Тернополя. – 2013. – 22 берез. – Ре-
жим доступу: http://ltdaily.info/news/bojovyj-krolyk-yatsenyuk-zdav-
vlasenka-yak-sklotaru/ (дата запиту: 25.03.2013). – Назва з екрана.

відставлений спікер
Відставлений спікер, пообіцявши депутатам повернутися, але “вже в 
іншій ролі”, шукає спонсорів і симпатиків новітнього партійно-політич-
ного проекту…

Венцковський А. … І чиї ми діти? / Анатолій Венцковський // Літера-
турна Україна. – 2009. – 22 січ. – С. 3.

головний переговорник від імені Майдану з Януковичем 
Кличко, Яценюк, Тягнибок були головними переговорниками від імені 
Майдану з Януковичем. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 248.

другий Янукович 
15 липня близько трьох сотень активістів пройшли центральними ву-
лицями Херсона, вигукуючи гасла “Український газ – українцям, укра-



Ìèêîëà ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ

442

їнська земля – українцям!” “Арсеній Петрович – другий Янукович!”, “Ні 
– тарифному терору!”, “Банду геть!” тощо. 

Кричалка: “Арсеній Петрович – другий Янукович”: українці далі вихо-
дять на вулиці з протестами // Свобода. – 2015. – 23–29 лип. – С. 2.

кишеньковий прем’єр у руках усемогутніх олігархічних кланів
Намагаючись наповнити бюджет, витягуючи останні гроші з кишень 
українців, Арсеній Яценюк показав себе не як реформатор, а як ки-
шеньковий прем’єр у руках всемогутніх олігархічних кланів.

Вітів А. Бюджетні плани Кабміну глибоко антинародні / Анатолій Вітів 
// Свобода. – 2014. – 11–17 груд. – С. 2.

кіндер-сюрприз
Значно меншу кількість, проте не менш яскраву за емоційним за-
барвленням, становлять перифрази імен інших сучасних політичних 
діячів: гарант Конституції, великий пасічник (Віктор Ющенко) … кіндер-
сюрприз (Арсеній Яценюк)…

Кобзар А. Найпомітніші фігури сучасного політичного життя крізь 
призму перифразу (за матеріалами ЗМІ) [Електронний ресурс] / 
А. Кобзар // Матеріали П’ятої науково-практичної конференції “Жур-
налістська освіта на Сумщині : набутки й проблеми” (27–28 травня 
2009 року). – Режим доступу: http://vuzlib.com.ua/articles/book/16039-
JUvіlejj_mikoli_gogolja_na_st/5.html  (дата запиту: 09.12.2016). – Назва 
з екрана.

кролік Сєня
Значно меншу кількість, проте не менш яскраву за емоційним забарв-
ленням, становлять перифрази імен інших сучасних політичних діячів: 
гарант Конституції, великий пасічник (Віктор Ющенко) … кролік Сєня … 
(Арсеній Яценюк)…

Там само.

молодий (хоча й не наймолодший) спікер
Молодий (хоча й не наймолодший) спікер і, як уважають, чи не най-
перспективніший український політик [Арсеній Яценюк] запрошує “до 
розмови та дій, щоб подолати першочергових 17 викликів за 17 років 
Незалежної України”.

Венцковський А. … І чиї ми діти? / Анатолій Венцковський // Літера-
турна Україна. – 2009. – 22 січ. – С. 3.

найкращий прем’єр
Як з’ясувалося, вислів нашого “найкращого прем’єра” про “уряд камі-
кадзе” був абсолютно правдивим.

Посміхніться // Свобода. – 2014. – 18–24 груд. – С. 12.
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очільник “уряду камікадзе”

Балюк Н. Очільник “уряду камікадзе” [Арсеній Яценюк] “кулі в лоб” собі 
не пустить … [Електронний ресурс] / Наталія Балюк // Високий Замок Online. 
Блоги. – 2015. – 30 листоп. – Режим доступу: http://wz.lviv.ua/blogs/150302-
ochilnyk-uriadu-kamikadze-kuli-v-lob-sobi-ne-pustyt (дата запиту: 03.12.2015). – 
Назва з екрана.

прем’єр-мародер

Від самого ранку під будівлею парламенту – оголошений заздалегідь 
пікет ВО “Свобода” “Прем’єра-мародера [Арсенія Яценюка] під трибу-
нал”, на який прийшли численні небайдужі кияни. 

Як олігархи Яценюка рятували, або Щуряча метушня на тлі грандіоз-
ної “прихватизації” // Свобода. – 2016. – 18–24 лют. – С. 3.

Фронтовий Кролик

…Режим Шоколадного Зайця та Фронтового Кролика [Арсенія Яценю-
ка] не міг не усвідомлювати, що сьогодні навіть у країнах із деспотич-
ними диктатурами за звичайні оціночні судження та відеозвернення 
до президента через соцмережі ніхто за ґрати на 15 років не кидає.

Руслан Коцаба: Навіть якщо врахувати артистизм Порошенка та його 
знання англійської, все одно треба визнати, що барига у ньому пере-
міг політика : [інтерв’ю з Русланом Коцабою записала Галина Плачин-
да] [Електронний ресурс] // МИР. – 2015. – 5 жовт. – Режим доступу: 
http://iamir.info/9ruslan-kotsaba-navit-yakshho-vrahuvati-artistizm-
poroshenka-ta-jogo-znannya-anglijskoyi-vse-odno-treba-viznati-shho-
bariga-u-nomu-peremig-politika (дата запиту: 07.10.2015). – Назва з 
екрана. 

хлопчик-виручалочка

Є, звичайно, “хлопчик-виручалочка” Арсеній Яценюк, котрого прези-
дент вже одного разу намагався десантувати у партійні структури.

Мустафін О. Партійний розлад [Електронний ресурс] / Олексій Мус-
тафін // ZN.UA : інтернет-версія газети. – 2007. – 7 груд. – Режим до-
ступу: http://gazeta.dt.ua/POLITICS/partiyniy_rozlad.html (дата запиту: 
14.10.2010). – Назва з екрана. 

чи не найперспективніший український політик

Молодий (хоча й не наймолодший) спікер і, як уважають, чи не найпер-
спективніший український політик [Арсеній Яценюк] запрошує “до 
розмови та дій, щоб подолати першочергових 17 викликів за 17 років 
Незалежної України”

Венцковський А. … І чиї ми діти? / Анатолій Венцковський // Літера-
турна Україна. – 2009. – 22 січ. – С. 3.
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ІІ.СЕМАНТИЧНИЙ ТИП 

 “СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК”
Àâòîìàéäàí (ÀâòîÌàéäàí)

знак сучасності, модерності протесту
Дмитро Булатов уособлював Автомайдан, що став знаком сучасності, 
модерності протесту. 

Токмань Г. Майдан: сторінка живої історії / Ганна Токмань. – 3-тє вид., 
випр. і доповн. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2016. – С. 51.

український середній клас
Слухайте, АвтоМайдан – це був український середній клас.

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 71.

Àíåêñîâàíèé Êðèì 

анексована територія 
Дехто з росіян не поїде в Крим через те, що це анексована територія. 

Світанок Н. “Це анексована територія”: росіяни не хочуть їхати на 
відпочинок у Крим [Електронний ресурс] / Наталія Світанок // Преса 
України. – 2016. – 11 берез. – Режим доступу:  http://uapress.info/uk/
news/show/122731 (дата запиту: 20.12.2016). – Назва з екрана.  

де-факто частина Росії
За попередніми підсумками, у Молдові промосковський кандидат Ігор 
Додон, який заявляв, що анексований Крим де-факто є частиною Ро-
сії, набирає 55,45% підтримки…

Легше не буде. Ворог працює. Вибори у Молдові й Болгарії: перема-
гають промосковські кандидати // Свобода. – 2016. – 17–23 листоп. 
– С. 3.
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досить специфічний регіон
Крим досить специфічний регіон…

Світлична В. Випробування Кримом: в автономії на підтримку Віктора 
Ющенка піднімаються і українці, і росіяни, і татари, і навіть об’єднані 
есдеки / Віра Світлична // Україна молода. – 2004. – 17 черв. – С. 6.

нова Придністровська республіка
Її [Москви] програма: перетворити Крим, відтак Донбас у нові “При-
дністровські республіки”…

Паламар А. Чому ми, українці, одної крові? : роздуми над недолею 
/ Арсен Паламар. – К. : Видавничий центр “Просвіта”. – 2008. – С. 26.

окупована Росією територія
Президент має надати чіткий стратегічний план звільнення всіх окупо-
ваних Росією територій [ЛНР, ДНР, Крим] – Андрій Тетерук [Електро-
нний ресурс] // Gazeta.ua. – 2017. – 7 лют. – Режим доступу:  http://gazeta.ua/
articles/politics/_prezident-maye-nadati-chitkij-strategichnij-plan-zvilnennya-vsih-
okupovanih-rosiyeyu-teritorij-andrij-teteruk/751227 (дата запиту: 08.02.2017). – 
Назва з екрана.

окупована територія 
Крим – окупована територія, Росія – країна-окупант, – Генасамб-
лея ООН [Електронний ресурс] // Цензор.НЕТ : інформ. агентство. – 2016. – 
16 листоп. – Режим доступу: http://ua.censor.net.ua/news/415156/krym_
okupovana_terytoriya_rosiya_krayinaokupant_genasambleya_oon (дата запиту: 
20.12.2016). – Назва з екрана.  

окупований півострів 
Відправитися влітку на курорти окупованого півострова [Криму] ви-
словили бажання лише кілька респондентів.

Світанок Н. “Це анексована територія”: росіяни не хочуть їхати на 
відпочинок у Крим [Електронний ресурс] / Наталія Світанок // Преса 
України. – 2016. – 11 берез. – Режим доступу:  http://uapress.info/uk/
news/show/122731 (дата запиту: 20.12.2016). – Назва з екрана.  

окупована проросійськими бойовиками територія України
Окуповані Росією та проросійськими бойовиками території України 
[“ЛНР”, “ДНР”, Крим] [Електронний ресурс] // Ukraine Under Attack : ін-
форм. ресурс про війну в Україні. – 2016. – 8 черв. – Режим доступу:  http://
ukraineunderattack.org/13510-okupovani-rosiyeyu-ta-prorosijskymy-bojovykamy-
terytoriyi-ukrayiny.html (дата запиту: 08.06.2016). – Назва з екрана.

путінський “рай”
Ноги не ходять, та коли допекло, з путінського “раю” [Криму] можна 
втекти навіть в інвалідній колясці. 

Яновський С. З путінського “раю” тікають навіть інваліди / Сергій 
Яновський // Голос України. – 2016. – 16 листоп. – С. 11.
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рана російської душі
Зате вона постійно трубить про те, що Крим – це рана російської душі. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 62.

тимчасово окупована територія 
“Уперше в офіційних документах ООН Росія визнається державою-оку-
пантом, а Автономна Республіка Крим  та місто Севастополь  тимчасо-
во окупованою територією”.

Резолюція ООН щодо Криму: у документі Росію визнано державою-
окупантом [Електронний ресурс] // УНІАН : інформ. агентство. – 2016. 
– 16 листоп. – Режим доступу: http://www.unian.ua/politics/1626176-
rezolyutsiya-oon-schodo-krimu-u-dokumenti-rosiyu-viznano-derjavoyu-
okupantom.html (дата запиту: 20.12.2016). – Назва з екрана.  

частково окупована Московією Україна
Втім, з плином часу до Петра Олексійовича назбиралася низка запи-
тань “чому”: він, Президент частково окупованої Московією України 
[Криму], продовжує, як власник Ліпецької фабрики “Рошен”, платити 
окупантові податки…

Шпіцер В. Наступного Президента маємо готувати вже сьогодні / Ва-
силь Шпіцер // Слово Просвіти. – 2016. – 18–24 серп. – С. 6.

Àíòèìàéäàí

зовнішній ворог Майдану
[Майдан став моделлю держави, яка має зовнішнього ворога.] І цим 
зовнішнім ворогом, хоч як парадоксально це звучить, є антимайдан. 

Якимчук Л. “Майдан – це пілотна модель ідеальної держави, якої в 
нас ніколи не було” [Електронний ресурс] / Любов Якимчук // День : 
сайт газети. – 2014. – 7 лют. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/
article/ukrayinci-chitayte/maydan-ce-pilotna-model-idealnoyi-derzhavi-
yakoyi-v-nas-nikoli-ne-bulo (дата запиту: 13.12.2016). – Назва з екрана.

“Áåðêóò” 
(ï³äðîçä³ë ì³ë³ö³¿ îñîáëèâîãî 

ïðèçíà÷åííÿ ó ñêëàä³ ÌÂÑ Óêðà¿íè)

чорноберкутна зграя
Але зламали заповідь “Не вбий!” кийками чорноберкутної зграї: під-
палюють, ламають, убивають!
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Олик Л. Горить / Любов Олик // Небесна сотня : антологія майданів-
ських віршів. – Вид. друге, доп. – Чернівці : Букрек, 2014. – С. 92.

яничари у формі “Беркута”
А ще й парадокс: яничари в формі “Беркута” били тих, хто підтриму-
вав владу й Президента, бо ж майже два роки гарант зі своєю коман-
дою трубили в усі труби, що європейському вибору альтернативи не-
має і що Україна підпише асоціацію з Євросоюзом. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 21.

Á³ëîðóñü

Пхеньян у Європі
Плануючи звести нову АЕС, Білорусь претендує на роль “Пхеньяна в 
Європі”?

Полинська Т. Атомна мрія Лукашенка / Тіна Полинська // Україна мо-
лода. – 2005. – 3 лют. – С. 5.

Áî¿ çà ²ëîâàéñüê 

друга після Чорнобиля національна трагедія
Бійці зазначили, що після Чорнобиля Іловайськ – це друга за масшта-
бами національна трагедія України, й нарікають, що за неї досі ніхто 
не покараний. 

Апостолов О. “Кіборги” з Полтавщини: “Треба було просто вижити, 
щоб повернутися додому” / Олег Апостолов // Коло. – 2015. – 19–
25 лют. – С. 10.

Áóäèíîê ïðîôñï³ëîê 
ó Êèºâ³ 18 ëþòîãî 2014 ðîêó 

смолоскип, що горів на Майдані
Палаючий Будинок профспілок став смолоскипом, що горів на 
Майдані.

Токмань Г. Майдан: сторінка живої історії / Ганна Токмань. – 3-тє вид., 
випр. і доповн. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2016. – С. 72.
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Áþäæåò Óêðà¿íè

спільна “священна корова” уряду і парламенту
…ніхто і не збирався буква до букви виконувати витратну частину бю-
джету – цієї спільної “священної корови” уряду і парламенту. 

Борисова Т. Усе навкруги державне, усе навкруги – моє / Тетяна Бори-
сова // Україна молода. – 2004. – 21 верес. – С. 6.

Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè

Верховна зРада
Політик з Рівненщини Юрій Луценко вважає, що антитерористична 
операція має початися з Верховної зРади, де має бути закритий фонтан 
антиукраїнської істерії та брехні.

Політик з Рівненщини вважає, що антитерористичну операцію потріб-
но починати з Верховної зРади [Верховної Ради] [Електронний ресурс] 
// TakeInfo.net. – 2014. – 17 трав. – Режим доступу: http://takeinfo.
net/news/view/politik_z_rivnenschini_vvaja_scho_antiteroristichnu_
operatsiyu_potribno_pochinati_z_verhovno_zradi (дата запиту: 
17.05.2014). – Назва з екрана.

верховна огида
Автор, правда, не пояснює, яким чином ці зміни внести в Конституцію 
та інші Закони, адже нинішня ВЕРХОВНА ОГИДА [Верховна Рада], та й 
наступна, судячи з прийнятого під себе закону про вибори, їх точно не 
прийме… 

Олекра О. Верховна огида [Електронний ресурс] / Олег Олекра 
// Стрий.net : інформ. простір Стрийщини. – 2017. – 12 лют. – Ре-
жим доступу: https://www.stryi.net.ua/verhovna-ogyda/ (дата запиту: 
12.12.2017). – Назва з екрана.

верховний “литвинарник”
[З чого розпочати? Звичайно, що не зі створення ще однієї, чергової 
200-ої з “гаком” партії.] Бо від цих партій, блоків та їх пришелепкуватих 
керманичів, мета яких за будь-що попасти у “верховний литвинарник” 
[Верховна Рада], – вже нудить навіть тих, хто любить гречку “на дур-
няк”.

Хавлюк М. Золота стежка корпоративного солідаризму [Електронний 
ресурс] / Михайло Хавлюк // Отинія. – 2010. – 26 верес. – Режим до-
ступу: http://otyniya.com.ua/node/24 (дата запиту: 30.09.2010). – На-
зва з екрана. 

збіговисько бариг
“Теперішня Верховна рада – це збіговисько бариг, яких потрібно звідти 
вигнати волею народу…”, – додав Саакашвілі.
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Міхеїл Саакашвілі оголосив про створення нової політичної пар-
тії [Електронний ресурс] // Вголос. – 2016. – 11 листоп. – Режим 
доступу: http://vgolos.com.ua/news/miheil_saakashvili_ogolosyv_
pro_stvorennya_novoi_politychnoi_partii_235156.html (дата запиту: 
11.12.2016). – Назва з екрана.

збіговисько клоунів-мільйонерів під куполом Грушевського
Невмирущий П. Перший рік Ради: збіговисько клоунів-мільйонерів під 
куполом Грушевського [Верховна Рада] [Електронний ресурс] / Панко Не-
вмирущий // АНТИКОР : нац. антикорупційний портал. – 2015. – 27 листоп. – Ре-
жим доступу: http://antikor.com.ua/articles/74772-pershij_rik_radi_zbigovisjko_
klouniv-miljjoneriv_pid_kupolom_grushevsjkogo (дата запиту: 30.11.2015). – 
Назва з екрана.

збіговисько кнопкодавів
Влада перетворила парламент на збіговисько кнопкодавів [Електрон-
ний ресурс] // Тиждень.ua : сайт вид. – 2010. – 7 жовт. – Режим доступу: http:
//tyzhden.ua/News/15554 (дата запиту: 07.10.2010). – Назва з екрана.

збіговисько кон’юнктурників
Відмовившись заборонити в’їзд в Україну московським гастролерам, 
парламент показав себе збіговиськом кон’юнктурників та малоросів.

Депутат: Сьогодні парламент показав, що схожий на “малоросійську 
колегію” [Електронний ресурс] // Вголос. – 2016. – 6 жовт. – Режим 
доступу: http://vgolos.com.ua/news/deputat_sogodni_parlament_
pokazav_shcho_shozhyy_na_malorosiysku_kolegiyu_229686.html?print 
(дата запиту: 06.10.2016). – Назва з екрана.

збіговисько московських прислужників-малоросів
Таким чином [відмовою затвердити законопроект про заборону га-
стролей російським артистам, які публічно не висловилися проти пу-
тінської агресії щодо України] ми де-факто отримали підтвердження, 
що в нас немає національного найвищого законодавчого органу, а є 
лише збіговисько … московських прислужників-малоросів.

Там само.

зборище дресированих коней
FEMEN: Верховна Рада – зборище дресированих коней [Електронний ре-
сурс] // News One. – 2012. – 12 груд. – Режим доступу: http://newsone.com.ua/
suspilstvo/femen-verxovna-rada-zborishhe-dresirovanix-konej.html (дата запиту: 
15.12.2012). – Назва з екрана.

зборище кримінальних авторитетів
Верховна Рада перетворилася на зборище кримінальних авторите-
тів.

“Бютівець” визнав, що Рада – це “зборище кримінальних авторите-
тів” [Електронний ресурс] // Gazeta.ua. – 2010. – 17 груд. – Режим до-
ступу: http://gazeta.ua/articles/politics/_quotbyutivecquot-viznav-scho-
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rada-ce-quotzborische-kriminalnih-avtoritetivquot/365464 (дата запиту: 
18.12.2010). – Назва з екрана.

зборище путчистів
...ви [Андрію Парубій] просто перетворюєте Верховну Раду не те що в 
цирк, а це просто зборище путчистів, які плювати хотіли на Консти-
туцію, які плювати хотіли на закони, а яким цікава тільки одна єдина 
річ у цьому житті – їхня власна кишеня і кишеня їхніх олігархічних гос-
подарів.

Юрій Володимирович Левченко : виступ на засіданні Верховної Ради 
України від 14 квітня 2016 року [Електронний ресурс] // Рада : Громад-
ська мережа ОПОРА. – 2016. – Режим доступу: https://rada.oporaua.
org/deputaty/deputati/pozafraktsiini/4418-levchenko-yurii-volodymyrov
ych?vystupy=1&keyword=верховної (дата запиту: 25.06.2016). – Назва 
з екрана.

зборище шулерів, які на догоду колоніальній адміністрації фальшують за-
кони

…Верховна Рада України перетворилася на зборище шулерів, які на до-
году колоніальній адміністрації фальшують закони… 

Звернення НРУ до народу Україн: “Станьмо на захист державного 
суверенітету і життя людей!” [Електронний ресурс] // Рух. – 2017. – 
22 січ. – Режим доступу: http://www.nru.org.ua/pro-partiiu/zaiavy-i-
zvernennia/419-zvernennia-nru-do-narodu-ukrainy-stanmo-na-zakhyst-
derzhavnoho-suverenitetu-i-zhyttia-liudei (дата запиту: 18.02.2017). 
– Назва з екрана.

інститут обслуговування політичного режиму Президента Віктора Януковича
М.Томенко наголосив, що Верховна Рада України перетворилася з 
представницького органу народу на інститут обслуговування полі-
тичного режиму Президента Віктора Януковича.

Томенко подав у відставку [Електронний ресурс] // УНІАН : інформ. 
агентство. – 2012. – 4 лип. – Режим доступу: https://www.unian.
ua/politics/669281-tomenko-podav-u-vidstavku.html (дата запиту: 
10.03.2017). – Назва з екрана.

лідер народної недовіри
Верховна Рада – лідер народної недовіри // Свобода. – 2017. – 9–15 лют. 
– С. 7.

малоросійська колегія
Депутат: Сьогодні парламент показав, що схожий на “малоросійську 
колегію” [Електронний ресурс] // Вголос. – 2016. – 6 жовт. – Режим досту-
пу: http://vgolos.com.ua/news/deputat_sogodni_parlament_pokazav_shcho_
shozhyy_na_malorosiysku_kolegiyu_229686.html?print (дата запиту: 06.10.2016). 
– Назва з екрана.
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парламент “імені баби Палажки”
Глибока некультурність, безголів’я в побудові держави, анархія і не-
гаразди, духовна темрява вчорашніх совків породжують у парламен-
ті “імені баби Палажки” взаємну неприязнь і ворожнечі, заздрість 
і інтриги. 

Паламар А. Чому ми, українці, одної крові? : роздуми над недолею 
/ Арсен Паламар. – К. : Видавничий центр “Просвіта”. – 2008. – С. 237.

парламент Янекового розливу
16-го числа парламент Янекового розливу,
 навіть не рахуючи голосів (!), 
схвалив закон-дракон, що всіх можна брати.

Бондаренко С. Майдани і магнати : поеми-кліпи / Станіслав 
Бондаренко. – К. : Український пріоритет, 2014. – С. 98.

такий собі елітний клуб російсько-єврейських мільйонерів та мільярдерів
Верховна Рада – це такий собі елітний клуб російсько-єврейських 
мільйонерів та мільярдерів.

Щербань П. М. Брак націоналізму дається взнаки / П. М. Щербань 
// Літературна Україна. – 2009. – 3 груд. – С. 1. 

театр, де головні ролі грають члени Партії регіонів і “тушки”, що перейшли 
до неї

Саме народ, бо український парламент – театр, де головні ролі гра-
ють члени Партії регіонів і “тушки”, що перейшли до неї, а представ-
ники опозиції – статисти, на чиї голоси ніхто не звертає уваги. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 449.

Âåðõîâíèé Ñóä Óêðà¿íè

другий Центрвиборчком
До речі, сторона Януковича вустами вірного прихильника “кандидата 
від влади” Степана Гавриша вже встигла звинуватити опозиціонера у 
надмірній кількості представлених документів, які буцімто перетво-
рять Верховний Суд на другий Центрвиборчком.

Лебідь Н. Судотерапія адмінресурсу? / Наталія Лебідь // Україна мо-
лода. – 2004. – 30 листоп. – С. 2.

театр абсурду 
Поінколи під час трансляцій Верховного суду з ескападами Вітрен-
ко, Марченко, Чорновола й Шуфрича виникало враження театру 
абсурду... 
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Слабошпицький М. Пейзаж після Революції / Михайло Слабошпиць-
кий // Літературна Україна. – 2005. – 3 лют. – С. 1.

Âèáîðè â Óêðà¿í³

великі перегони
Впевнений, що саме подібна агітація за Віктора Ющенка “від дверей 
до дверей” на наступних президентських виборах і всеохопний на-
дійний контроль за ходом великих перегонів [президентських виборів 
2004 року] з боку найчисельнішої команди його прихильників забез-
печать нашу спільну перемогу.

Неїжмак В. Рецепт від Солов’я / Василь Неїжмак // Україна молода. – 
2004. – 2 черв. – С. 5.

власна українська виборча арифметика
Голова парламентської комісії Олександр Зінченко у своєму виступі 
перед Верховною Радою спеціально зауважив, що мукачівські події 
виявили новітні технології фальсифікації виборчого процесу, з’явилася 
“власна українська виборча арифметика”.

Карнаух М. Суцільне Палермо / Микола Карнаух // Україна молода. – 
2004. – 9 черв. – С. 4.

розгул напівдемократії
А дехто з київських спостерігачів навіть назвав побачене [перебіг пре-
зидентських виборів 2004 року] тут [у 136-ому окрузі Одеси] “розгулом 
напівдемократії”.

Аксанюк М. Різьблення “болгаркою” у виконанні влади / Михайло 
Аксанюк // Україна молода. – 2004. – 2 черв. – С. 3.

Âèáîðè íà Äîíáàñ³ 2 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó

виборчий фарс 2 листопада
Виборчий фарс 2 листопада [вибори на Донбасі] ставить під величез-
ну загрозу зриву весь мирний процес, старту якого ми добилися ціною 
колосальних надзусиль.

Олійник М. Віддані на глум окупантам / Марія Олійник // Слово Про-
світи. – 2014. – 6–12 листоп. – С. 2.

овочеве голосування
Активність терористів, які продовжують порушувати режим припинен-
ня вогню, в день “овочевого голосування” [вибори на Донбасі] дещо 
зменшилася.

Там само.
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Â³äåîäîïèò Â³êòîðà ßíóêîâè÷à 
ó ñïðàâ³ ªâðîìàéäàíó (ïî ñêàéïó) 

дуже погана затія з усіх точок зору
Не знаю, в яку розумну голову прийшла думка погодитися на допит 
Януковича по скайпу, але це дуже погана затія з усіх точок зору.

Фуйор В. Про Януковича без жартів [Електронний ресурс] / Валерій 
Фуйор // День : сайт газети. – 2016. – 26 листоп. – Режим доступу: 
https: //day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/pro-yanukovycha-bez-zhartiv (дата 
запиту: 05.12.2016). – Назва з екрана.

Âñåóêðà¿íñüêèé êàíàë – “5 êàíàë”

єдина чесна кнопка телебачення
Ви як людина, безпосередньо причетна до єдиної “чесної” кнопки те-
лебачення, не боїтеся, що перед виборами “5-й” прикриють?

Петро Порошенко: Я готовий пожертвувати всім // Україна молода. – 
2004. – 17 черв. – С. 4–5.

Âñåóêðà¿íñüêå îá’ºäíàííÿ “Áàòüê³âùèíà”

політична сила, яка позиціонує себе як патріотична
І на хвилі того, що вона [Надія Савченко] перший номер у “Батьківщи-
ні”, тобто в політичній силі, яка позиціонує себе як патріотична, була 
в якийсь період народним героєм, поки не почала робити свої заяви. 

Пригорницький Ю. Сеанс одночасної гри (в Чапаєва) / Юрій Пригор-
ницький // Літературна Україна. – 2016. – 22 груд. – С. 12.

щуряча стая Юлії Тимошенко
Сергій Пашинський, який втягнув Тетяну Чорновол у брудну політичну 
оборудку, – один з найодіозніших махінаторів у щурячій стаї Юлії Тимо-
шенко [Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”].

Спасіченко О. Тетяна Чорновол: дівчинка за викликом депутата Па-
шинського [Електронний ресурс] / Ольга Спасіченко // Національне 
бюро розслідувань України. – 2012. – 30 лип. – Режим доступу: http://
nacburo.org/?p=3836 (дата запиту: 01.08.2012). – Назва з екрана.

Âñåóêðà¿íñüêå îá’ºäíàííÿ “Ñâîáîäà”

найдієвіша організована сила Революції
Ми стали найдієвішою організованою силою Революції (це під-
тверджують об’єктивні дослідження незалежних експертів – ред.): 



Ìèêîëà ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ

454

57 сотників самооборони, 41 свободівець координував майдани на 
місцях; найбільше у нас також, на жаль, загиблих – 19 у Небесній Сотні 
та понад 100 поранених.

Олег Тягнибок: “Перемога у війні з Москвою – історичне завдання 
українських націоналістів” // Свобода. – 2015. – 12–18 лют. – С. 2.

Âóëèöÿ Ãðóøåâñüêîãî 
21 ãðóäíÿ 2013 ðîêó 

найгарячіша точка України

З повагою і тривогою спостерігала … за потоком людей, які весь день 
рікою йшли по Грушевського, зупинялись на годину-дві, ніби вистою-
вали варту, потім залишали найгарячішу точку України, а на їх місце 
приходили інші. 

Токмань Г. Майдан : сторінка живої історії / Ганна Токмань. – 3-тє вид., 
випр. і доповн. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2016. – С. 41.

Ãàçåòà “Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà â Óêðàèíå” 

бастіон “русского мира”

Окремо скажу про такий бастіон “русскаво міра”, як “Комсомольская 
правда в Украине”. 

Пилипчук Д. Розбойники, людоїди правду побороли… / Дмитро 
Пилипчук // Слово Просвіти. – 2016. – 1–7 груд. – С. 4.

Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ 
“Óêðà¿íñüêèé âèá³ð”

проросійська організація

Стало відомо, що до її складу [робочої групи] увійдуть перший заступ-
ник голови СБУ, керівник Антитерористичного центру при СБУ Василь 
Грицак, а також … очільник проросійської організації “Український ви-
бір” Віктор Медведчук.

Тягнибок О. Принизлива поступка окупантам та “п’ятій колоні” / Олег 
Тягнибок // Свобода. – 2015. – 1–7 січ. – С. 7.
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Äåðæàâíèé êîì³òåò òåëåáà÷åííÿ 
é ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè

одна з найкорумпованіших структур
Також одна з найкорумпованіших структур – Держтелерадіо. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 85.

Äîíáàñ 

антиукраїнський апендикс з особливим регіональним статусом 
Росія забиває … “правдою” “русскава мира”, а Громадське радіо “під-
ливає води” на млин сепаратизму, роблячи з Донбасу якийсь анти-
український апендикс з особливим регіональним статусом і в такий 
спосіб допомагає Путіну творити з мешканців регіону сумнівний субет-
нос, що потребує захисту Росії. 

Пономарів О. Роль державної мови у вихованні / Олександр Понома-
рів // Слово Просвіти. – 2015. – 24–30 груд. – С. 4.

батьківщина не лише Віктора Януковича, а й Володимира Сосюри, Василя 
Стуса, Миколи Руденка, Івана Дзюби, Василя Голобородька

Я свідомий того, що Донбас – батьківщина не лише Віктора Янукови-
ча, а й передусім Володимира Сосюри, Василя Стуса, Миколи Руденка, 
Івана Дзюби, Василя Голобородька.

Борщевський С. Так кого образив Нищук? / Сергій Борщевський 
// Слово Просвіти. – 2016. – 1–7 груд. – С. 4.

всесоюзна кочегарка
[У радянські часи життя Донбасу принципово не змінилося.] В еконо-
мічному плані регіон так і залишився “кочегаркою” – тільки тепер все-
союзною...

Віхров М. Чому саме Донбас піддався сепаратистам [Електронний 
ресурс] / Максим Віхров // Zaxid.net. – 2016. – 16 берез. – Режим 
доступу: http://zaxid.net/news/showNews.do?chomu_same_donbas_
piddavsya_separatistam&objectId=1385955 (дата запиту: 17.03.2016). 
– Назва з екрана.

депресивний регіон
…Замість розквіту Донбас перетворився на депресивний регіон.

Віхров М. Чому саме Донбас піддався сепаратистам [Електронний 
ресурс] / Максим Віхров // Zaxid.net. – 2016. – 16 берез. – Режим 
доступу: http://zaxid.net/news/showNews.do?chomu_same_donbas_
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piddavsya_separatistam&objectId=1385955 (дата запиту: 17.03.2016). 
– Назва з екрана.

друге Придністров’я
В інтерв’ю ЗМІ волонтер та ветеран АТО Родіон Шовкошитний заявив, 
що після легалізації Києвом торгівлі з підконтрольними проросійським 
терористам окупованими територіями Україна де-юре отримає друге 
Придністров’я…

Клименко О. Експерт назвав єдиний шлях недопущення в Украї-
ні другого Придністров’я [Електронний ресурс] / Олена Клименко 
// Replyua. – 2017. – 6 лют. – Режим доступу: http://replyua.net/news/
ato/54534-druge-pridnstrovya.html (дата запиту: 08.02.2017). – Назва 
з екрана.

зона, відома кримінальними розбірками ще від початку 1990-х
[Донбас із його соціальними проблемами нічим не особливий в Укра-
їні. Лише одним … ] Зона ... відома кримінальними розбірками ще від 
початку 1990-х…

Антоненко П. 2015: нові виклики, які перейшли зі старого, 2014-го 
/ Петро Антоненко // Слово Просвіти. – 2015. – 15–21 січ. – С. 5.

зона, що жила за бандитськими поняттями 
[Донбас із його соціальними проблемами нічим не особливий в Укра-
їні. Лише одним … ] Зона, що жила за бандитськими поняттями, ві-
дома кримінальними розбірками ще від початку 1990-х…

Там само.

зона, що породила 4-річне правління в Україні режиму регіоналів, який 
руйнував і сам Донбас

[Донбас із його соціальними проблемами нічим не особливий в Укра-
їні. Лише одним … ] Зона, що … породила 4-річне правління в Україні 
режиму регіоналів, який руйнував і сам Донбас. 

Там само.

найслабше місце української державності
Наступне питання – чому саме Донбас став найслабшим місцем укра-
їнської державності? 

Віхров М. Чому саме Донбас піддався сепаратистам [Електронний 
ресурс] / Максим Віхров // Zaxid.net. – 2016. – 16 берез. – Режим 
доступу: http://zaxid.net/news/showNews.do?chomu_same_donbas_
piddavsya_separatistam&objectId=1385955 (дата запиту: 17.03.2016). 
– Назва з екрана.

наше Придністров’я
Гетьманчук А. Донбас – наше Придністров’я? [Електронний ресурс] 
/ Альона Гетьманчук // Українська правда : сайт газети. – 2014. – 12 листоп. 
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– Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/columns/2014/11/12/505555/ 
(дата запиту: 15.11.2014). – Назва з екрана.

нова Придністровська республіка
Її [Москви] програма: перетворити Крим, відтак Донбас у нові “Придні-
стровські республіки”, після чого Україна сама впаде в її обійми і дасть 
себе – на цей раз навічно – прикувати до російської тєлєгі.

Паламар А. Чому ми, українці, одної крові? : роздуми над недолею 
/ Арсен Паламар. – К. : Видавничий центр “Просвіта”. – 2008. – С. 26.

нове Придністров’я
Нове Придністров’я: в Росії озвучили сценарій заморозки конфлікту на 
Донбасі [Електронний ресурс] // Надзвичайні новини. – 2017. – 12 січ. – Ре-
жим доступу: https://nnovosti.info/news/nove_pridnistrovja_v_rosiji_ozvuchili_
stsenarij_zamorozki_konfliktu_na_donbasi-13575.html (дата запиту: 15.01.2017). 
– Назва з екрана.

оплот чотирирічного режиму регіоналів
…Донбас не міг не вибухнути, адже був оплотом чотирирічного ре-
жиму регіоналів.

Антоненко П. Мінськ: втрачаємо ми Донбас і чи здала Європа Украї-
ну? / Петро Антоненко // Слово Просвіти. – 2015. – 19–25 лют. – С. 2.

сіре Придністров’я
РФ не тільки перетворює Донбас на сіре Придністров’я.

Дуванський І. Невизнані вибори невизнаних республік / Ілько Дуван-
ський // Слово Просвіти. – 2014. – 6–12 листоп. – С. 4.

спеціальна економічна зона з особливими відносинами з ЄС та Росією
Порошенко заявив, що керівництво країни (окрім виняткового стату-
су російської мови та місцевого самоврядування, що вже виписано в 
новому законі) готове надати Донбасу і статус спеціальної економічної 
зони з особливими відносинами з ЄС та Росією. 

Я.Т. Криваве “перемир’я” / Т.Я. // Свобода. – 2015. – 22–28 січ. – С. 5.

сторона донецького “пахана”
Сторона ж [Донбас] донецького “пахана” [Віктора Януковича] обмежу-
ється доставкою в епіцентр подій 2-3 тисяч “біло-синіх”.

Ткачук М. Для чого заслані ці козачки?: як кореспонденти “Україна 
молода” впровадилися в гурти прибульців зі сходу й що з того вийшло 
/ Марина Ткачук, Данило Іванів // Україна молода. – 2004. – 25 листоп. 
– С. 3.

територія особливого статусу
І, провівши “вибори” на території “особливого статусу” [в Донбасі], 
вимагають говорити з Україною на рівних.
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Олійник М. Віддані на глум окупантам / Марія Олійник // Слово Про-
світи. – 2014. – 6–12 листоп. – С. 2.

терористичні недореспубліки
На терористичні недореспубліки [так звані ДНР і ЛНР] очікує гірша 
перспектива, аніж незрозумілий анклав між Україною та Молдовою.

Задністровський О. Донбасові готують долю Придністров’я / Олесь 
Задністровський [Електронний ресурс] // Погляд. – 2016. – 28 лют. 
– Режим доступу: https://pogliad.ua/news/ukraine/donbasovi-gotuyut-
dolyu-pridnistrov-ya-138120 (дата запиту: 03.03.2016). – Назва 
з екрана.

України палаючий Ost
Треба втримати крайній блокпост – 
Хай хоч смерть чи пекельні муки, 
Щоб Вкраїни палаючий Ost [Донбас]
Не скорили Батиєві внуки. 

Гай Г. Із зимової райдуги / Галина Гай // Літературна Україна. – 2016. 
– 29 груд. – С. 7.

украй зрусифікована територія
Донбас … це вкрай зрусифікована територія… 

Антоненко П. 2015: нові виклики, які перейшли зі старого, 2014-го 
/ Петро Антоненко // Слово Просвіти. – 2015. – 15–21 січ. – С. 5.

частково окупована Московією Україна
...з плином часу до Петра Олексійовича назбиралася низка запитань 
“чому”: він [Петро Порошенко], Президент частково окупованої Мос-
ковією України, продовжує, як власник Ліпецької фабрики “Рошен”, 
платити окупантові податки…

Шпіцер В. Наступного Президента маємо готувати вже сьогодні / Ва-
силь Шпіцер // Слово Просвіти. – 2016. – 18–24 серп. – С. 6.

Ядиний край
Утім зрозуміти мешканців “Ядиного” краю [Донбасу] теж можна.

Кущ П. Обирає не Донбас. Обирають за Донбас / Павло Кущ // Україна 
молода. – 2004. – 23 листоп. – С. 9.

Äîíåöüêèé àåðîïîðò

Брестська твердиня 
Не побоюся порівняти Донецький аеропорт з Брестською тверди-
нею… 

Хрипливий І. “Навіть аби назвирати дров, мусили організувати озбро-
єну групу…” / Ігор Хрипливий // Свобода. – 2015. – 5–11 лют. – С. 1.
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Брестська фортеця
Донецький аеропорт – як Брестська фортеця: головні цитати тижня 
[Електронний ресурс] // Слово і діло : головний сайт про політиків. – 2015. – 
17 січ. – Режим доступу: http://www.slovoidilo.ua/articles/6947/2015-01-17/
doneckij-aeroport--kak-brestskaya-krepost-glavnye-citaty-nedeli.html/ (дата запи-
ту: 02.11.2016). – Назва з екрана.

моральний оплот для Донбасу та всієї України
Він [Донецький аеропорт] вважається … моральним оплотом для Дон-
басу та всієї України. 

Хрипливий І. “Навіть аби назбирати дров, мусили організувати озбро-
єну групу…” / Ігор Хрипливий // Свобода. – 2015. – 5–11 лют. – С. 1.

одна з найгарячіших точок АТО
Взимку військові дізналися, що в одній із найгарячіших точок АТО – 
Донецькому аеропорту – потрібні люди, тоді без вагань добровільно 
вирішили піти туди.

Апостолов О. “Кіборги” з Полтавщини: “Треба було просто вижити, 
щоб повернутися додому” / Олег Апостолов // Коло. – 2015. – 19–
25 лют. – С. 10.

своєрідний символ нескореності українських бійців
Донецький аеропорт за час проведення антитерористичної операції 
на Сході України став своєрідним символом нескореності українських 
бійців.

Каплін запропонував присвоїти “кіборгам” звання Героя України 
// Коло. – 2015. – 29 січ. – 4 лют. – С. 12.

символ мужності й сили українського духу
Донецький аеропорт став символом мужності й сили українського 
духу.

Революція Гідності та Вітчизняна війна // Навчальні матеріали онлайн. 
– Режим доступу: http://pidruchniki.com/84263/istoriya/revolyutsiya_
odnosti_vitchiznyana_viyna (дата запиту: 09.03.2017). – Назва з екрана.  

твердиня мужності для Донбасу та всієї України
Він [Донецький аеропорт] вважається твердинею мужності ... для 
Донбасу та всієї України. 

Хрипливий І. “Навіть аби назбирати дров, мусили організувати озброє-
ну групу…” / Ігор Хрипливий // Свобода. – 2015. – 5–11 лют. – С. 1.

моральний оплот для Донбасу та всієї України
Він [Донецький аеропорт] вважається ... моральним оплотом для 
Донбасу та всієї України. 

Там само.
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Äðóãà äåðæàâíà ìîâà 

смерть першої державної мови
На прикладі Білорусі ми бачимо, що друга державна мова – це смерть 
першої державної мови. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 576.

ªâðîìàéäàí

момент великого натхнення для нашого народу, країни, суспільства
Але я й досі вважаю, що Євромайдан – це момент великого натхнен-
ня для нашого народу, країни, суспільства. 

Горбунова О. Немає жодних вершин, які нація не може здолати, 
коли вона в себе вірить / Олена Горбунова // Голос України. – 2016. 
– 22 листоп. – С. 7.

нова революція визволення з-під гніту злочинної влади
…Згадаймо … ЄвроМайдан, який перетворився на … нову революцію 
визволення з-під гніту злочинної влади.

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 267.

паралельна реальність
Для Януковича Євромайдан – паралельна реальність.

Рахманін С. Корок [Електронний ресурс] / Сергій Рахманін // ZN.UA : 
інтернет-версія газети. – 2013. – 20 груд. – Режим доступу: http://
gazeta.dt.ua/internal/korok-_.html (дата запиту: 30.12.2013). – Назва з 
екрана. 

протест гідності
[І тому наприкінці листопада 2013 року Україна вибухнула новим май-
даном – ЄвроМайданом.] ... Це був протест гідності.

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 88.

протест проти дикого цинізму й аморальності тогочасної влади в Україні
[І тому наприкінці листопада 2013 року Україна вибухнула новим май-
даном – ЄвроМайданом.] Це був вибух протесту проти дикого циніз-
му й аморальності тогочасної влади в Україні.

Там само.
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революція в соціальній комунікації
Євромайдан був передусім революцією в соціальній комунікації.

Бондар А. Майдан: життя або смерть [Електронний ресурс] / Ан-
дрій Бондар // Новое время. – 2014. – 21 листоп. – Режим доступу: 
http://nv.ua/project/story-of-maidan-by-bondar.html (дата запиту: 
30.11.2016). – Назва з екрана.

свідомий народний спротив, повстання
…Згадаймо … ЄвроМайдан, який перетворився на свідомий народний 
спротив, повстання…

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 267.

своєрідна мозаїка історичних епох: антична катапульта й середньовічне 
давньоруське віче, козацька демократія та махновська вольниця, барика-
ди Паризької комуни й конспірація Української повстанської армії, євро-
пейські вуличні бої 1960-х і польська “Помаранчева альтернатива” початку 
1980-х

Євромайдан був своєрідною мозаїкою історичних епох: антична ка-
тапульта й середньовічне давньоруське віче, козацька демократія 
та махновська вольниця, барикади Паризької комуни й конспірація 
Української повстанської армії, європейські вуличні бої 1960-х і поль-
ська “Помаранчева альтернатива” початку 1980-х. 

Бондар А. Майдан: життя або смерть [Електронний ресурс] / Ан-
дрій Бондар // Новое время. – 2014. – 21 листоп. – Режим доступу: 
http://nv.ua/project/story-of-maidan-by-bondar.html (дата запиту: 
30.11.2016). – Назва з екрана.

унікальне явище всієї світової історії
Майдан [Революція Гідності] 2013–2014 років – унікальне явище всієї 
світової історії – нехай про ліберальну демократію різне говорять, що 
вона і така і сяка, і принципово – ослаблена – й завжди не ті персонажі 
з’являються на її поверхні. 

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 133.

Æîâòîãàðÿ÷èé êîë³ð

символ кампанії Віктора Ющенка
Жовтогарячий колір … символ кампанії Віктора Ющенка … перекрив 
величезну кількість дорогоцінних піар-заходів штабу Януковича. 

Лиховій Д. Народ і перемога / Дмитро Лиховій // Голос України. – 
2004. – 9 листоп. – С. 5.
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Çàêîí “Ïðî âíåñåííÿ çì³í 
äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè

 ùîäî ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ 
àíòèêîðóïö³éíî¿ ïîë³òèêè”

антикорупційний закон 
Новий “антикорупційний” закон [“Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної 
політики”] перетворює 470 тисяч держслужбовців на кріпаків режиму 
[Електронний ресурс] // Тиждень.ua : сайт вид. – 2013. – 19 лип. – Режим досту-
пу: http://tyzhden.ua/News/84983  (дата запиту: 09.12.2016). – Назва з екрана.

Çàêîí 
“Ïðî çàñàäè äåðæàâíî¿ ìîâíî¿ ïîë³òèêè”

акт правового шахрайства
Васильченко В. Підписаний Литвином мовний законопроект [“Про за-
сади державної мовної політики”] як акт правового шахрайства / Во-
лодимир Василенко // Літературна Україна. – 2012. – 9 серп. – С. 3. 

антидержавний закон радянських міліціонерів Колесніченка й Ківалова
Три роки тому українофоби нас, українців, “развели как котят”, плю-
нувши нам в обличчя антидержавним законом радянських міліціоне-
рів Колесніченка й Ківалова “Про засади державної мовної політики”, 
розчиняючи путь для “русского мира”. 

Ющук І. Розмова про мову / Іван Ющук // Літературна Україна. – 2015. 
– 30 лип. – С. 1.

антиконституційний за своїм змістом закон
Під час пленарного засідання Конституційного суду не лише постійно 
наголошувалося, що закон Ківалова – Колесніченка суперечить Кон-
ституції України, а відтак є антиконституційним за своїм змістом. 

Борщевський С. Дві хвилини й довгі роки: (іще раз про горезвісний 
закон Ка-Ка) / Сергій Борщевський // Літературна Україна. – 2016. – 
22 груд. – С. 3.

антиконституційний закон Ківалова – Колесніченка
Коли в революційному національно-визвольному пориві Верховна 
Рада України 23 лютого 2014 року скасувала антиконституційний за-
кон Ківалова – Колесніченка “Про засади державної мовної політики”, 
деякі високі українські посадовці побоялися, як на це зреагує Схід і Пів-
день України. 

Ющук І. У межах Закону / Іван Ющук // Слово Просвіти. – 2015. – 12–
18 берез. – С. 1.
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антиукраїнський закон Ківалова – Колесніченка
Антиукраїнський закон Ківалова – Колесніченка досі лишається чин-
ним. 

Масенко Л. Мовна політика України. Антиукраїнський закон досі чин-
ний [Електронний ресурс] / Лариса Масенко // Українська правда. Фо-
рум. – 2016. – 2 жовт. – Режим доступу: https://forum.pravda.com.ua/
index.php?topic=938934.0 (дата запиту: 28.11.2016).

антиукраїнський “закон Ка-Ка”
Залишаючи досі чинним цей антиукраїнський “закон Ка-Ка”, який ко-
рінним чином вплинув на мовну концепцію і норми розглядуваного 
нині освітнього законопроекту, теперішні політики, державна бюро-
кратія навіть в умовах розв’язаної Росією війни проти України не усві-
домлюють або не воліють визнати той незаперечний факт, що деукраї-
нізація мовно-культурного простору торує шлях “русскому міру”. 

Філіпчук Г. Українська мова: культурно-освітній вимір національної 
безпеки / Георгій Філіпчук // Слово Просвіти. – 2016. – 27 жовт. – 
2 листоп. – С. 2.

антиукраїнський і антидержавний за суттю закон
То чи може КС України визнати антиукраїнський і антидержавний за 
суттю закон авторства очевидних агентів Москви конституційним?

Як у КС розглядають закон Ківалова – Колесніченка // Свобода. – 2016. 
– 22–28 груд. – С. 7.

банальне перейменування “Закону про мови” сумнозвісного авторства 
Єфремова–Симоненка–Гриневецького

Законопроект України “Про засади державної мовної політики” від 
регіоналів Колесніченка–Ківалова – це банальне перейменування “За-
кону про мови” сумнозвісного авторства Єфремова–Симоненка–Гри-
невецького…

Ірина Фаріон: Рикошет пострілів у мову, або Про дурнів від “язика” 
// Слово Просвіти. – 2012. – 31 трав. – 6 черв. – С. 4.

валуєвський законопроект
Відповідно до цього валуєвського законопроекту [“Про засади дер-
жавної мовної політики”] російську мову … мають намір запровади-
ти в усі царини суспільного життя: у діловодство (ст. 9, 10, 11, 12, 13, 
14), у судочинство (ст. 14–17), в економічну та міжнародну діяльність 
(ст. 18, 19), в освіту, науку, інформатику та культуру (ст. 20–23), у пошто-
вий зв’язок і телекомунікацію (ст. 25), у рекламу та маркування товарів 
(ст. 26).

Фаріон І. Проєкт “Закону про мови” – право на деградацію, дегенера-
цію і яничарство / Ірина Фаріон // Слово Просвіти. – 2010. – 30 верес. 
– 6 жовт. – С. 1–2.
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витвір бездушних політиків і політтехнологів
Ткач Людмила: “Це витвір [Закон “Про засади державної мовної по-
літики”] бездушних політиків і політтехнологів” [спілкувалася Марія 
Вишневська] // Слово Просвіти. – 2012. – 14–20 черв. – С. 14.

ганебний антимовний закон “Кремля, Ківалова й Колесніченка”
Вимагаймо скасування Конституційним Судом ганебного антимовно-
го закону “Кремля, Ківалова й Колесніченка”!

Пилипчук Д. Наша зброя і безпека / Дмитро Пилипчук // Слово Про-
світи. – 2016. – 1–7 груд. – С. 5.

ганебний закон “Ка-Ка”
Добре пам’ятається, як після прийняття ганебного закону “Ка-Ка” ці 
претенденти на гетьманські папахи з’явилися ... під Українським до-
мом, де відбувалися акції протесту. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 12.

горезвісний закон Ка-Ка
Борщевський С. Дві хвилини й довгі роки: (іще раз про горезвісний за-
кон Ка-Ка) / Сергій Борщевський // Літературна Україна. – 2016. – 22 груд. 
– С. 3.

горезвісний закон Ківалова – Колесніченка
Попри перемогу Майдану та війну з Росією, Україна продовжує жити за 
горезвісним законом Ківалова – Колесніченка “Про засади державної 
мовної політики”.

Оснач С. Закон Ківалова – Колесніченка знищив більше українців, ніж 
війна [Електронний ресурс] / Сергій Оснач // Радіо Свобода : сайт 
інформ. служби. – 2016. – 12 груд. – Режим доступу:  http://www.
radiosvoboda.org/a/28171776.html (дата запиту: 16.12.2016). – Назва 
з екрана.

горезвісний закон Путіна – Колесніченка – Ківалова
Такою була поступка депутатам-регіоналам та ін. (О. Б. Шевчуку, 
В. О. Богуслаєву, І. Ф. Гайдошу, С. Ф. Кальцеву, Г. М. Калетніку, В. Є. Чубу), 
які вносили правки до цієї статті [про мову викладання у вищих на-
вчальних закладах] й вимагали формулювання “Мова викладання у 
вищих навчальних закладах визначається відповідно до Конституції 
України та Закону України «Про засади державної мовної політики»”, 
тобто відповідно до горезвісного мовного закону Путіна–Колеснічен-
ка–Ківалова.

Фаріон І. Зливання національного складника освіти в післямайданний 
час / Ірина Фаріон // Слово Просвіти. – 2017. – 19–25 січ. – С. 1.



Ïîë³òè÷íå ñüîãîäåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè

465

державоруйнуючий закон
…конференція ухвалила: вимагати від Президента України, Верховної 
Ради і Кабінету Міністрів забезпечення: … відмінити державоруйную-
чий закон “Про засади державної мовної політики”…

Ухвала конференції Львівського обласного об’єднання ВУТ “Просвіта” 
ім. Т. Шевченка // Слово Просвіти. – 2016. – 8–14 груд. – С. 4.

деструктивний і небезпечний для цілісності України закон “Ка-Ка”
В. Кириленко послідовно виступав і виступає за скасування деструк-
тивного і небезпечного для цілісності України (до речі, критикова-
ного Венеційською комісією за загрози для державної мови) закону 
“Ка-Ка”.

Гумницька Н. Завуальована русифікація: малоросійство владних еліт 
[Електронний ресурс] / Наталія Гумницька // Кримська світлиця : 
всеукр. громад.-політ. та літ. газета. – 2015. – 25 груд. – Режим досту-
пу: http://svitlytsia.crimea.ua/?section=article&artID=16411 (дата запи-
ту: 08.12.2016). – Назва з екрана.

документ із подвійним дном
Я з повною відповідальністю заявляю, що законопроект “Про засади 
державної мовної політики”, ухвалений Верховною Радою в першому 
читанні, – документ з подвійним дном…

Цимбалюк М. Закон із подвійним дном для нас писався у Москві? 
/ Микола Цимбалюк // Слово Просвіти. – 2012. – 28 черв. – 4 лип. – 
С. 5.

друга спроба переформатувати, радикально змінити мовне законодавство 
України

Щодо законопроекту Колесніченка–Ківалова, то він є, по-суті, другою 
спробою переформатувати, радикально змінити мовне законодав-
ство України... 

Там само.

жахливий закон Ківалова – Колесніченка
“Цей новий законопроект майже ідентичний тому, який свободівці ра-
зом з депутатами інших фракцій тодішньої опозиції подали в минуло-
му скликанні, чотири роки тому, на противагу жахливому закону Ківа-
лова – Колесніченка”, – повідомляє Андрій Іллєнко.

З ініціативи свободівців зареєстровано “но вий” мовний закон // Сво-
бода. – 2017. – 26 січ. – 1 лют. – С. 7.

загроза антиконституційного заколоту 
Услід за прес-конференцією, що провело два тижні тому за резуль-
татами розширеного зібрання ВУТ “Просвіта”, де просвітяни разом із 
громадськістю обговорювали загрозу антиконституційного заколо-
ту, яким є, по суті, проголосований у першому читанні мовний зако-
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нопроект Партії регіонів, підтриманий комуністами і групою зрадників 
[“Про засади державної мовної політики”],  21 червня в агенції УНІАН 
відбувся ще один захід. 

Цимбалюк М. Закон із подвійним дном для нас писався у Москві? 
/ Микола Цимбалюк // Слово Просвіти. – 2012. – 28 черв. – 4 лип. – 
С. 5.

закон авторства одіозних регіоналів Колесніченка – Ківалова
…Між відміною закону авторства одіозних регіоналів Колесніченка – 
Ківалова менше тижня. 

Кокотюха А. Чи винен “мовний закон” у вторгненні Росії в Украї-
ну [Електронний ресурс] / Андрій Кокотюха // Главред. – 2014. – 
11 берез. – Режим доступу: http://glavred.info/avtorskie_kolonki/chi-
vinen-movniy-zakon-u-vtorgnenni-rosiyi-v-ukrayinu-273593.html (дата 
запиту: 15.03.2014). – Назва з екрана.

закон із подвійним дном
Цимбалюк М. Закон із подвійним дном для нас писався у Москві? / Ми-
кола Цимбалюк // Слово Просвіти. – 2012. – 28 черв. – 4 лип. – С. 5.

закон Ка-Ка
...запекла боротьба всіх реальних опозиційних сил проти запрова-
дження “закону Ка-Ка” є вірною і справедливою.

Грабовський С. “Закон Ка-Ка” як знаряддя етнонаціональної 
провокації [Електронний ресурс] / Сергій Грабовський // Тиж-
день.ua : сайт вид. – 2012. – 29 серп. – Режим доступу: http://tyzhden.
ua/Columns/50/58757 (дата запиту: 04.11.2016). – Назва з екрана.

закон Ка – Кі
Стойко розповів як будуть протискати закон “Ка-Кі” [Електронний ре-
сурс] // Реально : політика, факти, події. – 2012. – 10 лип. – Режим доступу:  
https://realno.te.ua/polityka/стойко-розповів-як-будуть-протискати/ (дата за-
питу: 23.06.2012). – Назва з екрана.

закон КК
…Українське суспільство котрий рік лишається з законом КК сам-на-
сам. 

Оснач С. Закон Ківалова – Колесніченка знищив більше українців, ніж 
війна [Електронний ресурс] / Сергій Оснач // Радіо Свобода : сайт 
інформ. служби. – 2016. – 12 груд. – Режим доступу:  http://www.
radiosvoboda.org/a/2817177 6.html (дата запиту: 16.12.2016). – Назва 
з екрана.

закон К–К
Герасимова І. Язык іде: як закон К К шириться регіонами [Електронний 
ресурс] / Ірина Герасимова // 5 канал : перший укр. інформ. – 2012. – 20 серп. 
– Режим доступу: http://www.5.ua/polityka/yazyk-ide-yak-zakon-k-k-shiritsya-
regionami-video-30173.html (дата запиту: 22.08.2012). – Назва з екрана. 
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закон Ківалова – Колесніченка
13 січня Конституційний Суд розпочинає у закритому режимі розгляд 
конституційності закону Ківалова – Колесніченка. 

Тягнибок Олег: “В Україні має бути єдина державна мова – мова укра-
їнської нації…” // Свобода. – 2017. – 19–25 січ. – С. 3.

закон мовного ВЕЛИКОдержавства [великодержавства] 
Дроздовський Д. Закон мовного ВЕЛИКОдержавства [закон “Про за-
сади державної мовної політики”] / Дмитро Дроздовський // Слово Про-
світи. – 2012. – 14–20 черв. – С. 6.

закон під кодовою назвою “Ка-Ка”
Тоді подію висвітлювала Олена Мацюцька, записала інтерв’ю з керів-
ником ГО “Не будь байдужим!” та зі мною, однак ні про пікет, ні про 
закон під кодовою назвою “Ка-Ка” жодної інформації у випусках ТСН, 
як і на сайті ТСН, не було.

Марусик Т. КСУ і “мовний закон Ківалова – Колесніченка”: крапля ка-
мінь точить [Електронний ресурс] / Тарас Марусик // Радіо Свобода : 
сайт інформ. служби. – 2017. – 15 січ. – Режим доступу: http://www.
radiosvoboda.org/a/28233613.html (дата запиту: 16.01.2017). – Назва 
з екрана.

закон “Про засади надання російській мові статусу першої державної”
Цей закон [“Про засади державної мовної політики”],  ухвалений з 
кричущими порушеннями регламенту Верховної Ради, насправді мав 
би називатися інакше – “Про засади надання російській мові статусу 
першої державної”, бо саме така його суть і практика застосування.

Марусик Т. “Мовний закон” Ківалова – Колесніченка: троянські коні 
Кремля [Електронний ресурс] / Тарас Марусик // Радіо Свобода : сайт 
інформ. служби. – 2016. – 6 листоп. – Режим доступу: http://www.
radiosvoboda.org/a/28099057.html (дата запиту: 08.11.2016). – Назва 
з екрана.

закон регіоналів
Під будівлею суду – ініційована “Свободою” акція, учасники якої ви-
магають скасувати закон регіоналів [“Про засади державної мовної 
політики”]. 

Чорна Г. Після двох років “маринування” і саботажу / Галина Чорна 
// Свобода. – 2016. – 24–30 листоп. – С. 3.

закон спасіння зникаючої
Тим більше, що сучасна антукраїнська влада в Україні всяко цьому до-
помагає, навіть закон спасіння зникаючої [закон “Про засади держав-
ної мовної політики”] прийняли.
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Збережан Р. Таємниця Кі-Ко-закону розкрита! [Електронний ресурс] 
/ Роман Збережан // Politiko. Блоги. – 2016. – 24 верес. – Режим досту-
пу: http://politiko.ua/blogpost85990 (дата запиту: 04.11.2016). – Назва 
з екрана.

закон трьох “К” – Ківалова, Колесніченка і Кремля
Вони [громадські активісти] називають цей закон [“Про засади дер-
жавної мовної політики”] законом “трьох «К»”: Ківалова, Колеснічен-
ка і Кремля.

Конституційний суд взявся за скандальний мовний “закон Ківало-
ва-Колесніченка” [Електронний ресурс] // Главком : інформ. агент-
ство. – 2016. – 17 листоп. – Режим доступу: http://glavcom.ua/video/
konstituciyniy-sud-vzyavsya-za-skandalniy-movniy-zakon-kivalova-
kolisnichenka-383234.html (дата запиту: 20.11.2016). – Назва з екрана.

закономірне явище в умовах постколоніального розвитку України з її не-
українською політичною псевдоелітою; з її зміною етноструктури населен-
ня Сходу та Півдня України через репресії та Голодомор як геноцид проти 
корінного етносу – українців; із її розбалансованою роздвоєною свідомістю 
українців, що засвідчує їхню етнічну маргіналізацію

Такий законопроект “Про засади державної мовної політики” – зако-
номірне явище в умовах постколоніального розвитку України з її не-
українською політичною псевдоелітою; з її зміною етноструктури 
населення Сходу та Півдня України через репресії та Голодомор як 
геноцид проти корінного етносу – українців; із її розбалансованою 
роздвоєною свідомістю українців, що засвідчує їхню етнічну маргі-
налізацію.

Фаріон І. Проєкт “Закону про мови” – право на деградацію, дегенера-
цію і яничарство / Ірина Фаріон // Слово Просвіти. – 2010. – 30 верес. 
– 6 жовт. – С. 1–2.

законопроект Єфремова – Гриневецького – Симоненка плюс деякі зміни
Венеціанська комісія ввічливими словами пише передусім, що і за-
конопроект панів Колесніченка й Ківалова недоопрацьований, хоча 
(деінде) визнає, що законопроект покращився порівняно з законопро-
ектом Єфремова-Гриневецького-Симоненка (це не дивує, бо законо-
проект Колесніченка-Ківалова – це законопроект Єфремова-Грине-
вецького-Симоненка плюс деякі зміни…).

Міхаель Мозер: “За теперішніх обставин офіційна «одномовність», як 
не парадоксально, є важливою передумовою для фактичної багато-
мовності країни” : [інтерв’ю з Міхаелем Мозером записав А. Портнов] 
[Електронний ресурс] // Historians.in.ua : інтернет-мережа гуманіта-
ріїв в Україні і світі. – 2012. – 14 черв. – Режим доступу: http://www.
historians.in.ua/index.php/en/ukrayinska-mova/299-mikhael-mozer-za-
teperishnikh-obstavyn-ofitsiina-odnomovnist-iak-ne-paradoksalno-ie-
vazhlyvoiu-peredumovoiu-dlia-faktychnoi-bahatomovnosti-krainy (дата 
запиту: 23.06.2012). – Назва з екрана. 
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законопроект Колесніченка – Ківалова
Щодо законопроекту Колесніченка–Ківалова, то він є, по-суті, другою 
спробою переформатувати, радикально змінити мовне законодавство 
України, фарисейськи посилаючись на зобов’язання перед Європей-
ською хартією регіональних або міноритарних мов, яку ми ратифіку-
вали. 

Цимбалюк М. Закон із подвійним дном для нас писався у Москві? 
/ Микола Цимбалюк // Слово Просвіти. – 2012. – 28 черв. – 4 лип. – 
С. 5.

законопроект від регіоналів Колесніченка – Ківалова
Законопроект України “Про засади державної мовної політики” від 
регіоналів Колесніченка–Ківалова – це банальне перейменування “За-
кону про мови” сумнозвісного авторства Єфремова–Симоненка–Гри-
невецького…

Ірина Фаріон: Рикошет пострілів у мову, або Про дурнів від “язика” 
// Слово Просвіти. – 2012. – 31 трав. – 6 черв. – С. 4.

законопроект панів Колесніченка й Ківалова 
…Законопроект панів Колесніченка й Ківалова [“Про засади держав-
ної мовної політики”], як відомо, не є першою ініціативою такого шти-
бу за президентства Віктора Януковича…

Міхаель Мозер про “одномовність” та “багатомовність” : [інтерв’ю 
з Міхаелем Мозером записав А. Портнов] [Електронний ресурс] // 
Анонс контракт. – 2012. – 14 черв. – Режим доступу: http://ankontr.
if.ua/?page=digest&p_id=31900 (дата запиту: 23.06.2012). – Назва з 
екрана. 

зброя найбільшої руйнівної сили в руках московського ворога
Він [закон України “Про засади державної мовної політики”] і надалі 
залишається зброєю найбільшої руйнівної сили в руках московського 
ворога.

Українська мова – основа безпеки нації і церкви // Слово Просвіти. – 
2017. – 9–15 лют. – С. 2.

зловісний закон “Ка-Ка”
Зловісний “закон Ка-Ка” [“Про засади державної мовної політики”] й 
надалі чинить розправу над ідентичністю і державністю Українського 
народу як націєвбивче знаряддя “русского міра”. 

Філіпчук Г. Українська мова: культурно-освітній вимір національної 
безпеки / Георгій Філіпчук // Слово Просвіти. – 2016. – 27 жовт. – 
2 листоп. – С. 1.

злочинний виплід українофобів Колесніченка і Ківалова
Приспав [Віктор Янукович] тими запевняннями пильність довірливих 
патріотів – і підмахнув злочинний виплід українофобів Колесніченка і 
Ківалова [закон “Про засади державної мовної політики”]. 
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Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 121.

зміїна отрута для української нації
Заєць І. “Мовний закон” [“Про засади державної мовної політики”] – 
зміїна отрута для української нації / Іван Заєць // Слово Просвіти. – 2012. 
– 16–22 серп. – С. 4.

інструмент російського наступу на українську мову
Закон Ківалова – Колесніченка як інструмент російського наступу на 
українську мову.

Масенко Л. “Русский мир” і “мовний закон” Ківалова – Колесніченка: 
як це сталося (хронологія) [Електронний ресурс] / Лариса Масенко 
// Радіо Свобода : сайт інформ. служби. – 2016. – 27 листоп. – Режим 
доступу: http://www.radiosvoboda.org/a/28141317.html (дата запиту: 
29.11.2016). – Назва з екрана.

інструмент русифікації
Пішов уже п’ятий рік, відколи, образно кажучи, у нашу Трою зайшов 
“троянський кінь Кремля”, закон “Про засади державної мовної полі-
тики”, названий у зверненні громадськості до 20-ї річниці Конституції 
України … таким, що … слугує інструментом русифікації…

Марусик Т. “Мовний закон” Ківалова – Колесніченка: троянські коні 
Кремля [Електронний ресурс] / Тарас Марусик // Радіо Свобода : сайт 
інформ. служби. – 2016. – 6 листоп. – Режим доступу: http://www.
radiosvoboda.org/a/28099057.html (дата запиту: 08.11.2016). – Назва 
з екрана.

Кі-Ко-закон
Ну, а одному з авторів цього Кі-Ко-закону вже в знак уважєнія виділили 
85 млн. доларів.

Збережан Р. Таємниця Кі-Ко-закону розкрита! [Електронний ресурс] 
/ Роман Збережан // Politiko. Блоги. – 2016. – 24 верес. – Режим досту-
пу: http://politiko.ua/blogpost85990 (дата запиту: 04.11.2016). – Назва 
з екрана.

кремлівська писанина в обгортці “закон Ківалова – Колєсніченка”
Те, що є у кремлівській писанині в обгортці “закон Ківалова – Колєс-
ніченка” [закон “Про засади державної мовної політики”], жодним чи-
ном не відповідає ні європейським стандартам, ні меті функціонуван-
ня української мови як державної, ні справедливому захистові мов чи 
прав усіх національних меншин.

Сергій Головатий: Для мене російська мова – це м ова агресора, росій-
ського Гітлера [Електронний ресурс] // Главком : інформ. агентство. – 
2014. – 20 трав. – Режим доступу: http://glavcom.ua/interviews/124928-
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sergij-golovatij-dlja-mene-rosijska-mova-–-tse-mova-agresora-rosijskogo-
gitlera.html (дата запиту: 28.11.2016). – Назва з екрана.

критикований Венеційською комісією за загрози для державної мови 
закон “Ка-Ка”

В. Кириленко послідовно виступав і виступає за скасування деструк-
тивного і небезпечного для цілісності України (до речі, критикованого 
Венеційською комісією за загрози для державної мови) закону “Ка-Ка”.

Гумницька Н. Завуальована русифікація: малоросійство владних 
еліт [Електронний ресурс] / Наталія Гумницька // Кримська світлиця: 
всеукр. громад.-політ. та літ. газета. – 2015. – 25 груд. – Режим досту-
пу: http://svitlytsia.crimea.ua/?section=article&artID=16411 (дата запи-
ту: 08.12.2016). – Назва з екрана.

мовна бомба
“З травня всі чиновники почнуть говорити українською?” – запитує 
оглядач сайту “Главком” Катерина Пешко в статті “Мовна бомба”.

Закон КК нівельований : держслужбовців зобов’язали користува-
тись українською мовою [Електронний ресурс] // Gazeta.ua. – 2016. 
– 26 січ. – Режим доступу: http://gazeta.ua/articles/sogodennya/_zakon-
kk-nivelovanij-derzhsluzhbovciv-zobovyazali-koristuvatis-ukrayinskoyu-
movoyu/674039 (дата запиту: 27.01.2016). – Назва з екрана.

мовна Ка-Ка
Доротич М. “Мовна Ка-Ка” на Львівщині не чинна [Електронний ресурс] 
/ Марія Доротич // Високий Замок Online. – 2012. – 10 жовт. – Режим доступу: 
http://wz.lviv.ua/ukraine/120507-movna-ka-ka-na-lvivshchyni-ne-chynna (дата за-
питу: 21.10.2012). – Назва з екрана.

мовна провокація Ківалова – Колєсніченка
Адже те, як чинив “комуністичний” Калєтнік, головуючи на засіданні ВР 
16 січня, те ж саме чинив з “мовною провокацією” Ківалова – Колєс-
ніченка [закон “Про засади державної мовної політики”] головуючий 
комуніст Адам Мартинюк. 

Сергій Головатий: Для мене російська мова – це мова агресора, росій-
ського Гітлера [Електронний ресурс] // Главком : інформ. агентство. – 
2014. – 20 трав. – Режим доступу: http://glavcom.ua/interviews/124928-
sergij-golovatij-dlja-mene-rosijska-mova-–-tse-mova-agresora-rosijskogo-
gitlera.html (дата запиту: 28.11.2016). – Назва з екрана.

мовний закон 
А офіційна Росія в своїй риториці спирається саме на це – скасувавши 
“мовний закон” [“Про засади державної мовної політики”], офіційний 
Київ почав наступ на російську ідентичність.

Кокотюха А. Чи винен “мовний закон” у вторгненні Росії в Україну 
[Електронний ресурс] / Андрій Кокотюха // Главред. – 2014. – 11 бе-
рез. – Режим доступу: http://glavred.info/avtorskie_kolonki/chi-vinen-
movniy-zakon-u-vtorgnenni-rosiyi-v-ukrayinu-273593.html (дата запиту: 
15.03.2014). – Назва з екрана.
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мовний закон Ківалова – Колесніченка
Марусик Т. КСУ і “мовний закон Ківалова – Колесніченка”: крапля ка-
мінь точить [Електронний ресурс] / Тарас Марусик // Радіо Свобода : сайт 
інформ. служби. – 2017. – 15 січ. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.
org/a/28233613.html (дата запиту: 16.01.2017). – Назва з екрана.

мовний закон під кодовою назвою “Кі-Ко”
…вся ця мовна клоунада була потрібна для того, аби якось запобігти 
фрагментарної країни, яка нібито була спричинена відміною Верхо-
вною Радою України мовного “закону” під кодовою назвою “Кі-Ко”, за-
кон Ківалова – Колесніченка. 

Якименко А. Що нам робити з російською мовою в Україні? [Елек-
тронний ресурс] / Анатолій Якименко // glavpost.com. Блоги. : укр. 
інформ.-аналіт. інтернет портал. – 2016. – 26 верес. – Режим доступу: 
http://glavpost.com/post/26sep2016/blogs/98322-anatoliy-yakimenko-
scho-nam-robiti-z-rosiyskoyu-movoyu-v-ukrayini.html (дата запиту: 
28.09.2016). – Назва з екрана.

мовно-терористичне дійство у вигляді неконституційного “закону Ківалова 
– Колєсніченка”

Адже ця формула завжди доводила свою життєздатність, допоки не 
було реалізоване мовно-терористичне дійство у вигляді неконсти-
туційного “закону Ківалова – Колєсніченка” [закон “Про засади дер-
жавної мовної політики”].

Сергій Головатий: Для мене російська мова – це мова агресора, росій-
ського Гітлера [Електронний ресурс] // Главком : інформ. агентство. – 
2014. – 20 трав. – Режим доступу: http://glavcom.ua/interviews/124928-
sergij-golovatij-dlja-mene-rosijska-mova-–-tse-mova-agresora-rosijskogo-
gitlera.html (дата запиту: 28.11.2016). – Назва з екрана.

найнебезпечніший внутрішній “агент Кремля”
Варто визнати, що згадуваний закон “Про засади мовної політики” … і є 
САМЕ тим найнебезпечнішим внутрішнім “агентом Кремля”…

Філіпчук Г. Українська мова: культурно-освітній вимір національної 
безпеки / Георгій Філіпчук // Слово Просвіти. – 2016. – 27 жовт. – 
2 листоп. – С. 1.

націєвбивче знаряддя “русского міра”
Зловісний “закон Ка-Ка” [закон “Про засади державної мовної політи-
ки”] й надалі чинить розправу над ідентичністю і державністю Україн-
ського народу як націєвбивче знаряддя “русского міра”. 

Там само.

недолугий законопроект
Чому серед перелічених у законопроекті мов, які начебто наділяються 
правом стати регіональними, наприклад, немає азербайджанської, а 
громада представників цього етносу в Україні значно більша від тих, 
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які сподобалися Ківалову та Колесніченку, увійшли до їх недолугого за-
конопроекту [“Про засади державної мовної політики”]?

Горобець О. А що за фіговим листком Європейської хартії? [Електро-
нний ресурс] / Олександр Горобець  // Українська правда : сайт га-
зети. – 2012. – 17 лип. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
columns/2012/07/17/6968911/ (дата запиту: 15.11.2012). – Назва з 
екрана.

незаконно ухвалений мовний закон
Також надто пильною була увага доповідачів ПАРЄ до незаконно ухва-
леного “мовного” закону [“Про засади державної мовної політики”] 
в частині збереження встановлених Ківаловим та гражданіном Росії 
Колєсніченком так званих “низьких бар’єрів для … мов національних 
меншин”… 

Тягнибок О.: “Резолюція ПАРЄ: як влада видає лайно за шоколадку” 
/ Олег Тягнибок // Свобода. – 2017. – 2–8 лют. – С. 3.

неконституційний закон
Заяви на всіх владних рівнях про необхідність введення другої держав-
ної мови, намагання змінити засадничі конституційні норми, стимулю-
вання процесів, пов’язаних з антиукраїнським мовним сепаратизмом, 
нарешті ухвалення неконституційного закону “Про засади державної 
мовної політики” (2012 р.), який практично заохотив русифікацію, зни-
щив систему державного захисту і розвитку української мови, значно 
погіршили правовий стан українців в Україні. 

Філіпчук Г. Українська мова: культурно-освітній вимір національної 
безпеки / Георгій Філіпчук // Слово Просвіти. – 2016. – 27 жовт. – 
2 листоп. – С. 2.

неконституційний у повному обсязі закон
Просимо визнати Закон України “Про засади державної мовної по-
літики” від 03.07.2012 року № 5029-VI неконституційним у повному 
обсязі.

Як у КС розглядають закон Ківалова – Колесніченка // Свобода. – 2016. 
– 22–28 груд. – С. 7.

не перша ініціатива такого штибу за президентства Віктора Януковича
…Законопроект панів Колесніченка й Ківалова [“Про засади державної 
мовної політики”], як відомо, не є першою ініціативою такого штибу 
за президентства Віктора Януковича…

Міхаель Мозер про “одномовність” та “багатомовність” : [інтерв’ю 
з Міхаелем Мозером записав А. Портнов] [Електронний ресурс] // 
Анонс контракт. – 2012. – 14 черв. – Режим доступу: http://ankontr.
if.ua/?page=digest&p_id=31900 (дата запиту: 23.06.2012). – Назва з 
екрана. 

мовний закон Колісніченка – Ківалова
“Мовний закон” Колесніченка–Ківалова [закон “Про засади державної 
мовної політики”] був ухвалений улітку 2012 року при владі Віктора 
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Януковича і викликав хвилю протестів, зокрема акцію голодування під 
“Українським домом” у Києві. 

КС узявся за “мовний закон” Колесніченка–Ківалова [Електронний ре-
сурс] // Українська правда : сайт газети. – 2014. – 10 жовт. – Режим 
доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/10/7040387/ (дата 
запиту: 28.11.2016). – Назва з екрана.

мовний закон Путіна
...6 млн зденаціоналізованих українців плюс близько стільки ж етніч-
них росіян викидають на поверхню адекватних собі персонажів покор-
ченої української історії на кшталт Єфремова, Симоненка, Гриневець-
кого, що просували й утвердили ... мовний закон Путіна [“Про засади 
державної мовної політики”], який 232 депутати ВР скасували 23 лю-
того 2014 року, але його не підписав Турчинов і не хоче підписувати 
Парубій…

Фаріон І. Мовний лібералізм в освіті: українська стоп!!! / Ірина Фаріон 
// Слово Просвіти. – 2016. – 20–26 квіт. – С. 2.

мовний закон регіоналів
Не підписав закон про скасування ініціативи Ківалова – Колесніченка 
і наступний спікер Гройсман, а також теперішній Андрій Парубій, тож 
мовний закон регіоналів [“Про засади державної мовної політики”] 
чинний досі.

Чорна Г. Після двох років “маринування” і саботажу / Галина Чорна 
// Свобода. – 2016. – 24–30 листоп. – С. 3.

мовний закон Януковича
Зберіг [Петро Порошенко] мовний закон Януковича [“Про засади дер-
жавної мовної політики”].

Караванський С. Що робити з Порошенком? [Електронний ресурс] 
/ Святослав Караванський // Український погляд. Блоги. – 2016. – 
9 жовт. – Режим доступу: http://ukrpohliad.org/blogs/shho-robyty-z-
poroshenkom.html (дата звернення: 09.10.2016). – Назва з екрана. 

мовний законопроект Партії регіонів, підтриманий комуністами і групою 
зрадників

Услід за прес-конференцією, що провело два тижні тому за резуль-
татами розширеного зібрання ВУТ “Просвіта”, де просвітяни разом із 
громадськістю обговорювали загрозу антиконституційного заколоту, 
яким є, по суті, проголосований у першому читанні мовний законопро-
ект Партії регіонів, підтриманий комуністами і групою зрадників 
[“Про засади державної мовної політики”], 21 червня в агенції УНІАН 
відбувся ще один захід. 

Цимбалюк М. Закон із подвійним дном для нас писався у Москві? 
/ Микола Цимбалюк // Слово Просвіти. – 2012. – 28 черв. – 4 лип. – 
С. 5.
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мовний зашморг на шиї України
Косів М. Мовний зашморг на шиї України [закон “Про засади держав-
ної мовної політики”] / Михайло Косів // Високий Замок. – 2012. – 1–3 черв. 
– С. 13.

одіозний закон регіоналів
23 лютого, після розстрілів на Майдані, Верховна Рада скасовує одіоз-
ний закон регіоналів [“Про засади державної мовної політики”]. 

Чорна Г. Після двох років “маринування” і саботажу / Галина Чорна 
// Свобода. – 2016. – 24–30 листоп. – С. 3. 

одіозний мовний закон Ківалова – Колесніченка – Литвина – Януковича
Підписання одіозного мовного закону Ківалова – Колесніченка – Лит-
вина – Януковича [“Про засади державної мовної політики”] виклика-
ло й дивну реакцію з боку того, хто начебто вболіває за нашу державну 
мову.

Цимбалюк М. Закон із подвійним дном для нас писався у Москві? 
/ Микола Цимбалюк // Слово Просвіти. – 2012. – 28 черв. – 4 лип. – 
С. 5.

“одностатевий” законодавчий витвір Колесніченка–Ківалова
На тему юридичної нікчемності “одностатевого” законодавчого ви-
твору Колесніченка–Ківалова [закон “Про засади державної мовної 
політики”] сказано й написано більш ніж достатньо.

Марусик Т. Юридично нікчемний закон підписав Янукович [Електро-
нний ресурс] / Тарас Марусик // Радіо Свобода : сайт інформ. служ-
би. – 2012. – 11 серп. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.
org/a/24673243.html (дата запиту: 09.12.2016). – Назва з екрана.

по-бандитськи легалізований “мовний-псевдо-законо-витвір-Колєснічен-
ка-Ківалова”

І як наслідок: по-бандитськи легалізований “мовний-псевдо-законо-
витвір-Колєсніченка-Ківалова” [закон “Про засади державної мовної 
політики”]…

Сергій Головатий: Для мене російська мова – це мова агресора, росій-
ського Гітлера [Електронний ресурс] // Главком : інформ. агентство. – 
2014. – 20 трав. – Режим доступу: http://glavcom.ua/interviews/124928-
sergij-golovatij-dlja-mene-rosijska-mova-–-tse-mova-agresora-rosijskogo-
gitlera.html (дата запиту: 28.11.2016). – Назва з екрана.

політичне регбі
…КС й грошова еліта перетворюють “мовний закон” [“Про засади дер-
жавної мовної політики”] на політичне регбі. 

Іванов М. Мовне законодавство : колоніальний та європейський дис-
курси / Микола Іванов // Літературна Україна. – 2017. – 16 лют. – С. 1.
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провокаційний закон
Відповідальність за ПРийняття ПРовокаційного закону лежить як на 
владі, так і на опозиції : заява громадських організацій [Електронний ре-
сурс] // Український погляд. – 2012. – 6 черв. – Режим доступу: http://ukrpohliad.
org/komentari/vidpovidal-nist-za-pry-jnyattya-provokatsijnogo-zakonu-lezhy-t-yak-
na-vladi-tak-i-na-opozy-tsiyi.html (дата звернення: 09.10.2016). – Назва з екрана.

продукт правового шахрайства
…Професор Києво-Могилянської академії Володимир Василенко ска-
зав: “Цей законопроект [“Про засади державної мовної політики”] 
є … продуктом правового шахрайства…” 

Марусик Т. Справа Геббельса живе і перемагає? [Електрон-
ний ресурс] / Тарас Марусик // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2012. – 23 трав. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
articles/2012/05/23/6965117/ (дата запиту: 23.05.2012). – Назва з 
екрана. 

проект Ківалова – Колесніченка
Зміст проекту Ківалова – Колесніченка [“Про засади державної мовної 
політики”] суперечить Конституції і законодавству…

Відповідальність за ПРийняття ПРовокаційного закону лежить як 
на владі, так і на опозиції : заява громадських організацій [Електро-
нний ресурс] // Український погляд. – 2012. – 6 черв. – Режим до-
ступу: http://ukrpohliad.org/komentari/vidpovidal-nist-za-pry-jnyattya-
provokatsijnogo-zakonu-lezhy-t-yak-na-vladi-tak-i-na-opozy-tsiyi.html 
(дата звернення: 09.10.2016). – Назва з екрана.

протиукраїнський закон
Президент ніяк не підпише скасування того протиукраїнського закону 
[“Про засади державної мовної політики”], мабуть, з огляду на поради 
свого оточення, в якому багато хто вважає, що однією з причин війни 
на Донеччині й Луганщині була “насильственная” українізація тих ре-
гіонів.

Пономарів О. Залишаючись українцем / Олександр Пономарів // Сло-
во Просвіти. – 2016. – 13–19 жовт. – С. 2.

путінський мовний закон
Ми, притомні українці, також “не тямимо такої нелюдської форми” 
скасовування путінського мовного закону від 2012 до 2017 року, що 
був ґвалтом “проголосований” і “обговорений” за 2 хвилини 4 секунди 
при 2 тисячах 54 пропозиціях.

Фаріон І. Конституційний Суд: думи над мовою… / Ірина Фаріон 
// Слово Просвіти. – 2017. – 26 січ. – 1 лют. – С. 1.
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ракова пухлина на тілі України, яка роз’їдає національну ідентичність укра-
їнців

Він [Закон “Про засади державної мовної політики”] продовжує коло-
ніальне мовне законодавство і тому це ракова пухлина на тілі Украї-
ни, яка роз’їдає національну ідентичність українців.

Марусик Т. “Мовний закон” Ківалова – Колесніченка: троянські коні 
Кремля [Електронний ресурс] / Тарас Марусик // Радіо Свобода : сайт 
інформ. служби. – 2016. – 6 листоп. – Режим доступу: http://www.
radiosvoboda.org/a/28099057.html (дата запиту: 08.11.2016). – Назва 
з екрана.

результат виконання політичного замовлення російської влади
…Професор Києво-Могилянської академії Володимир Василенко ска-
зав: “Цей законопроект [“Про засади державної мовної політики”] є 
результатом виконання політичного замовлення російської влади…” 

Марусик Т. Справа Геббельса живе і перемагає? [Електро-
нний ресурс] / Тарас Марусик // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2012. – 23 трав. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
articles/2012/05/23/6965117/ (дата запиту: 23.05.2012). – Назва з 
екрана. 

руйнівник національно-державної ідентичності
Варто визнати, що згадуваний закон “Про засади мовної політики” … і є 
САМЕ тим … руйнівником національно-державної ідентичності. 

Філіпчук Г. Українська мова: культурно-освітній вимір національної 
безпеки / Георгій Філіпчук // Слово Просвіти. – 2016. – 27 жовт. – 
2 листоп. – С. 1.

русифікаторський закон Ківалова – Колесніченка
…є русифікаторський закон Ківалова – Колесніченка, який треба ска-
сувати і прийняти нормальний європейський (Тарас Шамайда).

Мовне питання: що пропонують нардепи замість скандального зако-
ну Колесніченка – Ківалова [Електронний ресурс] // Патріоти України. 
– 2017. – 26 січ. – Режим доступу: http://patrioty.org.ua/society/movne-
pytannia-shcho-proponuiut-nardepy-zamist-skandalnoho-zakonu-
kolesnichenka-kivalova-video-153999.html (дата запиту: 27.01.2017). – 
Назва з екрана.

скандальний закон
23 лютого скандальний закон [“Про засади державної мовної політи-
ки”], через який влітку 2012 року в Києві тривало громадянське проти-
стояння, скасовують.

Кокотюха А. Чи винен “мовний закон” у вторгненні Росії в Україну 
[Електронний ресурс] / Андрій Кокотюха // Главред. – 2014. – 11 бе-
рез. – Режим доступу: http://glavred.info/avtorskie_kolonki/chi-vinen-
movniy-zakon-u-vtorgnenni-rosiyi-v-ukrayinu-273593.html (дата запиту: 
15.03.2014). – Назва з екрана.
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скандальний “мовний” закон Колесниченка – Ківалова
Скандальний “мовний” закон Колесниченка – Ківалова був серед 
перших, скасованих Верховною Радою після Революції Гідності – уже 
23 лютого 2014. 

Патріотична русифікація: через кого досі діє мовний закон Ко-
лесніченка–Ківалова  [Електронний ресурс] // Gazeta.ua. – 2015. 
– 17 черв. – Режим доступу: http://gazeta.ua/articles/sogodennya/_
patriotichna-rusifikaciya-cherez-kogo-dosi-diye-movnij-zakon-
kolesnichenkakivalova/632153 (дата запиту: 04.11.2016). – Назва з 
екрана.

скандальний так званий мовний закон Ківалова – Колісніченка
У четвер, 17 листопада, Конституційний суд взявся за скандальний так 
званий мовний закон Ківалова – Колісніченка.

“Закон трьох «К»” – Ківалова, Колесніченка і Кремля»: під консти-
туційним судом зібрались активісти [Електронний ресурс] // 5 ка-
нал : перший укр. інформ. – 2016. – 17 листоп. – Режим доступу: 
http://www.5.ua/kyiv/zakon-trokh-k-kivalova-kolesnichenka-i-kremlia-
pid-konstytutsiinym-sudom-zibralys-aktyvisty-131353.html (дата запиту:  
21.11.2016). – Назва з екрана.

спроба в неконституційний спосіб нівелювати статус української мови як 
державної та витіснити її зі сфери публічних відносин на окремих терито-
ріях України

Факт прийняття чинного Закону України “Про засади державної мовної 
політики”  від 03.07.2012 № 5029-VI (5029-17) … став спробою в некон-
ституційний спосіб нівелювати статус української мови як держав-
ної та витіснити її зі сфери публічних відносин на окремих терито-
ріях України.

Марковський В. Я. Висновок щодо невідповідності Конституції Укра-
їни положень Закону України “Про засади державної мовної по-
літики” [Електронний ресурс] / В. Я. Марковський, Р. Я. Демків // 
Language-policy.info : портал мовної політики. – 2016. – 14 берез. – 
Режим доступу: http://language-policy.info/2016/03/vysnovok-schodo-
nevidpovidnosti-konstytutsiji-ukrajiny-polozhen-zakonu-ukrajiny-pro-
zasady-derzhavnoji-movnoji-polityky/ (дата запиту: 10.03.2017). – Назва 
з екрана.

сумновідомий закон
13 грудня Конституційний Суд України продовжив розгляд справи 
щодо конституційності сумновідомого закону “Про засади державної 
мовної політики”. 

Марусик Т. Як готували “закон Ківалова – Колесніченка”, спрямова-
ний на демонтаж Української держави [Електронний ресурс] / Тарас 
Марусик // Радіо Свобода : сайт інформ. служби. – 2016. – 14 груд. 
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– Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/a/28174592.html (дата 
запиту: 16.12.2016). – Назва з екрана.

сумнозвісний мовний закон Ківалова – Колесніченка
…Сумнозвісний мовний закон Ківалова – Колесніченка діє і досі, за-
охочуючи витіснення української мови зі сфери послуг, телебачення, 
преси, реклами, бізнесу, руйнуючи самі підвалини української ідентич-
ності. 

Громадськість вимагає закону “Про державну мову” // Слово Просві-
ти. – 2017. – 9–15 лют. – С. 2.

так званий закон Ківалова – Колесніченка
...загалом підтримуючи необхідність скасування так званого закону 
“Ківалова – Колесніченка”, оновлення мовного законодавства та схва-
люючи засадничі ідеї законопроекту № 5670, маємо відзначити, що 
він … несе низку загроз для свободи слова…

У парламенті розглядатимуть два мовних законопроекти [Електрон-
ний ресурс] // Центр демократії та верховенства права. – 2017. 
– 20 січ. – Режим доступу:  http://cedem.org.ua/news/u-parlamenti-
rozglyadatymut-dva-movnyh-zakonoproekty/ (дата запиту: 23.01.2016). 
– Назва з екрана.

так званий “мовний закон” Ківалова – Колесніченка
Опозиційні депутати блокують трибуну Верховної Ради України, щоб 
не допустити ухвалення так званого “мовного закону” Ківалова – Ко-
лесніченка.

Масенко Л. “Русский мир” і “мовний закон” Ківалова – Колесніченка: 
як це сталося (хронологія) [Електронний ресурс] / Лариса Масенко 
// Радіо Свобода : сайт інформ. служби. – 2016. – 27 листоп. – Режим 
доступу: http://www.radiosvoboda.org/a/28141317.html (дата запиту: 
29.11.2016). – Назва з екрана.

такий, що розколює суспільство та ставить під загрозу державний статус і 
розвиток української мови

Нагадаємо, що він [Турчинов],  № 4 у списку ВО “Батьківщина” на ви-
борах 2012 року, поставив свій підпис під угодою з ВО “Свобода” про 
створення коаліції депутатів VІІ скликання у майбутній Верховній Раді, 
пункт 6 якої звучав так: “Скасувати Закон «Про засади державної мов-
ної політики» як антиконституційний, такий, що розколює суспіль-
ство та ставить під загрозу державний статус і розвиток україн-
ської мови”.

Марусик Т. Захист української мови після Революції гідності: органи 
державної влади і громадські організації – партнери чи антагоністи? 
/ Тарас Марусик // Слово Просвіти. – 2016. – 27 жовтня – 2 листоп. – 
С. 4.
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твориво Ківалова – Колесніченка
З ініціативи свободівців зареєстровано “новий” мовний закон: поки в 
Конституційному Суді розглядають твориво Ківалова – Колесніченка… 
// Свобода. – 2017. – 26 січ. – 1 лют. – С. 7.

технічна розробка Кремля
Цей закон [“Про засади державної мовної політики”], як неодноразово 
підкреслював український політик і дипломат Володимир Василенко, – 
технічна розробка Кремля.

Мовчан П. Акумулювати енергію нації / Павло Мовчан // Слово Про-
світи. – 2016. – 18–24 серп. – С. 3.

типово антиукраїнський закон
Той закон [“Про засади державної мовної політики”] був спрямований 
проти української як єдиної державної мови, типово антиукраїнський 
закон, який не підтримала навіть деяка частина Партії регіонів. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 475.

той же документ, що й законопроект “Про мови в Україні”
Фактично це той же документ [закон “Про засади державної мовної 
політики”], що й законопроект “Про мови в Україні”[№1015-3].

Масенко Л. “Русский мир” і “мовний закон” Ківалова – Колесніченка: 
як це сталося (хронологія) [Електронний ресурс] / Лариса Масенко 
// Радіо Свобода : сайт інформ. служби. – 2016. – 27 листоп. – Режим 
доступу: http://www.radiosvoboda.org/a/28141317.html (дата запиту: 
29.11.2016). – Назва з екрана.

троянський кінь Кремля
Пішов уже п’ятий рік, відколи, образно кажучи, у нашу Трою зайшов 
“троянський кінь Кремля”, закон “Про засади державної мовної по-
літики”…

Марусик Т. “Мовний закон” Ківалова – Колесніченка: троянські коні 
Кремля [Електронний ресурс] / Тарас Марусик // Радіо Свобода : сайт 
інформ. служби. – 2016. – 6 листоп. – Режим доступу: http://www.
radiosvoboda.org/a/28099057.html (дата запиту: 08.11.2016). – Назва 
з екрана.

україновбивчий закон
Можна лише здогадуватися як Шевченкові було важко, у ЙОГО час, 
коли у наш час “не на часі” скасування україновбивчого закону [“Про 
засади державної мовної політики”], а отже, знищення духовної осно-
ви держави.

Фаріон І. Хто проти мови Шевченка? // Слово Просвіти. – 2017. 
9–15 берез. – С.1.
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українофобський документ
Учасники пікету наголошують, що виходитимуть на протест, допоки 
українофобський документ (закон “Про засади державної мовної по-
літики”) не буде скасований. 

Тягнибок Олег: “В Україні має бути єдина державна мова – мова 
української нації…” // Свобода. – 2017. – 19–25 січ. – С. 3.

українофобський закон
…Одразу після Майдану цей українофобський закон [“Про засади дер-
жавної мовної політики”] парламент скасував, однак тодішній спікер 
Турчинов не підписав це рішення, його наступник Гройсман його так 
само проігнорував, зрештою цього не зробив і чинний Голова ВРУ Па-
рубій. 

У Конституційному Суді – розгляд “мовного закону”: під приміщен-
ням суду – пікет активістів // Свобода. – 2016. – 15–21 груд. – С. 3.

українофобський антиконституційний мовний закон агентів Росії Ківалова 
– Колесніченка

У 200-літній ювілей, виконувач обов’язків Президента України ветує 
скасування українофобського антиконституційного “мовного зако-
ну” агентів Росії Ківалова-Колесніченка.

Фаріон І. Хто проти мови Шевченка? // Слово Просвіти. – 2017. 
9–15 берез. – С.1.

українофобський закон Колесніченка – Ківалова
Українофобський закон Колесніченка – Ківалова можуть скасувати.

Активісти закликають прийти на пікет за скасування закону Ка – Ка 
[Електронний ресурс] // Gazeta.ua. – 2016. – 15 листоп. – Режим до-
ступу:  https://gazeta.ua/articles/mova-zavtra/_aktivisti-zaklikayut-prijti-
na-piket-za-skasuvannya-zakonu-kaka/735023 (дата запиту: 21.11.2016). 
– Назва з екрана.

українофобський закон “русского міра” колісниченків-ківалових
Враження таке, що на поверхню виринув привид Валуєвського цир-
куляра (1863) та Емського указу (1876), доповнюючи нинішній бренд 
постмайданівської влади “двухголовой Единой страны”, обійнявшись 
із українофобським законом “русского міра” колесніченків-ківалових 
[“Про засади державної мовної політики”]. 

Філіпчук Г. Українська мова: культурно-освітній вимір національної 
безпеки / Георгій Філіпчук // Слово Просвіти. – 2016. – 27 жовт. – 
2 листоп. – С. 1.

юридично нікчемний закон
Пішов уже п’ятий рік, відколи, образно кажучи, у нашу Трою зайшов 
“троянський кінь Кремля”, закон “Про засади державної мовної полі-
тики”, названий у зверненні громадськості до 20-ї річниці Конституції 
України юридично нікчемним…
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Марусик Т. “Мовний закон” Ківалова – Колесніченка: троянські коні 
Кремля [Електронний ресурс] / Тарас Марусик // Радіо Свобода : сайт 
інформ. служби. – 2016. – 6 листоп. – Режим доступу: http://www.
radiosvoboda.org/a/28099057.html (дата запиту: 08.11.2016). – Назва 
з екрана.

“язиковий” проект регіоналів 
Верховна “ЗРада” таки ухвалила “язиковий” проект регіоналів [Елек-
тронний ресурс] // “За Збручем” : новинний портал. – 2012. – 5 черв. – Ре-
жим доступу: http://zz.te.ua/verhovna-zrada-taky-uhvalyla-yazykovyj-proekt-
rehionaliv/ (дата запиту: 28.06.2012). – Назва з екрана.

Çàêîí Óêðà¿íè 
“Ïðî ì³ñöåâ³ âèáîðè”

шахрайський закон 
Плотницький стверджує, що місцеві вибори в Україні 25 жовтня про-
йшли “з грубими порушеннями стандартів ОБСЄ й демократичних про-
цедур”, і що навіть “шахрайський” закон про вибори “застосували з не-
чуваним розмахом правопорушень і підтасовок”.

Плотницький заявив, що Україні нема чого робити на “їхніх ви-
борах” [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт газети. 
– 2015. – 26 жовт. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
news/2015/10/26/7086340/ (дата запиту: 28.11.2016).

Çàêîíîïðîåêò ¹ 5670 
“Ïðî äåðæàâíó ìîâó”

життєво необхідний для сучасної України 
Підготовлений і зареєстрований у Верховній Раді України законопро-
ект № 5670 “Про державну мову” є … життєво необхідним для су-
часної України, що стала відкритим об’єктом для ворожої пропаганди.

Панченко В. Є. Звернення / В. Є. Панченко // Слово Просвіти. – 2017. 
– 9–15 лют. – С. 3.

ідейно прозорий 
Підготовлений і зареєстрований у Верховній Раді України законопро-
ект № 5670 “Про державну мову” є … ідейно прозорим…

Панченко В. Є. Звернення / В. Є. Панченко // Слово Просвіти. – 2017. 
– 9–15 лют. – С. 3.

політично коректний 
Підготовлений і зареєстрований у Верховній Раді України законопро-
ект № 5670 “Про державну мову” є … політично коректним…

Панченко В. Є. Звернення / В. Є. Панченко // Слово Просвіти. – 2017. 
– 9–15 лют. – С. 3.
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юридично збалансований
Зареєстрований у Верховній Раді України законопроект № 5670 “Про 
державну мову” відповідає вимогам “Європейської хартії регіональ-
них мов або мов меншин”, юридично збалансований, створює переду-
мови для громадянської злагоди, ствердження соборної України. 

Українська мова – основа безпеки нації і церкви // Слово Просвіти. – 
2017. – 9–15 лют. – С. 2.

Çàêîíîïðîåêò 
“Ïðî ìîâè â Óêðà¿í³” ¹ 1015-3

розплата українцям за безпринципне прощання політичних зрад

Наразі у Верховній З(р)аді досить тушок із Нашої України та Б’Юту, що 
поповнили коаліцію регіоналів, комуністів і литвинівців, щоб ухвали-
ти цю розплату українцям за … безпринципне прощання політичних 
зрад…

Фаріон І. Проєкт “Закону про мови” – право на деградацію, дегенера-
цію і яничарство / Ірина Фаріон // Слово Просвіти. – 2010. – 30 верес. 
– 6 жовт. – С. 1–2.

розплата українцям за переорієнтацію цінностей із духовних на спожи-
вацькі 

Наразі у Верховній З(р)аді досить тушок із Нашої України та Б’Юту, що 
поповнили коаліцію регіоналів, комуністів і литвинівців, щоб ухвалити 
цю розплату українцям за … переорієнтацію цінностей із духовних 
на споживацькі …

Там само.

розплата українцям за яничарство

Наразі у Верховній З(р)аді досить тушок із Нашої України та Б’Юту, що 
поповнили коаліцію регіоналів, комуністів і литвинівців, щоб ухвалити 
цю розплату українцям за яничарство…

Там само.

розплата українцям за яскраво виявлену філософію меншого зла

Наразі у Верховній З(р)аді досить тушок із Нашої України та Б’Юту, що 
поповнили коаліцію регіоналів, комуністів і литвинівців, щоб ухвалити 
цю розплату українцям за … яскраво виявлену філософію меншого 
зла…

Там само.
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²íòåãðàö³ÿ â îäèí êóðñ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè
 òà ë³òåðàòóðè é çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè 

ó øê³ëüí³é ïðàêòèö³

непродумана і шкідлива для воюючої України інтеграція
...не підтримує громадськість, зокрема переважна більшість освітньо-
наукових працівників, таку непродуману і шкідливу для воюючої Укра-
їни інтеграцію [інтеграція в один курс української мови та літератури 
й зарубіжної літератури у шкільній практиці],  що підтвердив, зокрема, 
листопадовий 2016 року круглий стіл на факультеті іноземної філології 
НПУ ім. М. П. Драгоманова.

Одвертий лист міністрові освіти й науки України Лілії Гриневич // Сло-
во Просвіти. – 2016. – 15–21 груд. – С. 3.

суперінтегрований філологічний гібрид
Візьмемо до уваги промовистий факт: задовільної назви для цього су-
перінтегрованого філологічного гібрида [інтеграції в один курс укра-
їнської мови та літератури й зарубіжної літератури у шкільній практиці] 
ніхто з ідеологів цього принаймні несвоєчасного, коли не просто шкід-
ливого “прожекту”, досі запропонувати не зміг. 

Там само.

фантазії Міносвіти
Пагутяк Г. Про фантазії Міносвіти інтегрувати українську літературу у 
світову / Галина Пагутяк // Слово Просвіти. – 2017. – 9–15 лют. – С. 1.

шкідливий “прожект”
Візьмемо до уваги промовистий факт: задовільної назви для цього су-
перінтегрованого філологічного гібрида [інтеграції в один курс україн-
ської мови та літератури й зарубіжної літератури у шкільній практиці] 
ніхто з ідеологів цього принаймні несвоєчасного, коли не просто шкід-
ливого “прожекту”, досі запропонувати не зміг. 

Одвертий лист міністрові освіти й науки України Лілії Гриневич // Сло-
во Просвіти. – 2016. – 15–21 груд. – С. 3.

Êàíàë “²íòåð”
кремлівська агентура в Україні

У своїх брудних провокаціях кремлівська агентура в Україні – Тимо-
шенко, Медведчук, Бойко, Льовочкін, сепаратистський Інтер – намага-
лися використати втемну … Героя України Юрія Шухевича.

Рябошапка А. Головний “радикал” знайшов у Раді прокремлівську 
зозулю [Електронний ресурс] / Ася Рябошапка // Znaj.ua : інформ. 
портал. – 2016. – 17 листоп. – Режим доступу: http://znaj.ua/news/
politics/76272/golovnij-radikal-znajshov-u-radi-prokremlivsku-zozulyu.
html (дата запиту: 29.11.2016 ). – Назва з екрана.
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найбільш “есдеківський” телеканал
Для перевиховання найбільш “есдеківського” телеканалу “Інтер” зна-
добилося аж два перформанси.

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 376.

Êàíàë “1+1”
один … зовсім один

В’ячеслав Піховшек:
– Здрастуйте! В ефірі телеканал один … зовсім один [“1+1”].

Там само. – С. 383.

Піховшек + оператор
[“1+1”.] Піховшек + оператор.

Там само.

Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè
незмінна агентура Кремля

Оминемо тут тему Комуністичної партії – вона (і тільки лінивий про це 
не говорить) – незмінна агентура Кремля. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 211.

носій людиноненависницької, глибоко ворожої державі українського наро-
ду ідеології

Її [комуністичну партію] в Україні треба категорично заборонити як 
носія людиноненависницької, глибоко ворожої державі українського 
народу ідеології. 

Там само.

Симоненко і Ко

Ковальський А. Служу совєтскому народу: хто фінансує Симоненка 
і Ко [Електронний ресурс] / Андрій Ковальський // Тиждень.ua : сайт вид. – 
2012. – 17 серп. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Politics/57970 (дата запиту: 
15.11.2016). – Назва з екрана.

традиційно проросійська сила
Кандидати від традиційно проросійських сил, КПУ і Партії регіонів, – 
Петро Симоненко і Михайло Добкін – звично висловилися на користь 
Москви. 

Шевченко Л. Вектори без Віктора: геополітичні концепції канди-
датів у президенти [Електронний ресурс] / Леся Шевченко // Тиж-
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день.ua : сайт вид. – 2014. – 11 квіт. – Режим доступу: http:
//tyzhden.ua/Politics/107323 (дата запиту: 12.04.2014). – Назва 
з екрана.  

Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè

абстрактний атрибут державності
...під словом Конституція громадяни України розуміють текст, який … 
фактично є абстрактним атрибутом державності. 

Ґолибард Є. Час волонтерів: збирати каміння і будувати / Євген Ґоли-
бард // Слово Просвіти. – 2015. – 19–25 берез. – С. 4.

не рукавички, що мають змінюватися після закінчення каденції кожного 
гаранта

Проти [зміни Конституції] – “Наша Україна” і Блок Тимошенко, у яких 
відмінне бачення ролі Основного закону в Україні – не як рукавичок, 
що мають змінюватися після закінчення каденції кожного гаранта.

Іванів Д. З Днем вас Конституції / Данило Іванів // Україна молода. – 
2004. – 26 черв. – С. 1.

Êîðóïö³ÿ â Óêðà¿í³

найбільший ворог України
Саме корупція – найбільший ворог України…

Грузинські реформи: зняття пенсій, звільнення в ДАІ, приватна ме-
дицина [Електронний ресурс] // Волинські новини : перше інформ. 
агентство. – 2014. – 16 груд. – Режим доступу: http://www.volynnews.
com/news/health/hruzynski-reformy-zniattia-pensiy-zvilnennia-v-dai-
pryvatna-medytsyna/ (дата запиту: 20.12.2014). – Назва з екрана.

одна з трьох найважливіших загроз для нашої країни
Той-таки прем’єр Яценюк однією з трьох найважливіших загроз для 
нашої країни разом з військовою агресією Росії та витратами економі-
ки називає саме корупцію 

Костюк С. Імітація боротьби з хабарництвом по-українськи, або Чому 
неможливо знищити корупцію, не поборовши олігархічну модель 
управління країною / Святослав Костюк // Свобода. – 2014. – 18–
24 груд. – С. 8.

ракова клітина, що руйнує всі без винятку рівні державної влади в Україні
Уже десятки років однією із найбільших проблем для України на шляху 
ефективного розвитку була і залишається корупція – ракова клітина, 
що руйнує всі без винятку рівні державної влади в Україні.

Там само.
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Êóðÿ÷å ÿéöå, ÿêå çáèëî ç í³ã Â³êòîðà ßíóêîâè÷à 

важкий твердий предмет
[Від сьогодні до українського правопису внесено додаткові зміни.] За-
мість слова “ЯЙЦЯ” слід використовувати словосполучення “ВАЖКІ 
ТВЕРДІ ПРЕДМЕТИ”.

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 177.

важкий тупий предмет
Знесла курочка не звичайний, а важкий тупий предмет.

Там само. – С. 167.

важкий яйцеподібний предмет
У зв’язку з попаданням у Януковича важкого яйцеподібного предме-
та [яйця] команді Ющенка зараховано технічну поразку з дискваліфі-
кацією на два тури.

Там само. – С. 166.

зброя пролетаріату 
Скульптура невідомого художника: “Яйце – зброя пролетаріату”.

Там само. – С. 183.

компонент для зброї масового знищення
На допиті Саддама Хусейна:
– Де ви купували компоненти для зброї масового знищення [курячі 
яйця]?
– В Україні.
– Хто був постачальником?
– Фірма “Курник баби Параски”.

Там само. – С. 167.

куряча граната
Відвідав наш Вітя Івано-Франківськ,
Аж раптом з студентської підлої гущі
Куряча “граната” злетіла у вись –
Й лежить на асфальті омлет із “ТОМУ ЩО”.

Там само. – С. 187.

сила, що зека завалила
Яйце – то сила, що зека звалила!

Там само. – С. 385.
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Ëåí³íîïàä

пунктир духовного шляху суспільства в майбутнє
Отож “ленінопад” – пунктир духовного шляху суспільства у майбут-
нє…

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 51.

рішучий розрив суспільства з минулим
Отож “ленінопад” – пунктир духовного шляху суспільства у майбутнє, 
рішучий розрив його [суспільства] з минулим…

Там само.

Ìàéäàí

абсолютна Запорізька Січ ХХІ століття
Майдан – це абсолютна Запорізька Січ ХХІ століття.

Відсутність лідера на Майдані – це не історичне прокляття, а укра-
їнська волелюбність, яка межує з анархією, – Володимир В’ятрович 
[Електронний ресурс] // Центр досліджень визвольного руху. – 2014. – 
15 лют. – Режим доступу: http://www.cdvr.org.ua/content/відсутність-
лідера-на-майдані-–-це-не-історичне-прокляття-а-українська-
волелюбність-яка-межує-з-анархією-володимир-вятро (дата запиту: 
17.02.2014). – Назва з екрана.

активний творець політфольклору
...Майдан був ... активним творцем політфольклору.

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 366.

акумулювальна сила, завдяки якій українці показали, що справді є нацією
Майдан став акумулювальною силою, завдяки якій українці показали, 
що справді є нацією. 

Про особливості роботи над проектом : [інтерв’ю взяла Марія Пелих] 
// Рідний край : альманах Полтавського національного педагогічного 
університету. – 2015. – № 2 (33). – С. 56.

безперервне творення українського національного коду через призму 
десятків тисяч кодів усіх населених пунктів країни

…Майдан – це безперервне творення українського національного 
коду через призму десятків тисяч кодів усіх населених пунктів кра-
їни.
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Бойко І. Микола Голомша: “Майбутнє України – за спроможною і по-
тужною громадою” [Електронний ресурс] / Іван Бойко // Україна мо-
лода : сайт газети. – 2016. – 28 груд. – Режим доступу: http://www.
umoloda.kiev.ua/number/3099/180/107333/ (дата запиту: 10.01.2017). 
– Назва з екрана. 

безтямний натовп
А нині ти Майдан свого народу
Безтямним натовпом ганебно звеш.

Небесна Сотня : антологія майданівських віршів / упоряд., передм. 
Л. Воронюк. – Вид. 2-ге, доповн. – Чернівці : Букрек, 2014. – С. 233.

велетенський генератор нових перлів народної творчості
Героїчний київський Майдан не лише акумулював всю масу створених 
раніше жартів і анекдотів, але й став велетенським генератором но-
вих перлів народної творчості. 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 6.

велике серце Києва
Він [Майдан] тепер, як велике серце Києва – гуготить, пульсує, б’ється у 
ритмі барабанів Революції.

Костенко Л. В. Записки українського самашедшого / Ліна Костенко. – 
Вид. 5-е. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – С. 392.

великий шанс зруйнувати старі державні інститути та створити новітню 
форму демократії

Майдан – це великий Шанс зруйнувати старі державні інститути 
та створити новітню форму демократії. 

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 109.

великий шанс стати експериментальним майданчиком створення нового 
політичного устрою

Майдан – це великий Шанс стати експериментальним майданчиком 
створення нового політичного устрою ... 

Там само.

висока “температура”
Майдан – це висока “температура”, це свідчення того, що “організм” 
бореться.

Люди з Майдану : хроніка / за заг. ред. Л. Івшиної. – К. : ПрАТ “Україн-
ська прес-група”, 2014. – С. 96.
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високий дух мети
Майдан! Високий Дух МЕТИ.

Дичка Н. Знакове світло Майдану : збірка віршів / Надія Дичка. – К. : 
Смолоскип, 2014. – С. 7.

виступ за європейські цінності
Майдан був виступом за європейські цінності.

Бондар А. Майдан: життя або смерть [Електронний ресурс] / Ан-
дрій Бондар // Новое время. – 2014. – 21 листоп. – Режим доступу: 
http://nv.ua/project/story-of-maidan-by-bondar.html (дата запиту: 
30.11.2016). – Назва з екрана.

витвір народу
Ми багато чого не сприймаємо у його [В. Ющенка] діях, а ще більше 
в політиці тих сил, що називали себе “помаранчевими”, які і сьогодні 
намагаються привласнити витвір народу – Майдан.

Мороз О. До булави треба голови / Олександр Мороз. – К. : Парлам. 
вид-во, 2016. – С. 89.

вищий вимір сучасних етапів підйому духу українського суспільства
…був Майдан студентства на граніті, потім – Свободи і Майдан гіднос-
ті як вищі виміри сучасних етапів підйому духу українського суспіль-
ства.

Бойко І. Микола Голомша: “Майбутнє України – за спроможною і по-
тужною громадою” [Електронний ресурс] / Іван Бойко // Україна мо-
лода : сайт газети. – 2016. – 28 груд. – Режим доступу: http://www.
umoloda.kiev.ua/number/3099/180/107333/ (дата запиту: 10.01.2017). 
– Назва з екрана. 

відстоювання нашого права на свободу, нашої незалежності
Початок Майдану – це … відстоювання нашого права на свободу, на-
шої незалежності.

Про особливості роботи над проектом : [інтерв’ю взяла Марія Пелих]  
// Рідний край : альманах Полтавського національного педагогічного 
університету. – 2015. – № 2 (33). – С. 56.

вольності держава
Майданом зветься Вольності держава
І незвичайні жителі її,
На небо йдуть, щоб вибороти право, 
Служити Богу й людям на землі. 

Домашенко Т. Небесна Сотня воїнів Майдану / Тетяна Домашенко. – 
К. : Вишневе, 2014. – С. 95.

воля народу, помножена на його рішучість, послідовність та віру у свої сили
 Майдан … це воля народу, помножена на його рішучість, послідов-
ність та віру в свої сили. 
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Голомша М. Вистояти і перемогти / Микола Голомша // Слово Про-
світи. – 2015. – 24–30 груд. – С. 3.

всесвітній центр тяжіння
Майдан – уже як всесвітній центр тяжіння.

Костенко Л. В. Записки українського самашедшого / Ліна Костенко. – 
Вид. 5-е. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – С. 408.

вузька шпаринка, через яку ми можемо зазирнути в майбутнє
Майдан став вузькою шпаринкою, через яку ми можемо зазирнути у 
майбутнє. 

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 90.

горнило кристалізації новітньої української політичної нації
Майдан став … горнилом кристалізації новітньої української полі-
тичної нації… 

Там само. – С. 88.

дихотомія: форма пред’явлення метафізичної волі та інструмент 
її реалізації

Майдан – це дихотомія: форма пред’явлення метафізичної Волі та 
інструмент її реалізації. 

Там само. – С. 108.

егрегор народу
Проте вже тоді проявилася особлива якість Майдану – егрегор народу. 

Там само. – С. 101.

єдина територія для пошуку виходу з ситуації політичної кризи
Неозброєним оком видно, що єдиною територією для пошуку виходу 
з ситуації політичної кризи є Майдан.

Кравченко А. Майдан і українська національна ідея [Електронний ре-
сурс] / Андрій Кравченко // GeoConcordia. – 2014. – 5 січ. – Режим 
доступу: http://geoconcordia.com/?p=128 (дата запиту: 10.01.2014). – 
Назва з екрана.

живий процес, де гормональні колективні вибухи чергувалися повним 
штилем і апатією, справжня війна поступалася тривожному перемир’ю, 
а доброта приходила на зміну ненависті

Майдан був живим процесом, де гормональні колективні вибухи чер-
гувалися повним штилем і апатією, справжня війна поступалася 
тривожному перемир’ю, а доброта приходила на зміну ненависті. 

Бондар А. Майдан: життя або смерть [Електронний ресурс] / Ан-
дрій Бондар // Новое время. – 2014. – 21 листоп. – Режим доступу: 
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http://nv.ua/project/story-of-maidan-by-bondar.html (дата запиту: 
30.11.2016). – Назва з екрана.

загрожений Острів Свободи
Дорога на загрожений Острів Свободи [Майдан у Києві] була небез-
печною, але можливою. 

Токмань Г. Майдан: сторінка живої історії / Ганна Токмань. – 3-тє вид., 
випр. і доповн. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2016. – С. 73.

Запорізька Січ
[…Ми шукаємо історичні паралелі для Майдану.] Зовні він схожий на 
Запорізьку січ.

Люди з Майдану : хроніка / за заг. ред. Л. Івшиної. – К. : ПрАТ “Україн-
ська прес-група”, 2014. – С. 98.

знамення часу
Нас підтримує вітер історії і той добрий дух Майдану, який може стати 
знаменням часу. 

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 129.

ідеологічний поштовх
Тому Майдан тут, швидше за все, став ідеологічним поштовхом… 

Про особливості роботи над проектом : [інтерв’ю взяла Марія Пелих] 
// Рідний край : альманах Полтавського національного педагогічного 
університету. – 2015. – № 2 (33). – С. 53.

іскра, яка могла б зародитися, щоб спричинити щось
Тому Майдан тут, швидше за все, став … іскрою, яка могла б зародити-
ся, щоб спричинити щось. 

Там само.

історично-ментальне явище духовної синергії української політичної нації
Майдан – це історично-ментальне явище духовної синергії україн-
ської політичної нації…

Бойко І. Микола Голомша: “Майбутнє України – за спроможною і по-
тужною громадою” [Електронний ресурс] / Іван Бойко // Україна мо-
лода : сайт газети. – 2016. – 28 груд. – Режим доступу: http://www.
umoloda.kiev.ua/number/3099/180/107333/ (дата запиту: 10.01.2017). 
– Назва з екрана. 

карнавальна подія, яка [котра] символізувала “фе” попередній владі
На цих виборах догравався мотив Майдану як карнавальної події, ко-
тра символізувала “фе” попередній владі…

Кацун Ю. Хто такі Юльфани? : “День” продовжує розшифровува-
ти політичні неологізми [Електронний ресурс] / Юлія Кацун, Олена 
Яхно, Ганна Хрипункова, Ірина Єгорова // День : сайт газети. – 2006. 
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– 4 трав. – Режим доступу: http://day.kyiv.ua/uk/article/podrobici/hto-
taki-yulfani (дата запиту: 08.11.2016 р.). – Назва з екрана.

каталізатор оновлення й об’єднання не лише Європи, а й усієї цивілізації
Зате світ дізнався, що тепер є народ Майдану, а сам Майдан став ка-
талізатором оновлення й об’єднання не лише Європи, а й цивілізації.

Жулинський М. Коло з трикутника, або Триптих про триптих [перед-
мова] // Бондаренко С. Майдани і магнати : поеми-кліпи / Станіслав 
Бондаренко. – К. : Український пріоритет, 2014. – С. 23. 

кін духовного життя народу
Майдан став … коном духовного життя народу…

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 269.

кіно дійсності 
Ну що тобі сказати, Україно, 
Коли усе вже сказано давно. 
Європа розгляда нову картину, 
Майданом зветься дійсності кіно. 

Домашенко Т. Небесна сотня воїнів Майдану / Тетяна Домашенко. – 
К. : Вишневе, 2014. – С. 17.

клич НАДІЇ [надії]
Майдан! … клич НАДІЇ.

Дичка Н. Знакове світло Майдану : збірка віршів / Надія Дичка. – К. : 
Смолоскип, 2014. – С. 7.

корок, що застряг у пляшці 
Для нього [Віктора Януковича] він [Майдан] – корок, що застряг у 
пляшці.

Рахманін С. Корок [Електронний ресурс] / Сергій Рахманін // ZN.UA : 
інтернет-версія газети. – 2013. – 20 груд. – Режим доступу: http://
gazeta.dt.ua/internal/korok-_.html (дата запиту: 30.12.2013). – Назва з 
екрана. 

крайня межа, коли народ змушений брати долю країни у власні руки
Майдан – це крайня межа, коли народ змушений брати долю країни 
у власні руки.

Люди з Майдану : хроніка / за заг. ред. Л. Івшиної. – К. : ПрАТ “Україн-
ська прес-група”, 2014. – С. 88.

креативний простір для втілення найнесподіваніших соціокультурних ідей
Майдан став креативним простором для втілення найнесподівані-
ших соціокультурних ідей. 
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Бондар А. Майдан: життя або смерть [Електронний ресурс] / Ан-
дрій Бондар // Новое время. – 2014. – 21 листоп. – Режим доступу: 
http://nv.ua/project/story-of-maidan-by-bondar.html (дата запиту: 
30.11.2016). – Назва з екрана.

лабораторія суспільної згоди
Майдан сьогодні – лабораторія суспільної згоди. 

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 166.

локальна українська революція
Багато не надто вникливих спостерігачів бачать Майдан як ... локальну 
українську революцію…

Там само. – С. 83.

маніфестація кооперативного типу культури
Майдан є маніфестацією … кооперативного типу культури. 

Кравченко А. Майдан і українська національна ідея [Електронний ре-
сурс] / Андрій Кравченко // GeoConcordia. – 2014. – 5 січ. – Режим 
доступу: http://geoconcordia.com/?p=128 (дата запиту: 10.01.2014). – 
Назва з екрана.

ментальна Голгофа
Я ходив на Майдан як на ментальну Голгофу, бо, на відміну від малят, 
які повтікали від сільської рутини, та героїчних митців, які розглядали 
ворога через призму пластикового стаканчика зі зігріваючими напо-
ями, я усвідомлював, що нас із вірогідністю 99,9 % покалічать, уб’ють 
або посадять.

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 50.

меч добра [ДОБРА]
Майдан! … меч Добра.

Дичка Н. Знакове світло Майдану : збірка віршів / Надія Дичка. – К. : 
Смолоскип, 2014. – С. 7.

мистецька революція
…Майдан ... увійшов в історію як мистецька революція. 

Майдан від першої особи: мистецтво на барикадах / упоряд. Т. Ковту-
нович, Т. Привалко; Укр. ін-т нац. пам’яті. – Вип. 2. – К. : К. І. С., 2016. 
– С. 7.

місце, де виборювалася держава
Майдан став тим місцем, де виборювалася Держава – про це я думав, 
коли побачив тліюче згарище на ньому, ніби потрапив в інший світ. 
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Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 65.

місце народження свідомої молоді
Бавзалук Д. Майдан – місце народження свідомої молоді / Дар’я Бавза-
лук // Слово Просвіти. – 2014. – 31 груд. – С. 16.

місце початку четвертої світової війни – війни національних держав зі світо-
вою кримінально-корпоративною системою

Майдан сьогодні став місцем початку четвертої світової війни – 
війни національних держав зі світовою кримінально-корпоративною 
системою.

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 104.

місце скорботи і пам’яті
Тоді, у страшні лютневі дні, київський Майдан назавжди перестав бути 
центром світла та радості, і перетворився на місце скорботи і пам’яті…

У пам’ять “Небесної сотні” ми маємо змінити країну, а не лити сльози! 
// Вільна газета. – 2015. – лютий. – С. 1.

могутній народний парламент
…Майдан у Києві формувався як могутній народний парламент…

Павличко Д. Біля самого серця України [Електронний ресурс] / Дми-
тро Павличко // Партія захисників вітчизни : сайт партії. – 2013. – 
25 груд. – Режим доступу: http://karmazin.org.ua/2013/12/25/bilya-
samogo-sercya-ukraїni/ (дата запиту: 21.10.2012). – Назва з екрана.

могутній патріотичний порив
У могутньому патріотичному пориві, уособленням якого став Май-
дан, у боротьбі за народного Президента піднялися мільйони.

Сачук С. Ідеали майдану виставили на політичний торг? [Електронний 
ресурс] / Степан Сачук // Волинь : незалежна громад.-політ. газ. – 
2011. – 12 трав. – Режим доступу: http://archive.volyn.com.ua/printver.
php?rub=4&article=0&arch=397 (дата запиту: 15.05.2011). – Назва з 
екрана.

модель держави, яка має зовнішнього ворога
Майдан став моделлю держави, яка має зовнішнього ворога. 

Люди з Майдану : хроніка / за заг. ред. Л. Івшиної. – К. : ПрАТ “Україн-
ська прес-група”, 2014. – С. 112.

музей життя
[Майдан – як наче музей у дії.] 
Музей життя і музей Надії…
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Бондаренко С. Майдани і магнати : поеми-кліпи / Станіслав Бонда-
ренко. – К. : Український пріоритет, 2014. –  С. 90.

музей Надії [надії]

[Майдан – як наче музей у дії.] 
Музей життя і музей Надії… 

Там само.

музей у дії
Майдан – як наче музей у дії.

Там само.

найвеличніша українська революція

Тарас Стецьків: Майдан – найвеличніша українська революція 
[Електрон ний ресурс] // Обозреватель. – 2008. – 20 листоп. – Режим доступу: 
http://obozrevatel.com/news/2008/11/20/269836.htm (дата запиту: 07.12.2016). 
– Назва з екрана.

найчуттєвіше місце у світі
Майдан – найчуттєвіше місце в світі, може вернути чуттєвість люд-
ству! 

Бондаренко С. Майдани і магнати : поеми-кліпи / Станіслав Бонда-
ренко. – К. : Український пріоритет, 2014. –  С. 108.

народ, це всі ми 
Майдан – це народ, це всі ми. 

Лопата В. Майдан / Василь Лопата // Літературна Україна. – 2005. – 
3 берез. – С. 1.

народний наш вулкан
Лише на перший погляд, і то “неозброєному”, недосвідченому оку, 
може видатися, що народний наш вулкан, який називали Майданом, 
спить. 

Пригорницький Ю. Майдан: що було і що попереду? / Юрій Пригор-
ницький // Літературна Україна. – 2016. – 24 листоп. – С. 1.

наша сила і надія
Майдан – єдина наша сила і надія.

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2015. 
– Т. 1. – С. 473.

наші крути
Стельмах І. Майдан – це наші крути [Електронний ресурс] / Ірина Стель-
мах // Радіо Свобода : сайт інформ. служби. – 2014. – 29 січ. – Режим доступу: 
http://www.radiosvoboda.org/pp/25246520/ppt0.html (дата запиту: 01.02.2015). 
– Назва з екрана.
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неабиякий героїзм

Це [Майдан] неабиякий героїзм…
Про особливості роботи над проектом : [інтерв’ю взяла Марія Пелих] 
// Рідний край : альманах Полтавського національного педагогічного 
університету. – 2015. – № 2 (33). – С. 52.

невідомості безодня
[Майдан … Ця сцена і рояль.] 
І невідомості безодня…

Дичка Н. Знакове світло Майдану : збірка віршів / Надія Дичка. – К. : 
Смолоскип, 2014. – С. 7.

незнищенна спадщина козацького минулого

Так сталося в новітній історії України з Майданами – незнищенною 
спадщиною козацького минулого…

Кравченко А. Майдан і українська національна ідея [Електронний ре-
сурс] / Андрій Кравченко // GeoConcordia. – 2014. – 5 січ. – Режим 
доступу: http://geoconcordia.com/?p=128 (дата запиту: 10.01.2014). – 
Назва з екрана.

не ознака позитивної сторони нашої революції

Майдан – це не ознака позитивної сторони нашої революції…
Костюк С. Свободівці реалізували задуми і проекти Юрія Сиротюка 
/ Святослав Костюк // Свобода. – 2015. – 5–11 листоп. – С. 11.

не площа в центрі Києва

[Що таке Майдан?] Це не площа в центрі Києва. 
Кущ А. Територія гідності / Анатолій Кущ // Слово Просвіти. – 2016. – 
30 лип. – 5 серп. – С. 6–7.

нова реальність світу мережевих спільнот, що протистоїть світу держав та 
врівноважує нову владу корпорацій

Майдан – це нова реальність світу мережевих спільнот, що проти-
стоїть світу держав та врівноважує нову владу корпорацій. 

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 106.

об’єкт господарювання 

Адже, з одного боку, – цей символічний форпост протесту [Майдан] 
перетворився на об’єкт господарювання. 

Люди з Майдану : хроніка / за заг. ред. Л. Івшиної. – К. : ПрАТ “Україн-
ська прес-група”, 2014. – С. 114.
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один із останніх цвяхів у домовину імперії зла
Він [Майдан] вияскравив для українців національну ідею, озброїв 
упевненістю в собі, став одним із останніх цвяхів у домовину імперії 
зла. 

Пригорницький Ю. Майдан: що було і що попереду? / Юрій Пригор-
ницький // Літературна Україна. – 2016. – 24 листоп. – С. 1.

одна з найвизначніших, найважливіших, найчудовіших подій у світовій 
політиці

Однією з найвизначніших, найважливіших, найчудовіших подій у сві-
товій політиці останнім часом став МАЙДАН!

Яременко Н. Кожну пітьму змінює світлячок / Наталія Яременко // Го-
лос України. – 2016. – 7 груд. – С. 7.

один із проявів великої боротьби за волю [Волю]
Майдан – не лише … один з проявів … великої боротьби за Волю …

Топачевський А. Його Майдани тривають /Андрій Топачевський // Лі-
тературна Україна. – 2015. – 19 лют. – С. 1.

опора гідності та справедливості
Майдан став … опорою гідності та справедливості… 

Яременко Н. В унісон із серцем Майдану / Наталія Яременко // Голос 
України. – 2016. – 23 листоп. – С. 7.

опора поваги та довіри
Майдан став … опорою … поваги та довіри. 

Там само.

оригінальна й самобутня річ в історії України 
– На вашу думку, Майдан – це … оригінальна і самобутня річ в історії 
України?

Відсутність лідера на Майдані – це не історичне прокляття, а укра-
їнська волелюбність, яка межує з анархією, – Володимир В’ятрович 
[Електронний ресурс] // Центр досліджень визвольного руху. – 2014. – 
15 лют. – Режим доступу: http://www.cdvr.org.ua/content/відсутність-
лідера-на-майдані-–-це-не-історичне-прокляття-а-українська-
волелюбність-яка-межує-з-анархією-володимир-вятро (дата запиту: 
17.02.2014). – Назва з екрана.

особлива територія української душі
…[Майдан] є особливою територією української душі. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 118.
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остання й головна барикада правди
Майдан став останньою й головною барикадою правди… 

Яременко Н. В унісон із серцем Майдану / Наталія Яременко // Голос 
України. – 2016. – 23 листоп. – С. 7.

остаточний розрив того ланцюга, яким Україна була прикута до Росії 
Майдан – це … остаточний розрив того ланцюга, яким вона [Украї-
на] була прикута до Росії. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 171.

острів свободи 
Я йшла з Майдану, щоб повернутися – не тільки фізично: щоб поверта-
тися все життя до Острова Свободи [Майдану]...

Токмань Г. Майдан: сторінка живої історії / Ганна Токмань. – 3-тє вид., 
випр. і доповн. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2016. – С. 96.

острівець свободи під монументом Незалежності
Острівець свободи під монументом Незалежності [Майдан] жив зо-
всім іншим життям. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 96.

“петля” Парсонса для влади Ющенка 
“Петля” Парсонса для влади Ющенка [Майдан]. 

Лиховій Д. Майдане, голос! / Дмитро Лиховій // Україна молода. – 
2005. – 16 лют. – С. 4.

пілотна модель ідеальної держави, якої в нас ніколи не було
Майдан – це пілотна модель ідеальної держави, якої в нас ніколи не 
було.

Якимчук Л. Утопія та антиутопія протесту очима письменників [Елек-
тронний ресурс] / Любов Якимчук // День : сайт газети. – 2014. – 7 лют. 
– Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chitayte/
maydan-ce-pilotna-model-idealnoyi-derzhavi-yakoyi-v-nas-nikoli-ne-bulo 
(дата запиту: 10.02.2014). – Назва з екрана.

планета, на яку висадилися всі ті, хто рушив захищати потоптану і понище-
ну людську гідність

Майдан – планета, на яку висадилися всі ті, хто рушив захищати 
потоптану і понищену людську гідність.

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 97.
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плебісцит української нації
Куйбіда В. Плебісцит української нації [Майдан] / Василь Куйбіда // Літе-
ратурна Україна. – 2016. – 8 груд. – С. 12.

повстання людей проти державного механізму
Майдан – це повстання людей проти державного механізму…

Рахманін С. Згинаючись під ношею, ти збільшуєш її вагу [Електронний 
ресурс] / Сергій Рахманін, Юлія Мостова // ZN.UA : інтернет-версія га-
зети. – 2014. – 21 лют. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/internal/
zginayuchis-pid-nosheyu-ti-zbilshuyesh-yiyi-vagu-_.html (дата запиту: 
23.02.2014). – Назва з екрана. 

повстання проти всемогутнього володаря
Майдан – це передовсім повстання проти усемогутнього володаря. 

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 131.

повстання сторіччя
Наскільки я розумію, Майдан у вас був повстанням сторіччя, бо дуже 
багато хто не хоче так жити…

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 205.

позиційний фронт, який не можна ні ліквідувати, ні застосувати у військо-
вих діях

Майдан мені нагадує такий позиційний фронт, який не можна ні лікві-
дувати, ні застосувати у військових діях.

Якимчук Л. Утопія та антиутопія протесту очима письменників [Елек-
тронний ресурс] / Любов Якимчук // День : сайт газети. – 2014. – 7 лют. 
– Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chitayte/
maydan-ce-pilotna-model-idealnoyi-derzhavi-yakoyi-v-nas-nikoli-ne-bulo 
(дата запиту: 10.02.2014). – Назва з екрана.

показник адекватності людей
Василенко О. Для мене майдан став показником адекватності людей 
/ Олександр Василенко, Валерія Наливайко // Газета по-українськи. – 2017. – 
24 лют. – С. 4.

поле суцільної творчості – творчості духа, образів, міфів, самої історії 
держави

Тепер, нехай навіть з відстані короткого терміну, видно, що весь Май-
дан був полем суцільної творчості – творчості духа, образів, міфів, 
самої історії держави. 



Ïîë³òè÷íå ñüîãîäåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè

501

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 268.

полігон світового правлячого класу
По суті, український майдан – це полігон світового правлячого класу, 
а в Україні на Майдані – піддослідні кролики. 

Там само. – С. 104.

Помаранчева революція
У нас були майдани – Революція на граніті, Помаранчева, Революція 
Гідності – не криваві аж до того часу, поки в останній підступно почали 
застосовувати зброю проти протестувальників. 

Мовчан П. Акумулювати енергію нації / Павло Мовчан // Слово Про-
світи. – 2016. – 18–24 серп. – С. 2.

постійний народний супровід для української влади
…Майдан … уже утвердився в ролі постійного народного “супроводу” 
для української влади.

Кравченко А. Майдан і українська національна ідея [Електронний ре-
сурс] / Андрій Кравченко // GeoConcordia. – 2014. – 5 січ. – Режим 
доступу: http://geoconcordia.com/?p=128 (дата запиту: 10.01.2014). – 
Назва з екрана.

потужна інфраструктура, яка для свого функціонування вимагає чимало 
людських і фінансових ресурсів

Майдан – це потужна інфраструктура, яка для свого функціонуван-
ня вимагає чимало людських і фінансових ресурсів. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 46.

потужний ривок України від “совка”
Майдан – це потужний ривок України від “совка”…

Там само. – С. 171.

початок боротьби за незалежність і відстоювання нашого права на свободу, 
нашої незалежності

Початок Майдану – це початок боротьби за незалежність і відстою-
вання нашого права на свободу, нашої незалежності.

Про особливості роботи над проектом : [інтерв’ю взяла Марія Пелих] 
// Рідний край : альманах Полтавського національного педагогічного 
університету. – 2015. – № 2 (33). – С. 56.
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приклад неабиякого патріотизму, відданості, безстрашності і прагнення до 
свободи

Я б пояснив, що [Майдан] це приклад неабиякого патріотизму, від-
даності, безстрашності і прагнення до свободи. 

Там само. – С. 52.

приманка для нудно жорстоких тітушок
[Зробили Майдан приманкою.] Для … нудно жорстоких “тітушок”. 

Рахманін С. Чайка на ім’я Євромайдан [Електронний ресурс] / Сергій 
Рахманін // ZN.UA : інтернет-версія газети. – 2013. – 29 листоп. – Режим 
доступу: http://gazeta.dt.ua/internal/chayka-na-im-ya-yevromaydan-_.
html (дата запиту: 23.12.2013). – Назва з екрана. 

приманка для очманілого від нервового очікування “Беркуту”
[Зробили Майдан приманкою.] Для очманілого від нервового очіку-
вання “Беркуту”…

Там само.

пробний камінь для всього світу 
Майдан став … пробним каменем для всього світу. 

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 88.

продовження історичних прагнень українців
– На вашу думку, Майдан – це продовження історичних прагнень 
українців…?

Відсутність лідера на Майдані – це не історичне прокляття, а укра-
їнська волелюбність, яка межує з анархією, – Володимир В’ятрович 
[Електронний ресурс] // Центр досліджень визвольного руху. – 2014. – 
15 лют. – Режим доступу: http://www.cdvr.org.ua/content/відсутність-
лідера-на-майдані-–-це-не-історичне-прокляття-а-українська-
волелюбність-яка-межує-з-анархією-володимир-вятро (дата запиту: 
17.02.2014). – Назва з екрана.

прообраз нового світу
Майдан – уже прообраз нового світу. 

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 106.

простір гідності, свободи і єднання
Куліш Н. “Майдан. Простір гідності, свободи і єднання” / Наталія 
Куліш // Слово Просвіти. – 2014. – 4–10 груд. – С. 13.

простір, де Україна зустріла себе
Майдан – це простір, де вона [Україна] зустріла себе.
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Костенко Л. В. Записки українського самашедшого / Ліна Костенко. – 
Вид. 5-е. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – С. 399.

простір, освячений кров’ю моїх побратимів і посестер

Я йшла з Майдану, щоб повернутися – не тільки фізично: щоб повер-
татися все життя до [Майдану] ... простору, освяченого кров’ю моїх 
побратимів і посестер. 

Токмань Г. Майдан: сторінка живої історії / Ганна Токмань. – 3-тє вид., 
випр. і доповн. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2016. – С. 96.

простір, що має ідеальний і сакральний зміст

Майдан – простір, що має ідеальний і ... сакральний зміст…
Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 101.

пряма воєнна демократія

Майдан – це так звана пряма воєнна демократія… 
Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 132.

пряма народна реакція на владну стратегію

Майдан є прямою народною реакцією на владну стратегію…
Кравченко А. Майдан і українська національна ідея [Електронний ре-
сурс] / Андрій Кравченко // GeoConcordia. – 2014. – 5 січ. – Режим 
доступу: http://geoconcordia.com/?p=128 (дата запиту: 10.01.2014). – 
Назва з екрана.

Революція Гідності

У нас були майдани – Революція на граніті, Помаранчева, Революція 
Гідності – не криваві аж до того часу, поки в останній підступно почали 
застосовувати зброю проти протестувальників. 

Мовчан П. Акумулювати енергію нації / Павло Мовчан // Слово Про-
світи. – 2016. – 18–24 серп. – С. 2.

Революція на граніті

У нас були майдани – Революція на граніті, Помаранчева, Революція 
Гідності – не криваві аж до того часу, поки в останній підступно почали 
застосовувати зброю проти протестувальників. 

Там само.
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революція свідомості
[Майдан є троїстою революцією – економічною, геополітичною та 
ментальною.] По-третє, це революція свідомості…

Пекар В. Сутність революції і завдання Нової Країни [Електрон-
ний ресурс] / Валерій Пекар // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2014. – 25 квіт. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
articles/2014/04/25/7023375/ (дата запиту: 30.04.2014). – Назва з 
екрана.

результат політичної кризи, системної кризи сучасного світоустрою
Майдан 2013–2014 років – це й результат політичної кризи, систем-
ної кризи сучасного світоустрою. 

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 109.

Рубікон і порятунок не лише для нас
І ще от що важливо: Майдан – Рубікон і порятунок не лише для нас! 

Бондаренко С. Майдани і магнати : поеми-кліпи / Станіслав Бонда-
ренко. – К. : Український пріоритет, 2014. – С. 23.

рух на підтримку євроінтеграції
Майдан починався як рух на підтримку євроінтеграції, але дуже ско-
ро, вже з 1 грудня, перестав ним бути.

Пекар В. Сутність революції і завдання Нової Країни [Електрон-
ний ресурс] / Валерій Пекар // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2014. – 25 квіт. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
articles/2014/04/25/7023375/ (дата запиту: 30.04.2014). – Назва з 
екрана.

сакральний, постійно діючий духовний центр усієї України
[Що таке Майдан?] Це сакральний, постійно діючий духовний центр 
усієї України. 

Там само. – С. 6–7.

свідчення того, що “організм” бореться
Майдан – це висока “температура”, це свідчення того, що “організм” 
бореться.

Люди з Майдану : хроніка / за заг. ред. Л. Івшиної. – К. : ПрАТ “Україн-
ська прес-група”, 2014. – С. 96.

своєрідний революційний плебісцит українського народу
Можна навіть стверджувати, що Майдан був своєрідним революцій-
ним плебісцитом українського народу... 

Куйбіда В. Плебісцит української нації / Василь Куйбіда // Літературна 
Україна. – 2016. – 8 груд. – С. 12.
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своєрідний театр
Майдан – це своєрідний театр…

Костюк С. Свободівці реалізували задуми і проекти Юрія Сиротюка 
/ Святослав Костюк // Свобода. – 2015. – 5–11 листоп. – С. 11.

священний ритуал маленької республіки Свободи і Європи
Це був священний ритуал … маленької республіки Свободи і Європи 
[Майдан]. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 96.

сердець найвища висота
Сердець найвища висота – це наш Майдан!

Дичка Н. Знакове світло Майдану : збірка віршів / Надія Дичка. – К. : 
Смолоскип, 2014. – С. 12.

серйозний вияв народом своєї сили
…[Майдан] серйозний вияв народом своєї сили.

Про особливості роботи над проектом : [інтерв’ю взяла Марія Пелих] 
// Рідний край : альманах Полтавського національного педагогічного 
університету. – 2015. – № 2 (33). – С. 47.

серце світу
Майдан – серце світу, і невже світ схильний до суїциду?.. 

Бондаренко С. Майдани і магнати : поеми-кліпи / Станіслав Бонда-
ренко. – К. : Український пріоритет, 2014. – С. 117.

символ боротьби за свої права і свободу
Саме з жовтня 1990 року поняття Майдан стало символом боротьби 
за свої права і свободу. 

Бавзалук Д. Майдан – місце народження свідомої молоді / Дар’я Бав-
залук // Слово Просвіти. – 2014. – 31 груд. – С. 16.

символ волевиявлення вільної свідомої нації
Майдан в Україні за ці роки став символом волевиявлення вільної сві-
домої нації.

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 267.

символ гідності українців
Що таке Майдан? … символ … гідності українців.

Кущ А. Територія гідності / Анатолій Кущ // Слово Просвіти. – 2016. – 
30 лип. – 5 серп. – С. 6–7.
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символ, ідея, заради яких люди пішли на смерть

Майдан – це символ, ідея, заради яких люди пішли на смерть?
Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 111.

символ народовладдя 

Що таке Майдан? … символ народовладдя …
Кущ А. Територія гідності / Анатолій Кущ // Слово Просвіти. – 2016. – 
30 лип. – 5 серп. – С. 6–7.

символ нової, у муках і ваганнях народженої України

Майдан … став символом нової, в муках і ваганнях народженої 
України...

Яворівський В. На майдані / Володимир Яворівський // Літературна 
Україна – 2005. – 7 квіт. – С. 1.

символ революції

[Що таке Майдан?] Символ … революції… 
Кущ А. Територія гідності / Анатолій Кущ // Слово Просвіти. – 2016. – 
30 лип. – 5 серп. – С. 6–7.

символічний форпост протесту

Адже, з одного боку, – цей символічний форпост протесту [Майдан] 
перетворився на об’єкт господарювання. 

Люди з Майдану : хроніка / за заг. ред. Л. Івшиної. – К. : ПрАТ “Україн-
ська прес-група”, 2014. – С. 114.

соціальна мережа, розгорнута на топологічному просторі довірчих зв’язків

Майдан став соціальною мережею, розгорнутою на топологічному 
просторі довірчих зв’язків…

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 104.

соціально-економічна революція

[Майдан є троїстою революцією – економічною, геополітичною та 
ментальною.] ... це соціально-економічна революція…

Пекар В. Сутність революції і завдання Нової Країни [Електро-
нний ресурс] / Валерій Пекар // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2014. – 25 квіт. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
articles/2014/04/25/7023375/ (дата запиту: 30.04.2014). – Назва з 
екрана.
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спосіб вирішення [розв’язання] політичних проблем
Я – проти Майданів як способу вирішення політичних проблем. 

Люди з Майдану : хроніка / за заг. ред. Л. Івшиної. – К. : ПрАТ “Україн-
ська прес група”, 2014. – С. 44.

суспільна модель, що несе загрозу системі
…влада на всіх рівнях … намагається знищити Майдан як суспільну мо-
дель, що несе загрозу Системі. 

Люди з Майдану : хроніка / за заг. ред. Л. Івшиної. – К. : ПрАТ “Україн-
ська прес-група”, 2014. – С. 98.

суть нашої української нації
...[Майдан] і є суть нашої української нації.

Про особливості роботи над проектом : [інтерв’ю взяла Марія Пелих] 
// Рідний край : альманах Полтавського національного педагогічного 
університету. – 2015. – № 2 (33). – С. 52.

сучасна українська Січ
[Ми шукаємо історичних паралелей для Майдану. Зовні він схожий на 
Запорозьку січ.] Інша річ, сучасна українська Січ, розташована в центрі 
сучасного мегаполіса, що є швидше символом.

Якимчук Л. Утопія та антиутопія протесту очима письменників [Елек-
тронний ресурс] / Любов Якимчук // День : сайт газети. – 2014. – 7 лют. 
– Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chitayte/
maydan-ce-pilotna-model-idealnoyi-derzhavi-yakoyi-v-nas-nikoli-ne-bulo 
(дата запиту: 10.02.2014). – Назва з екрана.

сучасна форма Запорізької Січі
Про це вже було неодноразово сказано, і я повторюсь: Майдан – це 
сучасна форма Запорізької Січі.

Відсутність лідера на Майдані – це не історичне прокляття, а укра-
їнська волелюбність, яка межує з анархією, – Володимир В’ятрович 
[Електронний ресурс] // Центр досліджень визвольного руху. – 2014. – 
15 лют. – Режим доступу: http://www.cdvr.org.ua/content/відсутність-
лідера-на-майдані-–-це-не-історичне-прокляття-а-українська-
волелюбність-яка-межує-з-анархією-володимир-вятро (дата запиту: 
17.02.2014). – Назва з екрана.

табір гуситів 
Одні журналісти порівнювали Майдан із Запорозькою Січчю, інші пи-
сали, що він нагадує табір гуситів, треті, злобно іронізуючи, називали 
його циганським табором. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 100.



Ìèêîëà ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ

508

територія відновлення всіх порушених владою рівноваг в Україні
Майдан у подіях громадянського протесту 2013–2014 року виявився 
територією відновлення всіх порушених владою рівноваг в Україні. 

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 103.

територія гідності
Кущ А. Територія гідності [Майдан] / Анатолій Кущ // Слово Просвіти. – 
2016. – 30 лип. – 5 серп. – С. 6–7.

територія негеографічна
Однак Майдан – територія негеографічна. 

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 101.

територія площі Незалежності, яка знаходиться в центрі Києва в Україні
З формального погляду, Майдан – це територія площі Незалежнос-
ті, яка знаходиться в центрі Києва в Україні. 

Там само.

територія свободи
Далі були три місяці жорсткого протистояння на Майдані, який став 
територією свободи, стимулював Майдани по всій країні, власне, ве-
ликим Майданом стала Україна. 

Антоненко П. 2015: нові виклики, які перейшли зі старого, 2014-го 
/ Петро Антоненко // Слово Просвіти. – 2015. – 15–21 січ. – С. 5.

територія тверезості
Майдан – це … територія тверезості. 

Там само.

тест на справжність
Майдан – це тест на справжність.

Бойко І. Микола Голомша: “Майбутнє України – за спроможною і по-
тужною громадою” [Електронний ресурс] / Іван Бойко // Україна мо-
лода : сайт газети. – 2016. – 28 груд. – Режим доступу: http://www.
umoloda.kiev.ua/number/3099/180/107333/ (дата запиту: 10.01.2017). 
– Назва з екрана. 

технологія на американські гроші
У Росії багато хто впевнений, що Майдан був лише технологією на 
американські гроші.

Мороз О. До булави треба голови / Олександр Мороз. – К. : Парлам. 
вид-во, 2016. – С. 114.
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традиційна для українського суспільства Чорна рада
...[Майдан] традиційна для українського суспільства Чорна рада. 

Кравченко А. Майдан і українська національна ідея [Електронний ре-
сурс] / Андрій Кравченко // GeoConcordia. – 2014. – 5 січ. – Режим 
доступу: http://geoconcordia.com/?p=128 (дата запиту: 10.01.2014). – 
Назва з екрана.

троїста революція – економічна, геополітична та ментальна
Майдан є троїстою революцією – економічною, геополітичною та 
ментальною.

Пекар В. Сутність революції і завдання Нової Країни [Електрон-
ний ресурс] / Валерій Пекар // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2014. – 25 квіт. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
articles/2014/04/25/7023375/ (дата запиту: 30.04.2014). – Назва з 
екрана.

узірець усім нашим наступним поколінням 
…[Майдан] узірець усім нашим наступним поколінням. 

Про особливості роботи над проектом : [інтерв’ю взяла Марія Пелих] 
// Рідний край : альманах Полтавського національного педагогічного 
університету. – 2015. – № 2 (33). – С. 52.

українська національно-визвольна, антиколоніальна, антиімперіалістична 
революція

[Майдан є троїстою революцією – економічною, геополітичною та 
ментальною.] ... це українська національно-визвольна, антиколоні-
альна, антиімперіалістична революція.

Пекар В. Сутність революції і завдання Нової Країни [Електрон-
ний ресурс] / Валерій Пекар // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2014. – 25 квіт. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
articles/2014/04/25/7023375/ (дата запиту: 30.04.2014). – Назва з 
екрана.

унікальне історичне явище
Майдан так би і залишився унікальним історичним явищем… 

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 102.

форма боротьби, а не державотворення
Майдан – це форма боротьби, а не державотворення, бо жоден збір 
людей не застрахований від підісланих провокаторів, що виступають з 
ультрапатріотичними гаслами. 

Гринів О. Недовивчені уроки національної гідності / Олег Гринів // Лі-
тературна Україна. – 2015. – 5 берез. – С. 4.
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хвиля протесту
Ми не стали маріонетками у нічиїх лабетах: знали найважливіше – 
Майдан, себто хвилю ПРОТЕСТУ, треба тримати.

Фаріон І. Між смертю та безсмертям / Ірина Фаріон // Слово Просвіти. 
– 2016. – 18–24 лют. – С. 3.

центр світла та радості
Тоді, у страшні лютневі дні, київський Майдан назавжди перестав бути 
центром світла та радості…

У пам’ять “Небесної сотні” ми маємо змінити країну, а не лити сльози! 
// Вільна газета. – 2015. – лют. – С. 1.

циганський табір
Одні журналісти порівнювали Майдан із Запорозькою Січчю, інші пи-
сали, що він нагадує табір гуситів, треті, злобно іронізуючи, називали 
його циганським табором. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 100.

чорний ящик
Для мене Майдан – це чорний ящик.

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 112.

щонайактивніший інструмент впливу суспільства на владу не завдяки на-
метам і барикадам

Майдан повинен лишитися щонайактивнішим інструментом впливу 
суспільства на владу не завдяки наметам і барикадам. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 118.

щось набагато важливіше, сильніше й абсолютно незвичайне, ніж просто 
повстання проти корумпованої й жорстокої влади

Вочевидь, Майдан – це щось набагато важливіше, сильніше і абсо-
лютно незвичайне, ніж просто повстання проти корумпованої і 
жорстокої влади.

Пекар В. Сутність революції і завдання Нової Країни [Електрон-
ний ресурс] / Валерій Пекар // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2014. – 25 квіт. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
articles/2014/04/25/7023375/ (дата запиту: 30.04.2014). – Назва з 
екрана.
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явище не випадкове
Сьогодні вже стало очевидно, що Майдан – явище не випадкове.

Кравченко А. Майдан і українська національна ідея [Електронний ре-
сурс] / Андрій Кравченко // GeoConcordia. – 2014. – 5 січ. – Режим 
доступу: http://geoconcordia.com/?p=128 (дата запиту: 10.01.2014). – 
Назва з екрана.

явище не тільки європейське і світове, а й космічне
Майдан – це явище не тільки європейське і світове, а й космічне, бо 
його дарував нам Господь…

Лопата В. Майдан / Василь Лопата // Літературна Україна. – 2005. – 
3 берез. – С. 1.

явище суто українське
Майдан – явище суто українське, але ж учасниками його є не лише 
“галицийские бандеровцы”.

Лащенко С. Багатонаціональний Майдан: кілька зустрічей на головній 
площі країни [Електронний ресурс] / Сергій Лащенко // День : сайт га-
зети. – 2014. – 20 лют. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/
poshta-dnya/bagatonacionalniy-maydan-kilka-zustrichey-na-golovniy-
ploshchi-krayini (дата запиту: 26.02.2014). – Назва з екрана.

явище у світовій практиці безпрецедентне
Майдан – явище у світовій практиці безпрецедентне…

Кравченко А. Майдан і українська національна ідея [Електронний ре-
сурс] / Андрій Кравченко // GeoConcordia. – 2014. – 5 січ. – Режим 
доступу: http://geoconcordia.com/?p=128 (дата запиту: 10.01.2014). – 
Назва з екрана.

явно демонстрована публічна єдність всієї України 
Майдан – явно демонстрована публічна єдність всієї України. 

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 103.

Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³ â ì³ñò³ Êèºâ³

дивне, неймовірне місце
[Врешті-решт, що Майдан Незалежності … ] Це дивне, неймовірне 
місце…

Совинська А. Героям Слава! / Аліна Совинська // Слово Просвіти. – 
2015. – 19–25 лют. – С. 1.
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духовний центр України
Майдан Незалежності – це не тільки центр Києва, це духовний центр 
України. 

Кущ А. Територія гідності / Анатолій Кущ // Слово Просвіти. – 2016. – 
30 лип. – 5 серп. – С. 6–7.

місце, де здобували свою свободу
Врешті-решт, що Майдан Незалежності – справді те місце, де здобува-
ли свою свободу.

Совинська А. Героям Слава! / Аліна Совинська // Слово Просвіти. – 
2015. – 19–25 лют. – С. 1.

потужна точка енергії нашого народу
…Майдан Незалежності – … це … потужна точка енергії нашого на-
роду…

Там само.

символ революції
[Майдан Незалежності – це не тільки центр Києва, це духовний центр 
України.] Символ … революції…

Кущ А. Територія гідності / Анатолій Кущ // Слово Просвіти. – 2016. – 
30 лип. – 5 серп. – С. 6–7.

символ свободи
[Майдан Незалежності – це не тільки центр Києва, це духовний центр 
України.] Символ свободи…

Там само.

справжнє поле бою
Хто ж міг подумати, що всіма улюблений Майдан Незалежності стане 
справжнім полем бою. 

Яковенко І. Небесна сотня / Ірина Яковенко // Слово Просвіти. – 2015. 
– 19–25 лют. – С. 8.

справжній музей
Майдан Незалежності став справжнім музеєм, куди приїжджали ту-
ристи, батьки з маленькими дітьми та люди похилого віку. 

Там само.

Ìåæèã³ð’ÿ

антисимвол нинішньої влади
Символічно, що на брата нового глави Адміністрації Сергій Клюєва за-
писана частина резиденції Януковича в Межигір’ї – президентського 
острівця комфорту та антисимвола нинішньої влади. 
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Вуєц П. Навіщо Клюєв? [Електронний ресурс] / Павло Вуєц // Поступ : 
сайт газети. – 2014. – 24 січ. – Режим доступу: http://postup.brama.
com/usual.php?tema=7&what=77484 (дата запиту: 30.11.2016). – На-
зва з екрана.

заповідник абсолютного хамства 
Тимошенко: “Межигір’я” Януковича буде “заповідником абсолютного 
хамства” [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт газети. – 2010. – 
8 квіт. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2010/04/8/4918621/ 
(дата запиту: 14.11.2016). – Назва з екрана.

найбільш охоронюваний об’єкт у країні 
Межигір’я – сьогодні найбільш охоронюваний об’єкт у країні.

Рахманін С. Корок [Електронний ресурс] / Сергій Рахманін // ZN.UA : 
інтернет-версія газети. – 2013. – 20 груд. – Режим доступу: http://
gazeta.dt.ua/internal/korok-_.html (дата запиту: 30.12.2013). – Назва з 
екрана. 

президентський острівець комфорту
Символічно, що на брата нового глави Адміністрації Сергія Клюєва за-
писана частина резиденції Януковича в Межигір’ї – президентського 
острівця комфорту…

Вуєц П. Навіщо Клюєв? [Електронний ресурс] / Павло Вуєц // Поступ : 
сайт газети. – 2014. – 24 січ. – Режим доступу: http://postup.brama.
com/usual.php?tema=7&what=77484 (дата запиту: 30.11.2016). – На-
зва з екрана.

символ надмірностей Януковича 
Межигір’я, вартістю мільйони доларів, стало символом надмірностей 
Януковича… 

Як “садять” президентів // Об’єднання САМОПОМІЧ. – 2016. – 9 груд. 
– С. 7. 

у минулому резиденція колишнього Президента України Віктора Януковича
Першою зупинкою стало Межигір’я – у минулому резиденція колиш-
нього Президента України Віктора Януковича. 

Переможці Купальської лотереї відвідали Межигір’я та Верховну Раду 
// Вільна газета. – 2016. – № 19, вересень. – С. 2.

Ìèòíèé ñîþç 

об’єднання держав, очолюваних старою радянською номенклатурою
Митний союз – то не благодійна організація, а лише об’єднання дер-
жав, очолюваних старою радянською номенклатурою.
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Казанський Д. Економічний союз з Росією: продовжити агонію : що 
дасть економічний союз із Росією українським олігархам [Електрон-
ний ресурс] / Денис Казанський // Тиждень.ua : сайт вид. – 2014. – 
14 лют. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Economics/101260 (дата 
запиту: 14.03.2014). – Назва з екрана.  

політичні репресії
Митний союз – це … політичні репресії… 

Бондаренко С. Майдани і магнати : поеми-кліпи / Станіслав Бонда-
ренко. – К. : Український пріоритет, 2014. – С. 91.

порушення прав і свобод людини
Митний союз – це … порушення прав і свобод людини… 

Там само.

продажні й замовні суди
Митний союз – це … продажні й замовні суди…

Там само.

свавілля влади
Митний союз – це свавілля влади… 

Там само.

Ì³æíàðîäíèé êîíêóðñ 
³ìåí³ Ï. ßöèêà 

престижний і популярний марафон
Ми говоримо про поточні проблеми, котрі перманентно супроводжу-
ють престижний і популярний марафон [Міжнародний конкурс іме-
ні П. Яцика] – кожен, хто мав справу з організаційною роботою, добре 
знає, що в ній є чимало тих моментів, котрі не дуже помітні загалу, 
який … бачить результат – успіх чи провал. 

Володимир Загорій: Це робота державно важлива : [розмову записа-
ла Світлана Короленко] // Слово Просвіти. – 2016. – 3–9 листоп. – С. 6.

Ì³æðåã³îíàëüíèé ç’¿çä 
îðãàí³â ñàìîâðÿäóâàííÿ 

â Ñ³âåðñüêîäîíåöüêó (2004 ð.)

сепаратистський шабаш
На тлі відзначення річниці Майдану якось непомітно пройшла інша “зна-
менна” подія в історії України – друга річниця сепаратистського ша-
башу в Сіверськодонецьку Луганської області [Міжрегіональний з’їзд 
органів самоврядування в Сіверськодонецьку (2004 р.)].
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Хоменко С. Кушнарьовщина. Пам’яті Сіверськодонецька [Елек-
тронний ресурс] / Сергій Хоменко // Україна молода : сайт газе-
ти. – 2006. – 14 груд. – Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/
number/819/115/29805/ (дата запиту: 09.12.2016). – Назва з екрана.

Ì³íñüê³ äîìîâëåíîñò³ 

мінська балалайка
До речі, деякі блогери влучно називають Мінські перемовини мін-
ською балалайкою з огляду на те, що на них переважно ллють воду на 
млин держави-агресора – Росії. 

Чорна Г. То от що в мінських перемовників на умі / Галина Чорна 
// Свобода. – 2016. – 22–28 верес. – С. 3.

наша ганьба
Мінськ – це наша ганьба. 

Костюк С. Свободівці реалізували задуми і проекти Юрія Сиротюка 
/ Святослав Костюк // Свобода. – 2015. – 5–11 листоп. – С. 11.

не ознака української гідності
Мінськ – це не ознака української гідності. 

Там само.

обман українського народу
Анатолій Гриценко: “Мінські угоди – це обман українського на-
роду” : [інтерв’ю з Анатолієм Гриценком записала Соня Кошкіна] [Елек-
тронний ресурс] // LB.ua. – 2016. – 2 жовт. – Режим доступу: http://lb.ua/
news/2016/10/02/346755_anatoliy_gritsenko_minski_ugodi-.html (дата запиту: 
02.10.2016). – Назва з екрана.

план Москви щодо руйнування України
“Мінські домовленості” – це план Москви щодо руйнування України.  

Безпека держави та захист людей: деокупація та свобода 
// Об’єднання САМОПОМІЧ. – 2016. – 9 груд. – С.1. 

політичні поступки агресорові
Позиція ВО “Свобода”: нові Мінські домовленості – політичні поступ-
ки агресорові…

Позиція ВО “Свобода” // Свобода. – 2015. – 19–25 лют. – С. 3.

пропаще діло
Мінські перемовини – то таки пропаще діло. 

Ч. Г. Накрита “Градами” Авдіївка / Г. Ч. // Свобода. – 2017. – 2–8 лют. 
– С. 1, 6.
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третій Переяслав
Вже в наступному журналі містився аналіз подій, що стосуються винят-
ково Мінських угод, які стали для України “Третім Переяславом”. 

Костюк С. Свободівці реалізували задуми і проекти Юрія Сиротюка 
/ Святослав Костюк // Свобода. – 2015. – 5–11 листоп. – С. 11.

шлях у нікуди
“Я критикую Мінські угоди, я вважаю, що це шлях в нікуди…”

Кравчук розкрив три найбільші помилки України : [інтерв’ю з Лео-
нідом Кравчуком записала Яніна Соколова] [Електронний ресурс] // 
5 канал : перший укр. інформ. – 2016. – 30 серп. – Режим доступу: 
http://www.5.ua/interview/kravchuk-rozkryv-try-naibilshi-pomylky-
ukrainy-interviu-124247.html (дата запиту: 01.09.2016). – Назва 
з екрана. 

Ì³ñòî Àâä³¿âêà

нова вогняна точка
29 січня на карті російсько-української війни з’являється нова вогняна 
точка – Авдіївка.

Ч. Г. Накрита “Градами” Авдіївка / Г. Ч. // Свобода. – 2017. – 2–8 лют. 
– С. 6.

Ì³ñòî Âîëíîâàõà 

чергове наше “Шарлі”
Головко О. Волноваха – це чергове наше “Шарлі” / Оксана Головко // Уря-
довий кур’єр. – 2015. – 15 січ. – С. 3.

Ì³ñòî Äí³ïðîïåòðîâñüê 
[Äí³ïðî]

дніпровський Бандерштадт
Воронович З. Дніпровський “Бандерштадт” [Електронний ресурс] / Зі-
новія Воронович // Високий Замок Online. – 2014. – 9 лип. – Режим досту-
пу: http://wz.lviv.ua/ukraine/127726-dniprovskyi-bandershtadt (дата запиту: 
05.12.2016). – Назва з екрана.

справжній Бандерштадт
…справжнім Бандерштадтом тепер є Дніпропетровськ, який пола-
мав путінський план вторгнення в Україну.

Там само.
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Ì³ñòî Äîíåöüê

вотчина сучасної влади
“Економічна правда” з’ясувала, що близькі до “Сім’ї” структури можуть 
мати відношення до відверто сумнівного виведення з державної влас-
ності військового містечка майже у центрі вотчини сучасної влади – 
Донецька.

Щербина С. Схеми “Сім’ї”. Військкомат для Януковича [Електрон-
ний ресурс] / Сергій Щербина // Українська правда : сайт газети. 
– 2013. – 21 лют. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/
publications/2013/02/21/362579/ (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з 
екрана.

гірнича столиця України 
Через три роки після здобуття “Шахтарем” Кубка УЄФА ще один колек-
тив із донецькою пропискою виграв для гірничої столиці України [До-
нецька] єврокубковий трофей.

Мохнач В. Другий єврокубок Донецька [Електронний ресурс] / Віталій 
Мохнач // Українська правда : сайт газети. – 2013. – 15 січ. – Режим 
доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/number/2206/118/78520/ (дата 
запиту: 10.11.2016). – Назва з екрана.

Ì³ñòî Êè¿â

місце постою керманичів держави
Київ так і не став справжньою столицею України, адже місце постою 
керманичів Держави – це ще не столиця. [Як осідок верховної адміні-
страції й культурний центр столиця також має генерувати струми дер-
жавництва, що особливо важливо в країні постколоніальній, а саме 
такою є Україна.]

Волошин Л. Столиця України: П’ємонт чи Вандея / Леонід Волошин 
// Літературна Україна. – 2006. – 4 верес. – С. 3.

осідок верховної адміністрації
Як осідок верховної адміністрації … столиця [Київ] також має генеру-
вати струми державництва, що особливо важливо в країні постколоні-
альній, а саме такою є Україна.

Там само.

помаранчева столиця
Волошка Л. Помаранчева столиця [м. Київ] на білому снігу / Леся Во-
лошка  // Україна молода. – 25 листоп. – 2004. – С. 3.
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Ì³ñòî Ëüâ³â

бандерівська столиця
“Як живе Львів, який втратив статус бандерівської столиці” – фоторе-
портаж з такою назвою почав гуляти просторами Інтернету.

Воронович З. Дніпровський “Бандерштадт” [Електронний ресурс] / Зі-
новія Воронович // Високий Замок Online. – 2014. – 9 лип. – Режим до-
ступу: http://wz.lviv.ua/ukraine/127726-dniprovskyi-bandershtadt (дата 
запиту: 05.12.2016). – Назва з екрана.

Ì³ñòî Ìàð³óïîëü

столиця Східної України
Унаслідок окупації Донецька Маріуполь став фактично столицею Схід-
ної України…

Яременко Н. Кожну пітьму змінює світанок / Надія Яременко // Голос 
України. – 2016. – 7 груд. – С. 7.

Ì³ñòî Îäåñà

батьківщина Ківалова
Аксанюк Михайло: Батьківщина Ківалова [м. Одеса] дала небачені 
фальсифікації // Україна молода. – 2004. – 23 лют. – С. 8.

Ì³ñòî Ñåâàñòîïîëü

однин із бастіонів українофобії
І навіть в одному з бастіонів українофобії – Севастополі – депутати 
міської ради дуже неохоче підтримували свого майже земляка.

Марусик Т. Справа Геббельса живе і перемагає? [Електрон-
ний ресурс] / Тарас Марусик // Українська правда : сайт газети. 
– 2012. – 23 трав. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
articles/2012/05/23/6965117/ (дата запиту: 23.05.2012). – Назва з 
екрана. 

тимчасово окупована територія
“Уперше в офіційних документах ООН Росія визнається державою оку-
пантом, а Автономна Республіка Крим  та місто Севастополь  тимчасо-
во окупованою територією”.
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Резолюція ООН щодо Криму: у документі Росію визнано державою-
окупантом [Електронний ресурс] // УНІАН : інформ. агентство. – 2016. 
– 16 листоп. – Режим доступу: http://www.unian.ua/politics/1626176-
rezolyutsiya-oon-schodo-krimu-u-dokumenti-rosiyu-viznano-derjavoyu-
okupantom.html (дата запиту: 20.12.2016). – Назва з екрана.

фантомний біль Росії

…Севастополь – то фантомний біль Росії. 
Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 62.

Ì³ñòî Õàðê³â

Януковичград

Проте меншості так званого “Януковичграда” [Харкова] повідомили, 
що своє рішення прийняли без огляду на сторонні вказівки. 

Салімонович Л. Табір пішов з Майдану / Лариса Салімонович // Укра-
їна молода. – 2005. – 11 лют. – С. 4.

Ì³ñòî Õåðñîí 

форпост українства на півдні 

Звичайно, тут не захід і не центр, але зараз Херсон є форпостом укра-
їнства на півдні. 

Матковський Є.: “Херсон є форпостом українства на півдні України” 
// Слово Просвіти. – 2015. – 17–23 груд. – С. 2.

Ìîâíèé ìàéäàí

прелюдія Революції Гідності

Мовний майдан проти закону Колесніченка – Ківалова був прелюдією 
Революції Гідності. 

Аронець Олександр [Електронний ресурс] // Facebook : [персональ-
на сторінка Олександра Аронця]. – Режим доступу: https://www.
facebook.com/oleksandr.aronets/posts/1330211116991007 (дата запи-
ту: 17.11.2016). – Назва з екрана.
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Íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè
“Ïðî îðãàí³çàö³þ âèâ÷åííÿ 

ãóìàí³òàðíèõ äèñöèïë³í çà âèáîðîì” 
â³ä 25 ëèñòîïàäà 2014 ð. (¹ 1332)

прекрасний подарунок для “русского мира” в час перманентної москов-
сько-української війни

[Цю валуївщину [наказ “Про організацію вивчення гуманітарних дис-
циплін за вибором”] Квіт сотворив 25 листопада 2014 року, скасувавши 
чинний наказ № 642 “Про організацію вивчення гуманітарнних дис-
циплін за вільним вибором студента” від 9 липня 2009 року, який вста-
новлював перелік обов’язкових дисциплін гуманітарної підготовки в 
вишах та їхні обсяги.] Як наслідок такого прекрасного подарунка для 
рускава міра в час перманентної московсько-української війни – негу-
манітарні виші, почасти на чолі з манкуртами (з огляду на пропаговану 
вами ніби автономність), відмовляються від вивчення базових світо-
глядових дисциплін – української мови та історії України.

Фаріон І. Відкритий лист Міністрові освіти і науки п. Лілії Гриневич (із 
нагоди Дня української мови та писемности) / Ірина Фаріон // Слово 
Просвіти. – 2016. – 10–16 листоп. – С. 1.

пречудові патрони для вбивства українців всередині країни
Наказ Квіта [“Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за 
вибором”] – пречудові патрони для вбивства українців всередині 
країни.

Там само. – С. 2.

ÍÀÒÎ 

найнадійніша й найефективніша опора національної безпеки України
Ми переконані, що НАТО стане найнадійнішою і найефективнішою 
опорою національної безпеки України як невід’ємної частини Європи…

Федоренко І. Рух України до НАТО / Іван Федоренко // Літературна 
Україна. – 2015. – 19 берез. – С. 3.

Íàôòîãàçîâà ãàëóçü Óêðà¿íè

головна “дійна корова”
У податковому відомстві, а тепер і в Мінфіні, нафтогазову галузь при-
значено головною “дійною коровою”.

Нечипорук М. Нафтогаз: кран-ти! / Микита Нечипорук // Україна мо-
лода. – 2004. – 25 черв. – С. 4.
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Îá’ºäíàííÿ “Ñàìîïîì³÷”

дебютант перегонів
Сумнівалися у можливостях дебютанта перегонів – “Самопомочі” 
Андрія Садового.

Слабошпицький М. Вибори і війна / Михайло Слабошпицький // Сло-
во Просвіти. – 2014. – 6–12 листоп. – С. 1.

перша в Україні опозиційна сила, яка діє не за принципом “чим гірше, тим 
краще”

Але “Самопоміч” виявилася першою в Україні опозиційною силою, яка 
діє не за принципом “чим гірше, тим краще”.

Свої серед чужих: два роки в парламенті: що зробили і чого б не змо-
гли депутати від “Самопомочі”? // Об’єднання САМОПОМІЧ. – 2016. 
– 9 груд. – С.1. 

Ïàêåò çàêîí³â â³ä 16 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó

антиконституційні закони, списані з російських шпаргалок
П’ять хлопців, що загинули тут позавчора і вчора, набагато живіші, ніж 
перекинчики у Верховній Раді, що 16 січня проголосували за антикон-
ституційні закони, списані з російських шпаргалок.

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 473.

горезвісний пакет законів диктатури від 16 січня
І якщо визнавати, що тоді нормативний акт “був ухвалений” Верхо-
вною Радою, тоді які претензії до того ж самого способу “ухвалення” 
горезвісного пакету “законів диктатури” від 16 січня? 

Сергій Головатий: Для мене російська мова – це мова агресора, росій-
ського Гітлера [Електронний ресурс] // Главком : інформ. агентство. – 
2014. – 20 трав. – Режим доступу: http://glavcom.ua/interviews/124928-
sergij-golovatij-dlja-mene-rosijska-mova-–-tse-mova-agresora-rosijskogo-
gitlera.html (дата запиту: 28.11.2016). – Назва з екрана.

диктаторські закони
Цілий місяць в’язкої позиційної боротьби, що відбувалася за межами 
Майдану, закінчився 16-го січня з прийняттям Радою “диктаторських 
законів”, що забороняли громадські збори, рух в автоколоні, ходіння в 
касках і носіння камуфляжу тощо…

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 229.
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закон-дракон 
16-го числа парламент Янекового розливу,
 навіть не рахуючи голосів (!), 
схвалив закон-дракон, що всіх можна брати.

Бондаренко С. Майдани і магнати : поеми-кліпи / Станіслав Бонда-
ренко. – К. : Український пріоритет, 2014. – С. 98.

закони 16 січня
Утім після “законів 16 січня” в такому збігові думок нічого надзвичай-
ного. 

Євромайдан: хроніка відчуттів : [колекція есе Тараса Прохаська, Івана 
Ципердюка, Юрія Андруховича, Сергія Жадана, Юрія Винничука]. – 
Брустурів : Дискурсус, 2014. – С. 156.

із дозволу сказати, закони
Неважливо, що під час затвердження цих, із дозволу сказати, законів 
було грубо порушено встановлену процедуру. 

Рахманін С. У страху права великі [Електронний ресурс] / Сергій Рах-
манін // ZN.UA : інтернет-версія газети. – 2014. – 17 січ. – Режим до-
ступу: http://gazeta.dt.ua/internal/u-strahu-prava-veliki-_.html (дата за-
питу: 23.01.2014). – Назва з екрана. 

інструмент примусу до покірності 
Пакет скандальних законів ... мають стати інструментом примусу до 
покірності. 

Там само.

карально-репресивні закони
Тому ще сміховиннішими були спроби “регіональних” правників шти-
бу Колесніченка – Олійника порівнювати карально-репресивні закони 
16 січня 2014 року з відповідними західними.

Лосєв І. Політичний аспект олігархічної системи України [Електро-
нний ресурс] / Ігор Лосєв // Тиждень.ua : сайт вид. – 2014. – 7 бе-
рез. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Politics/103427 (дата запиту: 
12.04.2014). – Назва з екрана.  

скандальні закони, гамузом прийняті провладною більшістю
Пакет скандальних законів, гамузом прийнятих провладною більшіс-
тю минулого четверга, мають стати інструментом примусу до покір-
ності. 

Рахманін С. У страху права великі [Електронний ресурс] / Сергій Рах-
манін // ZN.UA : інтернет-версія газети. – 2014. – 17 січ. – Режим до-
ступу: http://gazeta.dt.ua/internal/u-strahu-prava-veliki-_.html (дата за-
питу: 23.01.2014). – Назва з екрана. 
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Ïàì’ÿòíèê Âîëîäèìèðîâ³ Ëåí³íó â Êèºâ³ 
(ïåðåä Áåññàðàáñüêîþ ïëîùåþ)

бессарабський бовван
У Марченка була божевільна ідея зачепити бессарабського боввана 
[пам’ятник Володимирові Леніну] бусом, і він для цього навіть прига-
няв навантаженого мішками з піском як баласт буса з Білої Церкви.

Мірошниченко І. Річниця лєнінопаду / Ігор Мірошниченко // Свобода. 
– 2014. – 11–17 груд. – С. 6.

бовван червоного вождя
На відміну від тих, кого рік тому факт падіння боввана червоного вож-
дя [пам’ятника Володимирові Леніну] сполохав, Олег Тягнибок цим був 
втішений 

Там само.

Ï³âí³÷íîàòëàíòè÷íèé Àëüÿíñ 

гарант територіальної цілісності і незалежності України
Надійним гарантом територіальної цілісності і незалежності Укра-
їни міг стати Північноатлантичний Альянс.

Сила в правді : [інтерв’ю з Григорієм Омельченком записав Микола 
Цимбалюк] // Слово Просвіти. – 2015. – 29 січ. – 4 лют. – С. 1.

Ï³äðàõóíîê ãîëîñ³â âèáîðö³â â Óêðà¿í³

центрвиборчкомівська “арихметика”
Волошка Л. Центрвиборчкомівська “арихметика” [підрахунок голосів  
виборців]: як порахувати так, щоб більше стало меншим? / Леся Волош-
ка // Голос України. – 2004. – 2 листоп. – С. 5.

Ï³ñåíüêà êîòà Ëåîïîëüäà 
“Íåïðèÿòíîñòü ýòó ìû ïåðåæèâåì”

справжнісінький революційний шлягер 
А життєрадісна пісенька Леопольда “Неприятность эту мы пережи-
вем” набула [в час Помаранчевої революції] статусу справжнісінького 
революційного шлягера. 

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 408–409.
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Ï³ñíÿ “Ïëèíå êà÷à ïî Òèñèí³…”

гімн Євромайдану
Вперше майбутній гімн Євромайдану [пісня “Плине кача по Тисині…”] 
пролунав на похоронах білоруса Михайла Жизневського, який одним 
із перших загинув під час революції Гідності. 

Твердохліб А. Плине кача по Тисині… / Анна Твердохліб // Слово Про-
світи. – 2015. – 19–25 лют. – С. 8.

Ïë³âêè Ìèêîëè Ìåëüíè÷åíêà

“скарбниця” одкровень Кучми і Ко

У цій “скарбниці” одкровень Кучми і Ко [плівках Миколи Мельниченка]
явно можна почерпнути багато інформації не лише про справу Гонга-
дзе, а й про безліч інших резонансних злочинів. 

Кріт З. Прокрутіть ці “плівки” в суді! / Зоряна Кріт // Україна молода. 
– 2005. – 3 берез. – С. 5.

Ïîë³òè÷íèé ðåæèì Òèìîøåíêî - Þùåíêî 

режим “тю” 
Вітренко вимагає референдуму про вступ у НАТО. Режим “тю” [Тимо-
шенко Юлії] перешкоджає [Електронний ресурс] // Українська правда : 
сайт газети. – 2005. – 22 лют. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
news/2005/02/22/3007321/ (дата запиту: 15.11.2016). – Назва з екрана.

Ïîë³òè÷í³ ðåôîðìè â Óêðà¿í³

фінт вухами
Чомусь у нас такий геніальний “фінт вухами” [політичні реформи] за-
ведено називати політичною реформою.

Сидоржевський М. “Фінт вухами” і контраргументи  / Михайло Сидор-
жевський // Літературна Україна. – 2004. – 16 груд. – С. 3.

Ïîìàðàí÷åâà ðåâîëþö³ÿ

антиімперська та антирадянська революція
Багато хто називає її [Революцію на граніті] першим … Майданом, що 
став початком Другої української революції, революції антиімперської 
та антирадянської.
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Овчаренко Е. Історія трьох революцій і трьох майданів / Едуард Овча-
ренко // Слово Просвіти. – 2015. – 15–21 жовт. – С. 6.

важливий чинник активізації еволюційного процесу формування україн-
ської політичної нації

Дві революції – Помаранчева та Революція Гідності – були важливим 
чинником активізації еволюційного процесу формування української 
політичної нації.

Клочек Г. “О слово! Будь мечем моїм! Ні, сонцем стань!” / Григорій 
Клочек // Літературна Україна. – 2016. – 29 груд. – С. 6. 

відчайдушна спроба України вирватися із сфери впливів Росії

[В Україні відбувся ... помаранчевий Майдан.] Він був відчайдушною 
спробою України вирватися із сфери впливів Росії – тоді вже прези-
дентом Росії був реваншист Владімір Путін. 

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 86–87.

демократична революція

За демократичною помаранчевою революцією може прийти чорна чи 
червона революція на чолі з новітнім Гітлером чи Сталіним. 

Маслак П. Бандитам – Волю?! / П. Маслак // Літературна Україна. – 
2005. – 3 берез. – С. 3.

друга революція

Помаранчева революція – друга революція.
Тягнибок О. Революція гідності триває, доки вимоги Майдану не ви-
конано до кінця / Олег Тягнибок // Свобода. – 2014. – 27 листоп. – 
3 груд. – С. 1.

друга українська революція

Багато хто називає її [Революцію на граніті] першим … Майданом, що 
став початком Другої української революції...

Овчаренко Е. Історія трьох революцій і трьох майданів / Едуард Овча-
ренко // Слово Просвіти. – 2015. – 15–21 жовт. – С. 6.

жовтогарячий листопад

Коли дивилися на жовтогарячий листопад [Помаранчеву револю-
цію], то розуміли, що вже невдовзі ми переможемо і будемо жити в 
нормальній країні.

Помаранчеві мелодії й слова // Голос України. – 2004. – 9 листоп. – 
С. 5.
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елеґантна революція
Її [Помаранчеву революцію] вже називають елеґантна революція…

Костенко Л. В. Записки українського самашедшого / Ліна Костенко. – 
Вид. 5-е. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – С. 405.

епідемія свободи по всьому світу
“Помаранчева революція стане епідемією свободи по всьому світу!” 
– Юлія Тимошенко.

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 372.

каштанова революція
Зазначимо, що вираз “каштанова революція” став вживатися в Укра-
їні після того, як американська газета “Уолл-Стріт джорнел” у лютому 
2004 року опублікувала статтю “Каштанова революція в Києві?”, у якій 
ішлося про можливість повторення в Україні подій, подібних до гру-
зинської “революції троянд”. [Стаття називалася так, оскільки Київ ві-
домий у світі як місто каштанів.] 

Прихильники Януковича: Опозиція готує “каштановий переворот” 
[Електронний ресурс] // Кореспондент.net. – 2004. – 14 жовт. – Ре-
жим доступу: http://ua.korrespondent.net/ukraine/249849-prihilniki-
yanukovicha-opoziciya-gotue-kashtanovij-perevorot (дата запиту: 
27.10.2012). – Назва з екрана.

каштанова революція, що поклала край 14-річному періоду правління зло-
чинного олігархічного режиму в Україні

“Каштанова революція, що поклала край 14-річному періоду прав-
ління злочинного олігархічного режиму в Україні, почалася в ніч із 
31 жовтня на 1 листопада 2004 року з історичного пострілу танка Т-34 
по будинку Адміністрації президента на вулиці Банковій” [Підручник  
“Історія України”, 2014 рік].

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 281. 

каштановий переворот
Прихильники Януковича: Опозиція готує “каштановий переворот”  
[Помаранчеву революцію] [Електронний ресурс] // Кореспондент.net. – 
2004. – 14 жовт. – Режим доступу: http://ua.korrespondent.net/ukraine/249849-
prihilniki-yanukovicha-opoziciya-gotue-kashtanovij-perevorot (дата запиту: 
27.10.2012). – Назва з екрана.

кульмінаційний зрив
У нас було три такі кульмінаційні зриви: Романтична революція 
1989‒1991 років, Помаранчева 2004‒2005 років і Революція Гідності 
2013‒2014 років. 
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“Головне гальмо цивілізаційного і національного розвитку ‒ взаємо-
залежність олігархії та політики…” [Електронний ресурс] // Свобо-
да. – 2017. – 24 лют. – Режим доступу: http://svoboda.org.ua/news/
articles/00113778/ (дата запиту: 26.02.2017). – Назва з екрана. 

легеньке романтичне шоу
…Те, що було 2004 року [Помаранчева революція], – як легеньке ро-
мантичне шоу проти Майдану 2014-го [Революції Гідності]. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 252. 

листопадова революція
Британська Guardian присвятила українському питанню декілька 
шпальт, на яких знайшлося місце для статті нашого письменника Ан-
дрія Куркова “Помаранчевий – колір цієї революції”, а також відкрила 
на форумі топік “Листопадова революція в Україні”.

Дмитренко Н. Терміново в номер! : Українська революція на перших 
шпальтах світових видань / Наталія Дмитренко // Україна молода. – 
2004. – 25 листоп. – С. 2.

ляпас кремлівському інтриганові
...Помаранчева революція, фіаско ним [Путіним] фаворизованого Яну-
ковича – як ляпас кремлівському інтригану. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 64.

Майдан Свободи
…був Майдан студентства на граніті, потім – Свободи і Майдан гiдностi 
як вищі виміри сучасних етапів підйому духу українського суспільства.

Бойко І. Микола Голомша: “Майбутнє України – за спроможною і по-
тужною громадою” [Електронний ресурс] / Іван Бойко // Україна мо-
лода : сайт газети. – 2016. – 28 груд. – Режим доступу: http://www.
umoloda.kiev.ua/number/3099/180/107333/ (дата запиту: 10.01.2017). 
– Назва з екрана. 

мирна демократична революція
Президентські вибори 2004 року, що переросли у мирну демократич-
ну революцію і стали точкою повороту в історії незалежної України, су-
проводжувалися безпрецедентним розквітом гумору й сатири.

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 3.
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мирна революція 
У ті дні [листопад – грудень 2004 року] країна була охоплена мирною 
революцією, назву якій дав помаранчевий колір. 

Там само. – С. 469.

невідома нам нова могутня, розумна добра субстанція, яка жила своїм 
життям

Це була невідома нам нова могутня, розумна добра субстанція, яка 
жила своїм життям [Помаранчева революція]… 

Лопата В. Майдан / Василь Лопата // Літературна Україна. – 2005. – 
3 берез. – С. 1.

новий початок української державності
Але ви вважали, що Помаранчеве Повстання – це новий … початок 
української державності. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 441.

Оранжева революція
Уже четвертий день темою номера у провідних журналах і газетах світу 
є події в Україні ... “Оранжева революція” … “Листопадова революція” 
– найпоширеніші заголовки європейських та американських видань.

Дмитренко Н. Терміново в номер! : Українська революція на перших 
шпальтах світових видань / Наталія Дмитренко // Україна молода. – 
2004. – 25 листоп. – С. 2.

особиста поразка Путіна
Зілгалов В. Українська Помаранчева революція стала особистою по-
разкою Путіна, і він прагне помсти (європейська преса) [Електронний 
ресурс] / Василь Зілгалов // Радіо Свобода : сайт інформ. служби. – 2009. – 
27 лют. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/a/1889594.html (дата 
запиту: 01.03.2009). – Назва з екрана. 

перший Майдан
Стаття Дзюби написана у рік першого Майдану [Помаранчевої рево-
люції].

Базилевський В. Слово і Антислово / Володимир Базилевський // Лі-
тературна Україна. – 2016. – 28 лип. – С. 8.

перший помаранчевий Майдан 
В Україні відбувся перший помаранчевий Майдан [Помаранчева ре-
волюція]. 

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 86–87.
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Помаранчеве повстання
Помаранчеве повстання [Помаранчева революція] в Києві, ночі під 
морозяним дощем, молитви за Україну, що їх шептали жінки щоранку 
до сходу сонця на Майдані Незалежності перед огородженою сценою, 
– це також моє життя.

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 311.

Помаранчевий Майдан
Тимошенко була мотором Помаранчевого Майдану, допомогла 
Ющенкові стати президентом. 

Там само. – С. 348.

помаранчевий путч, улаштований купкою ектремістів-націоналістів за під-
тримки ЦРУ, ФБР, МВФ, НАТО та інших ворожих усьому прогресивному люд-
ству структур

Російські ЗМІ видавали на-гора живописні розповіді про “помаранче-
вий путч” [Помаранчеву революцію], влаштований купкою ектре-
містів-націоналістів за підтримки ЦРУ, ФБР, МВФ, НАТО та інших 
ворожих усьому прогресивному людству структур.  

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 449. 

поштовх до переходу Кремля до жорстокого авторитарного режиму 
Майдан 2004 року [Помаранчева революція] дав поштовх до перехо-
ду Кремля до жорстокого авторитарного режиму.

Люди з Майдану : хроніка / за заг. ред. Л. Івшиної. – К. : ПрАТ “Україн-
ська прес-група”, 2014. – С. 86.

предтеча Євромайдану 
Помаранчева революція – предтеча Євромайдану.

Бондар А. Майдан: життя або смерть [Електронний ресурс] / Ан-
дрій Бондар // Новое время. – 2014. – 21 листоп. – Режим доступу: 
http://nv.ua/project/story-of-maidan-by-bondar.html (дата запиту: 
30.11.2016). – Назва з екрана.

революція усмішок
Її [Помаранчеву революцію] вже називають … революція усмішок.

Костенко Л. В. Записки українського самашедшого / Ліна Костенко. – 
Вид. 5-е. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – С. 405.

Революція-04
Революція-04 [Помаранчева революція] скидалася на високо занесену 
долоню…
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Рахманін С. Корок [Електронний ресурс] / Сергій Рахманін // ZN.UA : 
інтернет-версія газети. – 2013. – 20 груд. – Режим доступу: http://
gazeta.dt.ua/internal/korok-_.html (дата запиту: 30.12.2013). – Назва з 
екрана. 

соната Шуберта

Швидко виявилося, що Майдан-2004 [Помаранчева революція] був 
чимось на зразок сонати Шуберта. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 31.

спусковий гачок для російських реваншистів

Помаранчева революція – чим би вона потім не завершилася – була 
спусковим гачком для російських реваншистів. 

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 87.

українська криза

Уже четвертий день темою номера у провідних журналах і газетах світу 
є події в Україні [листопад 2004 р.] … “Українська криза”, “Листопадова 
революція” – найпоширеніші заголовки європейських та американ-
ських видань.

Дмитренко Н. Терміново в номер! : Українська революція на перших 
шпальтах світових видань / Наталія Дмитренко // Україна молода. – 
2004. – 25 листоп. – С. 2.

Ïðåçèäåíòñüê³ âèáîðè 2004 ðîêó

найбрудніші вибори за всю історію України

І “це будуть найбрудніші вибори за всю історію України”, – чесне по-
передження президента Леоніда Кучми, датоване груднем 2003-го.

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 10.

точка повороту в історії незалежної України

Президентські вибори 2004 року, що переросли у мирну демократич-
ну революцію і стали точкою повороту в історії незалежної України, 
супроводжувалися безпрецедентним розквітом гумору й сатири.

Там само. – С. 3.
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Ïóò³í³çì

колосальна зарядка народу на російську велич плюс жорстоко вибудувана 
вертикаль влади

[Що таке путінізм у Росії?] Це колосальна зарядка народу на російську 
велич плюс жорстоко вибудувана вертикаль влади. 

Мовчан П. Акумулювати енергію нації / Павло Мовчан // Слово Про-
світи. – 2016. – 18–24 серп. – С. 3.

Ðåâîëþö³ÿ Ã³äíîñò³ 

важливий чинник активізації еволюційного процесу формування україн-
ської політичної нації

Дві революції – Помаранчева та Революція Гідності – були важливим 
чинником активізації еволюційного процесу формування української 
політичної нації.

Клочек Г. “О слово! Будь мечем моїм! Ні, сонцем стань!” / Григорій 
Клочек // Літературна Україна. – 2016. – 29 груд. – С. 6. 

величезна віра в найкраще

Це величезна віра в найкраще і величезна жертовність заради найкра-
щого [Революція Гідності].

Горбунова О. Немає жодних вершин, які нація не може здолати, 
коли вона в себе вірить / Олена Горбунова // Голос України. – 2016. 
– 22 листоп. – С. 7.

величезна жертовність заради найкращого 

Це величезна віра в найкраще і величезна жертовність заради най-
кращого [Революція Гідності].

Там само.

державний переворот

Дорогомиловський суд Москви у РФ визнав події в Україні в 2014 році 
[Революцію Гідності] “державним переворотом ”, – передає УНН з по-
силанням на РИА Новости.

Російський суд визнав “держпереворотом ” події в Києві в 2014 році 
[Електронний ресурс] // UNN. Українські національні новини : інформ. 
агентство. – 2016. – 27 груд. – Режим доступу: http://www.unn.com.
ua/uk/news/1630969-rosiyskiy-sud-viznav-derzhperevorotom-podiyi-v-
kiyevi-v-2014-rotsi (дата запиту: 28.12.2016). – Назва з екрана.
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другий Майдан
Могутній голос українського народу в другому Майдані [Революції Гід-
ності], крім своїх зрадників, злодіїв, хабарників та московських агресо-
рів, почули майже всі народи світу.

Буртик І. Карати нещадно за зраду, або Голос народу – голос Божий 
/ Іван Буртик // Літературна Україна. – 2016. – 21 лип. – С. 1.

здатність піднятися над власними інтересами заради кращого майбутнього
Революція Гідності – це … здатність піднятися над власними інтер-
есами заради кращого майбутнього. 

Горбунова О. Немає жодних вершин, які нація не може здолати, 
коли вона в себе вірить / Олена Горбунова // Голос України. – 2016. 
– 22 листоп. – С. 1.

каталізатор оновлення й об’єднання не лише Європи, а й цивілізації
Зате світ дізнався, що тепер є народ Майдану, а сам Майдан став ка-
талізатором оновлення й об’єднання не лише Європи, а й цивілізації. 

Бондаренко С. Майдани і магнати : поеми-кліпи / Станіслав Бонда-
ренко. – К. : Український пріоритет, 2014. –  С. 23.

кривава революція
Епоха правління Леонідів [Кравчука й Кучми] закінчилася в Україні 
мирною Помаранчевою революцією, епоха правління Вікторів [Ющен-
ка та Януковича] – революцією кривавою [Революцією Гідності]…

Малко Р. Петровська доба: про Порошенка без ілюзій [Електронний 
ресурс] / Роман Малко // Тиждень.ua : сайт вид. – 2014. – 29 трав. 
– Режим доступу: http://tyzhden.ua/Politics/111034 (дата запиту: 
20.06.2014). – Назва з екрана.  

кульмінаційний зрив
У нас було три такі кульмінаційні зриви: Романтична революція 
1989‒1991 років, Помаранчева 2004‒2005 років і Революція Гідності 
2013‒2014 років. 

“Головне гальмо цивілізаційного і національного розвитку ‒ взаємо-
залежність олігархії та політики…” [Електронний ресурс] // Свобо-
да. – 2017. – 24 лют. – Режим доступу: http://svoboda.org.ua/news/
articles/00113778/ (дата запиту: 26.02.2017). – Назва з екрана. 

Майдан гiдностi
…був Майдан студентства на граніті, потім – Свободи і Майдан гiдностi 
як вищі виміри сучасних етапів підйому духу українського суспільства.

Бойко І. Микола Голомша: “Майбутнє України – за спроможною і по-
тужною громадою” [Електронний ресурс] / Іван Бойко // Україна мо-
лода : сайт газети. – 2016. – 28 груд. – Режим доступу: http://www.
umoloda.kiev.ua/number/3099/180/107333/ (дата запиту: 10.01.2017). 
– Назва з екрана. 
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Майдан-2004
Янукович виніс певні уроки з Майдану-2004 [Революції Гідності]. 

Рахманін С. Сьомий Майдан [Електронний ресурс] / Сергій Рахма-
нін // ZN.UA : інтернет-версія газети. – 2013. – 6 груд. – Режим до-
ступу: http://gazeta.dt.ua/internal/somiy-maydan-_.html (дата запиту: 
23.12.2013). – Назва з екрана. 

міжцивілізаційний конфлікт
“У книжці «Час фарисеїв і героїв», – зазначив ведучий, – зокрема мо-
виться про те, що Революція Гідності – «це міжцивілізаційний кон-
флікт», і тоді виникає питання: де ж проходить лінія розмежування 
між Європою й Азією?”

Григоренко Д. “Час фарисеїв героїв” / Дмитро Григоренко // Літера-
турна Україна. – 2016. – 11 лют. – С. 2.

могутній кулак, захований у кишеню
…Революція-13 [Революція Гідності] нагадує могутній кулак, захова-
ний у кишеню.

Рахманін С. Корок [Електронний ресурс] / Сергій Рахманін // ZN.UA : 
інтернет-версія газети. – 2013. – 20 груд. – Режим доступу: http://
gazeta.dt.ua/internal/korok-_.html (дата запиту: 30.12.2013). – Назва з 
екрана. 

набагато майданніший Майдан
Але Майдан вибухнув. І це був [2013–2014 рр.] набагато майданні-
ший Майдан. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 252. 

насильницький переворот 
У вступі до промови він [директор правового департаменту МЗС РФ 
Роман Колодкін] кілька разів повторив тезу про … “насильницький пе-
реворот” [Революцію Гідності]…

Росія доводить в Гаазі, що в Україні відбувся “переворот” та “грома-
дянська війна” [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт га-
зети. – 2017. – 9 берез. – Режим доступу: http://www.eurointegration.
com.ua/news/2017/03/7/7062646/ (дата запиту: 09.03.2017). – Назва 
з екрана.

непересічна подія в історії України
Усвідомлюючи, що студентство було однією із ключових і рушійних 
сил Революції гідності, та розуміючи, що ця непересічна подія в істо-
рії України повинна бути збережена в документах, ми й започаткували 
таку акцію для наукового аналізу та публікації майданівських докумен-
тів 
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Куліш Н. “Майдан. Простір гідності, свободи і єднання” / Наталія Ку-
ліш // Слово Просвіти. – 2014. – 4–10 груд. – С. 13.

одне з найбільших народних збурень сучасності у всьому світі
Революція Гідності стала одним з найбільших народних збурень сучас-
ності у всьому світі.

Революція Гідності та Вітчизняна війна // Навчальні матеріали онлайн. 
– Режим доступу: http://pidruchniki.com/84263/istoriya/revolyutsiya_
odnosti_vitchiznyana_viyna (дата запиту: 09.03.2017). – Назва з екрана.  

остання революція
А по завершенні останньої революції [Революції Гідності] [Євген Ни-
щук] навіть став урядовцем, якого обрав народ. 

Лозовик Н. Голос сцени свободи [Електронний ресурс] / Наталія Ло-
зовик // Like : журнал. – 2015. – 30 листоп. – Режим доступу: http://
www.like.if.ua/голос-сцени-свободи/ (дата запиту: 01.11.2016). – На-
зва з екрана.

переломна подія в розвитку України у ХХІ столітті
Переломною подією в розвитку України у ХХІ столітті стала Револю-
ція Гідності 2013–2014 років, яка докорінно змінила менталітет і сві-
тобачення Українців в Україні та поза нею сущих, а також сприйняття 
держави Україна світовою спільнотою. 

Ухвала VI Всесвітнього Форуму Українців // Слово Просвіти. – 2016. – 
8–14 верес. – С. 5.

переломний момент у посткомуністичних і постколоніальних трансформа-
ціях України

Події 2013–2014 рр. [Революція Гідності] стали переломним моментом 
у посткомуністичних і постколоніальних трансформаціях України.

Дроздовський Д. Історія та її герої: пам’ять проти ідеології / Дмитро 
Дроздовський // Слово Просвіти. – 2016. – 25–31 серп. – С. 4.

повалення влади
У вступі до промови він [директор правового департаменту МЗС РФ 
Роман Колодкін] кілька разів повторив тезу про … “повалення влади” 
[Революцію Гідності]…

Росія доводить в Гаазі, що в Україні відбувся “переворот” та “грома-
дянська війна” [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт га-
зети. – 2017. – 9 берез. – Режим доступу: http://www.eurointegration.
com.ua/news/2017/03/7/7062646/ (дата запиту: 09.03.2017). – Назва 
з екрана.

повстання проти зека-президента
Народне повстання [Революція Гідності] проти зека-президента і 
його банди дійшло своєї критичної точки.

Найда Р. Редут. Уривок із повісті / Руслан Найда // Літературна Украї-
на. – 2014. – 11 груд. – С. 9.
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поштовх для подальшого посилення репресивного синдрому російської 
влади

…Майдан 2013 року, поза сумнівом, стане поштовхом для подальшо-
го посилення репресивного синдрому російської влади.

Люди з Майдану : хроніка / за заг. ред. Л. Івшиної. – К. : ПрАТ “Україн-
ська прес-група”, 2014. – С. 86.

поштовх, унаслідок якого прокинулися українці й Україна
Революція Гідності – як поштовх, унаслідок якого прокинулися укра-
їнці й Україна…

Про особливості роботи над проектом : [інтерв’ю взяла Марія Пелих] 
// Рідний край : альманах Полтавського національного педагогічного 
університету. – 2015. – № 2 (33). – С. 47.

продовження Помаранчевої революції
Революція Гідності є, фактично, продовженням Помаранчевої револю-
ції…

Шведа Ю. Революція Гідності у контексті загальної теорії соціаль-
них революцій [Електронний ресурс] / Юрій Шведа // zaxid.net. – 
2014. – 26 січ. – Режим доступу: http://zaxid.net/news/showNews.
do?revolyutsiya_gidnosti_u_konteksti_zagalnoyi_teoriyi_sotsialnih_
revolyutsiy&objectId=1301345 (дата запиту: 27.01.2014). – Назва з 
екрана. 

продовження постідеологічних, посткомуністичних трансформацій україн-
ського суспільства

Потрібно розуміти, що події 2013–2014 рр. [Революція Гідності] зна-
чною мірою постають продовженням постідеологічних, посткому-
ністичних трансформацій українського суспільства, яке і після 1991 
опинилося не звільненим від імперських і постімперських впливів.

Дроздовський Д. Історія та її герої: пам’ять проти ідеології / Дмитро 
Дроздовський // Слово Просвіти. – 2016. – 25–31 серп. – С. 4.

Революція Духу
Саме вони, в буквальному сенсі цього слова, запалили вогонь укра-
їнської визвольної революції, яку потім нарекли Революцією Гідності, 
або Революцією Духу.

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 219.

революція свідомості українського суспільства
Революція Гідності – це революція свідомості українського суспіль-
ства.

Третя річниця Революції Гідності: які уроки та висновки зробила Укра-
їна // Свобода. – 2016. – 17–23 листоп. – С. 3.
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Революція-13
…Революція-13 [Революція Гідності] нагадує могутній кулак, захований 
у кишеню.

Рахманін С. Корок [Електронний ресурс] / Сергій Рахманін // ZN.UA : 
інтернет-версія газети. – 2013. – 20 груд. – Режим доступу: http://
gazeta.dt.ua/internal/korok-_.html (дата запиту: 30.12.2013). – Назва з 
екрана. 

своєрідна точка неповернення в історії колоніально-антиколоніально-по-
стколоніальної трансформації українського суспільства у плані побудови в 
ньому громадянського суспільства та відкритого суспільства 

І сьогодні, вписуючи цю подію [Революцію Гідності] в історико-куль-
турний контекст, важливо, щоб школярі і студенти усвідомили, що ця 
подія стала своєрідною точкою неповернення в історії колоніально-
антиколоніально-постколоніальної трансформації українського су-
спільства у плані побудови в ньому громадянського суспільства та 
відкритого суспільства.

Дроздовський Д. Історія та її герої: пам’ять проти ідеології / Дмитро 
Дроздовський // Слово Просвіти. – 2016. – 25–31 серп. – С. 4.

третя революція
І … третя революція – Революція гідності.

Тягнибок О. Революція гідності триває, доки вимоги Майдану не ви-
конано до кінця / Олег Тягнибок // Свобода. – 2014. – 27 листоп. – 
3 груд. – С. 1.

тривала спроба виходу зі ступору правлячого класу України
Майдан 2013–2014 рр. [Революція Гідності], за своїми передумовами, 
це – тривала спроба виходу зі ступору правлячого класу України...

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 101.

український стиль спротиву
Український стиль спротиву [Революція Гідності] : [інтерв’ю з Воло-
димиром Данилейком записала Наталя Куліш] // Слово Просвіти. – 2015. 
– 29 січ. – 4 лют. – С. 10.

час пробудження людей
Час пробудження людей, який згодом назвали Революцією Гідності.

Горбунова О. Немає жодних вершин, які нація не може здолати, 
коли вона в себе вірить / Олена Горбунова // Голос України. – 2016. 
– 22 листоп. – С. 7.
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чергова спроба українського суспільства не лише змінити владну еліту, але 
й змусити її виконувати революційну програму

Революція Гідності є … черговою спробою українського суспільства не 
лише змінити владну еліту, але й змусити її виконувати революцій-
ну програму.

Шведа Ю. Революція Гідності у контексті загальної теорії соціаль-
них революцій [Електронний ресурс] / Юрій Шведа // zaxid.net. – 
2014. – 26 січ. – Режим доступу: http://zaxid.net/news/showNews.
do?revolyutsiya_gidnosti_u_konteksti_zagalnoyi_teoriyi_sotsialnih_
revolyutsiy&objectId=1301345 (дата запиту: 27.01.2014). – Назва з 
екрана.

чи не найяскравіший символ національного відродження та волі народу до 
здобуття державної незалежності

Що ж спричинило те, що акція [Революція Гідності],  практичні наслід-
ки та результати якої навіть її найактивніші учасники та організатори 
сприймають тепер неоднозначно, все-таки залишилася чи не най-
яскравішим символом національного відродження та волі народу до 
здобуття державної незалежності?

Бавзалук Д. Майдан – місце народження свідомої молоді / Дар’я Бав-
залук // Слово Просвіти. – 2014. – 31 груд. – С. 16.

чорна революція
Зараз на місцях тієї чорної революції [Революції Гідності] – шанобли-
ва пам’ять: ціла стіна фотокарток, меморіальних дощечок, пам’ятник-
меморіал, вінки, квіти та висохлі сльози.

Пінчук А. Боротьба героїв / Анастасія Пінчук // Слово Просвіти. – 2015. 
– 19–25 лют. – С. 8.

Ðåâîëþö³ÿ íà ãðàí³ò³ 

вияв громадянської непокори 
Революція на граніті – вияв громадянської непокори…

Бавзалук Д. Майдан – місце народження свідомої молоді / Дар’я Бав-
залук // Слово Просвіти. – 2014. – 31 груд. – С. 16.

кульмінаційний зрив
У нас було три такі кульмінаційні зриви: Романтична революція 
1989‒1991 років [Революція на граніті], Помаранчева 2004‒2005 років 
і Революція Гідності 2013‒2014 років. 

“Головне гальмо цивілізаційного і національного розвитку ‒ взаємо-
залежність олігархії та політики…” [Електронний ресурс] // Свобо-
да. – 2017. – 24 лют. – Режим доступу: http://svoboda.org.ua/news/
articles/00113778/ (дата запиту: 26.02.2017). – Назва з екрана. 
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Майдан студентства на граніті
…був Майдан студентства на граніті [Революція на граніті], потім 
– Свободи і Майдан гiдностi як вищі виміри сучасних етапів підйому 
духу українського суспільства.

Бойко І. Микола Голомша: “Майбутнє України – за спроможною і по-
тужною громадою” [Електронний ресурс] / Іван Бойко // Україна мо-
лода : сайт газети. – 2016. – 28 груд. – Режим доступу: http://www.
umoloda.kiev.ua/number/3099/180/107333/ (дата запиту: 10.01.2017). 
– Назва з екрана. 

масове голодування на бетоні
Після того [розмови з Дмитром Павличком, Іваном Драчем, Романом 
Лубківським] Олесь Гончар написав заяву про вихід з партії, послав-
шись на молодь, яка влаштувала на Хрещатику масове голодування на 
бетоні [Революція на граніті]… 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2015. 
– Т. 1. – С. 153.

одна з найяскравіших сторінок виборювання Незалежності кінця 80-х – по-
чатку 90-х 

…“Студентська революція на граніті” [Революція на граніті] стала од-
нією з найяскравіших сторінок виборювання Незалежності кінця 80 
– початку 90-х.

Зінченко О. Революція на граніті: нас можна назвати циніками, які 
готові загинути за ідею [Електронний ресурс] / Олександр Зінченко 
// Українська правда : сайт газети. – 2015. – 2 жовт. – Режим доступу: 
http://www.istpravda.com.ua/articles/2015/10/2/148579/ (дата запиту: 
03.01.2017). – Назва з екрана.

одна з найяскравіших сторінок історії з виборювання незалежності
Це одна з найяскравіших сторінок історії з виборювання незалежнос-
ті наприкінці 1980 – на початку 1990-х [Революція на граніті]. 

Бавзалук Д. Майдан – місце народження свідомої молоді / Дар’я Бав-
залук // Слово Просвіти. – 2014. – 31 груд. – С. 16.

романтична революція
У нас було три такі кульмінаційні зриви: Романтична революція 
1989‒1991 років, Помаранчева 2004‒2005 років і Революція Гідності 
2013‒2014 років. 

“Головне гальмо цивілізаційного і національного розвитку ‒ взаємо-
залежність олігархії та політики…” [Електронний ресурс] // Свобо-
да. – 2017. – 24 лют. – Режим доступу: http://svoboda.org.ua/news/
articles/00113778/ (дата запиту: 26.02.2017). – Назва з екрана. 
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с(С)тудентська революція на граніті
…“Студентська революція на граніті” [Революція на граніті] стала 
однією з найяскравіших сторінок виборювання Незалежності кінця 80 
– початку 90-х.

Зінченко О. Революція на граніті: нас можна назвати циніками, які 
готові загинути за ідею [Електронний ресурс] / Олександр Зінченко 
// Українська правда : сайт газети. – 2015. – 2 жовт. – Режим доступу: 
http://www.istpravda.com.ua/articles/2015/10/2/148579/ (дата запиту: 
03.01.2017). – Назва з екрана.

табір у шатрах, що протестував проти компартійної влади, проти прем’єра 
Масола, проти антирухівської поведінки деяких депутатів Верховної Ради

Після того [розмови з Дмитром Павличком, Іваном Драчем, Романом 
Лубківським] Олесь Гончар написав заяву про вихід з партії, послав-
шись на молодь, яка влаштувала на Хрещатику … табір у шатрах, що 
протестував проти компартійної влади, проти прем’єра Масола, 
проти антирухівської поведінки деяких депутатів Верховної Ради 
[Революція на граніті].

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2015. 
– Т. 1. – С. 153.

така ж знакова подія, як для європейського молодого покоління барикади 
Парижа 68-го р.

Очевидно, що для української молоді покоління ХХ ст. 90-х ця акція [Ре-
волюція на граніті] стала такою ж знаковою подією, як для європей-
ського молодого покоління барикади Парижа 68-го р.

Там само.

увертюра до дня проголошення незалежності
...[Революція на граніті] була своєрідна увертюра до дня проголошен-
ня незалежності. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 40.

Ðîêè ïðàâë³ííÿ Â³êòîðà ßíóêîâè÷à

вікторіанська епоха
…Подолавши бандитський сепаратизм та зруйнувавши в своїй основі 
антиукраїнську вікторіанську епоху [роки правління Віктора Янукови-
ча], він [новий Президент] стане родоначальником потужної вітчизня-
ної “петровської” епохи…

Богдан В. Про наболіле : збірка / Василь Богдан. – Полтава, 2016. – 
С. 133–134.
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часи Х(х)ама
Це в часи Хама [роки правління Віктора Януковича], звичайно, зійшло 
з рук і [Дмитрові] Стусові, який тим Хамом був поставлений на посаду, 
а також запрошений до членів ще одного комітету дуже “культурної” 
ради при тодішньому паханові. 

Яковенко М. По кому подзвін Шевкому? / Микола Яковенко // Літера-
турна Україна. – 2015. – 15 січ. – С. 4.

Ðîêè ïðàâë³ííÿ Ëåîí³äà Êó÷ìè

кучмина десятирічка
Тепер ще важчий і набагато складніший відтинок нашої новітньої іс-
торії – кучмина десятирічка або український “кучмостан” [роки прав-
ління Леоніда Кучми].

Яворівський В. На майдані / В. Яворівський // Літературна Україна. – 
2006. – 6 листоп. – С. 3.

кучмина “п’ятирічка”
…Леонід Данилович зовсім не шукав якихось гарантій (які за Януко-
вича можуть бути гарантії?!), а просто хотів нав’язати народові такого 
“гаранта”, за якого навіть жахи двох кучминих “п’ятирічок” [роки прав-
ління Леоніда Кучми] здаватимуться світлим минулим на тлі суцільно-
го мороку нового режиму. 

Бублик М. Пастка для “нащадка” чи для “гаранта”?: про що пише 
“Донбас-iнвест”, де членом редакційної ради є Вiктор Янукович? 
/ Михайло Бублик // Україна молода. – 2004. – 17 листоп. – С. 11.

український “кучмостан”
Тепер ще важчий і набагато складніший відтинок нашої новітньої іс-
торії – кучмина десятирічка або український “кучмостан” [роки прав-
ління Леоніда Кучми].

Яворівський В. На майдані / В. Яворівський // Літературна Україна. – 
2006. – 6 листоп. – С. 3.

Ðîñ³éñüêà ìîâà

знаряддя безкровного вбивства української нації 
Російська мова, яку в нас ніхто не переслідує й не забороняє, була зна-
ряддям безкровного убивства української нації. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2015. 
– Т. 1. – С. 344.
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інструмент гноблення і вбивства білоруської нації

Російська мова в Білорусі від цього [ліквідації державної двомовності] 
не постраждає, навпаки, її перестануть вважати інструментом гно-
блення і вбивства білоруської нації.

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 575.

мова агресора 

Сергій Головатий: Для мене російська мова – це мова агресора, росій-
ського Гітлера [Електронний ресурс] // Главком : інформ. агентство. – 2014. – 
20 трав. – Режим доступу: http://glavcom.ua/interviews/124928-sergij-golovatij-
dlja-mene-rosijska-mova-–-tse-mova-agresora-rosijskogo-gitlera.html (дата запи-
ту: 28.11.2016). – Назва з екрана.

мова окупанта

Не важко здогадатися, що йдеться передусім про мову окупанта – 
російську. 

Фаріон І. Порівняльна таблиця мовно-освітнього розділу у мовних за-
конопроектах № 5556, № 5669, № 5670 / Ірина Фаріон // Слово Про-
світи. – 2017. – 9–15 лют. – С. 3.

мова розбрату-2 

Оробець Л. Мова розбрату-2 [російська мова] : хто нажився на чер-
говому “покращенні”? [Електронний ресурс] / Леся Оробець // Українська 
правда : сайт газети. – 2012. – 6 лип. – Режим доступу: http://www.pravda.com.
ua/columns/2012/07/6/6968263/ (дата запиту: 14.11.2016). – Назва з екрана.

мова російського Гітлера

Сергій Головатий: Для мене російська мова – це мова … російсько-
го Гітлера [Електронний ресурс] // Главком : інформ. агентство. – 2014. – 
20 трав. – Режим доступу: http://glavcom.ua/interviews/124928-sergij-golovatij-
dlja-mene-rosijska-mova-–-tse-mova-agresora-rosijskogo-gitlera.html (дата запи-
ту: 28.11.2016). – Назва з екрана.

основний інструмент знищення нашої соборності та самостійності

І це нашим українським коштом з держбюджету ми навчатимемо в на-
ших школах московським язиком і язика московського, що є основним 
інструментом знищення нашої соборности та самостійности?!

Фаріон І. Зливання національного складника освіти в післямайданний 
час / Ірина Фаріон // Слово Просвіти. – 2017. – 19–25 січ. – С. 1.
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Ðîñ³éñüêå â³éñüêî

зелені чоловічки
Нібито невідомі бойовики – так звані зелені чоловічки, а насправді ро-
сійські військові – захоплюють парламент та уряд Криму і вивішують 
над ним прапор РФ. 

Чорна Г. Закулісся тривожного 2014 року / Галина Чорна // Свобода. – 
2015. – 1–7 січ. – С. 7.

московське чмо
Іде московське чмо [російський військовий], 
Стріляє в наші чола.

Павличко Д. З нової книжки : Дебальцеве / Дмитро Павличко // Слово 
Просвіти. – 2015. – 5–11 берез. – С. 6.

путінська орда
А ти, маючи зі зброї табельного “Макарова”, придатного хіба що аби не 
потрапити живцем у полон, та ще ручку з блокнотом, нічим не можеш 
зарадити цьому безумству, принесеному разом із ідеями “русского 
міра” путінською ордою – спершу на хвилях кремлівської пропаганди, 
якій за рівнем і насиченістю брехнею позаздрив би навіть Геббельс.

Слово в обороні України: інтерв’ю з Анатолієм Гаєм [вів Станіслав Гри-
горенко] // Літературна Україна. – 2016. – 8 верес. – С. 1.

Ðîñ³ÿ 

абсолютно точне продовження СРСР
…Росія – абсолютно точне продовження СРСР. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 192.

агресивний сусід
Війна, яку маємо нині в Україні у зв’язку з глобальними намірами агре-
сивного сусіда [Росії] і яка також відображена у книжці “Україна у Ве-
ликій війні 1939–1945”, – це страшне лихо. 

Залізняк Б. Ігор Юхновський: “За нами правда” / Богдан Залізняк 
// Слово Просвіти. – 2015. – 19–25 берез. – С. 12. 

агресор із несамовитим імперським апетитом
Відколи Росія, цинічно порушуючи приписи Будапештського меморан-
думу, анексувала Крим і розв’язала війну на сході України, багатьом 
європейським політикам довелося визначатися, на чиєму вони боці 
– агресора з несамовитим імперським апетитом чи цивілізованого 
світу, представники якого поважають кордони суверенних держав.
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Басараб Л. Московський спрут: європейські “товаріщі” Кремля / Леся 
Басараб // Свобода. – 2015. – 29 січ. – 4 лют. – С. 11.

бен-путінська гидота
Чому дивуватися, коли бен-путінська гидота приватизувала навіть 
перемогу в Другій світовій, “забувши”, що саме Україною двічі війна 
прокотилась катком і знищила до 9-ти мільйонів наших – більше, ніж 
співвітчизників Гітлера. 

Бондаренко С. Майдани і магнати : поеми-кліпи / Станіслав Бонда-
ренко. – К. : Український пріоритет, 2014. –  С. 114.

великий сусід
[Ми повинні всіма силами захищати нашу Українську державу … ] Тому 
що наш великий сусід [Росія] всіляко намагається повернути нас до ста-
рого.

Патріарх Філарет: Росія всіляко намагається повернути нас до 
старого [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт газе-
ти. – 2012. – 6 груд. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
news/2012/12/6/6978884/ (дата запиту: 01.11.2016). – Назва з екрана.

великоімперська російська цицька
Не можуть ніяк [деякі українці] відірватися від великоімперської росій-
ської цицьки [Росії], що підгодовує чи надихає. 

Василь Фольварочний: “Моя найбільша мрія – згуртування інтеліген-
ції” [Спілкувався і фотографував Володимир Коскін] // Літературна 
Україна. – 2016. – 11 лют. – С. 6.

вид країни, що виробляє людське нещастя
Як метафорично висловився російський письменник Віктор Єрофеєв у 
творі “Енциклопедія російської душі”, “Росія – це вид країни, що виро-
бляє людське нещастя”.

Фаріон І. “Росія – це вид країни, що виробляє людське нещастя” 
/ Ірина Фаріон // Слово Просвіти. – 2015. – 16–22 лип. – С. 3.

вічний ворог України
Хто ще кілька років міг уявити, що Україна на рівних може протистояти 
своєму вічному ворогові – Росії? 

“Європа має розуміти – Росія не зупиниться” [з інтерв’ю народного 
депутата-свободівця Андрія Іллєнка виданню “Gazeta.ua” від 10 лю-
того] // Свобода. – 2017. – 23 лют. – 1 берез. – С. 7.

ворог української державності
І найстрашніше те, що президент Янукович не бачить, що дружня йому 
Росія поводиться як ворог української державності, інакше не мож-
на пояснити будівництво російських газопроводів до Європи в обхід 
України.
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Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 453.

глухомань – нема кінця
Ой ти, матушка Расєя, 
Глухомань – нема кінця… 

Паламарчук М. Царство – Темні Ночі [Електронний ресурс] / Ми-
кола Паламарчук // Клуб Поезії. – 2016. – 1 груд. – Режим доступу: 
http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=704228 (дата запиту: 
03.12.2016). – Назва з екрана. 

головний наш ворог
Національна революція, не здійснивши зміни ні системи влади, ні 
правлячого політичного класу, перейшла, очевидно, у тривалу зброй-
ну війну за незалежність з Росією, яка … була та є головним нашим 
ворогом.

Куйбіда В. Ще раз про Революцію Гідності і завдання організованого 
українства / Василь Куйбіда // Літературна Україна. – 2015. – 22 січ. – 
С. 7.

гравець на світовій арені
А Росія є … гравцем на світовій арені. 

Тягнибок Олег: Дволикість нашої влади розрахована на коротку полі-
тичну пам’ять виборців : [інтерв’ю з Олегом Тягнибоком] // Свобода. 
– 2016. – 8–14 груд. – С. 3. 

двоголовий орел
Сплять і бачать [росіяни] Україну в пазурях двоголового орла.

Хижняк Б. Господи, дай нам розуму! / Борис Хижняк // Літературна 
Україна. – 2007. – 12 квіт. – С. 3.

держава-агресор
27 січня Верховна Рада України (ВРУ) прийняла Постанову “Звернення 
ВРУ до ООН, Євпропарламенту, ПАРЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, 
Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, наці-
ональних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації 
державою-агресором” (№ 1854). 

Артеменко Л. Верховна Рада визнала Росію країною-агресором / Ла-
риса Артеменко // Кременчуцький телеграфъ. – 2015. – 29 січ. – С. 7.

держава-окупант
Уперше в офіційних документах ООН Росія визнається державою-оку-
пантом, а Автономна Республіка Крим та місто Севастополь – тимча-
сово окупованою територією. 

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з прав людини в Криму [Елек-
тронний ресурс] // Цензор.нет : інформ. агентство. – 2016. – 19 груд. 
– Режим доступу:  http://ua.censor.net.ua/photo_news/420090/
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genasambleya_oon_uhvalyla_rezolyutsiyu_z_prav_lyudyny_v_krymu_
foto (дата запиту: 20.12.2016). – Назва з екрана.

довгострокова загроза 
Нарешті, зробивши висновок з агресії Кремля в Україні, НАТО і США ви-
знали Росію довгостроковою загрозою.

Богдан В. Про наболіле : збірка / Василь Богдан. – Полтава, 2016. – 
С. 188–189.

дуже сильний брехливий інформаційний окупант
А Росія є … дуже сильним брехливим інформаційним окупантом … 

Тягнибок Олег: Дволикість нашої влади розрахована на коротку полі-
тичну пам’ять виборців : [інтерв’ю з Олегом Тягнибоком] // Свобода. 
– 2016. – 8–14 груд. – С. 3. 

ідеологічно вмотивована нація
Це не просто мілітарна держава з великою сучасною потугою, а пере-
довсім ідеологічно вмотивована нація.

Мовчан П. Акумулювати енергію нації / Павло Мовчан // Слово Про-
світи. – 2016. – 18–24 серп. – С. 3.

імперський ведмідь,  а не братський народ
Росія: імперський ведмідь, а не братський народ // Свобода. – 2015. – 
5–11 берез. – С. 2. 

історично патологічний агресор
Неважко й висновок зробити та запитати себе: чи Україна може бути 
винятком у низці зазіхань історично патологічного агресора [Росії]?

Ґолибард Є. Відкиньте ілюзії: експансія Росії набирає нових обертів і 
форм / Євген Ґолибард // Слово Просвіти. – 2015. – 19–25 лют. – С. 3.

катівня всього українського
А тепер Росія Путіна – це … катівня всього українського.

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 475.

країна-агресор
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутріш-
ньо переміщених осіб Георгій Тука вважає, що країна-агресор Росія в 
певний момент виведе регулярні частини і з окупованого Донбасу.

Тука: Країна-агресор Росія не прийме назад своїх найманців [Елек-
тронний ресурс] // ЛІГА.net : інформ.-аналіт. центр. – 2016. – 7 груд. 
– Режим доступу: http://news.liga.net/ua/news/politics/13982113-
tuka_kra_na_agresor_ros_ya_ne_ priyme_nazad_svo_kh_naymants_v.
htm (дата запиту: 10.12.2016). – Назва з екрана. 
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країна-вбивця
[Типова мова Сатани – звинувачувати когось у тому, що є його брудною 
суттю.] Росія – … країна-вбивця…

Фаріон І. “Росія – це вид країни, що виробляє людське нещастя” / Іри-
на Фаріон // Слово Просвіти. – 2015. – 16–22 лип. – С. 3.

країна-моральний виродок
[Типова мова Сатани – звинувачувати когось у тому, що є його брудною 
суттю.] Росія – … країна-моральний виродок.

Там само.

країна-нападник
Люди, для яких російська мова – рідна, борються проти країни-напад-
ника [Росії], яка й дала їм цю мову. 

Яременко Н. Кожну пітьму змінює світанок / Надія Яременко // Голос 
України. – 2016. – 7 груд. – С. 7.

країна-окупант
Крим – окупована територія, Росія – країна-окупант, – Генасамб-
лея ООН [Електронний ресурс] // Цензор.нет : інформ. агентство. – 2016. – 
16 листоп. – Режим доступу: http://ua.censor.net.ua/news/415156/krym_
okupovana_terytoriya_rosiya_krayinaokupant_genasambleya_oon (дата запиту: 
20.12.2016). – Назва з екрана.  

країна-терорист
[Типова мова Сатани – звинувачувати когось у тому, що є його брудною 
суттю.] Росія – країна-терорист…

Фаріон І. “Росія – це вид країни, що виробляє людське нещастя” / Іри-
на Фаріон // Слово Просвіти. – 2015. – 16–22 лип. – С. 3.

країна, яка підтримує і фінансує тероризм
Росія – це країна, яка підтримує і фінансує тероризм.

Шульга Є. Війна чи АТО? / Євген Шульга // Слово Просвіти. – 2014. – 
6–12 листоп. – С. 5.

кремлівський каганат 
Експерт: мовним законом влада будує “малоросійський паханат при 
кремлівському каганаті” [Росії] [Електронний ресурс] // Тиждень.ua : сайт 
вид. – 2012. – 6 лип. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/News/54753 (дата за-
питу: 15.11.2016). – Назва з екрана.

кузня драного лакея
Ой ти, матушка Расєя…
Кузня драного лакея…

Паламарчук М. Царство – Темні Ночі [Електронний ресурс] / Ми-
кола Паламарчук // Клуб Поезії. – 2016. – 1 груд. – Режим доступу: 
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http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=704228 (дата запиту: 
03.12.2016). – Назва з екрана. 

міжнародний терорист
А Росія є … міжнародним терористом… 

Тягнибок Олег: Дволикість нашої влади розрахована на коротку полі-
тичну пам’ять виборців : [інтерв’ю з Олегом Тягнибоком] // Свобода. 
– 2016. – 8–14 груд. – С. 3. 

мілітарна держава з великою сучасною потугою 
…мілітарна держава з великою сучасною потугою [Росія]…

Мовчан П. Акумулювати енергію нації / Павло Мовчан // Слово Про-
світи. – 2016. – 18–24 серп. – С. 3.

міфічна країна
Росія – це … міфічна країна... 

Дроздовський Д. Ніч Нємцова / Дмитро Дроздовський // Літературна 
Україна. – 2015. – 5 берез. – С. 3.

молодший брат України 
Зарицький В. Молодший брат України [Росія] [Електронний ресурс] 
/ Володимир Зарицький // Тиждень.ua : сайт вид. – 2007. – 9 листоп. – Режим 
доступу: http://tyzhden.ua/Publication/3812 (дата запиту: 15.11.2016). – Назва 
з екрана.

наш ворог-окупант
Але вони [влада] ж торгують і з Московією – нашим ворогом-окупан-
том. 

Тези виступу Олега Тягнибока // Свобода. – 2017. – 23 лют. – 1 берез. 
– С. 3.

неоімперія зла
Тим більше, що вже тепер імперіалізм, націонал-шовінізм та ознаки 
фашизму і расизму, що властиві ідеології “Русского мира”, дають під-
стави світовій спільноті кваліфікувати сучасну Росію як “неоімперію 
зла”. 

Богдан В. Про наболіле : збірка / Василь Богдан. – Полтава, 2016. – 
С. 147.

окупант з орлом двоглавим
Лізе окупант з орлом двоглавим [Росія],
Бо, задовго до цього погрому, 
Мовну окупацію держави
Він затіяв сотні років тому.

Вареник П. На чужій нам ворожій мові / Петро Вареник // Літературна 
Україна. – 2015. – 12 берез. – С. 15.
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північна імперія 
Ющенко поїхав у маленьке королівство, а Янукович – у північ-
ну “імперію” [Росію] [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт 
газети. – 2007. – 15 черв. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
news/2007/06/21/3249201/ (дата запиту: 15.11.2016). – Назва з екрана.

північний сусід
Вона [Юлія Тимошенко] пообіцяла виборцям повернути Україні 
півострів [Крим] і якнайшвидше позбутися будь-яких форм залежності 
від північного сусіда [Росії].

Шевченко Л. Вектори без Віктора: геополітичні концепції канди-
датів у президенти [Електронний ресурс] / Леся Шевченко // Тиж-
день.ua : сайт вид. – 2014. – 11 квіт. – Режим доступу: http:
//tyzhden.ua/Politics/107323 (дата запиту: 12.04.2014). – Назва з екрана.  

підлий ворог, який намагається розкласти Україну зсередини
[Пам’ятайте: Росія ніколи не вела відкриту війну … ] І тому потрібно 
бути згуртованими проти такого підлого ворога, який намагається 
розкласти Україну зсередини. 

Яременко Н. Кожну пітьму змінює світанок / Надія Яременко // Голос 
України. – 2016. – 7 груд. – С. 7.

пострах усього цивілізованого світу протягом ХХ сторіччя
…Московія … була пострахом всього цивілізованого світу протягом 
ХХ сторіччя і залишається таким і надалі. 

Швець В. Чому Дональд Трамп? / Василь Швець // Слово Просвіти. – 
2017. – 2–8 лют. – С. 10.

путінська держава 
Заноз Н. Путінська держава і світ: три помилки у сприйнятті Ро-
сії [Електронний ресурс] / Назарій Заноз // Радіо Cвобода : сайт інформ. 
служби. – 2016. – 2 листоп. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/
news/2010/12/1/5634685/ (дата запиту: 15.11.2016). – Назва з екрана.

путінська, кремлівська Раша
В Москві, в тюрмі сидить Надія наша, 
Щоднини кат на допити бере; 
Чекає путінська, кремлівська Раша, 
Що з голоду та дівчина помре.

Павличко Д. З нової книжки : пісня / Дмитро Павличко // Слово Про-
світи. – 2015. – 5–11 берез. – С. 6.

світове зло 
Втратить [державу] вся Європа, втратить Німеччина, бо сьогодні, без 
сумніву, світове зло – це Росія.

Мовчан П. Акумулювати енергію нації / Павло Мовчан // Слово Про-
світи. – 2016. – 18–24 серп. – С. 3.
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слов’янізована, а не слов’янська країна
Необхідно лиш підкреслити, що Російська імперія – “Старша сестра” 
ніколи братнім народом українському не була і не може бути через те, 
що Росія – це слов’янізована, а не слов’янська країна.

Таланчук П. М. Коли діждемось Вашингтона? / Петро Таланчук. – К. : 
Університет “Україна”, 2013. – С. 26. 

союзник сепаратистів
Це був перший повний рік війни на українській землі, війни нашої дер-
жави за її територіальну цілісність, суверенітет, проти сепаратистів і 
їхнього союзника – Росії.

Антоненко П. Живемо надією. Із року 2015-го у 2016-й: таке дивне 
життя, але воно наше, українське / Петро Антоненко // Слово Про-
світи. – 2015. – 31 груд. – С. 2.

спадкоємиця жорстокої азіатсько-ординської, деспотично-монархічної та 
тоталітарно-комуністичної державності

Сучасна Росія як спадкоємиця жорстокої азіатсько-ординської, дес-
потично-монархічної та тоталітарно-комуністичної державності 
є загрозою самому існуванню не лише української держави і нації, а й 
країн Європейського Союзу та НАТО, взагалі існуванню демократично-
го світу. 

Відкритий лист Президентові України, Голові Верховної Ради України, 
Прем’єр-Міністрові України // Слово Просвіти. – 2015. – 16–22 лип. – 
С. 2.

сусід-агресор
Ніде в демократичній Європі не вітали, та й навряд чи привітають ко-
лись найкласнішого журналіста, який проводить телепередачі мовою 
сусіда-агресора [Росії]!

Грабовський В. Чи слід чекати на милість від облуди з московською 
пропискою? / Віктор Грабовський // Слово Просвіти. – 2016. – 25–
31 серп. – С. 5.

сусід-загарбник із завидющими очима
Але дивись: у своїм гної агонує
Сусід-загарбник з завидющими очима [Росія]…

Буцька К. Ти карбами в віках постала славною / Катерина Буцька // Не-
бесна сотня : антологія майданівських віршів. – Вид. 2-ге, доп. – Чер-
нівці : Букрек, 2014. – С. 44.

сусідня неофашистська держава, хронічно хвора на імперські марення
Якщо у сусідній неофашистській державі, хронічно хворій на імперські 
марення, народ легко заковтує будь-яку шизофренію чергового вождя, 
то це все пояснено. 
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Мотрич К. Непроминущі “кровосісі”, або Злети і падіння державотво-
рення / Катерина Мотрич // Слово Просвіти. – 2016. – 29–31 груд. – 
С. 2.

східний імперський сусід

Учасники … обговорили найактуальніші питання діяльності українських 
митців у протистоянні розв’язаній проти нас східним імперським сусі-
дом ідеологічній війні, яка учасниками “круглого столу” одностайно 
визнана не менш небезпечною, ніж збройне протистояння, що триває. 

Хан С. В ідеологічній війні слід переходити у наступ / Савка Хан // Лі-
тературна Україна. – 2016. – 13 жовт. – С. 1.

третя за військовими витратами країна, що була пострахом всього цивілізо-
ваного світу протягом ХХ сторіччя

…Московія – третя за військовими витратами країна, що була по-
страхом всього цивілізованого світу проятгом ХХ сторіччя. 

Швець В. Чому Дональд Трамп? / Василь Швець // Слово Просвіти. – 
2017. – 2–8 лют. – С. 10.

туполобий шантажист

Росія ж, як туполобий шантажист, волає, що це, мовляв, початок 
української катастрофи. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 170.

хижа пащека Азіони

Перемога біло-синіх, цілком ймовірно, розверне український “дис-
курс” у протилежний бік, в крижані обійми Кремля, де хижа пащека 
Азіони проковтне її, безжально відкоригувавши українські перспекти-
ви з врахуванням нинішніх московських реакцій.

Сидоржевський М. Ціна вибору / Михайло Сидоржевський // Літера-
турна Україна. – 2004. – 9 груд. – С. 3.

штучно створена країна

РФ – це штучно створена країна. 

“Європа має розуміти – Росія не зупиниться” [з інтерв’ю народного 
депутата-свободівця Андрія Іллєнка виданню “Gazeta.ua” від 10 лю-
того] // Свобода. – 2017. – 23 лют. – 1 берез. – С. 7.



Ïîë³òè÷íå ñüîãîäåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè

551

“Ðóññêèé ìèð” 

пропутінська структура
Ще тоді свідомі викладачі та студенти університету, серед яких були 
й активісти “Свободи” та “Студентської Свободи”, протестували проти 
пропутінської структури [“Русского мира”].

В Одесі досі функціонує “культурний центр руского міра”// Свобода. – 
2014. – 25–31 груд. – С. 5.

установа держави-агресора
Націоналісти наголошують, що логічно було б ліквідувати устано-
ву держави-агресора [“Русский мир”] ще на початку російського 
вторгнення в Україну. 

Там само.

черговий, але не останній викрутень російських шовіністів
“Русскій мір” – черговий, але не останній викрутень російських шо-
віністів.

Таланчук П. М. Коли діждемось Вашингтона? / П. М. Таланчук. – К. : 
Університет “Україна”, 2013. – С. 33. 

Ñâÿòî-Ìèõàéë³âñüêèé Çîëîòîâåðõèé 
ìîíàñòèð Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè 

Êè¿âñüêîãî ïàòð³àðõàòó

захисник національних прагнень народу
Мабуть, не випадково Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир 
Української православної церкви Київського патріархату двічі ставав …
захисником національних прагнень нашого народу. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 137.

тимчасовий шпиталь
До ночі виносили вбитих і поранених з готелю “Україна”, їх несли до 
Михайлівського Золотоверхого, який став і тимчасовим шпиталем. 

Бондаренко С. Майдани і магнати : поеми-кліпи / Станіслав Бонда-
ренко. – К. : Український пріоритет, 2014. –  С. 109.

цитадель українського духу
Мабуть не випадково Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир 
Української православної церкви Київського патріархату двічі ставав 
цитаделлю українського духу…
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Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 137.

Ñâÿòî-Óñïåíñüêà Ïî÷à¿âñüêà ëàâðà

“регіональна” лавра
Мичко С. “Регіональна лавра” [Свято-Успенська Почаївська лавра] 
[Елект ронний ресурс] / Світлана Мичко // Україна молода : сайт газети. – 2013. – 
16 січ. – Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/number/2207/116/78563/ 
(дата запиту: 15.11.2016). – Назва з екрана.

Ñèñòåìà ïðàâë³ííÿ Â³êòîðà Þùåíêà 
культ хуторянського самоїдства

Та ще й з політичним безголів’ям, із запеклими політичними чварами, 
з культом хуторянського самоїдства.

Яворівський В. Нам – жити далі / В. Яворівський // Літературна Украї-
на. – 2009. – 1 січ. – С. 3.

люди, сповнені бажання розбудовувати повносилу, євпропейськи зорієнто-
вану Українську Державу

…в результаті Помаранчевої революції прийшли до влади очолювані 
Президентом В. Ющенком люди, сповнені бажання розбудовувати 
повносилу, євпропейськи зорієнтовану Українську Державу… 

Погрібний А. Для України і Німеччини / Анатолій Погрібний // Літера-
турна Україна.– 2005. – 3 берез. – С. 1.

помаранчева руїна 
Чи стане технологам Банкової винахідливості, щоб вигадати щось 
менш банальне, ніж “подолання помаранчевої руїни”, поки невідомо, 
але поки що агітаційна активність ПР навряд чи приносить їй якісь ва-
гомі електоральні здобутки.

Лєліч М. За місяць до офіційної виборчої кампанії агітація у розпалі 
[Електронний ресурс] / Мілан Лєліч // Тиждень.ua : сайт вид. – 2012. 
– 30 черв. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Politics/54176 (дата за-
питу: 15.11.2016). – Назва з екрана.

Ñèñòåìà ïðàâë³ííÿ Â³êòîðà Þùåíêà
 é Â³êòîðà ßíóêîâè÷à

епоха правління Вікторів 
Епоха правління Леонідів [Кравчука й Кучми] закінчилася в Україні 
мирною Помаранчевою революцією, епоха правління Вікторів [Ющен-



Ïîë³òè÷íå ñüîãîäåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè

553

ка та Януковича] – революцією кривавою, на черзі епоха Петровська, і 
яким буде її фінал, не знає ніхто.

Малко Р. Петровська доба: про Порошенка без ілюзій [Електронний 
ресурс] / Роман Малко // Тиждень.ua : сайт вид. – 2014. – 29 трав. 
– Режим доступу: http://tyzhden.ua/Politics/111034 (дата запиту: 
20.06.2014). – Назва з екрана.  

Ñèñòåìà ïðàâë³ííÿ Â³êòîðà Þùåíêà 
³ Þë³¿ Òèìîøåíêî

дует двох Ю.

І зараз так званий “запас міцності”, отриманий дуетом двох Ю. [Юлія + 
Ющенко] у спадок, радше висить як жорно на шиї й тягне донизу.

Лиховій Д. Королева поки що одягнена / Дмитро Лиховій // Україна 
молода. – 2005. – 14 трав. – С. 6.

Ñèñòåìà ïðàâë³ííÿ Â³êòîðà ßíóêîâè÷à

авторитарний режим правління під особистою диктатурою Віктора Януко-
вича

Прагнення побудувати авторитарний режим під особистою дикта-
турою В. Януковича і зробити його династично спадковим – основна 
мета мафіозного режиму. 

Богдан В. Про наболіле : збірка / Василь Богдан. – Полтава, 2016. – 
С. 58.

антиукраїнська, антидемократична за сутністю своєю влада

Це поліційна влада [Віктора Януковича], і вона за сутністю своєю є 
просто антиукраїнською, антидемократичною. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2015. 
– Т. 1. – С. 464.

бандитська шайка Януковича

Повалили бандитську шайку Януковича.
Прітченко О. “Мафію Януковича змінила мафія Порошенка” 
[Електрон ний ресурс] / Оксана Прітченко, Назар Вальчук // Gazeta.
ua. – 2017. – 24 лют. – Режим доступу: http://gazeta.ua/articles/politics-
newspaper/_mafiyu-anukovicha-zminila-mafiya-poroshenka/754856 
(дата запиту: 24.02.2017). – Назва з екрана.  
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бойовий плацдарм Януковича
За піарними перипетіями мало хто помітив, що в тій самій “Жизні” – 
офіціозі донецької влади (читай – бойового плацдарму Януковича) – 
знову змінився редактор.

Беспалько В. “Маніловщина” від Януковича / Віктор Беспалько 
// Україна молода. – 2004. – 1 лип. – С. 4.

влада, зосереджена в руках одної (однієї) людини
Нинішня влада в Україні [система правління Віктора Януковича] – це 
така влада, яка фактично зосереджена в руках одної людини. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2015. 
– Т. 1. – С. 464.

влада підкупу і страху
Влада підкупу і страху дала кожному українцеві зрозуміти: “Нікуди не 
дінешся”.

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 124.

влада профанів
Влада профанів [система правління Віктора Януковича] зовсім не ро-
зуміла, що має справу з українським народом, який за 20 років повіль-
ного розкріпачення вдихнув дух свободи, у 2004 році піднявся на По-
маранчеву революцію, а за роки ліберального правління Президента 
Ющенка позбувся того, що паралізувало його внутрішні сили – позбув-
ся страху.

Майдан. (Р)еволюція духу : мистецько-культурологічний проспект 
/ автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. 
– С. 124.

власна влада перевертнів
[Мені прикро жити в країні, яку тяжко бачити загнузданою проросій-
ською політикою президента (Віктора Януковича) … ] Якщо нас не змо-
гла перемогти машина імперії Романових, Леніна і Сталіна, то й найно-
віша, власна влада перевертнів, буде зламана, але не забута. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2015. 
– Т. 1. – С. 129.

ворожа сила
Тому під цією владою [система правління Віктора Януковича], як під 
ворожою силою, опинилися всі національності, всі соціальні верстви 
в Україні. 

Там само. – С. 465.
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династично спадковий режим
Прагнення побудувати авторитарний режим під особистою диктату-
рою В. Януковича і зробити його династично спадковим – основна 
мета мафіозного режиму [Віктора Януковича]. 

Богдан В. Про наболіле : збірка / Василь Богдан. – Полтава, 2016. – 
С. 58.

домайданна влада
[Більшість керівників, які опинилися на самій верхівці влади після Ре-
волюції Гідності, виявилися “троянськими конями Кремля”.] Вони де-
монструють фактично солідарність із домайданною владою [системою 
правління Віктора Януковича], саботуючи зусилля громадських акти-
вістів і тих законодавців, які прагнуть виправити деформовану мовну 
ситуацію.

Марусик Т. “Мовний закон” Ківалова – Колесніченка: троянські коні 
Кремля [Електронний ресурс] / Тарас Марусик // Радіо Свобода : сайт 
інформ. служби. – 2016. – 6 листоп. – Режим доступу: http://www.
radiosvoboda.org/a/28099057.html (дата запиту: 08.11.2016). – Назва 
з екрана.

донецька влада
За піарними перипетіями мало хто помітив, що в тій самій “Жизні” – 
офіціозі донецької влади ... – знову змінився редактор.

Беспалько В. “Маніловщина” від Януковича / Віктор Беспалько 
// Україна молода. – 2004. – 1 лип. – С. 4.

донецький паханат на чолі з “двічі не судимим” Януковичем 
Майдан – планета, на яку висадилися всі ті, хто рушив захищати по-
топтану і понищену людську гідність. Хто відчував особистою образою 
перебування на олімпі донецького паханату на чолі з “двічі не суди-
мим” Януковичем. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 97.

жорстокий тріумф клептократичної влади
Це жорстокий тріумф клептократичної влади [Віктора Януковича]. 

Там само. – С. 88.

кліка Януковича
А та кліка Януковича чи поки що чинна – всі дістануть за свої злочини 
перед українцями відповідне покарання. 

Третя річниця Революції Гідності: які уроки та висновки зробила Укра-
їна // Свобода. – 2016. – 17–23 листоп. – С. 3.
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колаборантський режим Віктора Януковича
Чинний колаборантський режим В. Януковича та окремі політичні 
сили колишніх метрополій свідомо замовчують трагічні для української 
нації події колонізації, окупації, асиміляції, полонізації, пацифікації, ге-
ноциду і сумнозвісної операції “Вісла”, внаслідок якої комуністичним 
режимом Польщі із цієї країни було депортовано майже півмільйона 
українців.

Богдан В. Про наболіле : збірка / Василь Богдан. – Полтава, 2016. – 
С. 44.

корупційний режим Януковича
Це говорить про те, що ті люди не взяли ніякого уроку з долі корупцій-
ного режиму Януковича. 

Кривицький І. Буде правда – буде Україна! / Ігор Кривицький // Сво-
бода. – 2016. – 17–23 листоп. – С. 5.

кримінальна, домежно скорумпована окупаційна влада
Кримінальна, домежно скорумпована … окупаційна влада [система 
правління Віктора Януковича] довершує розграбовування країни.

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 28.

кримінально-олігархічний режим
[На жаль, центру такого досі немає, влада не сконцентрована і не-
діяльна.] А тому, як наслідок, досі на свободі ідеологи і архітектори 
кримінально-олігархічного режиму Януковича…

Куйбіда В. Ще раз про Революцію Гідності і завдання організованого 
українства / Василь Куйбіда // Літературна Україна. – 2015. – 22 січ. – 
С. 7.

лідер руїнництва
Звичайно, беззаперечним лідером руїнництва є режим Януковича. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 235.

ліквідаційна комісія нашої держави
Режим Януковича перетворився на ліквідаційну комісію нашої 
держави.

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 454.

маріонетковий режим
Здавалося такі наміри могли увінчатися успіхом, коли маріонетковий 
режим Януковича, узурпувавши владу і нехтуючи національними ін-
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тересами держави в угоду Москві, відмовив нації у європейській інте-
грації та взяв курс на Митний і Євразійський союзи. 

Богдан В. Про наболіле : збірка / Василь Богдан. – Полтава, 2016. – 
С. 95.

мафіозний режим
Прагнення побудувати авторитарний режим під особистою дикта-
турою В. Януковича і зробити його династично спадковим – основна 
мета мафіозного режиму [Віктора Януковича]. 

Там само. – С. 58.

мафія Януковича
Прітченко О. “Мафію Януковича змінила мафія Порошенка” 
[Електронний ресурс] / Оксана Прітченко, Назар Вальчук // Gazeta.ua. – 2017. 
– 24 лют. – Режим доступу: http://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_mafiyu-
anukovicha-zminila-mafiya-poroshenka/754856 (дата запиту: 24.02.2017). – 
Назва з екрана.  

ница бандовлада
Народ з трибуни оприлюднив себе, 
відчув, наскільки ница бандовлада [система правління Віктора Януко-
вича]…

Бондаренко С. Майдани і магнати : поеми-кліпи / Станіслав Бонда-
ренко. – К. : Український пріоритет, 2014. – С. 87.

одноосібна влада Віктора Януковича, оперта на сотні тисяч силовиків
[Нинішня влада в Україні – це така влада, яка фактично зосереджена в 
руках одної людини.] Одноосібна влада Віктора Януковича, оперта 
на сотні тисяч силовиків – міліцію, Збройні сили, на спецслужби, на 
озброєну систему пригнічення свободи. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2015. 
– Т. 1. – С. 464.

покірний сателіт Москви
Правлячий режим [Віктора Януковича] поводиться як покірний сате-
літ Москви. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 448.

поліційна влада
Це поліційна влада [Віктора Януковича],  і вона за сутністю своєю є про-
сто антиукраїнською, антидемократичною. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2015. 
– Т. 1. – С. 464.
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пофарбована демократією сталінщина
Нинішня влада в Україні – це така влада, яка фактично зосереджена в 
руках однієї людини [Віктора Януковича]. Це нова пофарбована демо-
кратією сталінщина… 

Там само.

промосковський режим
Найкращим моментом для підкорення України Кремль вважав, і не-
безпідставно, період правління промосковського режиму Януковича.

Лук’янчук Г. Російська окупація і деокупація України / Георгій Лук’янчук 
// Слово Просвіти. – 2016. – 8–14 груд. – С. 1.

режим Януковича
Також Генпрокуратура не помітила, що у той час, коли силовики ре-
жиму Януковича били і катували майданівців, Добкін скрізь, де лиш 
можна, напинав на себе футболку із написом “Беркут”. 

Тягнибок О. Генпрокуратура остаточно “відбілила” сепаратиста Добкі-
на / Олег Тягнибок // Свобода. – 2014. – 25–31 груд. – С. 4.

цинічна окупаційна компрадорсько-сімейна бандоолігархія
До влади прийшла цинічна окупаційна компрадорсько-сімейна бандо-
олігархія на чолі з ... Януковичем.

Гринів О. Недовивчені уроки національної гідності / Олег Гринів // Лі-
тературна Україна. – 2015. – 5 берез. – С. 5.

Ñèñòåìà ïðàâë³ííÿ Âîëîäèìèðà Ïóò³íà

путінський терористичний Карфаген
...у площині існуючих викликів виникає все більше аргументів конста-
тувати, що суверенітет, незалежність і соборність України, справа від-
родження демократії в Росії та система європейської і глобальної без-
пеки будуть під загрозою, допоки “путінський терористичний Кар-
фаген” не буде зруйновано зусиллями консолідованого міжнародного 
співтовариства. 

Богдан В. Про наболіле : збірка / Василь Богдан. – Полтава, 2016. – 
С. 171.

Ñèñòåìà ïðàâë³ííÿ Ëåîí³äà Êðàâ÷óêà 
é Ëåîí³äà Êó÷ìè

епоха правління Леонідів
Епоха правління Леонідів [Кравчука й Кучми] закінчилася в Україні 
мирною Помаранчевою революцією, епоха правління Вікторів [Ющен-
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ка та Януковича] – революцією кривавою, на черзі епоха Петровська, і 
яким буде її фінал, не знає ніхто.

Малко Р. Петровська доба: про Порошенка без ілюзій [Електронний 
ресурс] / Роман Малко // Тиждень.ua : сайт вид. – 2014. – 29 трав. 
– Режим доступу: http://tyzhden.ua/Politics/111034 (дата запиту: 
20.06.2014). – Назва з екрана.  

Ñèñòåìà ïðàâë³ííÿ Ëåîí³äà Êó÷ìè 

кланово-олігархічна влада
Кого б іще могла висунути ця … кланово-олігархічна влада [Леоніда 
Кучми] на пост Президента, як не колишнього кримінального “зека”?

Лебідь Н. Кримінальне шило в президентському мішку / Наталія 
Лебідь // Голос України. – 2004. – 11 листоп. – С. 5.

кучминський режим
Ну, як, дійсно, не зрозуміли лють кучминського режиму: ось тут, ли-
шень на відстані руки від АП, лиха година розмістила цих письменни-
ків, і ось вже рік за роком йде від них нескінченна опозиційна хале-
па: Товариство української мови, Меморіал, Рух, КУІН, різні протестні 
заяви та звернення. 

Погрібний А. Помаранчева революція і письменники / Анатолій 
Погрібний // Літературна Україна. – 2005. – 20 січ. – С. 3.

кучмівська шантажистська держава
Нагадаю, що кучмівська шантажистська держава складалася з трьох 
основних елементів [корупція, повсюдне стеження, вибіркове застосу-
вання законів]. 

Рябчук М. Улюблений пістолет пані Сімпсон: хроніка помаранчевої 
поразки / М. Рябчук. – К. : К. І. С., 2009. – С. 25.

мафіозно-корумпована влада
Кого б іще могла висунути ця мафіозно-корумпована … влада [Леоніда 
Кучми] на пост Президента, як не колишнього кримінального “зека”?

Лебідь Н. Кримінальне шило в президентському мішку / Наталія 
Лебідь // Голос України. – 2004. – 11 листоп. – С. 5.

сильна як ніколи влада
Коли писалися ці рядки, небіжчик, тобто колишня влада, ще корчила-
ся в останніх конвульсіях, демонструючи світові подиву гідні зразки 
гротескного і жалюгідного шоу, організованого в Києві у Верховному 
суді кількома політичними маргіналами , цими останніми (публічни-
ми!) уламками “сильної як ніколи влади” [системи правління Леоніда 
Кучми].
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Сидоржевський М. Світло і тінь / Михайло Сидоржевський // Літера-
турна Україна. – 2005. – 20 січ. – С. 3.

Ñèñòåìà ïðàâë³ííÿ Ïåòðà Ïîðîøåíêà

влада після Революції Гідності
Більшість керівників, які опинилися на самій верхівці влади після Рево-
люції Гідності, виявилися “троянськими конями Кремля”.

Марусик Т. “Мовний закон” Ківалова – Колесніченка: троянські коні 
Кремля [Електронний ресурс] / Тарас Марусик // Радіо Свобода : сайт 
інформ. служби. – 2016. – 6 листоп. – Режим доступу: http://www.
radiosvoboda.org/a/28099057.html (дата запиту: 08.11.2016). – Назва 
з екрана.

мафія Порошенка
Прітченко О. “Мафію Януковича змінила мафія Порошенка” 
[Електронний ресурс] / Оксана Прітченко, Назар Вальчук // Gazeta.ua. – 2017. 
– 24 лют. – Режим доступу: http://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_mafiyu-
anukovicha-zminila-mafiya-poroshenka/754856 (дата запиту: 24.02.2017). – 
Назва з екрана.

петровська доба
Малко Р. Петровська доба: про Порошенка без ілюзій [Електронний 
ресурс] / Роман Малко // Тиждень.ua : сайт вид. – 2014. – 29 трав. – Режим 
доступу: http://tyzhden.ua/Politics/111034 (дата запиту: 20.06.2014). – Назва 
з екрана.  

петровська епоха 
Епоха правління Леонідів закінчилася в Україні мирною Помаранче-
вою революцією, епоха правління Вікторів – революцією кривавою, на 
черзі епоха Петровська, і яким буде її фінал, не знає ніхто.

Там само.

Ñó÷àñíà Óêðà¿íà

великий Майдан
Далі були три місяці жорсткого протистояння на Майдані, який став 
територією свободи, стимулював Майдани по всій країні, власне, ве-
ликим Майданом стала Україна. 

Антоненко П. 2015: нові виклики, які перейшли зі старого, 2014-го 
/ Петро Антоненко // Слово Просвіти. – 2015. – 15–21 січ. – С. 5.
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заміжня вдова
…Проринаючи в інтимний світ юної дворянки і називаючи новітню 
Україну заміжньою вдовою, він допитує себе і кожного з нас, чи здатні 
ми скористатися своїм правом вибору? 

Мороз О. Вічна дорога до себе / О. Мороз // Літературна Україна. – 
2005. – 20 січ. – С. 7.

кланова, корумпована, неприваблива для інвестицій держава
Держава [Україна] є клановою, корумпованою, непривабливою для ін-
вестицій.

25 років незалежності України: прагнення, реалії, проблеми, втрати, 
здобутки та перспективи // Слово Просвіти. – 2016. – 25–31 серп. – 
С. 2.

молодша сестра Росії
Це або поліційним режим, який забезпечує порядок у країні силови-
ми методами (звичайно, зі знищенням не лише вільної преси, але й 
опозиції загалом), або входження [України] до складу “Росії” в ролі 
“молодшої сестри”, яка побула трохи сама, злякалася широкого світу й 
“повернулася в родину”.

Богуславська А. Де вирішується доля / Анастасія Богуславська // Літе-
ратурна Україна. – 2004. – 25 листоп. – С. 3.

найкорумпованіша країна світу 
Україна – найкорумпованіша країна світу // Свобода. – 2016. – 
15–21 груд. – С. 4.

невід’ємна частина Європи 
Ми переконані, що НАТО стане найнадійнішою і найефективні-
шою опорою національної безпеки України як невід’ємної частини 
Європи…

Федоренко І. Рух України до НАТО / Іван Федоренко // Літературна 
Україна. – 2015. – 19 берез. – С. 3.

олігархічна держава з народною ініціативою
Сучасна модель України – олігархічна держава з народною ініціати-
вою.

Олігархічна держава з народною ініціативою, – Портников про Укра-
їну [Електронний ресурс] // Еспресо. – 2016. – 21 жовт. – Режим до-
ступу: http://espreso.tv/news/2016/10/21/oligarkhichna_derzhava_z_
narodnoyu_iniciatyvoyu_portnykov_pro_model_ukrayiny (дата запиту: 
25.10.2016). – Назва з екрана.

синьо-жовта красуня
Довелось попрацювати на Заході, щоб там, у Європах і Америках, не 
дуже заглядались на “синьо-жовту” красуню [Україну] та усвідомили 
стримуючі параметри “недоторканих стратегічних інтересів” Росії в 
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пострадянському просторі, а самій активно, що називається впритул, 
зайнятись українським вектором.

Чорний В. Як українцям облаштувати Росію / Володимир Чорний // Лі-
тературна Україна. – 2004. – 29 січ. – С. 2.

стратегічний фронтир цивілізаційного протистояння між демократією й то-
талітарним поневоленням

Міхо – людина, яку Вашингтон бачить на провідних керівних посадах 
України, що віднедавна перетворилася на стратегічний фронтир ци-
вілізаційного протистояння між демократією і тоталітарним по-
неволенням. 

Іванов М. Міхеїл в українській політиці: початок / Микола Іванов // Лі-
тературна Україна. – 2016. – 8 грудня. – С. 4.

суцільне Палермо 
“Сьогодні … вся Україна там, де відбуваються виборчі перегони, пере-
творилася в суцільне Палермо”. 

Карнаух М. Суцільне Палермо / Микола Карнаух // Україна молода. – 
2004. – 9 черв. – С. 4.

Ñó÷àñíà óêðà¿íñüêà âëàäà 

антинародна влада
Навпаки, це заполітизувала нас своїм самопожерним антиукраїнством 
(передовсім у святій для нас справі українського слова, української 
культури) сама антинародна влада. 

Погрібний А. Помаранчева революція і письменники / Анатолій 
Погрібний // Літературна Україна. – 2005. – 20 січ. – С. 1.

наші бандократи 
[Мають мародери “Джипи”, наче танки.] Як царі чи шейхи, Плавають в 
розкошах наші бандократи за народні гроші. 

Колодійчук Є. Хто винен? / Євген Колодійчук // Літературна Україна. – 
2009. – 31 груд. – С. 5.

Ñó÷àñí³ âîºíí³ ä³¿ íà Ñõîä³ Óêðà¿íè

агресія РФ [Російської Федерації] проти України
І хочеться сподіватися, що я доживу до закінчення агресії РФ проти 
України…

Щоб діти малювали сонце, а не вели щоденники під бомбами [під-
готувала Наталія Яременко] // Голос України. – 2016. – 14 груд. – С. 5.



Ïîë³òè÷íå ñüîãîäåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè

563

антитерористична операція (АТО)

Вранці 2 липня сили АТО увійшли в Луганськ, почалась битва за місто.
Російська збройна агресія проти України (2014–2016) [Електронний 
ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – 2016. – 12 груд. – Ре-
жим доступу:  https://uk.wikipedia.org/wiki/Російська_збройна_агре-
сія_проти_України_ (2014–2016) (дата запиту: 14.12.2016). – Назва з 
екрана.

асиметрична війна

[Можливі кроки у напрямі до перемоги … ] Використати можливості 
Гаазького трибуналу щодо засудження нового виду збройної агресії 
Росії –… асиметричної війни (розпалювання сепаратизму, озброєння 
та фінансування терористів, закидання на територію України розві-
дувально-диверсійних груп ГРУ ГШ ЗС РФ та ФСБ РФ, потужна інформа-
ційно-пропагандистська кампанія Росії у світі проти України). 

Богдан В. Про наболіле : збірка / Василь Богдан. – Полтава, 2016. – 
С. 64.

братовбивча війна

Льовочкін назвав окупацію Донбасу “братовбивчою війною” [Електро-
нний ресурс] // ТСН : сайт інформ. агентства. – 2016. – 22 січ. – Режим досту-
пу: http://tsn.ua/politika/lvochkin-nazvav-okupaciyu-donbasu-bratovbivchoyu-
viynoyu-576256.html (дата запиту: 14.12.2016). – Назва з екрана.

визвольна війна з боку України

…Нинішня політична ситуація – це війна, а саме: російсько-українська 
війна, з боку Росії загарбницька, з нашого – визвольна.

Токмань Г. Не стирайте слово “український” у шкільному розкладі 
уроків. Болить / Ганна Токмань // Слово Просвіти. – 2016. – 8–14 груд. 
– С. 5.

визвольна війна на Донбасі

[Схиляю голову у пам’ять про всі покоління воїнів-борців за незалеж-
ність.] Особливо перед пам’яттю героїв визвольної війни на Донбасі. 

Шевченко А. Українська армія витворилася у горнилі війни на Донбасі 
/ Анна Шевченко // Голос України. – 2016. – 7 груд. – С. 1–2.

війна з Москвою

Я вважаю, що в таємних Мінських угодах все ж таки було прописано 
пункт, аби кримінально покарати й усунути від політики тих, котрі були 
активними учасниками Революції гідності та війни з Москвою. 

А захисників Конституції далі судять: суддя призначає розгляд справи 
по суті // Свобода. – 2017. – 19–25 січ. – С. 3.
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війна з московським фашизмом оживленої царсько-сталінської імперії 
проти західної цивілізації, демократії й культури

Наші західні союзники, нарешті, можливо, зрозуміли, що війна путін-
ської Росії на знищення України – це війна з московським фашизмом 
оживленої царсько-сталінської імперії проти західної цивілізації, де-
мократії і культури.

Дмитро Павличко про НАТО // Слово Просвіти. – 2016. – 3–9 листоп. 
– С. 4.

війна з окупантами на C(с)ході
У це важко повірити з огляду на війну з окупантами на сході, але – 
факт. 

Шок. Україна продає Росії … військову продукцію // Свобода. – 2017. 
– 23 лют. – 1 берез. – С. 7.

війна з ядерною Росією, яку український народ веде самотужки
Наявні загрози: війна з ядерною Росією, яку український народ веде 
самотужки; економічний розвал…

Маніфест розвитку життєдіяльності Нації / М. Голомша, І. Заєць, 
П. Мовчан та ін. // Слово Просвіти. – 2017. – 23 лют. – 1 берез. – С. 2.

війна ідентичностей за буття чи небуття українців
…війна з Росією – це війна ідентичностей за буття чи небуття 
українців.

Вовканич С. Якби ми вчилися соборності, то нині б мали національну 
державу: перед’ювілейні роздуми / Степан Вовканич // Слово Про-
світи. – 2016. – 25–31 серп. – С. 3.

війна, іменована по-фарисейськи АТО
З чиїх діянь триває війна, іменована … по-фарисейськи АТО?

Мотрич К. Непроминущі “кровосісі”, або Злети і падіння державотво-
рення / Катерина Мотрич // Слово Просвіти. – 2016. – 29–31 груд. – 
С. 2.

війна між Росією та Україною
Між учасниками конференції виникла дискусія, чи можна продовжу-
вати й надалі в офіційних документах називати війну між сучасними 
Україною та Росією дивною з усіх точок зору абревіатурою АТО.

Лук’янчук Г. Російська окупація і деокупація України / Георгій Лук’янчук 
// Слово Просвіти. – 2016. – 8–14 грудня. – С. 1.

війна на Донбасі
Війна на Донбасі переходить в іншу фазу, – політолог пояснив, наві-
що ліквідували “Гіві” [Електронний ресурс] // Телеканал новин “24”. – 2017. 
– 9 лют. – Режим доступу: http://24tv.ua/viyna_na_donbasi_perehodit_v_inshu_
fazu__politolog_poyasniv_navishho_likviduvali_givi_n780026 (дата запиту: 
10.02.2017). – Назва з екрана.
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війна на південному сході України
Війна на південному сході України – це безумство путінської реакції на 
Майдані… 

Щоб діти малювали сонце, а не вели щоденники під бомбами [під-
готувала Наталія Яременко] // Голос України. – 2016. – 14 груд. – С. 5.

війна на Сході
[На всі ці завдання потрібні роки … ] Ціною життів Героїв Небесної Со-
тні, Героїв війни на Сході, здоров’я бійців АТО. 

Названо п’ять справ України, які необхідно виконати заради Героїв 
Небесної Сотні [Електронний ресурс] // Експрес – онлайн : оперативні 
новини України та світу. – 2017. – 20 лют. – Режим доступу: http://
www.expres.ua/news/2017/02/20/229152-nazvano-pyat-sprav-ukrayiny-
neobhidno-vykonaty-zarady-geroyiv-nebesnoyi-sotni (дата запиту: 
20.02.2017). – Назва з екрана.

війна на С(с)ході України 
Про це [відносини між Росією й Україною] пише Ютте Зоммербауер у 
статті “Забута війна на сході України”, опублікованій на сайті газети Die 
Presse. 

Забута війна на сході України – Die Presse [Електронний ресурс] // ТСН : 
сайт інформ. агентства. – 2016. – 15 серп. – Режим доступу: https://
tsn.ua/ukrayina/zabuta-viyna-na-shodi-ukrayini-die-presse-727455.html 
(дата запиту: 16.08.2016). – Назва з екрана.  

війна над Доном, яку нав’язала Україні “братня Росія” 2014 року
…геній Франка передчував, бачив ту війну над Доном, яку нав’язала 
Україні “братня Росія” 2014 року.

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 84.

війна, нав’язана Україні Москвою
Війна, нав’язана Україні Москвою, відкрила нашому народові контек-
сти його європейської пам’яті. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 38.

війна путінської Росії на знищення України
Наші західні союзники, нарешті, можливо, зрозуміли, що війна путін-
ської Росії на знищення України – це війна з московським фашизмом 
оживленої царсько-сталінської імперії проти західної цивілізації, демо-
кратії і культури.

Дмитро Павличко про НАТО // Слово Просвіти. – 2016. – 3–9 листоп. 
– С. 4.
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війна Росії проти України
Війна Росії проти України була неминучою, переконує читачів тижне-
вика “Країна” політик Роман Безсмертний.

Біла І. Війна Росії проти України була неминучою (Огляд преси) [Елек-
тронний ресурс] / Ірина Біла // Радіо Свобода : сайт інформ. служ-
би. – 2016. – 18 серп. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.
org/a/27929454.html (дата запиту: 20.08.2016). – Назва з екрана.

війна Російської Федерації проти України
…Однією з основних мотиваційних передумов війни Російської Фе-
дерації проти України є московсько-путінська політика захисту 
“русскоязычного населения”.

Українська мова – основа безпеки нації і церкви // Слово Просвіти. – 
2017. – 9–15 лют. – С. 2.

військово-окупаційні дії РФ [Російської Федерації] в частині Донбасу
Більшість учасників конференції, особливо з багатолітнім військо-
вим і дипломатичним досвідом, довели, що поняття АТО абсолютно 
неприйнятне для означення військово-окупаційних дій РФ … в частині 
Донбасу. 

Там само.

вітчизняна війна за незалежність
[У відповідь на терор Україна розпочала в Слов’янську Антитерорис-
тичну операцію (АТО).] Насправді вона стала Вітчизняною війною за 
незалежність.

Революція Гідності та Вітчизняна війна // Навчальні матеріали онлайн. 
– Режим доступу: http://pidruchniki.com/84263/istoriya/revolyutsiya_
odnosti_vitchiznyana_viyna (дата запиту: 09.03.2017). – Назва з екрана.  

внутрішньоукраїнський конфлікт
На кричущі нехтування … положень попередніх – вересневих – Мін-
ських угод Європа звично відповідала численними резолюціями ПАРЄ, 
ОБСЄ, різних комісій та комісарів, ООН – численними, але безрезуль-
татними (з тієї самої причини, яка й зумовила, власне, виникнення 
цього, як цинічно стверджували учорашні “брати”, “внутрішньоукра-
їнського конфлікту”) засіданнями Радбезу, висловленнями щирого – з 
часом дедалі більшого – занепокоєння найвищими офіційними особа-
ми більшості країн Європи, а також США, Канади й Австралії. 

Лукінюк М. “Мінська ніч”: pro et contra, або Для кого “пастка”? / Ми-
хайло Лукінюк // Літературна Україна. – 2015. – 19 лют. – С. 3.

воєнна агресія Росії на Донбасі
Видання знайшло документи, які свідчать про те, що “Мотор Січ” 
під час воєнної агресії Росії на Донбасі ремонтувало літаки Міноборо-
ни РФ. 
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Шок. Україна продає Росії … військову продукцію // Свобода. – 2017. 
– 23 лют. – 1 берез. – С. 7.

воєнний гнійник на Донбасі
[Сьогодні очевидним є два завдання Володимира Володимировича 
(Путіна) : тактичне і стратегічне.] Тактичне – підтримка воєнного гній-
ника на Донбасі. 

Кудрін О. Чи можлива “грузинізація” України, або Навіщо Путіну 
вій на? [Електронний ресурс] / Олег Кудрін // Укрінформ. – 2015. 
– 21 лют. – Режим доступу: http://www.ukrinform.ua/rubric-other_
news/1817849-chi_mogliva_gruzinizatsiya_ukraiini_abo_navishcho_
putinu_viyna_2024531.html (дата запиту: 03.05.2015). – Назва 
з екрана. 

ганебна війна на Донбасі
І хочеться сподіватися, що я доживу до ... справедливої відплати всім, 
хто винуватий в … розв’язанні ганебної війни на Донбасі. 

Щоб діти малювали сонце, а не вели щоденники під бомбами [під-
готувала Наталія Яременко] // Голос України. – 2016. – 14 груд. – С. 5.

гібридна війна Росії проти України
Радковець Ю. Гібридна війна Росії проти України: уроки та висновки 
[Електронний ресурс] / Юрій Радковець // Укрінформ. – 2016. – 24 жовт. – Ре-
жим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2107122-gibridna-vijna-
rosii-proti-ukraini-uroki-ta-visnovki.html (дата запиту: 29.10.2016). – Назва з 
екрана.

гібридна окупація
Де-факто це [окупація Донбасу] був початок “гібридної окупації”.

Лук’янчук Г. Російська окупація і деокупація України / Георгій Лук’янчук 
// Слово Просвіти. – 2016. – 8–14 груд. – С. 1.

громадянська братовбивча війна
Соратник Віктора Януковича [Сергій Льовочкін] процитував неназва-
ного представника грузинської діаспори і в традиціях російської про-
паганди назвав конфлікт на Донбасі “громадянською братовбивчою 
війною”. 

Льовочкін назвав окупацію Донбасу “братовбивчою війною” [Електро-
нний ресурс] // ТСН : сайт інформ. агентства. – 2016. – 22 січ. – Режим 
доступу: http://tsn.ua/politika/lvochkin-nazvav-okupaciyu-donbasu-
bratovbivchoyu-viynoyu-576256.html (дата запиту: 14.12.2016). – Назва 
з екрана.

громадянська війна
При цьому відразу два співрозмовники ЛІГА.net стверджують, що Сав-
ченко часто бачиться з родичами заручників і переконує їх, що влада 
нічого не робить, що потрібно якось підштовхувати зсередини Адмі-
ністрацію президента і представників України в Мінську до того, щоб 
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сісти за стіл переговорів не з представниками Москви, а безпосеред-
ньо з її маріонетками в особі Захарченка та Плотницького – визнати 
їхню владу і громадянську війну, а не російсько-українську, як форму 
поточного конфлікту.

ЗМІ: Савченко таємно зустрічалася в Мінську з ватажками бойо-
виків “ДНР/ЛНР” [Електронний ресурс] // Главком : інформ. агент-
ство. – 2016. – 12 груд. – Режим доступу: http://glavcom.ua/news/
zmi-savchenko-tajemno-zustrichalasya-v-minsku-z-vatazhkami-boyovikiv-
dnrlnr-387465.html (дата запиту: 12.12.2016). – Назва з екрана. 

громадянська війна на С(с)ході України
“Все це призвело до громадянської війни на Сході України”, – заявив 
він [директор правового департаменту МЗС РФ Роман Колодкін].

Росія доводить в Гаазі, що в Україні відбувся “переворот” та “грома-
дянська війна” [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт га-
зети. – 2017. – 9 берез. – Режим доступу: http://www.eurointegration.
com.ua/news/2017/03/7/7062646/ (дата запиту: 09.03.2017). – Назва 
з екрана.

драматичні події на Сході України
Драматичні події на Сході України й “гібридна війна” знову активізу-
вали мовне пиання.

Іванов М. Мовне законодавство : колоніальний та європейський дис-
курси / Микола Іванов // Літературна Україна. – 2017. – 16 лют. – С. 4.

загарбницька війна з боку Росії
…Нинішня політична ситуація – це війна, а саме: російсько-українська 
війна, з боку Росії загарбницька, з нашого – визвольна.

Токмань Г. Не стирайте слово “український” у шкільному розкладі 
уроків. Болить / Ганна Токмань // Слово Просвіти. – 2016. – 8–14 груд. 
– С. 5.

збройна агресія Росії проти України на Донбасі
Уже два з половиною роки минуло з того часу, як відбулася цинічна 
окупація з наступною анексією Росією українського Криму та розпо-
чалась збройна агресія Росії проти України на Донбасі.

Радковець Ю. Гібридна війна Росії проти України: уроки та висно-
вки [Електронний ресурс] / Юрій Радковець // Укрінформ. – 2016. 
– 24 жовт. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-
politycs/2107122-gibridna-vijna-rosii-proti-ukraini-uroki-ta-visnovki.html 
(дата запиту: 29.10.2016). – Назва з екрана.

інструмент для стримування українців від протестів
“Влада перетворила війну на інструмент для стримування українців 
від протестів” [розмовляв із Олексієм Кайдою Святослав Костюк] // Свобо-
да. – 2016. – 22–28 груд. – С. 1.



Ïîë³òè÷íå ñüîãîäåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè

569

конфлікт на Донбасі
Папа закликав покласти край конфлікту на Донбасі // Голос України. – 
2016. – 27 груд. – С.1.

конфлікт на С(с)ході України
Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що кон-
флікт на сході України стосується всієї Європи.

Війна на Донбасі стосується всієї Європи – глава МХС Німеччини [Елек-
тронний ресурс] // Тиждень. ua. : сайт вид. – 2017. – 2 берез. – Режим 
доступу: http://tyzhden.ua/News/186719 (дата запиту: 03.03.2017). – 
Назва з екрана.

конфлікт у Східній Україні
“Миру чоловікам і жінкам, що страждають від наслідків конфлікту в 
Східній Україні, де невідкладним є спільне бажання принести полег-
шення населенню та виконати взяті на себе зобов’язання”. 

Папа закликав покласти край конфлікту на Донбасі // Голос України. – 
2016. – 27 груд. – С. 1.

кривавий переворот
РФ у Гаазі: в Україні стався “кривавий переворот”, а бойовики зна-
йшли зброю самі [Електронний ресурс] // Insider. – 2017. – 7 берез. – Ре-
жим доступу: http://www.theinsider.ua/politics/58be8ba0ded8d/ (дата запиту: 
09.03.2017). – Назва з екрана.

легендарна війна за незалежність
А от спільне горе, що не вщухає, спільна допомога військовим і пора-
неним; армійські частини, провулки і вулиці, названі на честь загиблих 
(тіла яких зустрічають у містах і селах, на колінах), уроки мужності в 
школах – така війна стає легендарною війною за незалежність.

Кудрін О. Чи можлива “грузинізація” України, або Навіщо Путіну 
війна? [Електронний ресурс] / Олег Кудрін // Укрінформ. – 2015. 
– 21 лют. – Режим доступу: http://www.ukrinform.ua/rubric-other_
news/1817849-chi_mogliva_gruzinizatsiya_ukraiini_abo_navishcho_
putinu_viyna_2024531.html (дата запиту: 03.05.2015). – Назва 
з екрана. 

логічна ланка низки антиукраїнських дій північного сусіда
Ця війна [на Донбасі] цивілізаційна і є логічною ланкою низки анти-
українських дій північного сусіда, мета якого – не допустити усамостій-
нення української нації та привласнення наших духовних і матеріаль-
них цінностей, перетворення українців на слухняне знаряддя “русско-
го міра”. 

Зупинімо провокацію! : Звернення ЦП ВУТ “Просвіта” // Слово Про-
світи. – 2016. – 21–27 лип. – С. 1.



Ìèêîëà ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ

570

мала війна
У лексиконі професійних військових усіх країн вона [війна на Сході 
України] має іншу назву – “мала війна”. 

Гай А. На досвіді “малих воєн” / Анатолій Гай // Літературна Україна. 
– 2017. – 2 лют. – С. 4.

московсько-українська війна
“За наших 50 побратимів-свободівців, які загинули під час Революції 
Гідності і під час московсько-української війни, а також усіх загиблих 
українців ми пронесемо цей біль у серці через все життя”, – написав на 
своїй сторінці у “Фейсбук” свободівець Руслан Супрун. 

Пронесемо в серці цей біль… // Свобода. – 2016. – 22–28 груд. – С. 4.

московсько-українська війна на Сході
…Українці не забули, як торік митрополит Онуфрій відмовився підвес-
тися, як зачитували імена українських героїв – учасників московсько-
української війни на Сході. 

Тягнибок О. Московські попи мали б вести свій “похід” до Кремля 
/ Олег Тягнибок // Свобода. – 2016. – 21–27 лип. – С. 7.

неназвана війна 
Щороку, від початку Неназваної Війни, українці збільшують видатки  на 
безпеку і оборону, щоб посилити наше військо. 

Безпека держави та захист людей: деокупація та свобода 
// Об’єднання САМОПОМІЧ. – 2016. – 9 груд. – С. 4.

неоголошена війна путінської Росії проти всього українського
Двадцять п’яті роковини свого незалежного державницького поступу 
Україна зустрічає в стані неоголошеної війни путінської Росії проти 
всього українського. 

Зупинімо провокацію! : звернення ЦП ВУТ “Просвіта” // Слово Про-
світи. – 2016. – 21–27 лип. – С. 1.

неоголошена війна, розв’язана імперським керівництвом Російської Феде-
рації та його ставлениками-сепаратистами

Дійшли одностайного висновку, що антитерористична операція на схо-
ді України, а фактично неоголошена війна, розв’язана імперським ке-
рівництвом Російської Федерації та його ставлениками-сепаратис-
тами не лише на полях боїв, а й на ідеологічному фронті, потребує 
значно більшої протидії як з боку українських діячів медіа-простору, 
літератури та мистецтва, так і з боку державних органів.

Хан С. В ідеологічній війні слід переходити у наступ / Савка Хан // Лі-
тературна Україна. – 2016. – 13 жовт. – С. 1.
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не проголошена, але розпочата війна Путіна проти України
Знак якогось вищого провидіння проявився сьогодні в тій же не про-
голошеній, але вже розпочатій війні Путіна проти України. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 475.

не просто війна, а війна цивілізацій
Забудьте слово АТО, триває війна, і не просто війна, а війна цивіліза-
цій!

Лук’янчук Г. Російська окупація і деокупація України / Георгій Лук’янчук 
// Слово Просвіти. – 2016. – 8–14 грудня. – С. 1.

новітня російсько-українська війна
Далі ситуація звична для багатьох націоналістично свідомих українців: 
активна участь … у новітній українсько-російській війні…

“Нас стараються придушити та підмінити кишеньковими псевдопатрі-
отами” : без гумору про націоналістичну молодь Одеси // Свобода. 
– 2017. – 23 лют. – 1 берез. – С. 8.

окупація Донбасу
Льовочкін назвав окупацію Донбасу “братовбивчою війною” [Електрон-
ний ресурс] // ТСН : сайт інформ. агентства. – 2016. – 22 січ. – Режим досту-
пу: http://tsn.ua/politika/lvochkin-nazvav-okupaciyu-donbasu-bratovbivchoyu-
viynoyu-576256.html (дата запиту: 14.12.2016). – Назва з екрана.

продовження Майдану
За його [Андрія Парубія] словами, АТО – це продовження Майдану.

Це боротьба, яка гарантує нашим нащадкам не лише життя в само-
стійній державі, а й їхню безпеку // Голос України. – 2016. – 22 листоп. 
– С. 6.

раніше спланована каральна акція проти України
За словами Полянського, “війна … постає як раніше спланована … 
каральна акція проти України”.

Революція Гідності та війна на сході: презентували підручник По-
лянського [Електронний ресурс] // Укрінформ : мультимедійна плат-
форма іномовлення України. – 2017. – 9 берез. – Режим доступу: 
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2098835-revolucia-gidnosti-
ta-vijna-na-shodi-prezentuvali-posibnik-polanskogo.html (дата запиту: 
09.03.2017). – Назва з екрана.

російська збройна агресія 
сьогодні на сході України, зокрема у Луганській та Донецькій областях, 
має місце російська збройна агресія…

Анексія Криму Росією (2014 р.) та Російська збройна агресія у Доне-
цькій і Луганській областях України [Електронний ресурс] // Навчаль-
ні матеріали онлайн. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/75349/
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pravo/aneksiya_krimu_rosiyeyu_2014_rosiyska_zbroyna_agresiya_
donetskiy_luganskiy_oblastyah_ukrayini (дата запиту: 07.03.2017). – На-
зва з екрана.  

російська збройна агресія проти України
Російська збройна агресія проти України … – пряме та опосередкова-
не застосування збройної сили Російською Федерацією проти сувере-
нітету та територіальної цілісності України.

Російська збройна агресія проти України (2014–2016) [Електронний 
ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – 2016. – 12 груд. – Режим 
доступу:  https://uk.wikipedia.org/wiki/російська-збройна-агресія-про-
ти-України_ (2014–2016) (дата запиту: 14.12.2016). – Назва з екрана.

російська неоголошена агресія на українському Донбасі
“Наше слідство сьогодні вважає, що не можна розглядати окремо події 
на Майдані, події під час анексії Криму і події під час російської неого-
лошеної агресії на українському Донбасі … ”, –  засвідчив генпрокурор. 

У ГПУ задумали об’єднати справи трьох “наймасштабніших зло-
чинів” [Електронний ресурс] // Експрес – онлайн : оперативні но-
вини України та світу. – 2016. – 22 листоп. – Режим доступу: http://
expres.ua/news/2016/11/22/214161-gpu-zadumaly-obyednaty-spravy-
troh-naymasshtabnishyh-zlochyniv (дата запиту: 22.11.2016). – Назва 
з екрана.

російська окупація
Лук’янчук Г. Російська окупація і деокупація України / Георгій Лук’янчук 
// Слово Просвіти. – 2016. – 8–14 грудня. – С. 1.

російсько-українська війна
Знаю, що і названі регіони, і вся Україна зацікавлені в якнайшвидшому 
завершенні російсько-української війни... 

Пилипчук Д. Наша зброя і безпека / Дмитро Пилипчук // Слово Про-
світи. – 2016. – 1–7 груд. – С. 5.

російсько-українська війна на Донбасі
Якщо в “Території брехні” події відбуваються напередодні Революції 
Гідності, то в романі “Загадка гробниці” вони закінчуються під час ро-
сійсько-української війни на Донбасі. 

Даниленко В. Історія як предмет маніпуляцій і сучасних конфліктів 
/ Володимир Даниленко // Літературна Україна. – 2016. – 17 листоп. 
– С. 9.

російсько-українська війна на сході України
Російсько-українська війна на сході України … – збройний конфлікт на 
частині території Донецької і Луганської областей України між органі-
зованими та керованими з РФ незаконними збройними формування-
ми Донецької і Луганської “народних республік”, визнаних Україною 
терористичними організаціями, за підтримки регулярних військових 
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частин РФ з одного боку та українськими силовими структурами (в 
тому числі правоохоронцями та військовими Збройних сил України) і 
добровільними загонами з іншого.

Війна на сході України [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна ен-
циклопедія. – 2016. – 12 груд. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.
org/wiki/Війна_на_сході_України (дата запиту: 14.12.2016). – Назва з 
екрана.

російсько-український конфлікт
Перепелиця Г. Російсько-український конфлікт: гібридний мир про-
ти гібридної війни [Електронний ресурс] / Григорій Перепелиця // Універ-
сум : сайт журнала. – 2017. – № 1–2 – Режим доступу: http://universum.lviv.
ua/magazines/universum/2017/1/hibr.html (дата запиту: 06.03.2017). – Назва з 
екрана.  

священна війна з московським окупантом
Але чи саме таке розуміння подій на сході – як священної війни з мос-
ковським окупантом – дає українцям нинішня державна політика? 

Чорна Г. Перемога починається з переможного духу, або Чому так 
важливо назвати війну війною / Галина Чорна // Свобода. – 2015. – 
29 січ. – 4 лют. – С. 8.

справжня війна
Тут [в Україні] – справжня і вже довга війна.

Кудрін О. Чи можлива “грузинізація” України, або Навіщо Путіну 
війна? [Електронний ресурс] / Олег Кудрін // Укрінформ. – 2015. 
– 21 лют. – Режим доступу: http://www.ukrinform.ua/rubric-other_
news/1817849-chi_mogliva_gruzinizatsiya_ukraiini_abo_navishcho_
putinu_viyna_2024531.html (дата запиту: 03.05.2015). – Назва 
з екрана. 

справжня вітчизняна війна
...для українців, які сьогодні захищають від російської агресії свою 
Батьківщину, це [воєнні дії на Сході України], безумовно, ніяке не АТО, 
а справжня вітчизняна війна…

Лук’янчук Г. Російська окупація і деокупація України / Георгій Лук’янчук 
// Слово Просвіти. – 2016. – 8–14 груд. – С. 2.

так звана гібридна війна
Неоголошена так звана “гібридна” війна триває, забираючи людські 
життя, матеріальні, фінансові ресурси в держави.

Ухвала VI Всесвітнього Форуму Українців // Слово Просвіти. – 2016. – 
8–14 верес. – С. 5.

так зване АТО
От ми щодня отримуємо інформацію від речників так званого АТО 
про загибель українських бійців.
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Тягнибок Олег: Дволикість нашої влади розрахована на коротку полі-
тичну пам’ять виборців : [інтерв’ю з Олегом Тягнибоком] // Свобода. 
– 2016. – 8–14 груд. – С. 3. 

третя світова війна
Черняк Л. “Наша Небесна сотня виграла третю світову війну … ” 
/ Людмила Черняк // Слово Просвіти. – 2015. – 19–25 лют. – С. 9.

Òàê çâàíà “Äîíåöüêà íàðîäíà ðåñïóáë³êà”  
(“ÄÍÐ”)

бандитсько-терористична організація
“У разі якщо у розпорядженні СБУ відсутня інформація про проведен-
ня в місті Мінську (Республіка Білорусь) народним депутатом України 
Савченко Н. зустрічі з ватажками бандитсько-терористичних органі-
зацій “ЛНР” та “ДНР” Плотницьким І. та Захарченком О., а також відсут-
ня інформація про підстави та обставини її проведення, прошу переві-
рити вказану інформацію та, за наявності підстав, вжити відповідних 
заходів реагування”, – зазначив у листі С. Пашинський.

Чи знала СБУ про зустріч Савченко у Мінську // Голос України. – 2016. 
– 15 груд. – С. 2.

Донецька рабовласницька республіка
Навіть [сталося диво] у “Донецькій рабовласницькій республіці” (дефі-
ніція Юрія Луценка). 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 31.

контрольована проросійськими сепаратистами частина українського 
Донбасу

У контрольованих проросійськими сепаратистами частинах україн-
ського Донбасу [так званих ДНР і ЛНР] розпочалося голосування на так 
званих “виборах”.

У контрольованих сепаратистами районах Донбасу розпочалися псев-
довибори [Електронний ресурс] // Радіо Свобода : сайт інформ. служ-
би. – 2014. – 2 листоп. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.
org/a/26670262.html (дата запиту: 02.11.2014). – Назва з екрана.

маріонеткова республіка
У зламаній пошті приймальні апарату помічника президента РФ Вла-
дислава Суркова містяться факти того, що саме Сурков курирує ринок 
паливно-мастильних матеріалів (ПММ) у маріонеткових республіках 
“ДНР/ЛНР”.
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SurkovLeaks: помічник Путіна курирує ринок пального в “Л/ДНР” 
і призначає їм міністрів [Електронний ресурс] // Новинарня : 
укр. ньюз-рум. – 2016. – 3 листоп. – Режим доступу: http://novynarnia.
com/2016/11/03/surkovleaks-pomichnik-putina-kuriruye-rinok-palnogo-
v-l-dnr-i-priznachaye-yim-ministriv/ (дата запиту: 03.11.2016). – Назва 
з екрана.

нашвидкуруч спечене за кремлівським рецептом терористичне 
угруповання

На кричущі нехтування як “ополченцями”, а посутньо – терористами 
нашвидкуруч спечених за кремлівським рецептом терористичних 
угруповань “ДНР” і “ЛНР”, так і фактичними “кухарями” положень по-
передніх – вересневих – Мінських угод Європа звично відповідала чис-
ленними резолюціями ПАРЄ, ОБСЄ, різних комісій та комісарів…

Лукінюк М. “Мінська ніч”: pro et contra, або Для кого “пастка”? / Ми-
хайло Лукінюк // Літературна Україна. – 2015. – 19 лют. – С. 3.

окупована територія Сходу України
Окупована територія Сходу України [ДНР, ЛНР] : інтерактивна мапа 
[Електронний ресурс] // UAinfo: правда з блогів. – 2016. – 26 січ. – Режим до-
ступу: http://uainfo.org/blognews/1453794754-okupovana-teritoriya-shodu-
ukrayini-interaktivna-mapa.html (дата запиту: 28.06.2012). – Назва з екрана.

окупована Росією територія
Президент має надати чіткий стратегічний план звільнення всіх окупо-
ваних Росією територій [ЛНР, ДНР, Крим] – Андрій Тетерук [Електро-
нний ресурс] // Gazeta.ua. – 2017. – 7 лют. – Режим доступу:  http://gazeta.ua/
articles/politics/_prezident-maye-nadati-chitkij-strategichnij-plan-zvilnennya-vsih-
okupovanih-rosiyeyu-teritorij-andrij-teteruk/751227 (дата запиту: 08.02.2017). – 
Назва з екрана.

окупована проросійськими бойовиками територія України
Окуповані ... проросійськими бойовиками території України [ЛНР, 
ДНР, Крим] [Електронний ресурс] // Ukraine Under Attack : інформ. ресурс про 
війну в Україні. – 2016. – 8 черв. – Режим доступу:  http://ukraineunderattack.
org/13510-okupovani-rosiyeyu-ta-prorosijskymy-bojovykamy-terytoriyi-ukrayiny.
html (дата запиту: 08.06.2016). – Назва з екрана.

осередок злиднів та україноненависництва 
“ДНР” та “ЛНР” – осередки злиднів та україноненависництва // Свобо-
да. – 2015. – 8–14 січ. – С. 7.

самопроголошена “динири”
…Інколи я з цікавістю спостерігаю, як лідери самопроголошених “дини-
ри” і “линири” опановують незвичну для них політичну лексику.

Стороженко П. Взбесившийся “мир” / Павло Стороженко // Вечірня 
Полтава. – 2015. – 18 берез. – С. 26.
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самопроголошена республіка
Дві самопроголошені республіки: так звана Донецька і Луганська – це 
дві терористичні організації, які мають чітку ієрархію, які мають фінан-
сування, які мають канали постачання зброї.

Правовий статус “ДНР” та “ЛНР” : поважають, але не визна-
ють [Електронний ресурс] // Тиждень. ua. : сайт вид. – 2014. – 
12 листоп. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/News/123480 (дата за-
питу: 14.11.2014). – Назва з екрана. 

терористична організація
Нардеп Шаповалов проголосував за визнання ДНР та ЛНР терорис-
тичними організаціями. 

Артеменко Л. Верховна Рада визнала Росію країною-агресором / Ла-
риса Артеменко // Кременчуцький телеграфъ. – 2015. – 29 січ. – С. 7.

тимчасово окупована територія
Для цього [рішучих заходів із припинення діяльності у центрі Європи 
терористичних “ДНР” і “ЛНР”] доцільно було скликати Міжнародний 
конгрес у складі “сімки” провідних держав, Росії, України, ЄС і ОБСЄ, 
на якому ухвалити документ, що надавав би юридично зобов’язуючі 
гарантії безпеки нашій країні і примушував Кремль у чітко визначені 
терміни припинити агресію та звільнити тимчасово окуповані тери-
торії (так звані ДНР і ЛНР). 

Богдан В. Про наболіле : збірка / Василь Богдан. – Полтава, 2016. – 
С. 182.

фейкова квазідержавна структура на Донбасі
Калиновський В. Українська делегація у Мінську : “фейкові квазідер-
жавні структури [так звані ДНР і ЛНР] на Донбасі мають бути усуне-
ні” [Електронний ресурс] / Валерій Калиновський // Радіо Свобода : сайт ін-
форм. служби. – 2016. – 26 жовт. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.
org/a/28076932.html (дата запиту: 26.10.2016). – Назва з екрана.

Òàê çâàíà “Ëóãàíñüêà íàðîäíà ðåñïóáë³êà”  
(“ËÍÐ” )

бандитсько-терористична організація
“У разі якщо у розпорядженні СБУ відсутня інформація про проведен-
ня в місті Мінську (Республіка Білорусь) народним депутатом України 
Савченко Н. зустрічі з ватажками бандитсько-терористичних орга-
нізацій “ЛНР” та “ДНР” Плотницьким І. та Захарченком О., а також 
відсутня інформація про підстави та обставини її проведення, прошу 
перевірити вказану інформацію та, зо наявності підстав, вжити відпо-
відних заходів реагування”, – зазначив у листі С. Пашинський.
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Чи знала СБУ про зустріч Савченко у Мінську // Голос України. – 2016. 
– 15 груд. – С. 2.

край заляканих совків
Лєліч М. Край заляканих “совків”, або Вибори по-луганськи [Електрон-
ний ресурс] / Мілан Лєліч // Тиждень. ua. : сайт вид. – 2012. – 26 верес. – Режим 
доступу: http://tyzhden.ua/Politics/60909 (дата запиту: 26.09.2012). – Назва з 
екрана.

маріонеткова республіка
У зламаній пошті приймальні апарату помічника президента РФ Вла-
дислава Суркова містяться факти того, що саме Сурков курирує ринок 
паливно-мастильних матеріалів (ПММ) у маріонеткових республіках 
“ДНР/ЛНР”.

SurkovLeaks: помічник Путіна курирує ринок пального в “Л/ДНР” 
і призначає їм міністрів [Електронний ресурс] // Новинарня : укр. 
ньюз-рум. – 2016. – 3 листоп. – Режим доступу: http://novynarnia.
com/2016/11/03/surkovleaks-pomichnik-putina-kuriruye-rinok-palnogo-
v-l-dnr-i-priznachaye-yim-ministriv/ (дата запиту: 03.11.2016). – Назва 
з екрана.

молода республіка
Як пишуть нам луганчани, котрі залишилися в окупації, від місцевих 
ЗМІ вимагають регулярно й більш широко висвітлювати події за участю 
голови “ЛНР” Ігоря Плотницького, забезпечивши тим самим створення 
“позитивного іміджу” ватажка місцевої окупаційної влади, та й “моло-
дої республіки” загалом.

Семенчук В. “Шкодимо ми “молодій республіці” тепер офіційно…” 
/ Влад Семенчук // Голос України. – 2016. – 7 груд. – С. 6.

нашвидкуруч спечене за кремлівським рецептом терористичне 
угруповання

На кричущі нехтування як “ополченцями”, а посутньо – терористами 
нашвидкуруч спечених за кремлівським рецептом терористичних 
угруповань “ДНР” і “ЛНР”, так і фактичними “кухарями” положень по-
передніх – вересневих – Мінських угод Європа звично відповідала чис-
ленними резолюціями ПАРЄ, ОБСЄ, різних комісій та комісарів…

Лукінюк М. “Мінська ніч”: pro et contra, або Для кого “пастка”? / Ми-
хайло Лукінюк // Літературна Україна. – 2015. – 19 лют. – С. 3.

окупована територія Сходу України
Окупована територія Сходу України [ДНР, ЛНР] : інтерактивна мапа 
[Електронний ресурс] // UAinfo: правда з блогів. – 2016. – 26 січ. – Режим до-
ступу:  http://uainfo.org/blognews/1453794754-okupovana-teritoriya-shodu-
ukrayini-interaktivna-mapa.html (дата запиту: 28.06.2012). – Назва з екрана.
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окупована Росією територія
Президент має надати чіткий стратегічний план звільнення всіх окупо-
ваних Росією територій [ЛНР, ДНР, Крим] – Андрій Тетерук [Електрон-
ний ресурс] // Gazeta.ua. – 2017. – 7 лют. – Режим доступу: http://gazeta.ua/
articles/politics/_prezident-maye-nadati-chitkij-strategichnij-plan-zvilnennya-vsih-
okupovanih-rosiyeyu-teritorij-andrij-teteruk/751227 (дата запиту: 08.02.2017). – 
Назва з екрана.

окупована проросійськими бойовиками територія України
Окуповані Росією та проросійськими бойовиками території Укра-
їни [ЛНР, ДНР, Крим] [Електронний ресурс] // Ukraine Under Attack : ін-
форм. ресурс про війну в Україні. – 2016. – 8 черв. – Режим доступу:  http://
ukraineunderattack.org/13510-okupovani-rosiyeyu-ta-prorosijskymy-bojovykamy-
terytoriyi-ukrayiny.html (дата запиту: 08.06.2016). – Назва з екрана.

осередок злиднів та україноненависництва 
“ДНР” та “ЛНР” – осередки злиднів та україноненависництва // Свобо-
да. – 2015. – 8–14 січ. – С. 7.

самопроголошена “линири”
…Інколи я з цікавістю спостерігаю, як лідери самопроголошених “ди-
нири” і “линири” опановують незвичну для них політичну лексику.

Стороженко П. Взбесившийся “мир” / Павло Стороженко // Вечірня 
Полтава. – 2015. – 18 берез. – С. 26.

самопроголошена республіка
Дві самопроголошені республіки: так звана Донецька і Луганська – це 
дві терористичні організації, які мають чітку ієрархію, які мають фінан-
сування, які мають канали постачання зброї.

Правовий статус “ДНР” та “ЛНР” : поважають, але не визнають 
[Електронний ресурс] // Тиждень. ua. : сайт вид. – 2014. – 12 лис-
топ. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/News/123480 (дата запиту: 
14.11.2014). – Назва з екрана.

терористична організація
Українська сторона веде численні перемовини з Путіним, які Росія ні-
коли не виконувала і не виконує, численні перемовини з терористич-
ними організаціями “ДНР” та “ЛНР”. 

Чорна Г. Перемога починається з переможного духу, або Чому так 
важливо назвати війну війною / Галина Чорна // Свобода. – 2015. – 
29 січ.– 4 лют. – С. 8.

фейкова квазідержавна структура
Калиновський В. Українська делегація у Мінську : “фейкові квазідер-
жавні структури [так звані ЛНР і ДНР] на Донбасі мають бути усуне-
ні” [Електронний ресурс] / Валерій Калиновський // Радіо Свобода : сайт ін-
форм. служби. – 2016. – 26 жовт. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.
org/a/28076932.html (дата запиту: 26.10.2016). – Назва з екрана.
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Òåíäåðíà ïàëàòà Óêðà¿íè

скарб на колесах
До того ж виявилося, що за кермом цього “скарбу на колесах” [Тендер-
ної палати України] сидів Антон Яценко, депутат від БЮТ, якого назива-
ли “батьком Тендерної палати”.

“Бентлі” проти ВАЗа [Електронний ресурс] // Україна молода : сайт га-
зети. – 2010. – 30 черв. – Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/
number/1684/116/59488/ (дата запиту: 31.10.2016). – Назва з екрана.

Óêðà¿íñüêà ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ 
“Ãðîìàäÿíñüêà ïîçèö³ÿ”

безнадійний аутсайдер
“Громадянська позиція” виявляється безнадійним аутсайдером. 

Слабошпицький М. Вибори і війна / Михайло Слабошпицький // Сло-
во Просвіти. – 2014. – 6–12 листоп. – С. 3.

Óêðà¿íñüêà ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ 
“Íàðîäíèé Ðóõ Óêðà¿íè”

основний політичний інструмент зміни світоглядних настроїв у республіці
Основним політичним інструментом зміни світоглядних настроїв у 
республіці став Народний Рух України. 

Куйбіда В. Плебісцит української нації: до 25-річчя Референдуму 
1 грудня 1991 року / Василь Куйбіда // Літературна Україна. – 2016. 
– 8 груд. – С. 6.

Óêðà¿íñüêà ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ 
“Íàðîäíèé ôðîíò” 

символ одночасної сили і слабкості нинішньої української влади
Партія “Народний фронт” – це символ одночасної сили і слабкості ни-
нішньої української влади.

Кравець Р. Организованные Партийные Группы-2: пять столпов “На-
родного фронта” [Електронний ресурс] / Кравець Роман // Україн-
ська правда : сайт газети. – 2016. – 1 листоп. – Режим доступу: http://
www.pravda.com.ua/rus/articles/2016/11/1/7125375/ (дата запиту: 
08.11.2016). – Назва з екрана.
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Óêðà¿íñüêà ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ 
“Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â”

заручниця власного електорального міфу про утиски російської мови
Партія регіонів стала заручницею власного електорального міфу про 
утиски російської мови. 

Медведєв О. Мовна евтаназія [Електронний ресурс] / Олег Медведєв 
// ZN.UA : інтернет-версія газети. – 2010. – 24 верес. – Режим досту-
пу: http://gazeta.dt.ua/POLITICS/movna_evtanaziya.html (дата запиту: 
24.09.2010). – Назва з екрана.

кадровий резерв антиукраїнської навали
Партія регіонів – … кадровий резерв антиукраїнської навали. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 215.

кілька тисяч компартійних і комсомольських спритників
Та все хапонули кілька тисяч компартійних і комсомольських сприт-
ників, залишивши основний масив українського люду напризволяще. 

Яворівський В. Нам – жити далі / В. Яворівський // Літературна Украї-
на. – 2009. – 1 січ. – С. 3.

наймасовіша “п’ята колона”
А наймасовішою “п’ятою колоною” є Партія регіонів. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 211.

основна ударна сила так званих Донецької та Луганської народних респу-
блік

Партія регіонів – основна ударна сила так званих Донецької та Луган-
ської народних республік. 

Там само. – С. 215.

парламентське “військо” Віктора Януковича
“Регіони України” [Партія регіонів] – парламентське “військо” Вікто-
ра Януковича.

“Недоношена”, нелегітимна, але комусь таки потрібна? // Україна мо-
лода. – 2004. – 25 черв. – С. 3.

партія війни
Богословська і Кузьмін – важка артилерія “партії війни” [Партії регіо-
нів]...

Лещенко С. Українська влада представляє: “ялтинська тюремна стра-
тегія” [Електронний ресурс] / Сергій Лещенко // Українська прав-
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да : сайт газети. – 2012. – 17 верес. – Режим доступу: http://www.
pravda.com.ua/articles/2012/09/17/6972878/view_print/ (дата запиту: 
15.11.2016). – Назва з екрана.

партія корита
Лещенко С. Павло Різаненко: Мені важко говорити “Партія регіонів”. 
Для мене це все “Партія корита” [Електронний ресурс] / Сергій Лещенко 
// Українська правда : сайт газети. – 2012. – 28 листоп. – Режим доступу: http://
www.pravda.com.ua/articles/2012/11/28/6978290/view_print/ (дата запиту: 
15.11.2016). – Назва з екрана.

політичний, кримінальний і корупційний легіон Віктора Януковича
…[Партія регіонів] виконувала роль політичного, кримінального й ко-
рупційного легіону Віктора Януковича. 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 84.

традиційно проросійська сила
Кандидати від традиційно проросійських сил, КПУ і Партії регіонів – 
Петро Симоненко і Михайло Добкін – звично висловилися на користь 
Москви. 

Шевченко Л. Вектори без Віктора: геополітичні концепції канди-
датів у президенти [Електронний ресурс] / Леся Шевченко // Тиж-
день.ua : сайт вид. – 2014. – 11 квіт. – Режим доступу: http:
//tyzhden.ua/Politics/107323 (дата запиту: 12.04.2014). – Назва з екрана.  

Óêðà¿íñüêà ïðàâîñëàâíà öåðêâà 
Êè¿âñüêîãî ïàòð³àðõàòó 

правдива церква, що відчинила свої двері для дітей, яких б’ють
Тоді газети писали: оце є правдива церква, що відчинила свої двері для 
дітей, яких б’ють. 

Патріарх Філарет: Населення Донбасу житиме добре, коли воно буде 
разом з усім українським народом : [інтерв’ю зі Святійшим Патріар-
хом Київським і всієї Руси-України Філаретом ред. газ. “Донеччина”  
записав Ігор Зоц]  // Слово Просвіти. – 2015. – 22–28 січ. – С. 6.

Óêðà¿íñüêà ïðàâîñëàâíà öåðêâà 
Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó

ворожа нашій державі структура
...з плином часу до Петра Олексійовича назбиралася низка запитань 
“чому”: він, Президент … замість заборонити УПЦ Московського Патрі-



Ìèêîëà ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ

582

архату, як ворожу нашій державі структуру, залишається вірним цієї 
злочинної організації …

Шпіцер В. Наступного Президента маємо готувати вже сьогодні / Ва-
силь Шпіцер // Слово Просвіти. – 2016. – 18–24 серп. – С. 6.

домовина українськості
…Особливо потрібне усвідомлення руйнівного впливу чинника росій-
ської церкви, яка, підступно анексувавши Київську метрополію, стала 
разом із царизмом домовиною українськості. 

Вовканич С. Якби ми вчилися соборності, то нині б мали національну 
державу: перед’ювілейні роздуми / Степан Вовканич // Слово Про-
світи. – 2016. – 18–24 серп. – С. 4.

злочинна організація
Втім, з плином часу до Петра Олексійовича назбиралася низка запи-
тань “чому”: він, Президент … замість заборонити УПЦ Московського 
Патріархату ... залишається вірним цієї злочинної організації …

Шпіцер В. Наступного Президента маємо готувати вже сьогодні / Ва-
силь Шпіцер // Слово Просвіти. – 2016. – 18–24 серп. – С. 6.

кривославна церква гундяїв
А на світ за віки явили 
От хіба що калаш для вбивства, 
Мат, ГУЛАГ і тюремну феню. 
Також церкву, яка – без Бога: 
кривославну церкву гундяїв.

Бондаренко С. Незабутні зустрічі в зоні АТО / Станіслав Бондаренко 
// Літературна Україна. – 2016 – 27 жовт. – С. 4.

не православна, а кривославна церква
Тож і сама церква [Московського патріархату] вже не православна, а 
“кривославна”. 

Там само.

рашанська церква
На жаль, рашанська церква “працює” не заради віри, не заради самого 
Бога, а заради політики і постулатів держави, її репресивного апарату. 

Там само.

Óêðà¿íñüêèé íàðîä 

майданний народ
Народе мій ... майданний! 

Захарченко В. Це вирок Україні / В. Захарченко // Літературна Україна. 
– 2005. – 27 січ. – С. 3.



Ïîë³òè÷íå ñüîãîäåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè

583

помаранчевий народ
Народе мій помаранчевий, майданний! 

Там само.

Óêðà¿íñüêèé óðÿä

дракон, головами якого є всі голови держчиновників
...[Український уряд] це дракон, головами якого є всі голови держчи-
новників… 

Пригорницький Ю. Новий уряд і стара корупція / Юрій Пригорниць-
кий // Літературна Україна. – 2014. – 11 груд. – С. 7.

дракон, головами якого є голови всіх безголових громадян
...[Український уряд] це дракон, головами якого є … голови всіх без-
голових громадян [уряд]…

Там само.

Óêðà¿íñüê³ áëîêïîñòè 

брестські фортеці з мінними полями, дотами, системою підвідних окопів
За чотири місяці українські блокпости мали стати брестськими фор-
тецями з мінними полями, дотами, системою підвідних окопів. 

Сиротюк Ю. Де “Стіна”, Арсенію Петровичу? / Юрій Сиротюк // Свобо-
да. – 2015. – 29 січ. – 4 лют. – С. 6.

Óðÿä Àðñåí³ÿ ßöåíþêà

уряд не національного порятунку, а уряд зраджених сподівань українців на 
гідне життя

Уряд Яценюка – це уряд не національного порятунку, а уряд зрадже-
них сподівань українців на гідне життя. 

Петро Герасименко. Уряд Яценюка має піти у відставку [Електронний 
ресурс] // Свобода. – 2015. – 2 груд. – Режим доступу: http://svoboda.
org.ua/news/comments/00016361/ (дата запиту: 02.12.2015). – Назва 
з екрана.

уряд камікадзе 
Після Майдану новий прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк назвав 
свій кабінет “урядом камікадзе”. 

Портников В. Уряд справжніх камікадзе [Електронний ресурс] / Віта-
лій Портников // УКРОПnews. – 2014. – 30 листоп. – Режим доступу: 
http://ukropnews.com/news/_3459.html (дата запиту: 22.12.2014). – 
Назва з екрана.
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уряд справжніх камікадзе
Портников В. Уряд справжніх камікадзе [Електронний ресурс] / Віта-
лій Портников // УКРОПnews. – 2014. – 30 листоп. – Режим доступу: http://
ukropnews.com/news/_3459.html (дата запиту: 22.12.2014). – Назва з екрана.

Óðÿä Âîëîäèìèðà Ãðîéñìàíà

уряд останньої надії
Гришко Л. “Уряд камікадзе” [Арсенія Яценюка] у відставці. Хай живе 
“уряд останньої надії” [уряд Володимира Гройсмана] [Електронний 
ресурс] / Лілія Гришко // Deutsche Welle. – 2016. – 14 квіт. – Режим доступу: 
http://www.dw.com/uk/уряд-камікадзе-у-відставці-хай-живе-уряд-останньої-
надії/a-19189043 (дата запиту: 14.04.2016). – Назва з екрана.

Ô³íàíñîâà êðèçà

світовий фінансовий смерч
Навіть якби нас перекреслив своїм кинджальним крилом світовий 
фінансовий смерч, спровокований безконтрольністю споживацьких 
інстинктів людства – все одно соціальне, моральне, психологічне на-
вантаження на нас, українців, мало би бути куди легшим. 

Яворівський В. Нам – жити далі / В. Яворівський // Літературна Украї-
на. – 2009. – 1 січ. – С. 1.

Ôðàêö³ÿ ÑÄÏÓ (î) 
(Ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè 

(îá’ºäíàíà)

парламентське “військо” “лицарів червоної троянди”
Учора фракція Соціал-демократичної партії України (об’єднаної) у Вер-
ховній Раді поповнилася ще одним нардепом: до парламентського 
“війська” “лицарів червоної троянди” приєднався свіжоспечений де-
путат Антон Кіссе. 

Новини плюс: Парламент // Україна молода. – 2004. – 26 черв. 
– С. 3.
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Õàðê³âñüê³ óãîäè 
(2010 ð³ê) 

антидержавна угода про фактично вічне перебування Чорноморського 
флоту Росії в Севастополі

Всупереч Конституції Верховна Рада України схвалила підписану Яну-
ковичем антидержавну угоду про фактично вічне перебування Чор-
номорського флоту Росії в Севастополі. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 453.

злочин проти держави
“Харківські угоди” можуть визнати злочином проти держави [Електрон-
ний ресурс] // Соцпортал. – 2017. – 4 січ. – Режим доступу: http://socportal.
info/2017/01/04/harkivs-ki-ugodi-mozhut-viznati-zlochinom-proti-derzhavi.html# 
(дата запиту: 05.01.2017). – Назва з екрана. 

зрада України
Харківська угода – це зрада України. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 445.

ніби повтор 26 квітня 1986 року
[День 21 квітня 2010 року, коли в Харкові була підписана угода щодо 
Чорноморського флоту Росії – це початок нового поневолення України 
Москвою.] Цей день – ніби повтор 26 квітня 1986 року, коли вибухнув 
реактор на Чорнобильській атомній електростанції.

Там само.

Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ

відомство пана Ківалова
Усе, на що вистачило відомства пана Ківалова (до підписання цього 
номера “Україна молода” до друку), – це додати до усталеної ще з ви-
борчої ночі цифри 94,26% підрахованих бюлетенів мізерної порції. 

Іванів Д. Чому заснув Центрвиборчком / Данило Іванів // Голос Украї-
ни. – 2004. – 3 листоп. – С. 1.

храм підрахунку голосів
Навколо Центрвиборчкому перед суботою збудували ще одну, вже 
другу огорожу – з суцільних металевих щитів висотою під півтора ме-
тра, таким чином, на підступах до “Храму підрахунку голосів” утвори-
лося аж два нових силових кордони. 

Лиховій Д. Кров лишилася в жилах / Дмитро Лиховій // Україна моло-
да. – 2004. – 2 листоп. – С. 4.
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Öåíòðâèáîð÷êîì 2014 ðîêó

потужний комп’ютеризований лохотрон
[Дісталося всім. Конкретним донецьким пацанам, що проводили ви-
бори “по понятіях”.] Центрвиборчкому, який підтвердив свою репута-
цію потужного комп’ютеризованого лохотрона.

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 345. 

24 âåðåñíÿ 2004 ðîêó 

рубікон у виборчій кампанії кандидата на букву “Я”
24 вересня 2004 року стало рубіконом й у виборчій кампанії кандида-
та на букву “Я”…

Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політич-
ні сатири / Михайло Дубинянський ; пер. із рос. М. Ноги. – К. : Факт, 
2005. – С. 153. 

рубікон у розвитку української народної сатири
24 вересня 2004 року [“яєчний теракт” проти Віктора Януковича] стало 
рубіконом … в розвитку української народної сатири. 

Там само.

21 êâ³òíÿ 2010 ðîêó

початок нового поневолення України Москвою 
День 21 квітня 2010 року, коли в Харкові була підписана угода щодо 
Чорноморського флоту Росії – це початок нового поневолення України 
Москвою. 

Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2016. 
– Т. 2. – С. 445.

1 ãðóäíÿ 2013 ðîêó

справжній початок Революції Гідності
О. Б. 1 грудня 2013 – справжній початок Революції Гідності: що ціка-
вого на проекті “Революція. Гідність. Свобода” / Б. О. // Свобода. – 2016. 
– 8–14 груд. – С. 12.
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2014 ð³ê

рік, із якого почалась нова епоха України
2014 рік увійде до підручників з новітньої історії України як рік, з якого 
власне почалась нова епоха.

Михайло Сидоржевський: Довго кивати на попередників не вдасться. 
Та ми й не збираємось цього робити : [інтерв’ю записав Северин Бан-
дура] // Літературна Україна. – 2015. – 15 січ. – С. 3.

рік прозріння, розвіяння наших ілюзій
2014 рік завдав Україні найбільших потрясінь за весь час незалежності. 
Це був рік прозріння, розвіяння наших ілюзій. 

Антоненко П. 2015: нові виклики, які перейшли зі старого, 2014-го 
/ Петро Антоненко // Слово Просвіти. – 2015. – 15–21 січ. – С. 5.

19 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó

Вогнехреща на Майдані
Згадували і Йордан, який пережили три роки тому, – Вогнехреща на 
Майдані, тож заодно вшанували Героїв. 

У здоровому тілі – здоровий дух: крижані купелі Водохреща // Свобо-
да. – 2017. – 26 січ. – 1 лют. – С. 1. 

22 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó

день звершення Майдану, але не завершення революції
[Три роки тому, 22 січня 2014 року, Янукович і його кліка втекли з Киє-
ва.] Це день звершення Майдану, але не завершення революції. 

Тези виступу Олега Тягнибока // Свобода. – 2017. – 23 лют. – 1 берез. 
– С. 3.

18–20 ëþòîãî 2014 ðîêó

три найчорніші дні і ночі в історії Революції Гідності
Три дні й три ночі з 18 по 20 лютого 2014 року стали найчорнішими в 
історії Революції гідності.

Проміння гідності. Київ вшановує полеглих Героїв Майдану. Фоторе-
портаж [Електронний ресурс] // Новинарня: український ньюз-рум. – 
2016. – 19 лют. – Режим доступу:  http://novynarnia.com/2016/02/19/
prominnya-gidnosti-kiyiv-vshanovuye-poleglih-geroyiv-maydanu-
fotoreportazh/ (дата запиту: 23.02.2016). – Назва з екрана.  
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20 ëþòîãî 2014 ðîêó 
(òðàã³÷í³ ïîä³¿ íà Ìàéäàí³)

криваве сафарі 
Журналісти назвали його [20 лютого 2014 року] “кривавим сафарі” … 

Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, ви-
клики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 
2014. – С. 105.

найчорніший день тієї зими
А далі настав найчорніший день тієї зими – 20 лютого. 

Там само.

“чорний четвер”
Журналісти назвали його [20 лютого 2014 року] … “чорним четвергом”.

Там само.

2017 ð³ê

рік століття української революції
2017 рік, рік століття української революції, має стати роком ухва-
лення закону “Про державну мову”. 

Громадськість вимагає закону “Про державну мову” // Слово Просві-
ти. – 2017. – 9–15 лют. – С. 2.

рік ухвалення закону “Про державну мову”
2017 рік, рік століття української революції, має стати роком ухвалення 
закону “Про державну мову”. 

Громадськість вимагає закону “Про державну мову” // Слово Просві-
ти. – 2017. – 9–15 лют. – С. 2.
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ЗАМІСТЬ ВИСНОВКІВ

“НОВЕ ЖИТТЯ 
НОВОГО ПРАГНЕ СЛОВА…”

В своїй хаті своя й правда, 
І сила, і воля.

Тарас Шевченко

Справді: нечиста річ політика. Тре-
ба бути дуже сильними і загартованими, 
щоб вийти з неї хоч порядним чоловіком. 

Володимир Винниченко

Історична доба – це не аркуш, на яко-
му записано дати і події, а великий том, на 
кожній сторінці якого – людська доля, осо-
бисті думки й емоції.

Галина Токмань

Сучасна Україна задуже політизована. Подіями, що відбуваються 
в державі й стосуються її внутрішнього або зовнішнього розвитку, пе-
реймаються майже всі громадяни, а не тільки ті, хто безпосередньо 
причетний до процесів державотворення. Українці майже поіменно 
знають політиків, їхню партійну належність, сповідувані принципи, 
володіють досконалою інформацією про українську багатопартійну 
систему, її європейську та проросійську зорієнтованість, про виборче 
право й виборчу систему тощо. Цей політичний бум є одним із чинни-
ків активізації розвитку політичної мови – “особливої знакової систе-
ми, призначеної саме для політичної комунікації” [5, с. 20]. Збагачення 
лексичного складу терміносистеми політичної сфери – закономірний 
факт. Непроста проблема, що постає на цьому лінгвоеволюційному 
шляху, – засади термінотворення: запозичення з іноземних мов термі-
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нів і понять чи використання чинних в українській мові способів дери-
вації. Заперечити іншомовний ресурс не можна, але й надання йому 
виняткових переваг не сприяє успішному розвиткові мови титульної 
нації. Вихід із цієї ситуації – використання різних шляхів формування 
сучасної політичної термінології з дотриманням золотої середини. 
Мовний процес, про який ідеться, обов’язково має бути чітко керова-
ним. 

Політична мова виходить за рамки терміносистеми з притаман-
ною їй статикою та динамікою, тому й трактується ширше – як “сукуп-
ність вербальних структур, що використовуються у галузі політики і 
справляють вплив на політичну свідомість індивідів та їх участь у пере-
бігу політичних процесів” [5, с. 21]. Ця мова сьогодні перетворилася 
на своєрідну аксіологічну шкалу, яка фіксує все, що обслуговує полі-
тику, експліцитно репрезентує не лише комунікативну, мислеоформ-
лювальну, а й інформаційну, інтерпретаційно-оцінну функцію, функ-
цію формування політичної свідомості, переконання, маніпулювання 
тощо (див.: [5, с. 23] ).

Центр аналізованої в роботі шкали представляють традиційно-
узусні й індивідуально-авторські описові найменування людей, безпо-
середньо або опосередковано пов’язаних із політикою. Ці номінуван-
ня мають позитивний і негативний зміст, вони засновані на принципах 
політичної коректності й некоректності, традиції й новаторського мо-
вотворення. Поширений тип серед перифрастичних одиниць станов-
лять політичні прізвиська. Вони народжуються найчастіше в засобах 
масової інформації, у журналістсько-політичному середовищі, швидко 
поширюються і стають набутком якщо не всього суспільства, то великої 
його частини. Окремий різновид формують прізвиська, які пускають у 
світ політтехнологи з прицільною метою – привернути увагу до тієї або 
тієї особистості, забезпечити їй позитивний чи негативний політичний 
імідж. У сфері описових назв семантичних типів «Людина», «Суспіль-
ний розвиток» домінувальне місце відведене структурам із негатив-
ним змістовим наповненням, що є досить тривожним сигналом: меха-
нізм усієї політики в Україні потребує суттєвого вдосконалення, у сфері 
владних відносин часто опиняються ті люди, які не спроможні щось 
переінакшити в державі. Немало з-поміж них і таких, для кого політика 
– засіб збагачення, самоствердження в бізнесі чи в якій-небудь іншій, 
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але неодмінно матеріально привабливій сфері, а пристосуванство – 
звичайне явище, що беззастережно межує з мораллю й моральністю.

Законодавча, виконавча, судова влади, силові органи також 
ще далекі від досконалості. Та й сама політика, як відомо, – річ не-
чиста, вона, за влучним висловленням Олеся Волі, – “брудне наша-
рування цивілізації, крок до сатани, ганебний відхід від природи” [1, 
с. 789]. Усі ці складнощі, ще раз повторимо думку, висловлену в роз-
ділі “Українська мова і суспільно-політичні трансформації сьогодення” 
пропонованого видання, з педантичною точністю фіксує мова своїм 
лексико-семантичним, фразеологічним, словотвірним, граматичним 
корпусом. Таке документування оперте на екстралінгвальні чинники 
і є неоднорідним за своєю природою, ідеологічними поглядами, по-
літичними переконаннями, візією майбутнього, оцінкою минулого й 
сьогодення. Навіть у тих суспільних царинах, які наповнені інтелекту-
альним потенціалом, тяглістю духовних традицій, гармонією україн-
ського змісту й української форми, не все гаразд з “українським питан-
ням” у різних його форматах. Мовиться про давню, дразливу, болісну, 
але вельми актуальну в усі часи й сьогодні тему, складний об’єкт до-
слідження багатьох наук. Потвердимо задеклароване простим, однак 
промовистим із позиції розглядуваної проблеми прикладом – лінгвіс-
тичним аналізом рецензії одного патріотично налаштованого вченого 
на працю, яка з розряду націєтворчих, іншого науковця, що обіймає 
високу посаду, проте відстоює аж ніяк не державницькі позиції. Отже, 
ітиметься про оригінальні мовні засоби тексту в тексті, присвяченого 
різновекторному інтерпретуванню української національної ідеї в її 
синхронно-діахронній візії. Наголосимо передусім на тому, що з’ява 
дискурсів різної жанрової природи (зрозуміло, і політичних), наповне-
них лексичними, словотвірними, граматичними новотворами, ново-
творами-тропами, новотворами-фігурами, – не рідкість, не виняток, а 
радше закономірність. Ті, кому належить їхнє авторство, намагаються 
власним словом, своїми по-оригінальному оречевленими думками 
вплинути на складний перебіг суспільних подій, повернути їх у цивілі-
зоване русло, перепинити шлях знедуховленню, злу, насиллю, неспра-
ведливості, зраді, конформізмові (а віднедавна й колабораціонізмові) 
та іншому лихові, що суне зовсібіч і прагне за будь-яку ціну, навіть най-
дорожчу – людське життя, умертвити нашу національну ідею, демон-
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тувати ще не зовсім зміцнілу українську незалежність. Вони воліють 
прикути увагу всіх верств населення до того, що відбувається довкру-
ги, пробудити національну активність. Такими глибокими, патріотич-
ними за змістом і формою дискурсами рясніють ті українські видання, 
найпершочерговішими планами й найважливішими завданнями яких 
є демонстрування перед світом своєї європейськості, культурності, 
відвертості, щирості; ставання на прю з п’ятими й іншими колонами, 
що не сприймають нашого наполегливого прагнення до самостійнос-
ті й удосконалюють старі та винаходять нові антиукраїнські техноло-
гії, виковують новітнє імперське ярмо; давання гнівної й гідної відсічі 
всім, кому мулько на серці, злісно на душі від того, що Україна крок 
за кроком, літа за літами, як і пророкував ще в 90-х роках ХІХ століття 
титан духу Іван Франко, “о власній силі йде. І простується, міцніє…”.

Для нашого лінгвістичного аналізу цілком свідомо обрано неве-
лику за обсягом, але багату на думки й щедру на мовні перла розвідку 
Олега Гриніва з красномовною назвою “«Потолочення» національної 
ідеї, або Маніфест «колорадського» демонтажу Української держа-
ви”, яку надрукувала газета “Літературна Україна” [3]. Ця публікація 
максимально наближена до рецензії на статтю, однак своєю мовною 
організацією виходить за береги цього жанру, що займає особливе 
місце в системі функціональних стилів, та й за емоційним змістом 
вона дистанціюється від його канонів. Перед нами художньо доскона-
лий, насичений неповторними лінгвальними засобами дискурс. Він, 
як і передбачає рецензія, містить дискусійні моменти, що стосуються 
змісту статті “О национальной идее Украины”, уміщеної в газеті “2000” 
[6]. Отож розмова, яку емоційно, зболено, але виважено, кваліфіко-
вано веде Олег Гринів, зосереджена довкола стрижнів української 
національної ідеї. Дефініційні параметри цього поняття, здавалося б, 
уже викристалізувані. Сучасне життя, проте, уносить свої корективи, 
з’являються нові проблеми, які потребують новітнього тлумачення. 
“Сьогодні українська національна ідея, – переконує Дмитро Павлич-
ко, – це … пролита кров на війні з московськими агресорами, воїте-
лями за «русский мир» від Тихого океану до Дунаю, це … наша новіт-
ня культура, перейнята загальнолюдськими устремліннями свободи і 
справедливості” [4, с. 38]. Як би там не було, але час утілення всього 
того, що формує українську національну ідею в проекції на її збігле й 



Ïîë³òè÷íå ñüîãîäåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè

593

натеперішнє, настав, причому не тільки-но, а вже принаймні двадцять 
п’ять років тому. Одначе й на чвертьстолітньому етапі нашої реальної 
незалежності обставини складаються не так, як мало б бути в цивілізо-
ваній державі. Прикро, що навіть з-поміж представників еліти, які, за 
твердженням Олега Гриніва, “належать до мужів науки” й отримують 
“від … держави платню (і не маленьку)”, знаходяться ті, хто неприхо-
вано паплюжить українську національну ідею й вимагає її демонтажу, 
навіть пропонуючи, як не дивно, свої інтелектуальні послуги. 

Вважаємо, услід за автором рецензії, що подані в ліді, який захо-
плює читача й задає тон статті, і в самій рецензії запитання: “Чи мож-
ливе таке в сусідній Польщі, Угорщині, не кажучи вже про Францію або 
Німеччину?”, “Чи подібне заявить польський або чеський письмен-
ник?” є риторичними – не більше, а висновувальне запитання: “А що 
роблять правоохоронні органи, міністерство інформаційної політики, 
різні гейби патріотичні партії?” – не що інше, як керівництво до дії, 
бо таки справді вже “час припинити московське й малоросійське то-
лочення української душі”, якщо “хочемо жити у правовій державі, як 
передбачає чинна Конституція”. Усе це вже екстралінгвальні контури й 
сюжети, а ми ж поставили за мету інше – схарактеризувати найтипо-
віші, найоригінальніші мовні засоби авторського дискурсу-рецензії на 
вельми актуальні теми, що стосуються ґенези, минулого, сьогодення, а 
почасти й майбутнього України та української національної ідеї, нашої 
національної самосуверенізації. 

Основний зміст публікації відображають передусім мотиваційно 
прозорі ключові компоненти її назви – іменникова лексема “потоло-
чення” й субстантивно-ад’єктивне словосполучення “«колорадський» 
демонтаж”. Заголовковий запис – “«Потолочення» національної ідеї, 
або Маніфест «колорадського» демонтажу Української держави” – хоч 
і є тематично складним, але не потребує особливого декодування, він 
виразно експлікує інформацію про нищення не чого-небудь, а най-
святішого – Української держави, ясна річ, і нашої національної іден-
тичності, тобто мови, культури, історії, релігії, зрештою, подарованої 
Богом і залишеної у спадок пращурами землі. Заряджені полісеман-
тизмом й емоційною наснагою вияскравлені заголовкові складники 
“обростають” конкретним змістом у внутрішніх заголовках, або під-
заголовках, які різнобічно відображають найважливіші аспекти теми 
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дискусії, презентують основну ідею тексту, привертають увагу читача 
до повідомлюваного, змушують його заглиблюватися в змістові тон-
кощі рецензії. До заслуг Олега Гриніва слід віднести насамперед те, 
що його стаття чітко структурована на вдало поіменовані логічно за-
вершені сегменти, а саме: “Національна ідея а-la Толочко”, “Наплюра-
лізм і понятійна плутанина”, “Українська етнічна територія і панегірики 
імперії”, “Корінний народ – етнос – інститут громадянства”, “Футурис-
тична археологія і якбитологія”, “Трагедія на Донбасі: державна ідея”, 
“Помісна церква – гарант єдності чи візантійська єресь?”, “Україна – 
форпост європейства чи ментальна колонія?”. 

Заголовні слова “потолочення” і “колорадський” узято в лапки, 
що відразу налаштовує реципієнта на якусь імпліцитність, прихова-
ність змісту, семантичні трансформації або мовну гру. Усе це справді 
присутнє в дискурсі-рецензії Олега Гриніва. Словом “потолочення” 
він готує читача до неприємних подій, пов’язаних із руйнацією націо-
нальної ідеї, спростовує безглузді твердження пропонента, що “у нас 
… по существу и не было национальной идеи”, що начебто вона “у нас 
не сработала”, називає всі ці інспірування “смердючим мотлохом”. 
До речі, віддієслівний іменник потолочення, який указує на абстрак-
тну процесуальну ознаку, не авторський новотвір. Його знаходимо в 
художніх дискурсах Івана Франка, Богдана Лепкого, Докії Гуменної й 
інших письменників: Кого засудила доля на потолочення, той буде 
потолочений, ніякий суд не видвигне його, хіба він сам видвигнеть-
ся (І. Франко, “Борислав сміється”); Могили стогнуть: “…В ніч і день 
// Не маємо спокою // За біль, за муки, за огень, // Що вкрили ми со-
бою. За сором, зраду, за розбій, // Що серце з груди дерли, // За пото-
лочення надій // Борців, що дармо мерли” (Богдан Лепкий, “Сповідь 
землі”). Мотиватом субстантива потолочення слугує дієслово пото-
лочити. Воно зберігає прямий семантичний зв’язок із безпрефіксним 
вербативом толочити – ‘приминати, надломлювати трав’янисті рос-
лини, пошкоджувати посів, городину і т. ін., ходячи, їздячи, пасучись 
на них тощо’, ‛топтати, наступати ногами, завдаючи пошкоджень’, ‛ни-
щити, псувати’ – і утвореними від нього іменниками толочіння, толо-
чення та дієприкметником толочений. У дискурсі Олега Гриніва без-
посередньо актуалізується семантика ‘нищення’: з тривогою, печаллю 
й водночас злобою повідомлено реципієнтові про “потолочення” (чи-
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тай: трощення, нищення) такого важливого чинника консолідації, ви-
яву ціннісних орієнтирів українців, як українська національна ідея. На 
підтвердження сказаного наведемо конкретні приклади: [Сам автор 
“опусу” “О национальной идее Украины”] “занадто затолочився”; 
“Політики Кремля… толочать мову Шевченка”; “…різного роду яни-
чари… заважають нам жити в своїй хаті зі своєю правдою, праг-
нуть знецінити здобутки Революції Гідності, толочать нашу на-
ціональну ідею…”. 

Слово “потолочений” олапковане ще й тому, що воно “прив’язане” 
до відомого широкому загалові прізвища вченого, отже, пережило 
процес асоціативної вторинної номінації. Гратися в текст і підтекст, в 
експліцитно-імпліцитні вияви їх не будемо, а скажемо прямо: Олег 
Гринів гостро критикує далекі від патріотизму, від української наукової 
традиції історичні, етнологічні, етнографічні й інші пасажі автора вже 
згадуваної статті “О национальной идее Украины”. 

Стосовно олапкованого відносного прикметника “колорадський” 
як конституента ключової сполуки “«колорадський» демонтаж” дру-
гої назви статті, що суттєво уточнює зміст першої важливою семантич-
ною характеристикою ‘національна деструктивність’, то базою творен-
ня його є іменник колоради – ‘новоявлені проросійські сепаратисти в 
Україні, колаборанти, бойовики, російські найманці, які обрали собі 
розпізнавальним знаком-символом чорно-жовту (чорно-помаран-
чеву) смугасту георгіївську стрічку, що своїм кольором нагадує коло-
радського жука – дуже небезпечного шкідника картоплі, з яким уже 
досить тривалий час ведуть уперту боротьбу науковці й усі, кому він 
заважає вирощувати «другий хліб»’. 

Функцію граматично панівного компонента паралельного заголо-
вка виконує іменникова лексема маніфест. Вона, експлікуючи зна-
чення ‘звернення до когось, яке має програмний характер’, перебуває 
у відношенні семантичної несумісності зі своїм валентним партнером 
– складним словосполученням “«колорадський» демонтаж Україн-
ської держави”, унаслідок чого створюється наскрізь проникнута сар-
казмом багатокомпонентна номінативна одиниця. 

Найважливішою ознакою досліджуваного дискурсу Олега Гриніва 
є контрастність. Основу її становлять дві сили, одну з яких уособлюють 
українські патріоти, з-поміж них і автор рецензії, другу представля-
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ють “доморощені українофоби”, “ренегати”, “пискляві мартинючки  ́”, 
“царські чоботолизи” й різного штибу “яничари”. За допомогою трьох 
прикметників – червоні, триколірні, “колорадські” – останніх чітко по-
ранжовано за їхнім місцем та роллю в історії України. “Червоних яни-
чарів” викохала більшовицька навала, яку виплодили “царські чобото-
лизи”. “Продовжувачами” антиукраїнських злодіянь “червоних янича-
рів” віднедавна стали “триколірні яничари” – творці “русского мира” 
в незалежній Україні. “Колорадські яничари” – це вчорашнє вороже 
нашестя, яке анексувало Крим, оголосило й розпалило гібридну ро-
сійсько-українську війну на Донбасі, поділило люд цього краю на еле-
нерів і деенерів, сепарів і укропів, патріотів і зрадників, яке постійно 
воліє дестабілізувати ситуацію в різних куточках України. І червоних, і 
триколірних, і “колорадських” яничарів об’єднує антиукраїнська ідея, 
люта ненависть до славного минулого нашого народу, а ще – вишко-
лена “примітивна агресивність”. Вони, використовуючи найсучаснішу 
ідеологічну зброю, потужний матеріальний ресурс, прагнуть деформу-
вати систему моральних, культурних цінностей, відродити тоталітарні 
міфи, змінити наш євроінтеграційний вектор, відродити вже спочилу 
в Бозі тоталітарну добу. Показово, що атрибутивні компоненти чер-
воний, триколірний, “колорадський” позбавленні орнаментальності, 
вони перебирають на себе роль основних носіїв інформації у складі 
лексичних словосполучень із конкретним суспільно-політичним, ідео-
логічним змістом. Це засвідчує такий хоча б проміжний висновок Оле-
га Гриніва: автор статті “О национальной идее Украины” “просто гу-
биться серед них, яничарів, червоних, триколірних і «колорадських»”.

Наступними не менш промовистими опозиціями дискурсу-рецен-
зії є українці – їхні вороги, Україна – її вороги. Зрозуміло, що ворогів, 
недругів і в українців, і в України в усі часи не бракувало. У тексті окре-
ме місце відведено новоспеченим зовнішнім ворогам, які ще вчора 
називали себе нашими братами, “братнім православним народом”, а 
сьогодні пішли війною проти нас, порушивши християнські заповіді й 
забувши мудру істину: “Не копай іншому ями, бо сам у неї впадеш”. Їх 
номіновано дошкульними перифразами “спадкоємці Золотої Орди”, 
“східні ординці”, “московський агресор”, “азійське ординство”, “пу-
тінська орда”. У цих синтаксичних конструкціях, як і в розглянених 
вище, семантичним маркером є прикметники, зокрема ті, що мають 
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відонімне походження. Вони вказують на етнічну належність, часову 
окремість, еволюцію етнічної спільності.

Олег Гринів критикує пропонента за те, що той оперує, “за біль-
шовицькими традиціями”, поняттям “национальная идея Украины” й 
цинічно ігнорує поняття “українська національна ідея”. Установлення 
відмінностей між конструкціями народ України та український народ, 
національна ідея України та українська національна ідея – це не гра-
матична суперечка про узгоджені та неузгоджені означення й способи 
вираження їх, а серйозна розмова про Україну як самостійну державу 
з усіма її атрибутами чи як про потворну “Новоросію” – одвічну мрію 
“московської орди” й найближчу перспективу сьогоднішнього “путін-
ського керівництва”.

Цікавою видається така форма лінгвістичного аналізу рецензова-
ної статті, як розкриття її засадничих положень крізь призму перифраз, 
які є одним із важливих об’єктів дослідження у пропонованій читачам 
книзі. Вони мають образну, оцінну, емоційно-експресивну констата-
цію й об’єднуються в окремі парадигми. Ефективним засобом конден-
сації думки й вираження власного ставлення до повідомлюваного є 
описові найменування особи автора роботи “О национальной идее 
Украины”: “малоросійський академік”, “ідеологічний яничар”, “най-
більший парадокс нашої історії”, “ненависник свого народу”, “затя-
тий ворог «націонал-патріотів»”, “справжній совєтський патріот”, 
“апологет «русского мира»”, “апологет імперії”, “апологет лінгво-
циду України”, “апологет державного статусу «русского языка» в 
Україні”, “малоросійський апологет російської імперії”, “апологет 
московського клерикал-імперіалізму”, “малоросійський археолог”, 
“моралізатор від археології”. Доповнюють цю парадигму нейтраль-
ні щодо семантики компоненти “особа, яка належить до мужів на-
уки”, “науково титулована особа”, “уродженець українського села 
на Переяславщині”. Однак у конкретному контексті й вони набувають 
негативного забарвлення. Іронічний зміст укладено в перифрастичні 
висловлення “відомий герой анекдота, який відмовляється чита-
ти, бо вважає себе писальником”, “студент, який заявив на іспиті з 
філософії, що має свою філософію”. Окремі конституенти описуваної 
парадигми корелюють відповідно до потреб, які запрограмовує текст, 
із позбавленими будь-якої конотації однослівними найменуваннями 
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посад, роду діяльності – “академік”, “археолог”, “учений” або з нега-
тивно маркованими найменуваннями поглядів, переконань – “яни-
чар”, “українофоб”. Наукову діяльність пропонента, який має “ідейних 
наставників”, що Україну “прозивають «незалежной»”, аби “не писати 
по-своєму й цим принизити нашу відроджену державу”, у “йому любій 
Москві”, “милій його серцю «белокаменной»”, Олег Гринів характери-
зує так: “квазінаукова потенційність” ученого-археолога “помножена 
на антиукраїнську впертість, якої він навіть не приховує”. “Нашою іс-
торією” для цього академіка є не українська, а “отечественная исто-
рия”, пов’язана, зрозуміло, не з “Великим Голодомором 1932–1933 
років”, після якого спорожнілі українські села зайняли “переселенцы 
из глубинных регионов России”, а з “коллективизацией, индустриа-
лизацией, комсомольскими стройками, не говоря уже о генеральной 
идее построения коммунистического общества”, у якому “він «уба-
чав» одну з «одновременно существующих национальных идей»”. 
Цей учений, із докором наголошує Олег Гринів, не хоче заглядати до 
“Енциклопедії Українознавства”, читати монографії академіка Василя 
Кременя про філософію національної ідеї, студіювати дослідження ви-
датного історика Володимира Сергійчука про українські етнічні землі. 
Так він демонструє “послідовність своєї українофобії”, “стріляє в нашу 
державу з позицій моральності московських імперіалістів”, тобто по-
збавляє себе “не только научной, но и нравственной корректности”. 
Як не парадоксально, але про ці наукові й моральні чесноти академік 
не втомлюється повторювати, оцінюючи несуголосні його історико-ар-
хеологічним й іншим поглядам українознавчі студії колег. 

За допомогою залученої до лінгвістичного аналізу паремійної гри 
зроблено акцент на ще одному важливому фаховому моменті: архе-
ологічний досвід тлумача української національної ідеї з антиукраїн-
ських позицій далекий від розв’язання таких складних питань, як ко-
рінні народи, етнічні групи й ін. Цьому дослідникові, висловлює слуш-
ну думку Олег Гринів, не варто “одночасно грати на фортепіано й дути 
в трубу”. Наведене афористичне висловлювання перегукується з відо-
мим українським прислів’ям про кравця і шевця, яке чи не найкраще 
прижилося в “латинській побрехеньці по-нашому розказаній” “Сал-
дацький патрет” Григорія Квітки-Основ’яненка: “Тільки вже Терешковi 
ввiрвалась нитка верховодити хоч на вулицi, або на вечорницях, 
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або i у шинку. Тiльки що забалянтрасить, а тут йому хто-небудь i 
вiдрiже: «Швець, знай своє шевство, а у кравецтво не мiшайся!»” 

У статті-рецензії типовою для перифраз є функція змістової домі-
нанти того або того розділу. Специфіку описових найменувань визна-
чає й те, що більшість із них вимоделювано на основі несумісних у пла-
ні сполучуваності лексем. Замість очікуваних словосполучень “україн-
ський академік”, “український археолог” у тексті з’являються конструк-
ції “малоросійський академік”,“малоросійський археолог”. Мотиватом 
атрибутивного компонента в останніх є не традиційне поняття “мало-
роси й Малоросія (офіційна назва України в дореволюційній Росії)”, а ті 
поняття, які ввели до активного вжитку Михайло Драгоманов (“зросій-
щені українці, що сповідують не свої національні принципи, а орієнту-
ються на чужі традиції”), Євген Маланюк (“брак елементарного націо-
нального інстинкту, схиляння перед Москвою і її володарями”) та ін. 
Винятковим текстотвірним потенціалом вирізняється прикметниково-
іменникове словосполучення “ідеологічний яничар”, яке репрезентує 
семантику ‘той, хто вірно й ревно служить чужій ідеології й цим самим 
не визнає, применшує, дискредитує суспільні ідеї, теорії, погляди, цін-
ності, інтереси України й українців’. 

Потрібно наголосити, що компоненти аналізованої перифрастич-
ної парадигми, як і інших парадигм, перебувають у відношенні родо-
видової залежності, конкретизують, уточнюють, доповнюють сутніс-
ними значеннєвими доважками одна одну, як-от: “апологет лінгво-
циду України” й “апологет державного статусу «русского языка» 
в Україні”; “малоросійський апологет російської імперії”, “апологет 
імперії” й “апологет «русского мира»”. 

Особлива контрастність, отже, й інформативна значущість влас-
тива протиставленню “традиційна (нейтральна) назва – аксіологічно 
конотована аналітична (описова) назва”, наприклад: “яничар” – “ідео-
логічний яничар”; “археолог” – “малоросійський археолог”, “мора-
лізатор від археології”; “учений” – “доморощений учений”. Важливі 
текстотвірні властивості транслюють перифрастичні звороти, що вхо-
дять до однієї тематичної групи за ознакою співвідносності з екстра-
лінгвальною дійсністю. Наприклад, описовий зворот “апологет мос-
ковського клерикал-імперіалізму” (він же автор статті “О националь-
ной идее Украины”) семантично, емоційно, експресивно взаємодіє з 
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описовими найменуваннями “злютованої з чужим державним керів-
ництвом” Української православної церкви Московського патріархату 
– “п’ята колона агресивної Російської Федерації” і “філія КДБ”. Чіткі 
корелятивні зв’язки характерні для перифрастичних утворень “мало-
російський апологет російської імперії” (він же знову-таки автор праці 
“О национальной идее Украины”) й “покійна «імперія зла і брехні»”, 
тобто колишній Союз РСР. Аналізовані описові звороти й ті, що пред-
ставляють інші задекларовані в рецензії тематичні сфери, фокусують у 
собі компресовану змістовно-концептуальну інформацію, реалізовану 
нетрадиційним планом вираження. Вони є своєрідними субститутами 
окремих невербалізованих контекстів. 

Стаття “«Потолочення» національної ідеї, або Маніфест «коло-
радського» демонтажу Української держави” – дискусія двох науков-
ців, які мають різні, навіть полярні погляди на українську національну 
ідею. Одна з “реплік” цієї свідомо обарвленої кепкуванням, іронією, 
а подеколи й сатирою суперечки – цитати з праці “О национальной 
идее Украины”, друга – аргументи й контраргументи Олега Гриніва, 
якими він оперує, полемізуючи зі своїм колегою (за фахом) (але не 
спільником, однодумцем) або різко критикуючи його. З-поміж інтер-
текстуальних украплень вирізняється своєю оригінальною текстотвір-
ністю метатекстуальність – створення такої ситуації, “коли в … тексті 
з’являється коментар, що стосується іншого тексту”, коли “один текст 
«говорить» про інший” [2, с. 33]. У дискурсі-рецензії використано для 
такого “критичного зв’язку між текстами” [Там само] фрагменти з істо-
ричних студій Михайла Грушевського, Михайла Драгоманова, Дмитра 
Донцова, Володимира Кубійовича. Ця інтертекстуальна співприсут-
ність, по-перше, розвінчує панегірики, які “малоросійський академік” 
виспівує “покійній «імперії зла та брехні»”, по-друге, логізує сам текст і 
слугує надійним підґрунтям для авторських концептуальних положень 
та висновків. Пор. у цьому зв’язку власне-інтертекстуальний фрагмент 
й авторський коментар до нього, у який доречно вмонтовано активно 
використовувані в різних джерелах, добре відомі не тільки в наукових 
колах “чужі” історичні дискурси (підрозділ “Українська етнічна тери-
торія і панегірики імперії”): “Если говорить о том, на чьей земле жи-
вут национальные меньшинства, то утверждение «на украинской» не 
всегда корректно. Большинство их живут на своей земле, которая на 
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определенном историческом этапе стала украинской. Чтобы убедить-
ся в этом, достаточно вспомнить, что Украина в современных грани-
цах сложилась только в годы советской власти”. “Чи подібне заявить 
польський або чеський історик? – процитуємо ще раз запитання, яке 
ставить собі Олег Гринів і сам відповідає на нього: – Не заявить, хоч на 
деяких їхніх землях не одне століття проживали німці! 

Коли йдеться про нинішні кордони України, то можна погодитися. 
Та питання в іншому: чи «современные границы» відповідають межам 
української етнічної території?

Як незалежна держава Україна проголошена на території 603628 
квадратних кілометрів. Проте ще М. Драгоманов зазначав, що укра-
їнська етнічна територія становить 752828 квадратних кілометрів. 
М. Грушевський і Д. Донцов називали 850 тис. квадратних кілометрів 
суцільної української території. Зважимо, що це було задовго до … «со-
ветской власти».

У повоєнний час В. Кубійович наголошував, що українські землі в 
Європі становлять 945,3 тис. квадратних кілометрів. Наші вчені й пись-
менники, – це ще одне метатекстуальне джерело, – не мали сумніву 
в тому, що Кубань – це українська земля. Український характер Кубані 
підтвердив перепис населення в Російській імперії наприкінці XIX сто-
ліття. Отже, Україна в нинішніх кордонах не охоплює значної частини 
української етнічної території”.

Не менше подивування викликають і такі два цитовані в дискур-
сі-рецензії “висмики” зі статті чи, за Олегом Гринівим, “пасквіля” або 
“опусу” “О национальной идее Украины”: “Удивительно, что вполне 
солидаризовалась с национальной идеей в ее украинском этническом 
обличии и нынешняя власть Украины, хотя сама-то является интерна-
циональной. Это очередной парадокс нашей истории”; “Рассуждения 
на тему коренного народа, как мне представляется, лишены не только 
научной, но и нравственной корректности … историческая практика не 
выработала четких критериев коренного народа … в США, как извест-
но, такое право обретается с рождением”.

З ними перегукується ще одна власне-інтертекстуальна нотатка, 
геть позбавлена здорового лінгвістичного глузду: “К числу неверно 
определённых приоритетов следует отнести и так называемую «укра-
инизацию» украинского языка. Многим он похож на русский, а то и 
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вовсе русифицированный, а поэтому нуждается в реформировании. В 
качестве эталонного образца был предложен старогалицкий диалект 
(!!! – М. С.), на котором разговаривает диаспора в Канаде, США и дру-
гих западных странах”. “Малоросійський археолог” і справді “вважає 
нас за дурнів…” Не будемо коментувати цього “безсоромного толо-
чення моралізатора від археології”. Воно не піддається якому-небудь 
роз’ясненню або тлумаченню насамперед тому, що “такого діалекту 
не існує”. Хочеться порадити авторові “теревень про «старогалицкий 
диалект»”, щоб він керувався в повсякденному житті уже згадуваним 
у цій праці коротким і влучним етновисловом про шевця та кравця. 

Один із змістових центрів аналізованого текстотипу формує сло-
во якбитологія (укр. якби… то – сполучник підрядності, вторинний, 
складений, парний, умовний, виражає ірреальні семантико-синтак-
сичні відношення + гр. logos – учення). Воно входить до складу заго-
ловка “Футуристична археологія і якбитологія” й самостійно побутує 
на правах граматично панівного компонента складного словосполу-
чення “малоросійська якбитологія Толочка”. Ця лексема, як і ключове 
слово “потолочення”, не є продуктом мовної практики Олега Гриніва. 
Вона активізувала свій функціональний простір після виходу у світ ці-
кавого дослідження “Українська якбиТОлогія” Дмитра Шурхала (див.: 
[7]), у якому представлено паралельні моменти (точки біфуркації) 
української історії від хрещення Русі до Помаранчевої революції 2004 
року, про вплив різних випадковостей на становлення українського 
народу й української державності. У книжці, присвяченій долі поета 
Розстріляного Відродження Олекси Влизька, це слово використовує 
Михайло Слабошпицький. Останнім часом воно розширило свій син-
тагматичний спектр, причому у двох напрямках – як детермінований 
і детермінувальний компонент конструкції, пор.: політична “якбито-
логія”, історична якбитологія, соціальна “якбитологія”, неважлива 
якбитологія, моя якбитологія, ворожа якбитологія, реваншистська 
якбитологія і якбитологія людського буття, предмет “якбитоло-
гії”, модель якбитології, якбитологія одного міфу, повправлятися 
у “якбитології”. Показово, що регулярними для розглядуваного суб-
стантива є олапкована й неолапкована форми. Основний зміст імен-
никової лексеми якбитологія та її відповідника нібитологія (укр. ні-
бито – сполучник, підрядності, вторинний, складний, одиничний, по-
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рівняльний, виражає порівняльні семантико-синтаксичні відношення 
з відтінком непевності + гр. logos – учення) – альтернативний розви-
ток тих або тих подій, як-от: якби першим Президентом України став 
В’ячеслав Чорновіл; якби не відбулася Переяславська злука; якби не 
стався Харківський архієрейський собор (1992 рік). “Претендуючи на 
лаври футуриста”, до такого “якби” вдається й автор статті “О нацио-
нальной идее Украины”: “А если бы история сложилась по-другому”. 
За його сценаріями Україна й надалі має залишатися “ментальною ко-
лонією”, а не “форпостом європейства”. Іншу версію розвитку подій за 
умов, якби випадковості склалися інакше, пропонує опонент Олег Гри-
нів: “Нема сумніву, що в такому разі нинішній світ не тероризували б 
спадкоємці Золотої Орди! Лише недалекозорість української еліти, ві-
зантійське тлумачення православ’я вплинуло на вибір козацької стар-
шини на Переяславській раді 1654 року, від чого українці страждали 
не одну сотню літ. А були мудрі люди, які вже тоді (без малоросійської 
якбитології … [«малоросійського академіка». – М. С.] !) побачили мос-
ковські небезпеки. Згадаймо митрополита Сильвестра Косіва чи про-
славленого полковника Івана Богуна. Навіть цілі козацькі полки висту-
пили проти союзу з Московією!” 

Зрозуміло, Україна могла б бути іншою, але випадково цього не 
сталося. У точок біфуркації, про які гостро дискутують учасники діалогу 
на тему “Українська національна ідея”, є не лише минуле, а й майбут-
нє. Найсутніше те, що за суперечкою двох знаних учених стоїть Украї-
на “від Сяну до Дону” з її невтишиними болями й вічними тривогами. 
Що ж до “плідної будущини”, про яку мріяв Іван Франко, то вона само 
собою не з’явиться. Про неї треба дбати, як закликав Тарас Шевчен-
ко, усім “миром, громадою” – такий напрошується висновок. Маємо 
вагомі підстави твердити, що в найближчі роки відбудуться карди-
нальні позитивні зміни, пов’язані з успішними процесами нашого на-
ціє- й державотворення. Їх у всій повноті обов’язково зафіксує мова. 
Можемо також із певністю констатувати, що той сегмент політичної 
мови, який виходить за термінологічні береги, набуде нової якості – 
негативну натеперішню різнорівневу конотацію витіснить позитивна 
конотація, нове українське життя – неодмінно в європейському спів-
товаристві – запрагне нового слова. 
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