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                       ВІД УПОРЯДНИКІВ

Минуло більше двадцяти років відтоді, як Президія Верховної 
Ради України, очолювана колишнім головним ідеологом 
Компартії України Л.Кравчуком, тимчасово припинила (26 серп-
ня 1991 року), а через чотири дні  заборонила (30 серпня того ж 
року) діяльність Комуністичної партії  України. Керівництво 
партії звинуватили в тому, що своїми діями воно підтримало дер-
жавний переворот (так званий «путч» 19–21серпня 1991 року) і 
тим самим сприяло його здійсненню на території України.

Слід зазначити, що засідання Президії Верховної Ради Украї-
ни були скликані Л.Кравчуком всупереч  Постанові  Верховної 
Ради України від 24 серпня, якою доручалося «відповідним 
компетентним органам провести перевірку діяльності поса-
дових осіб органів влади і управління, громадських об’єднань 
і організацій, які вчинили протизаконні дії на підтримку 
заколотників в період антиконституційного державного пере-
вороту (19–21 серпня 1991 р.)». На час проведення засідання 
перевірка була тільки розпочата. 

Безпідставність цих звинувачень була підтверджена роз-
слідуванням, проведеним Генеральною прокуратурою України. 
Цей факт своєю постановою від 14 травня 1993 року визнала і 
Президія Верховної Ради України. Однак указів, ухвалених 26 
і 30 серпня 1991 року, вона  не скасувала. Не скасувала, незва-
жаючи на те, що при письмовому голосуванні 21–22 квітня 1993 
року 18 із 27 членів Президії Верховної Ради України вислови-
лися за скасування указів про припинення і заборону діяльності 
Компартії. При цьому Голова Верховної Ради України І.Плющ і 
його заступники В. Дурдинець і В.Гриньов від голосування ухили-
лися і своїх підписів  ні «за», ні «проти» не поставили.

Після обрання в березні 1994 року нового складу парламенту 
на розгляд Верховної Ради України був внесений проект Постано-
ви «Про скасування указів Президії Верховної Ради України сто-
совно заборони діяльності Компартії України». За постанову про-
голосувала більшість народних депутатів України. Однак тодішній 
Голова Верховної Ради України О.Мороз постанови не підписав 
під тим приводом, що кілька народних депутатів були відсутні у 
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залі під час голосування (хоча свою позицію вони підтвердили 
письмово). Варто зазначити, що це був єдиний випадок у практиці 
Верховної Ради, коли з таких  мотивів не  підписаний прийнятий 
більшістю голосів народних депутатів правовий акт. 

Лише Конституційний Суд України Рішенням, ухваленим 
27 грудня 2001 року, визнав ці укази такими, що не відповідають 
Конституції України (є неконституційними). 

Хоча справедливість восторжествувала, громадськості 
невідомо, як розвивалися події, оскільки стенографічні звіти 
засідань Президії  Верховної Ради, на яких приймались незаконні 
укази, досі не були оприлюднені. І це не випадково. Серед висо-
ких посадовців, народних депутатів України, керівників Верховної 
Ради України тих часів було багато таких, що й сьогодні не 
зацікавлені, щоб наші люди знали правду про їх участь у розправі 
над Компартією,  вірності справі якої  вони присягалися. 

Публікація офіційних документів, що стосуються прийняття 
неконституційних указів Президії Верховної Ради України, має 
на меті донести до широкого загалу історичну правду. 

Незаконні укази щодо Компартії ухвалювалися в атмосфері 
антикомуністичної істерії, роздмухуваної  антисоціалістичними, 
націонал-радикальними силами, які використали серпневі події 
1991 року в Москві для захоплення влади і реставрації капіталізму 
в Україні. Правда,  їм не вдалося протягти рішення про заборо-
ну діяльності Компартії на пленарному засіданні Верховної Ради 
України 24 серпня 1991 року. Потрібних для цього не менш  як 226 
голосів зібрати вони не спромоглися. Але не можна не зважати й 
на те, що проти прийняття постанови про заборону Компартії про-
голосували лише трохи більше 90 народних депутатів з трьохсот, 
які на той час вважалися її членами. А співголова комуністичної 
більшості у Верховній Раді України  депутатської групи «За 
соціальну справедливість» О.Мороз за мовчазною згодою членів 
групи заявив про її розпуск.

Невдячну місію заборони Компартії взяли на себе, вчинив-
ши наругу над Конституцією України, члени Президії Верховної 
Ради України, більшість яких мали в своїх кишенях партквиток 
члена Компартії України.

Саме з цього почалися в Україні процеси, які призвели до 
зруйнування соціалістичних засад суспільного і державного жит-
тя, наруги над конституційними правами і свободами громадян, 
відкинули нашу країну за рівнем соціально-економічного розвит-
ку на кілька десятиліть назад. 
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Із стенографічних звітів читачі можуть переконатися, що чи-
малу роль при цьому відіграли єзуїтська  позиція і прямий тиск 
Голови Верховної Ради України Л.Кравчука.

Варто сказати і про те, що протоколи засідань Тимчасової 
комісії, яка була утворена Президією Верховної Ради України  
«...для  перевірки діяльності посадових осіб  органів влади, 
управління, об’єднань і організацій у зв’язку з державним пе-
реворотом 19–21 серпня 1991 року», зникли безслідно. Були 
відсутні в архівах і стенограми засідань Президії Верховної Ради 
України 26 і  30 серпня 1991 року. Робочі екземпляри стенограм 
були знайдені і оприлюднені лише в 1999 році в ході пленарних 
засідань Конституційного Суду при розгляді питання про визнан-
ня неконституційними указів Президії Верховної Ради України.

Витяги з архівних копій зазначених стенограм пропону-
ються  увазі читачів з дотриманням орфографії оригіналів. Зва-
жаючи на значний  (200 сторінок машинопису) обсяг  оригіналів 
стенографічних звітів, витяги в основному  стосуються ходу об-
говорення основних пунктів указів: про припинення і заборону 
діяльності Компартії України. Слід зазначити, що текст указу від 
26 серпня 1991 року взагалі  в цілому не голосувався, і з юридичної 
точки зору  є неприйнятим.  До публікації включені,  в основно-
му,  виступи на засіданнях Президії Верховної Ради тих народних 
депутатів , що обиралися до Верховної Ради України, будучи  чле-
нами  Компартії України. 

Окрім того, у додатках наведено тексти  окремих  документів, 
пов’язаних з основними подіями у період 19–21 серпня 1991 року 
та діями керівництва республіки.

Публікується також Рішення Конституційного Суду України 
від 27 грудня 2001 року у справі за конституційним поданням 139 
народних депутатів України про укази Президії Верховної Ради  
України щодо Компартії України, зареєстрованої 22 липня 1991 
року. Рішення Високого Суду переконливо свідчить, що відносно 
Комуністичної партії України було вчинено брутальне беззакон-
ня, про яке не можна забувати.
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                                 ВИТЯГ 
     ІЗ СТЕНОГРАМИ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ       

                 УКРАЇНИ ВІД 26 СЕРПНЯ 1991 РОКУ1

Головує Голова Верховної Ради України тов. КРАВЧУК Л.М.2 

ГОЛОВА. Добрий день, товариші. Значить, у нас 15, так.
ХОМЕНКО М.Г. Дзвонили Яворівський, Чепурний, Сухий.
ГОЛОВА. Тобто якщо у нас буде голосування і будуть про-

блеми, то ми будемо по телефону брати у них голос. Зрозуміло? 
Погоджується Президія на таку пропозицію? Прошу проголосу-
вати.  Хто проти? Немає…

ГОЛОВА.  Шановні товариші, у нас сьогодні одне питання на 
засіданні Президії, у всякому разі, так воно вималювалося вчора 
ввечері, коли було знайдено ось цей документ... Я запросив про-
курора. Вчора, коли я одержав документ, я негайно терміново 
надіслав прокуророві з проханням:  прошу вирішити. 

Прокурор порушив кримінальну справу вчора відразу ж 3.  
Я хочу вам його прочитати, цей документ. Документ прийшов 

сюди із Львова. Ось перший. Бачите, він переді мною. Подивіться 
всі уважно: 

«Карточка учета входящих секретних документов». Дата 
18.08.

Не 19-го, я підкреслюю, а 18-го, підпис Тарасенко.  Тарасен-
ко, як я дізнався, це завідуючий загальним відділом Львівського 
обкому партії.

«Краткое содержание документа: «О введении в стране чрез-
вычайного положения». Цього документа у нас немає, є тільки 
картка. Далі йде інший документ. Хто надіслав той документ – 
«О введении в стране чрезвычайного положения» — чорт, ви-
бачте на слові, знає, тому що тут немає ніяких даних. Але то 
якийсь був документ на двох аркушах, 55 экземпляров. Що це 
був за документ?  А ось вже інший документ: «Подлежит воз-
врату» і так далі...  ЦК Компартии Украины. Входящая шиф-
рограмма. Тут написано: товарищу Покальчуку.  Мені сказали, 
що секретар обкому, але я не встиг вияснити, якими питання-
ми він займається. Ознайомити працівників апарату, перших 
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секретарів МК, РК – тобто всіх. А суть документа: «Первым 
секретарям ЦК Компартий союзних республик, рескомов ав-
тономных, крайкомов и обкомов партии. В связи с введением 
чрезвычайного положения примите меры по участию комму-
нистов в их содействии Государственному Комитету по чрез-
вычайному положению в СССР. В практической деятельности 
руководствоваться Конституцией. О Пленуме ЦК и других ме-
роприятиях сообщим дополнительно». 

Тут виникає в мене таке запитання. Коли пишуть: «в связи с 
введением чрезвычайного положения»,  то вже про це знали, що 
воно введене, це «положение».  Інакше треба було б роз’яснити. 
То, мабуть, ці два листи, які були   18-го, і давали вже пояснення. 
Ну, це може тільки так вважати. А може, ні. Я не знаю4. Теперь 
снова входящая шифрограмма, полученная уже 20 августа. Знову 
ж товаришу Покальчуку: організуйте виконання.   Підписав цю 
телеграму секретар ЦК КПРС Шенін. «Первым секретарям ЦК 
Компартий союзных...» и т.д.  «В связи о введением чрезвычайно-
го положення в отдельных местностях просим регулярно инфор-
мировать ЦК КПСС о положении в регионах, о настроении лю-
дей, о принимаемых мерах по наведению порядка и дисциплины, 
о реакции населения на мероприятия Государственного Коми-
тета по чрезвычайному положению в СССР».К этому документу 
подколот документ от ЦК Компартии Украины. Я не знаю, коли 
підготовлений.

МАТВІЄНКО А.С.5  19-го.
ГОЛОВА. 19 серпня. Тобто в той же день, коли і ЦК КПРС.
«Первым секретарям Крымского рескома, обкомов , Киев-

ского горкома Компартии Украины...» Читаю: «В связи с вве-
дением в стране чрезвычайного положения важнейшей задачей 
партийных комитетов является содействие Государственному 
Комитету по чрезвычайному положению в СССР. Во всей прак-
тической деятельности необходимо руководствоваться Консти-
туцией, законами Союза ССР (наші тут не називаються), доку-
ментами, издаваемыми Государственным Комитетом по чрезвы-
чайному положению. Секретариат ЦК Компартии рекомендует: 
оперативно сориентировать партийный актив, народных депу-
татов, руководителей предприятий, колхозов, совхозов, органи-
заций, учреждений на необходимость обеспечить повсеместно 
спокойствие, твердый конституционный порядок и дисциплину, 
четкую бесперебойную работу всех предприятий, организаций и 
служб, от которых зависит жизнедеятельность общества». Немає 
вже проблеми в цьому.

«В этой обстановке важнейшее значение имеет пресечение 
экстремистских настроений, недопущение любых противоза-
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конных действий, которые могут вызвать беспорядки, граждан-
ское неповиновение, повлечь за собой кровопролитие. Всякие 
демонстрации, митинги, манифестации, забастовки должны 
быть исключены. Необходимо широко разъяснять трудящим-
ся положение Закона СССР от 28 марта 1990 года  «О правовом 
режиме чрезвычайного положения», в соответствии с которым 
органы государственной власти, управления могут, в зависимо-
сти от конкретной обстановки, применять весьма  строгие меры 
для обеспечения порядка и спокойствия в тех или иных регионах. 
Нельзя допустить, чтобы где-либо в республике экстремистские, 
безответственные элементы своими безрассудными действиями 
вынудили вооруженные силы, органы внутренних дел и государ-
ственной безопасности прибегнуть к этим мерам.Особенно важно 
не допустить провокационных подстрекательских действий сре-
ди молодежи.Исключительное значение в нынешней обстановке 
имеет обеспечение во всех звеньях четкого производственного 
ритма, организованное  завершение уборки урожая, проведения 
заготовок зерна и другой собираемой  продукции, мобилизация 
для этого всех сил и ресурсов, подготовка производственных и 
жилищно-бытовых объектов к работе в зимних условиях, реши-
тельное пресечение любых преступных проявлений. Во всей ра-
боте следует исходить из того, что сегодня ключевым вопросом 
является сохранение Союза Советских Социалистических Ре-
спублик и  упрочение братских связей со всеми народами нашей 
страны. От этого зависит судьба не только нашего Союзного го-
сударства, но и каждой республики, каждого советского челове-
ка. Любые действия, направленные на подрыв Союза, нарушение 
советских законов, проявления регионального эгоизма должны 
пресекаться. Следует сплачивать все патриотические силы, вы-
ступающие за сохранение единства и целостности Союза, тесно 
сотрудничать с Советами, комсомолом, профсоюзом, женскими, 
ветеранскими и другим массовыми организациями.

Сориентировать руководителей средств массовой информа-
ции на необходимость воздержаться от публикации любых ма-
териалов, которые могут дестабилизировать обстановку. Секре-
тариат ЦК Компартии Украины обращает внимание на то, что 
принимаемые руководством страны по стабилизации обстановки 
и выходу из кризиса меры отвечают настроению подавляющего 
большинства трудящихся и созвучны с принципиальной позици-
ей Компартии Украины. Для вашего сведения сообщаем, что Ка-
бинетом Министров УССР сегодня будут даны указания местным 
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советским органам о порядке применения отдельных положений 
Закона СССР «О правовом режиме чрезвычайного положения».

Просим обеспечить круглосуточное дежурство в партийных 
комитетах секретарей, ответственных работников и оперативно 
информировать  ЦК Компартии Украины об обстановке на ме-
стах. Секретариат ЦК Компартии Украины». 19-го числа. 

Ось так. Хто з вас що знає з цього приводу? От такий, зна-
чить, документ. Він зараз розтиражований, і в Києві, і в інших 
місцях його обговорюють. Настрій і ситуація навколо  партійних 
комітетів, звичайно, дуже гостра, В одних регіонах  більше, в од-
них менше. Але справа така, що ми маємо з цього питання висло-
витись і прийняти рішення.

Хто з членів Президії ?..
МАТВІЄНКО А.С.  Леонід Макарович, є  запитання – то, 

може, їх можна задати? – з приводу того, що ви зачитали. Може, 
прокурору, може тим, хто передав цей документ?

ГОЛОВА. Він же вчора тільки одержав. Давайте запитання 
потім. Отже, цей документ є, знайшли документ. Є підписи. Ми 
маємо щось вирішити. Ми маємо вирішити на якийсь етап, до 
з’ясування, а тоді будуть запитання. Коли Потебенько проведе 
розслідування, тоді стане, мені скаже.

КОЦЮБА О.П.6 У мене до вас, Леоніде Макаровичу, таке за-
питання. Може, ви сьогодні на сесії говорили про це. Це дуже 
суттєве питання; чому не вас, як Голову Верховної  Ради, в першу 
чергу поставили 21-го числа до відома про переворот, а ЦК?  А 
потім з’явилися документи у вас. Чому у Чечеватова не було ва-
шого телефону? Це неправда.

ГОЛОВА. Ви ж зрозумійте. Таке було дійсно, я казав. Якщо 
мене не поставили до відома ні Москва, ні ЦК, то це означало, що 
я цього не повинен був знати. Що тут запитувати? Коли я робив 
доповідь (і це тому, що вчора говорили про річницю  Декларації), 
то сказав, що третій шанс ми маємо використати і мати суверенну 
Україну. Я не хочу зараз бути героєм, але я не міг ходити по вулиці. 
Так, я кажу щиро, як сказав на сесії. О 6.35, вранці,  подзвонив  
мені Чечеватов  і каже: «Леонід Макарович, ви слухаєте радіо?» Я 
швиденько увімкнув радіо, став слухати. По телевізору передають, 
що сталося: в країні введено надзвичайний стан, утворено комітет. 
У мене в кабінеті генерал Варенников.  Я цього не говорив на сесії, 
я знаю, що це за людина. Тим більше, це один з тих, хто підписав 
цю заяву – «Отечество в опасности», і там було прямо сказано, 
що « в стране найдутся те силы, которые способны спасти Отече-



10

ство»…. Але, вибачте, послідовно. Я кажу, що знаю, тому що мені 
сказав Гуренко про це. Тобто він подзвонив мені о 6.35, а Гуренко 
подзвонив о 6.25, це було за десять хвилин. Він мені зразу ж по-
яснив, що подзвонив Гуренку, тому, що знає його телефон, а мого 
телефону не знав. Так мені пояснив Чечеватов.

Тут мене занепокоїла одна річ. Елементарна культура, еле-
ментарна: коли приїжджає хтось із Москви, і сидить в кабінеті, 
тим більше має розмову з Головою Верховної Ради… Варенников 
сам повинен був мені про це сказати, а він навіть не вважав за 
потрібне зі мною говорити по телефону. Він сказав, що Варенни-
ков просить «обязательно с Вами встретиться». Я кажу: «В який 
час?» «Он просит, как можно быстрее». Я міг і о восьмій, я встиг 
би і до восьмої години, але я взяв, як кажуть, люфт. Я хотів по-
чути, що по радіо. Я ж нічого не знаю,  що, де. Я кажу: «Давайте 
о  9 годині».Він каже, що вже пізно, але добре. Я в цей час по-
включав телевізор, радіо, дещо почув.Дзвоню Голушку Миколі 
Михайловичу 7. Бере трубочку син, Саша (я також його трохи 
знаю по Кончі). Де, кажу, батько?  Купається на річці. Це мене 
занепокоїло. Бо коли б Голушко знав про це, він би в цей час не 
купався. Я кажу, що коли батько прийде, нехай мені негайно под-
звонить. Я швиденько привів себе в порядок – і в машину. В ма-
шину дзвонить Єльцин, каже: «Знаєш»? –«Знаю, чув по радіо. Ти, 

– говорю, – знаєш? –«Ничего не знаю, сам тоже узнал по радио. 
Я,  говорит,  нахожусь  уже в Верховном Совете. Что будем де-
лать?» «Единственное, что будем делать, не признавать комитет»,  
«Я тоже за это», »Договорились?»  «Договорились». От вся була 
розмова. А те, що було в кабінеті, я розказав все.

ПИЛИПЧУК  В.М.8  Справа в тім, що після того, як ви про-
читали цю телефонограму, тоді логічною стає поведінка нашого 
Кабінету Міністрів, тобто питання слід ставити ширше  про те, 
що Кабінет Міністрів видав постанову у зв’язку із Зверненням до 
радянського народу Державного комітету по надзвичайному ста-
ну в СРСР.  Видав поза Президією і вами, мабуть. Чи  ні?

ГОЛОВА. Я не знаю ні про яку постанову. Я знаю тільки одне, 
що ми всі тут сиділи. Масик нам доповів, і ми це якось пропусти-
ли мимо….Про постанову Кабінету Міністрів я не знав, не бачив. 
Державний комітет щось намагався пояснити, але неясно….

ПИЛИПЧУК В.М. Я зараз тоді зачитаю...
ГОЛОВА. Масик сказав нам (Ємець там був, він також запам’я-

тав), що вони утворили координаційну групу, і ми всі погодились.
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КОЦЮБА О.П. Тобто Ємець О.І.  все знав і Вас інформував. 
Тоді хтось каже неправду. Хто тоді розігрує цей сценарій?

ГОЛОВА. Треба спочатку одне питання вирішити.
ГОЛОВА. Є документ, я його прочитав. Зараз виступає 

Євтухов, потім виступить Матвієнко.
ЄВТУХОВ В.І.9 Леонід Макарович, ви сказали тільки, що до 

вас підійшли вранці (на сесії це казали) військові. Це може бути 
смішно, але сміх крізь сльози. Там же в цьому документі, що ви 
зачитали, написано: зорієнтувати депутатів-комуністів. Тобто вас 
не зорієнтували і, тепер видно, нікого із нас, членів Президії.

ГОЛОВА. Я був тоді членом Політбюро.
ЄВТУХОВ В.І. Це перше. Друге. Зрозуміло, що тут є два 

аспекти. Перший аспект, що документ, і другий аспект,  що цей 
документ на місцях по-різному виконувався. Тому я б запропо-
нував: там, де з цього документа явно видно, хто (тобто це або 
прізвище, або орган), це повинно бути головою (в такій посадовій 
особі, якщо це підлягає під юрисдикцію голови) звільнення з по-
сади негайно та підлягає порушенню кримінальної оправи. Там, 
де це не явно, мається на увазі пішов циркуляр, а як там на місці, 
як зреагували, то це ще невідомо. Тобто, закінчуючи, щодо пер-
шого документа я пропоную: порушити кримінальну справу про-
ти тих осіб, які до цього мають причетність  конкретно і ясно, це 
без підписів і інше, прокурору республіки. Там, де була реакція 
(ясно і конкретно) органів місцевої влади – це в юрисдикції Голо-
ви.  Він може її змінити, такі повноваження.

Там,  де це  не явно, там, де це можливо і направо і наліво, 
або треба ще розібратися,  органи КПРС опечатали, документи 
збережені, і до закінчення або слідства, або тієї комісії, що ми 
створили, фактично нічого страшного.

МАТВІЄНКО А.С. Можливо, я самий рідкісний тугодум в 
Президії, даруйте за таке олово, але перш ніж приймати рішення. Я 
розумію, що я повинен нести за нього відповідальність. Тому я на-
полягаю, щоб хтось, якщо він знає, дав мені відповідь перед тим, як 
я буду голосувати, на ці питання, що сьогодні є. Якщо нема, то такої 
відповіді немає. Перше. Хто ці документи вилучив, у кого, коли, 
при яких обставинах і, чи не головне, ким ці документи вилучали-
ся? Хто кому доповідав, яких вживалося заходів і ким саме? Нічого 
ж не відомо! Друге. Президія і Верховна Рада України доручили 
правоохоронним органам провести розслідування. Результатів ще 
немає, а хтось дуже спішить,  мабуть, дуже підганяють. Так голосу-
вати не можна. Це не переконливо.
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ГОЛОВА. Звернемося до законників. Є голова Комісії з пи-
тань законодавства і законності Коцюба О.П. і начальник юри-
дичного відділу  Бурчак Ф.Г. 

Слово має Олександр Павлович.
КОЦЮБА О.П. Леоніде Макаровичу! Перш ніж висловити 

свою позицію, прошу відповісти на питання: коли ви кажете чи 
казали правду? Хто ви? Ви заявили, що вийшли з партії,  із членів 
КПРС (точніше Компартії України )  19 серпня І99І року. Це 
правда?

ГОЛОВА. Так, це правда. Я написав заяву про вихід із партії 
19 серпня, коли взнав про події.

КОЦЮБА О.П. А як же ви брали участь 21 і 22 серпня у 
засіданнях Політбюро КПУ — як безпартійний  секретар ЦК 
КПУ,  чи як? 10 Хто ви, пане Кравчук? Кому ви кажете неправду і 
навіщо? 

І таке. Ви зустрічалися 18 серпня з посланцем Єльцина 
Бурбулісом. Зустріч проходила більше двох годин. Про що йшла 
мова? Чому таємно? У чиїх інтересах? Чи не є це авантюрою? 
Україна – велика держава і гідна того, щоб відкрито вести свою 
політику, особливо після прийняття Декларації. У мене немає 
довіри. Дії щодо КПУ  будуть  незаконні. Ми не маємо права таке 
творити. Це — авантюра. Тільки суд може вирішувати. Але тре-
ба провести слідство, виконати рішення ВР. Друге. Де оригінал 
документа і чи є на ньому якась віза, як на тих документах, які 
тут у нас є,  що Шенін підписав і ще ряд підписів?  Третє. Що 
зроблено прокуратурою, чи є додаткова якась інформація, яка 
має  бути, не впливаючи на слідство сьогодні, дана як інформація 
Президії Верховної Ради України? Справа порушена в чому? Я 
так розумію, що вже час пройшов. І четверте. Чи дано доручен-
ня органам КДБ, які підпорядковані  сьогодні Верховній Раді, і 
вони були підпорядковані, і чи є їх інформація з цього приводу? 
Я хотів би нагадати останнє. Що в правовій державі, якщо ми 
таку будуємо, немає потреби тому, кого звинувачують, доказувати 
свою невинність. У нас повинні бути аргументи чітко виважені, 
без всякого сумніву з приводу того, що вони є такими, які дають 
нам підстави сьогодні прийняти з вами відповідальне рішення.

ГОЛОВА. Хто буде виступати? Ємець.
ЄМЕЦЬ О.І.11  У мене вже є підготовлений проект. Пропоную 

прийняти Указ Президії Верховної Ради про тимчасове припинен-
ня діяльності Компартії України в зв’язку з наявністю матеріалів, 



13

що свідчать про можливу участь Компартії України в державному 
перевороті 19–21 серпня І991 року. 

З метою забезпечення  умов розслідування справи, керуючись 
частиною другою статті 7 Конституції УРСР,  Президія Верховної 
Ради України постановляє:

Перше. Припинити діяльність Компартії України до 
розслідування  компетентними органами обставин, пов’язаних з 
державним переворотом  19 –21 серпня І991 року.

Друге. МВС України опечатати всі службові приміщення 
партійних комітетів КПУ і взяти їх під охорону. Забезпечити збе-
реження всіх документів і майна, не допустити їх розкрадання і 
актів вандалізму

ГОЛОВА. Слово має Коцюба. Прошу. Тільки без емоцій, 
Олександре Павловичу.

КОЦЮБА О.П.  Я хочу сказати, що те, що сталося,  це удар в 
спину кожному з нас, це удар в спину суверенітету України. Все 
це так. Але ж між нами... Хіба ми за це боролися? Ми боролися за 
незалежність. Ми боролися за те, щоб Україна стала самостійною 
державою, щоб вийшла на міжнародний рівень. І якщо сьогодні 
мені чи комусь засадять ніж в спину, то я не знаю навіть... Зараз 
покаже розслідування. Я хочу себе запитати і всіх вас, чому ми ко-
жен  раз заложники якоїсь акції? Причому акції не зовнішньої, а 
внутрішньої політики. Роблять це свої і разом з Вами, Леоніде Ма-
каровичу. Ви нещирий. А Ваші дії —  авантюра, бо люди, особливо 
рядові, ні в чому не винні. Для Вас основне влада, а люди  —засіб. 
Я проти такого свавілля. Я вже сказав, що це справа суду. Це безза-
коння. Ми не можемо його творити, зводити до якоїсь акції.

ГОЛОВА. Олександр Павлович, що Ви пропонуєте?
КОЦЮБА О.П. Я пропоную, перше, щоб ми все-таки поста-

вили питання відносно контрольних органів абсолютно чітко. Не 
втратити довіру людей, державу.

Друге. Треба доручити прокурору відсторонити кожного, хто 
може вплинути на слідство, якщо десь виходить той документ. 
Тільки щоб  ми конкретно відсторонили, тому що прокуратура 
має право, розслідуючи справу, якщо будь-яка людина впливає на 
слідство або не дає можливості вести ефективно, відсторонити від 
роботи будь-кого, і ми маємо це право дати. Це наша компетенція. 
Я думаю, що правильно сказав Матвієнко, тому що я теж на слух 
слухав, і приймаємо рішення. Це дуже небезпечно, товариші, 
дуже небезпечно, В мене положення подій не викликає сумніву, 
що зв’язок є. Але який саме, це може сказати слідство. Я думаю, 
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що нам треба приймати Укази. Треба чітко прослідити, що зро-
били. А що, якщо десь на місці чесні комуністи не мають ніякої 
причетності? Чи можемо ми це робити? Чи можемо так діяти? 
Крім того, ми ж не можемо сховати діяльності. Ми працюємо 
вже кілька днів  (що, не видно кожного діяльність?), так само в 
партійних організаціях, так само і в інших місцях. Я думаю, що 
цього не потрібно було б робити, тому що на місцях  це дії людей, в 
документах до рівня райкому — це абсолютно ясно. Якщо ці доку-
менти є,  то вони нікуди не дінуться. Нам треба зберегти державу.

БУРЧАК Ф.Г.12  Я повністю згоден з Олександром Павлови-
чем. Такі питання може вирішувати тільки суд  після того, як буде 
проведено попереднє розслідування. Верховна Рада постановила 
рішення і його треба виконати. Не спішити, не допустити безза-
коння.

КОЦЮБА О.П. Дайте продовжити. Я не завершив своїх 
пропозицій. Указ можна приймати, але в рамках закону, щоб допо-
могти слідству і людям. Через те, я думаю, що тут треба повторити 
те положення, тому що воно відповідає такту* Горбачова відносно 
структури. Тому що Горбачов був і Генеральним секретарем, і Пре-
зидентом. Щоб ми виконали чітко закон, тому що є практика дру-
гого перехльосту. Є факти, що вже готові громити, а ми цього не 
можемо допустити, тому що це орган і в нашому визначенні. Я 
думаю, що нам Указ треба прийняти, але ще раз уточнити його з 
органами правоохоронними. Я  подзвонив в Комітет державної 
безпеки. Голушка не було, був Шама, я спитав, що сталося. Він 
відповів, що чітко не знають. Подзвонив до Василишина, але він у 
відпустці. Потебеньку подзвонив, він теж у відпустці. Ми сьогодні 
повинні, я думаю, Президія, прийняти все, щоб прокуратура, 
міліція і КДБ не допустили жодного відхилення від законності, і 
чітко визначити, які документи, де і в кого  вилучити.  Якщо ми 
дістанемо вказівки, я б хотів, щоб проінформував нас Михайло 
Олексійович сьогодні про те, яку участь українська прокуратура 
бере і в союзному розслідуванні, тому що було заявлено від Ге-
нерального прокурора, що ми повинні заслухати розслідування. 
Чи є контакт нашої прокуратури з цим апаратом органів, які ве-
дуть розслідування у Москві, тому що вони раніше почали, у них 
матеріал накопичився. Лише суворе дотримання законності дасть 
нам можливість зберегти незалежність, спокій у державі та захист 
людей. Тому не треба спішити, Леоніде Макаровичу, і нічого не 
підганяти під власні бажання. Ще раз  попросив би роздати нам 

  *Так у стенограмі.
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проект Указу, який готується, відпрацювати, щоб він був основа-
ний на законності. Це тверда позиція.

ГОЛОВА. Кондратьєв.
КОНДРАТЬЄВ Я.Ю.13  Проект Указу є, зараз потрібно ство-

рити групу, яка сяде і буде відпрацьовувати цей проект Указу.
Ситуація, дійсно, складна, поставила нас всіх в крайню 

ситуацію, тому, я думаю, потрібно вирішувати питання і про при-
пинення діяльності, але ми повинні поставитись до цього дуже 
зважено. Все ж таки, це більше стосується не рядових комуністів, 
а стосується керівного складу. Те, що повинно бути обов’язково 
порушена кримінальна справа і ми повинні тримати її під контро-
лем. Ця ідея повинна бути також, ми повинні мати інформацію, 
тому що ми знову станемо заложниками, не хотілося тоді слухати, 
а ми повинні були кинути депутатську інформацію, ми повинні 
були мати з місця. Крім того, те, що відносно звільнення, треба 
розібратися, і там, де люди винні, вони повинні бути звільнені 
і залежно від рівня вашими повноваженнями, ті повноваження, 
які вам дані. 

Крім того, мені дуже прикро, я ніколи не кривив душею,  і я 
перед членами Президії заявляю про свій вихід із КПУ.

БІЛОБЛОЦЬКИЙ М.П.14  Я ось що хочу сказати. Треба дуже 
зважено підійти до вирішення цього питання. Ось чому. Якщо 
в окремих регіонах, прямо скажемо, це навіть не наші рішення, 
повинні сприйматися позитивно, то в інших регіонах, особливо, 
що стосується сільських, наприклад, райкомів партії і міськкомів 
партії, там складнощі по-іншому. Не однозначно. Я декілька раз 
слухав розмову вашу, Леоніде Макаровичу, і згоден, що хватить 
нам займатися сварками замість діла. І сьогодні я полегшено 
зітхнув з приводу того, що питання вирішилось вже, чи в одну, чи 
в другу сторону. 

Але, скажімо, на якій підставі ми сьогодні на Президії не мо-
жемо це питання вирішити? Я за те, що треба приймати рішення. 
Я був у партії, вийшов з партії, переборов себе чи, може, ще щось. 
Але я вам скажу, що робити це не просто. А якщо ще добавити 
те, що у нас не вистачає взаєморозуміння, але, я скажу, коли ми 
вирішували питання за цим столом по обговоренню заяви, і коли 
я утримався, я думаю, що я висловлюся перед депутатами. Чому я 
не маю права? Коцюба О.П. як Голова Комісії сказав правильно. 

…Моя думка, все ж таки, першим пунктом можна було б записа-
ти те, що Ємець Олександр казав, ви знаєте. Враховуючи те, що 
по перевірених даних по КПУ вскрилися факти, що Секретаріат 
ЦК видав рекомендації в партійні комітети на місцях в підтримку  
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Державного комітету по надзвичайному стану, тим самим пору-
шив Конституцію, доручити прокуророві республіки порушити 
кримінальну справу чи розібратися з цим питанням і з приводу 
цього дати інформацію сесії Верховної Ради.

ГОЛОВА. Вже порушена справа.  Я дав це доручення.
БІЛОБЛОЦЬКИЙ М.П. Друге питання, те, що сьогодні 

воно вже так буде діяти: в одній області так, в іншій області по-
іншому. Тому що рішення нам треба приймати, що на території 
України тимчасово припиняється діяльність Компартії України 
до розгляду цієї справи. І третє.  Я не знаю, може, ви підкажете 
чи хтось інший. Мені здається, що якщо приймати  слово «указ», 
рекомендувати ЦК Компартії України, з врахуванням того, що 
керівництво вирішило те і те, вирішити, що б ми мали від того як 
колективний орган? Приймав рішення не ЦК, а Секретаріат. Яка 
ж думка ЦК? Ми могли б вийти на сесію, мати б відношення ЦК 
до цього факту. Це подія історична.

ГОЛОВА. Я хочу вас попросити ось що. Я ще раз хочу вам на-
гадати, що ми маємо сьогодні прийняти це рішення, яке є у ме-
жах нашої компетенції. Це раз.  Рішення, щоб не порушувалися 
ніякі закони. Це два. Якщо ми почнемо на Президії керуватись 
не законами і доведеними фактами, а тільки емоціями, ми нічого 
з вами не приймемо. Зараз, я ще раз кажу, проживемо ще п’ять 
днів і в нас кількість героїв і кількість людей, які будуть виступа-
ти з міцними словами, буде збільшуватись і збільшуватись. Перш 
за все буде збільшуватись кількість з того, скажімо, лагеря, якщо 
можна так сказати, гулага. З того, де всі найменше говорили тоді, 
коли потрібно було.

Хто ще буде виступати? Будь ласка…
ГОЛОВА. Череп, потім  Дурдинець.
ЧЕРЕП В.І.15   Леонид Макарович, Вы на сессии сказали пра-

вильно, что любой вопрос, любые доводы должны быть аргумен-
тированы. Хорошо, что товарищи сразу вошли в колею и прекра-
тили эти споры и распри, потому что жизнь показала, что время 
идет, многие из нас становятся другими, более подготовленными, 
и в трудную минуту для республики жизнь показала, что мы мо-
жем найти общий язык, вне зависимости от политических взгля-
дов, и это показали последние дни, последняя сессия, когда мы 
приняли акт о независимости. Сегодня вопрос конкретный, и я 
коротко, конкретно скажу, чтобы не повторяться, потому что с 
доводами и выводами многих товарищей я согласен. Вот то, что 
вы в начале сказали, что 18 числа уже в областной комитет Львов-
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ский поступили документы, говорит о том, что ряд должностных 
лиц знали ситуацию, знали  о готовившемся вот таком перево-
роте, вот. Что это дело было запланировано и обидно, конечно, 
что мы вот, Президиум Верховного Совета, являясь органом за-
конодательной власти, не знали ни о чем, и только могли быть 
информированы со средств массовой информации, как и все 
остальные. Теперь я не знаю, вот тут что направил Центральный 
Комитет Компартии Украины шифрограмму на места и в област-
ной комитет партии Львова, я не знаю, проверяли, во все области 
направили или  нет? Это пока неизвестно. Ну, да нам надо точно 
знать и об этом, чтобы не получилось, одно дело  Центральный 
Комитет принял решение, а другое  как исполнить его на местах? 
Чтобы мы огульно не обвинили даже тех руководителей и тех ком-
мунистов, которые просто в этом плане не выполнили решения, 
которые направлены на места. Чтобы мы подошли очень объ-
ективно к каждой судьбе, к каждому коммунисту. Что касается 
сегодня разговора, то уже тот факт, что Комитет неконституци-
онный и органы, которые поддержали его решения, по логике 
должны, конечно, рассматриваться как нарушение Конституции. 
Поэтому я поддерживаю вот на сегодняшний день, значит, то, что 
подготовлен товарищами этот Закон и буду голосовать за приня-
тие этого Закона как линию Президиума на сегодняшний день. 
Еще раз повторяю, я хотел бы, чтобы мы огульно не валили всех в 
кучу. Надо, чтобы компетентные органы, прокуратура в спокой-
ной обстановке, после создания комиссии, смогли разобраться 
и расставить все на свои места, кто причастен, кто виновен, но 
кто просто оказался, как говорится, слепым исполнителем, то это 
другое дело.

ГОЛОВА. Василь Васильович Дурдинець.
ДУРДИНЕЦЬ В.В.16  Я хотів сказати, що позиція в мене є,  я 

її сьогодні висловлював. Я вважаю, що досить конкретні чотири 
питання поставив Анатолій Сергійович, щоб була можливість 
сьогодні з боку прокурора республіки щось застосувати, почути 
відповідь. Той документ, який ви зачитали нам, членам Президії, 
це не офіційний документ, але є підстави, що ви зробили, дору-
чивши прокурору республіки порушити кримінальну справу для 
того, щоб з’ясувати всі обставини, які б дали нам можливість чи 
на Президії прийняти більш солідне рішення. Це друге. І третє.  
Я вважаю, що частина членів Президії вірно акцентує і орієнтує 
наше сьогоднішнє надзвичайне засідання на такий обдуманий, 
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виважений розгляд, щоб ярлики тут не вішати, не приймати 
ніяких крайніх рішень.

Я думаю, буде час, і розслідування покаже, хто займав яку 
позицію. А головне, крім позиції,  і дії. Також це буде дуже важли-
во, щоб визначити також кожного лице із членів Президії і інших 
керівників, посадових осіб. І ще одне, я також підтримую дум-
ку, яка була висловлена, що в республіці, як і тоді, і зараз, і я від 
цього не відмовляюся, і моя лінія і позиція була такою... І тоді, і 
зараз, щоб не перетворити в суцільне беззаконня, такі намаган-
ня і дії уже мали місце в останні дні. Я думаю, вони  недопустимі 
для нашої суверенної України, тим більше проголосували ми акт 
незалежності, і я би вважав, щоб сугубо стояти і діяти на засадах 
законності і правопорядку. Тоді  всім громадянам республіки і 
за її межами, у світі, будуть зрозумілі наші дії. Я б дуже хотів за-
кликати всіх присутніх тут депутатів і членів Президії до цього.І 
останнє. Я вважаю, що проект Указу Президії є основа. Давайте 
зараз обміняємося думками вже по його змісту з тим, щоб прий-
мати відповідне рішення.

ГОЛОВА. Печеров.
ПЕЧЕРОВ А.В.17  Мені важко сьогодні говорити, тому що мені 

здається, що попередній розгляд на першій Президії і зараз може 
бути неправильно зрозумілий і використаний для того, щоб ще 
більше ускладнити ситуацію, яка зараз склалася в Україні. І тому 
я перші питання, які піднімаю, я вважаю, що наші дії повинні 
бути направлені на стабілізацію обстановки. Суть цієї стабілізації 
обстановки полягає в тому,  що ми не повинні кинути темну пля-
му на чесних людей. Окремими діями ми це провокуємо. Напри-
клад, сьогодні був привід для того, щоб визнати недовіру Кабінету 
Міністрів, треба розібратись. Мені відомо, що Тентюк 20 чи 21 раз 
давав вказівку про невиконання розпорядження перерахування 
коштів в союзний бюджет. І тому, якщо він так зробив і його зараз 
також звинуватити, як і всіх, і що робили всі, потрібно розібратись. 
Я з цим згоден, тому що якщо ми візьмемо закон Союзу РСР, який 
у нас діяв на тій Президії, згідно якої діяв Уряд,  всі положення 
про введення надзвичайного стану перераховані в діях Кабінету 
Міністрів, і хто б не був в якому кабінеті, оцю приблизну постано-
ву ще років двадцять в наших умовах будуть переписувати. Тому я 
думаю, що нам не потрібно поспішати. 

Друге. Я думаю, що нам потрібно на Президії, є у нас юристи, 
які дадуть нам змогу діяти тільки в межах закону. Я один зали-
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шивсь проти другого речення у зв’язку з тим, що воно суперечить 
статті другій Закону. Це залишили поза увагою  і організували 
переслідування. Я вважаю, що це неправильно. У зв’язку з цим 
я підтримую проект документа, який Указом нашої Президії буде 
діяти в рамках закону. Цей проект, який наданий, я тут розподільно 
бачу.

ГОЛОВА. Хто ще хоче виступити? А коли перейдемо до тек-
сту,. тоді будемо вносити пропозиції.

ШУЛЬГА М.О.18  Я коротко, буквально декілька слів, оскільки 
вже основні позиції висловлені, я хочу сказати відразу, що я за те, 
щоб нам зараз прийняти цей Указ, але я за те, щоб він був з правової 
точки зору бездоганним в усіх моментах. Треба до нього підійти 
дуже зважено. І я пропоную все ж таки, може, нехай би наші чоти-
ри чи п’ять чоловік зараз хоча б 10 хвилин вони обмінялися, сіли 
разом, тому що коли ми всі разом, то воно може... 10 хвилин, да-
вайте поки що подивимося, щоб був він виважений. І третє, що 
я хочу сказати, товариші. Від того, який ми приймемо цей Указ, 
це буде детонатор або позитивний, або той, що призведе до вибу-
ху, тому що далі ідуть нижчі рівні, і нижчі рівні відповідно будуть 
реагувати на це. І я повторююся, як і інші товариші, не знаю, з 
тієї інформації, що на сьогоднішній час, я також вважаю, що ми 
повинні все робити, щоб був спокій в республіці. Ви знаєте, можна 
повертати потім ці слова проти, що ти займаєш якусь позицію і так 
далі, але я повторюю, що треба нам кроки робити дуже виважені, 
бачити не тільки ось нашу Президію, ЦК, Секретаріат і так далі, 
партійні комітети. Ми на сесії прийняли рішення, але партійні 
комітети, партійні бюро, діють партійні організації в усіх уста-
новах. Ми всі з вами прийшли зараз з дому, від людей, напруга у 
суспільстві дуже велика. Тому давайте робити все по закону, прин-
ципово, але не допустити нагнітання ситуації. І останнє, Леоніде 
Макаровичу: те, що ви сьогодні, наприклад, розповіли зранку, що 
було відоме навіть вам, для мене половини  не було відомо в ті 
дні, коли ми обговорювали. Ми діємо, як сліпі, а від цієї сліпоти 
можна наробити і «наламати дров» дуже багато. Тому я, крім цьо-
го, що ми ось Указ зараз приймаємо, може протокольне рішення 
нам. У нас попереду не менш драматичні, може, дні, а може, вони 
і не будуть, я б радий цьому був. Але ми не знаємо, сидимо тут, не 
знаємо, які там рішення в Москві приймаються, ми не знаємо, як 
буде діяти Росія, і чи нам підтримувати, чи, може, захищатись і т.д. 
Ми повинні мати повну інформацію, яка є..
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МОРОЗ  О.О.19  У мене є глибоке переконання, я думаю, що 
згодом ми всі в цьому переконаємося, що це був точно розра-
хований і добре виконаний удар по партії. Я б хотів сказати, що 
він був абсолютно бездарним в тому моменті, що райкоми партії, 
інші партійні комітети сьогодні владних функцій виконати не мо-
жуть, і це можна тільки робити з позиції тих людей, які відірвані 
від життя, і вони так і зробили. Одначе факт такий, що це поро-
дило настільки глибокі почуття, я розумію, ті почуття у людей до 
комуністів, і це видно було сьогодні по всіх діях в Москві і т.д. Я 
вважаю, що Комуністична партія в тому вигляді, в якому вона була 
до цього, існувати не може. Це абсолютно ясно.   І, безумовно, 
якби керівництво ЦК додумалося, скажімо, ще напередодні сесії 
визначитися в цьому відношенні, і я переконаний, що склад ЦК  
і тоді б розібрався стосовно розпуску кого потрібно і звільнення, 
і реорганізації повністю партії, може, її перейменувати і змінити 
її функції. Але в черговий раз мені про це говорити дуже боляче, 
тому що я зробив усе для того, щоб цього не трапилося. І коли я 
на сесії згадував 20 число, то я ходив до керівництва партії і давав 
проект заяви, який ставить крапки над «і» і не давав  підстави по-
рочити комуністів. І останнє. Ми будемо йти до референдуму про 
незалежність, До виборів президента. Тут є ситуація: комуністи 
і референдум та демократи і референдум. Я скажу потім, яка 
моя думка щодо постанови Президії, але я хотів би вам нагадати 
всім, що якщо буде те, що робилося, скажімо, після сесії, в тому 
відношенні до мене чи моїх товаришів, і це буде продовжуватися 
широко по Україні, то ми провалимо референдум, тому що люди 
будуть налякані не переворотом. Ми сьогодні даємо таку оцінку 
ситуації, а це справді спроба перевороту. Але мова йде про інше, це 
була змова політична —  зміна курсу, і заплямували себе партійні 
структури в цій ситуації. Тому я вважаю, що потрібно прийня-
ти постанову, але в першій графі написав би так:  припинити 
діяльність комітетів Компартії України від ЦК до райкомів включ-
но до визнання участі партійних структур та окремих працівників 
в антикомуністичному перевороті і політичного самовизначення 
членів партії. Справа в тому, що так чи інакше партія ця уже не 
буде такою, як вона є. І тому треба дати можливість не ображати 
почуття тисяч і тисяч порядних, чесних людей. Треба визначитися 
організаційно і не шукати винних там, де їх немає.

ГОЛОВА. Будемо вже виступи завершувати. Дозвольте мені 
просто декілька слів сказати, щоб потім підійти до обговорення 
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документа. Значить, перш за все потрібно кваліфікувати поперед-
ньо, звичайно, до з’ясування повних даних і підтвердження тих да-
них правовими органами, але попередньо можемо кваліфікувати 
участь керівних органів Компартії України в заколоті, держав-
ному перевороті. Участь керівних органів Компартії України, не 
комуністів, а керівних органів. Тому що ми не можемо зараз розпов-
сюджувати цю тезу, що всі комуністи, вся Компартія брала участь, 
тоді це означає трактористи, доярка, механізатори, металург чи 
шахтар. Значить, керівних органів партії. Це підтверджують вже 
документи, тому що надіслали ці документи саме керівні органи 
партії. Друге, що тут абсолютно зрозуміло з тих документів, а що 
стосується, я не можу зараз точно сказати, хай скаже прокуратура, 
чи той документ ЦК  Компартії України є тим, але з цих резолюцій 
видно, що воно там було, а вже документ ЦК КПРС і телеграма 
від Шеніна абсолютно підтверджують, тут немає навіть ніякого 
сумніву, це вже підтверджено, тут уже навіть і розслідування не 
потрібно. Вже сказано про це, і в Москві, і всіма вже сказано. Так 
що тут все ясно. Також ясно і те, що Компартія України є за ста-
тусом складовою частиною КПРС. Раз вона складова частина, 
то ясно, що вона виконує вказівки ЦК КПРС. Ще раз я прошу 
членів Президії прислухатися до цієї думки. Безпосередньо винні 
в перевороті є.  Це ЦК Компартії України, це обкоми, міськкоми, 
райкоми, парткоми. Вони є винуватцями цього. Тут у мене сумніву 
немає,  можете пошматувати мене на шматки.

КОЦЮБА  О.П. Зупиніться, Леоніде Макаровичу, схаменіться 
і заспокойтесь. Так доля людей не вирішується. Може, ви так 
звикли і, може, все тому так і сталося, бо таких, як ви, багато за-
раз з’явилося.

ГОЛОВА. Олександре Павловичу, не заважайте. Я не хочу ска-
зати,  що всі в однаковій мірі. Одні зробили все для того, щоб вже 19 
заявити про свою відданість, приймали рішення, постанови. Інші 
вичікували. Інші, може, протестували, але мовчали, тому що їх так 
виховали за роки, що треба мовчати. Значить, Компартія України 
не була і не є, це все формально. Я хочу вам сказати, може, більше 
знаю, що все робиться для того, щоб вона стала самостійною. Я 
особисто про це  на  пленумі і на з’їзді говорив, але консерватори, 
в тому числі і керівництво, були категорично проти тих дій: тільки 
єдність, тільки щільність, тільки обгрунтування. І це правда. Це 
абсолютна правда. Мова йде про досить серйозні справи. Тепер 
будуть одні робити спробу стати героями, а ще одні будуть роби-
ти спробу замести сліди, спалити, знищити і вийти сухими з цієї 
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води. Але все має бути по закону. Якщо ми десь тут, в цей страш-
ний час, який переживаємо, ми, Президія, кожен член Президії, 
Верховна Рада не буде робити правку законів і порушувати закон, 
якщо потрібно... Давайте додамо в закон, вставимо в закон, щоб 
люди знали, що ми можемо. То була біда на одній хвилі, а тепер 
вже на іншій хвилі біда. 

Я підтримую в тій частині Мороза, що нам належить зробити 
головне. А головне у нас сьогодні — незалежна Україна. Попере-
ду референдум. Як це зараз в душі, так і буде. Там це буде зовсім 
таємне, тоді ми зможемо врахувати. Найголовніше це. Розумієте? 
Тому що коли ми дійсно станемо так володіти, щоб світ побачив, 
що ми повністю самостійні, почнеться життя з визнанням нас у 
світі за всіма нормами. Це буде починатися розвиватися на зовсім 
іншій, державній основі. Ви розумієте, в кожного у душі щось ще-
мить, кожен десь був притиснутий, хтось ображений. І зараз, я 
просто прошу вас, не потрібно один одного ображати. 

Скажіть, будь ласка, хто тут з членів Президії, тільки чесно, не 
був членом КПРС?  Один Лесь Степанович. От вам і все. Це за все 
говорить. Хто раніше, хто пізніше, хто дійшов до того. Але це було 
страшне життя, і всі в ньому брали участь.

Якщо ми зараз почнемо в історії все піднімати, але коли було 
ясно, що стався переворот, то тут треба подумати про довіру. І якщо 
хтось її не має, то це зовсім не означає, що треба себе розривати на 
шматки або розпинати на деревах. Людина має сама подумати, чи 
можна в цій ситуації мати довіру від народу. Якщо її не буде, то всі 
спроби щось зробити нічого не дадуть. В нас ще одна ситуація є.  
Кажуть, чого ми на сесії не вирішили цього питання?  От сьогодні 
ми зібрали на сесію, ми все вирішили, тому що є вже документи. 
Тоді їх не було. І ви бачите, як проголосували за те, що запропо-
нував Гриньов? Проголосували за ту постанову. Значить, треба ро-
бити все, коли є для цього громадська думка, коли психологічно і 
душевно дозріло це питання. Чим ми пов’язані з вами? Верховна 
Рада не прийняла. А ми маємо прийняти? Я підтримую те, що ми 
прийняли. Але як би я запропонував?

Я б запропонував так. Оскільки ми пов’язані з Верховною Ра-
дою, щоб ми і її не поставили і себе не поставили в скрутне ста-
новище, і щоб ми під одну «гребінку» не поставили всіх членів 
КПРС, написати так:  «Указ Президії Верховної  Ради України про 
припинення діяльності керівних органів Компартії України».

В зв’язку з наявністю матеріалів, що свідчать про можливу 
участь керівних органів (це в нас є)  Компартії України у дер-
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жавному перевороті, з метою забезпечення умов розслідування 
справи, керуючись частиною 2 статті 7, Президія Верховної 
Ради постановляє: припинити діяльність ЦК, Кримського ре-
скому, обкомів, міськкомів, райкомів партії, парткомів з правами 
райкому Компартії України до розслідування компетентними ор-
ганами обставин, пов’язаних з державним переворотом, що став-
ся, МВС України опечатати всі службові приміщення, які вони в 
них є, партійних комітетів КПУ, взяти їх під охорону….

МАТВІЄНКО А.С. Можна по процедурі? Дозвольте внести 
пропозицію. Щоб зараз не вести суперечки, зібрати групу з 4 
чоловік. Всім, у кого є зауваження, здати і опрацювати.

КОЦЮБА О.П. Груповщину ми вже маємо. Є конституційні 
органи: Верховна Рада, яка винесла рішення. Є постійні Комісії 
Верховної Ради. Все це конституційні органи. Які ще можуть бути 
групи? Хто визначив їх статус? Які може мати повноваження ця 
група? Це, вибачте, нездорове марево політично хворобливих лю-
дей. Це перше.

Друге. Будь-які слідчі групи, вибачте, комісії, може признача-
ти лише Верховна Рада після обговорення у відповідних Комісіях.  
Я вже неодноразово говорив. Такі  дії —це брудна авантюра, 
замішана на такій же брудній політиці. Леонід Макарович, м’яко 
кажучи, заривається, виконує якусь місію за домовленістю. Ви  
не відверті, Леоніде Макаровичу, а тому викручуєте руки членам 
Президії з допомогою тих, хто виконує замовлення та рветься до 
їм бажаного реваншу.

ГОЛОВА. Олександре Павловичу! Прошу, сідайте. Ви вже 
все сказали. Не дратуйте і не забирайте часу...Не треба, не буде-
мо... Я маю свою позицію, як Голова. У мене теж... Добре. Але 
я висловив свою принципову позицію до сесії. До сесії буде до-
ручено комісії, яку  зараз ми утворимо, і на сесію,  пропоную, 
щоб Президія внесла постанову про припинення діяльності 
Компартії України.  Це буде правильне питання, тому що зараз 
рядові комуністи не впливають на ситуацію. Впливають ті лю-                                                                                                                                              
ди, які сидять в цих комітетах….

МАТВІЄНКО А.С. Чим я керуюсь своєю поправкою до вне-
сеного проекту?

Перше, що якщо керівні органи будь-якої партії допустили 
антиконституційні заходи, то згідно цього закону, який ми по-
силали, це і є право припинити діяльність цієї партії. Тому зараз 
називати комітет і керівні органи, я вважаю, недоцільно, я хотів 
би запропонувати все-таки погодитися з назвою, хіба що для ба-
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лансування якоїсь поваги до рядових комуністів записати сло-
во «тимчасове», так, як написано, воно, може, й зайве, скажімо, 
оскільки воно випливає з того, що ми будемо приймати рішення 
після розслідування, але слово «тимчасове» дає можливість все-
таки повільно перейти до якогось вирішення проблеми. Я вва-
жаю, що Компартію України не врятує вже нічого. 

 Я пропоную назву «Про тимчасове припинення діяльності 
Компартії України».

Що стосується першого, преамбули. Крім сказаного, я вва-
жав би зайвим писати сьогодні, що свідчить про можливу, тому 
що якщо про можливу, то це невизначеність, яка дає нам право 
приймати рішення. У нас або є документи, або у нас їх немає. Я 
можу до будь-кого прийти і сказати, що я свідчу про можливу 
твою участь, я хочу тебе заарештувати. Тому я вважаю, що сло-
во «можливе» є зайвим в цьому документі. У зв’язку з наявністю 
матеріалів, що свідчать. А якраз ви самі свідчите, що такі матеріали 
є, наскільки я розумію, що і прокурор це підтримав, я прошу слово 
«можливе» забрати.  Але не просто участь Компартії України, тому 
я пропоную записати чітко:  «Про участь ЦК Компартії України, 
партійних комітетів на місцях», тому що так є. 

Я вважав би, що ЦК слід виділити, оскільки ЦК сьогодні є 
прямим організатором того, що сталося, і не виділяти структур.

КОЦЮБА О.П. Шановні члени Президії, товариші! Задумай-
теся, що твориться, на кого ми перетворюємося. Ми займаємося 
самоїдством.

ГОЛОВА. Я Вам слова не надавав.  Сідайте. Я ще раз хочу 
сказати, треба скоординуватися з тими пропозиціями, які б чітко 
висловили позицію нашої Президії до рядових комуністів, до лю-
дей, які не причетні до цього всього, щоб не цькували їх, а було 
нормальне життя нашої суверенної держави.

ПОТЕБЕНЬКО М.О.20 Я хочу сказати, поки що до 
сьогоднішнього дня  право приймати документи належить нам. 
Голова Комісії Коцюба О.П. правильно. Давайте ми сьогодні виз-
начимося. Що стосується ЦК, то при прийнятті цього рішення 
був хтось з Президії. Якщо інші органи будуть приймати первинні 
документи, вони будуть відштовхуватися від керівних органів, 
працівників на місцях. Можна доручити виконкомам, щоб 
прийняли документи. Прошу…   Те, що ми сьогодні говоримо, 
встановлюємо норми. Тому що те, що ми сьогодні говоримо, пе-
редати членам комісії..
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ЄМЕЦЬ О.І.  Леоніде Макаровичу, якщо зачитати, то я готовий.
«Указ Президії Верховної Ради України про тимчасове при-

пинення діяльності Компартії України».    Назва.
«У зв’язку з наявністю матеріалів, що свідчать про участь 

органів Компартії України в державному перевороті 19–21 серп-
ня 1991 року, з метою забезпечення умов розслідування справи та 
стабілізації суспільно-політичної ситуації, керуючись частиною 
другою статті 7 Конституції Української РСР, Президія Верховної 
Ради України постановляє:

Перше. Припинити діяльність Компартії України до остаточ-
ного розслідування обставин, пов’язаних з державним переворо-
том 19—21 серпня І991 року.

ГОЛОВА. Давайте проголосуємо за основу. Я повторюю, це 
слово «тимчасове» знімає оце, що ми сумнівались. Хто запропо-
нував «тимчасове»?

МАТВІЄНКО А.С.  Я.
ГОЛОВА. Спочатку проголосуємо за основу, а потім все буде-

мо доповнювати. Хто за те, щоб прийняти такий проект за основу, 
прошу проголосувати. Хто проти? — Пилипчук.

ГОЛОВА. Тоді будемо обговорювати. Назва. Тепер хто за те 
формулювання, яке запропонувала група на чолі з Ємцем. Прошу 
проголосувати.

ЄМЕЦЬ О.І. Про тимчасове припинення діяльності Компартії 
України.

ГОЛОВА. Один, два, три... 18. «Проти» — той же один! Хто 
проти — Пилипчук. І «за», і «проти». За першу – «за», за другу – 
«проти».

ЄМЕЦЬ О.І. Перший абзац. «У зв’язку з наявністю матеріалів, 
що свідчать про участь органів Компартії України у державному 
перевороті 19—21 серпня 1991 року, з метою забезпечення умов 
розслідування справи та стабілізації суспільно-політичної ситуації, 
керуючись частиною другою статті 7 Конституції Української РСР, 
Президія Верховної Ради України постановляє:» Комісія одного-
лосно пропонує цей варіант.

ГОЛОВА. Я (шум) бажаю, щоб тут був переворот*.
Хто за те, що прочитав нам Олександр Іванович, прошу про-

голосувати.
Одноголосно.

 * Так у стенограмі.
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                                            ВИТЯГ
      ІЗ СТЕНОГРАМИ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ

                  УКРАЇНИ ВІД 30 СЕРПНЯ 1991 РОКУ21

КРАВЧУК Л.М. Наступне питання. Давайте ми висновки  
комісії послухаємо,  Президії Верховної  Ради, Гайсинського. Будь 
ласка. 

ГАЙСИНСЬКИЙ Ю. О.22  Уважаемые члены Президиума, ко-
миссия провела несколько заседаний, на  которых были заслуша-
ны с стенографированием показаний обьяснения.  Обьяснения  
дали первый секретарь ЦК Компартии Украины Гуренко, секре-
тарь ЦК Острожинский, Листов 23,   зав. общим отделом Матве-
ев, шифровальщик, консультант общего отдела Лапко, первый 
вице-премьер Масик, Председатель КГБ Украины Голушко, Ми-
нистр внутренних дел Василишин.  Зафиксированы документы, 
часть которых передана членам Президиума. Дана  оценка всем 
собранным доказательствам. Я бы разделил нашу работу на  3 сто-
роны. Фактические доказательства и их оценка, и юридическая 
процедура. 

С точки зрения фактической стороны дела те документы, ко-
торые были изъяты, часть была изъята Прокуратурой при выемке 
в  ЦК Компартии Украины, один документ, состоящий из трех 
листов, изъят при осмотре Львовского обкома партии. Установ-
лено, что 19 августа этого года по получении шифровки, шиф-
ротелеграммы за подписью секретаря  ЦК КПСС, о поддержке 
Государственного комитета по чрезвычайному положению Се-
кретариат ЦК Компартии Украины, который собрался в составе 
Гуренко, Острожинского и Савченко, стоит также подпись Хар-
ченко, приехавшего позже, направил  на места, во все обкомы 
партии, в Крым, Киевскому горкому партии шифротелеграмму с 
предложением поддержать действия Государственного комитета  
по чрезвычайному положению. Эти документы у членов Прези-
диума есть. 

На следующий день первый секретарь ЦК Компартии Украи-
ны Гуренко дал указание отозвать из всех обкомов, Крыма и Кие-
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ва эти документы, и по его указанию 22 августа все они были  уни-
чтожены . И во Львове был изъят не оригинал документа, а его 
ксерокопия24 .  

Я ссылаюсь на объяснения первого секретаря ЦК, потому что 
остальные члены ЦК объяснили невразумительно. Но выясни-
лось, что после этого собрались все секретари, когда положение 
уже менялось, и решили составить другое письмо. Потом мы вы-
яснили, что это письмо было просто написано, оно зашифровано, 
фактически никуда не отправлялось, а лежало в материалах ЦК  
только для того, чтобы, зная, что будет расследование, оно было 
изъято и показано. У вас тоже этот документ имеется. Фактиче-
ски, хотя там и написано «3ашифровать. Зав.общим отделом», 
фактически у нас нет данных, что оно направлялось. Во всяком 
случае, тот текст, который были передан вначале, был изъят и 
уничтожен. 

Учитывая, что все эти данные дают основание считать, что 
руководство ЦК Компартии Украины в лице его Секретариата 
поддержало своим письмом действия ГКЧП, то есть незаконного, 
антиконституционного образования, то, что руководство ЦК это 
сделало, сомнений не вызвало. 

Что касается юридической процедуры решения вопроса о 
судьбе партии в дальнейшем, персональная ответственность 
должностных лиц будет решена после более подробного изучения 
документов, более подробных объяснений различных должност-
ных лиц.  Уже сейчас можно сказать, что юридическая процедура 
этого вопроса изложена  в выводах, которые вам переданы. 

А процедура такова. К такому выводу пришли и все члены 
комиссии, 15 человек, две третьих. Собственно, все присут-
ствующие на заседании проголосовали «за». «Против» не было 
никого, и никто не воздержался. Юридическая процедура та-
кова, учитывая, что, да и раньше, собственно говоря, статья 71  
Конституции Украины в редакции от 29 ноября прошлого года 
говорила о верховенстве республиканских законов. И в связи с 
провозглашением 24 августа Верховным Советом  Акта о неза-
висимости Украины и действия на ее территории только Кон-
ституции и законов Украины и учитывая, что закон, который бы 
регулировал деятельность политических партий и обществен-
ных организаций на Украине, пока еще не принят, в данном слу-
чае может быть применена как норма прямого действия статья  
7 Конституции Украины, которая говорит о том, что политиче-
ские партии должны действовать в рамках Конституции и зако-
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нов республики.  Поэтому мы считаем правильным применить 
в соответствии с пунктом 6 статьи 6 Конституции решение о за-
прещении деятельности Компартии Украины. И учитывая, что в 
период между сессиями эти вопросы решает Президиум Верхов-
ного Совета, такие предложения и рекомендации Президиуму и 
направили. 

КРАВЧУК Л.М. 3апитання, будь ласка.  Яворівський. 
ЯВОРІВСЬКИЙ В.О. 25 Я просто для себе хочу з’ясувати. Що, 

цей документ, який  ось перед нами лежить від  Ceкpeтapiaтy ЦК 
Компартії  України? Ви сказали так, що Секретаріат звернувся, 
я записав собі: «с предложением» до обласних комітетів. Чи це 
неточність, чи я просто, може, юридично не точно. Тут же ска-
зано: «В связи с введением в стране чрезвычайного положения и 
важнейшие задачи». Я просто не думаю, що  це «предложение». 
Це директива. 

ГАЙСИНСЬКИЙ Ю. О. Я оговорился. Но учитывая, что у вас 
лежит полный текст этого письма, каждый может его прочесть. 

 ЯВОРІВСЬКИЙ В.О. І друге питания. Кого не було з членів 
комісії?  Якщо можна, то скільки, щоб ми мали розстановку сил в 
комісії. Оскільки там і більшість, і меншість, то можна було б — з  
яких причин. 

ГАЙСИНСЬКИЙ Ю. О.  Преднамеренно никто не отсут-
ствовал. Не было Демидова, Виноградского, Череповича, Козина, 
двух депутатов Союза, они вообще не приезжали, как и Демидов,  
Виноградский был только на первом заседании, а потом заболел. 
Ершов был на первом заседании только. 

КРАВЧУК Л.М. Я хочу  тільки одне запитання, воно прин-
ципове, мені здається. Оцей текст Секретаріату, який тут на трьох 
сторінках, його визнали секретарі? 

ГАЙСИНСЬКИЙ Ю. О. Його визнав перший секретар 
Компартії України і підтвердив, що цей текст передавав в обком 
зав.загальним віддiлом Матвєєв, шифровальник Лапко. 

КРАВЧУК Л.М. Будь ласка, Дмитро Васильович.
ПАВЛИЧКО Д.В.26  Чи визнали керівники колишнього ЦК 

Компартії України, що вони порушили і наш указ, який був вида-
ний 26 серпня, і вони провели, як це написала газета, підпільний 
пленум ЦК КПУ?

ГАЙСИНСЬКИЙ Ю.О. Ні, цього вони не визнали. Пер-
ший секретар ЦК Гуренко сказав, що він не знав про указ, який 
Президія Верховної Ради прийняла, але це визнав і зав.загальним 
відділом, і те, що було опубліковано в пресі, зокрема Важко,27 член 
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ЦК Компартії України говорить про те, що про прийняття Указу 
про тимчасове припинення діяльності Компартії знали, і Пленум 
проводився, це підкреслювалося, підпільно. Це все зрозуміло, 
ясно, хоч цього і не було визнано.

КРАВЧУК Л.М. В розвиток того запитання, яке Дмитро Ва-
сильович задав. Тут написано, що не визнав рішення Президії, за-
кликав комуністів добиватися скасування цього рішення. А такі 
документи у нас є?

ГАЙСИНСЬКИЙ Ю.О. Є тільки рішення Пленуму, яке 
опубліковано в пресі.

КРАВЧУК Л.М. Це рішення визнає керівництво?
ГАЙСИНСЬКИЙ Ю.О  Керівництво Президії Верховної 

Ради?
КРАВЧУК Л.М. Ні, ні, ЦК.
ГАЙСИНСЬКИЙ Ю.О. Визнає, так.
КРАВЧУК Л.М. Ще одне запитання до вас, принципове. 

Коли проходив Пленум, хто може сказати?
ГАЙСИНСЬКИЙ Ю.О.  26-го.
КРАВЧУК Л.М. Коли початок?
ГАЙСИНСЬКИЙ Ю.О. У другій половині дня. Сейчас я вам  

скажу точно. Десь від І5-ї до І8-ї години.
КРАВЧУК Л.М. Я чого це питаю, тому що наше рішення було 

прийняте о 14 годині 30 хвилин, тобто вже проводилось після 
прийняття рішення. Так?

З ЗАЛУ. Я не знаю.
КРАВЧУК Л.М. Я просто запитую. Тому що, може, цей день, 

це треба тут не зразу звинувачувати. Тому що рішення ми не 
публікували.

ГАЙСИНСЬКИЙ Ю.О. Ну, це підпільний був,  чого тоді 
підпільний пленум проводити, якщо не знали?

КРАВЧУК Л.М. Ясно. Щоб члени Президії все знали.
БОЙКО І.Г.28. Юрій Олександрович трошки помилився. Я 

цитую своє запитання і відповідь Станіслава Івановича, можна 
перевірити, все записувалось на плівку. Я запитав: «Коли ви про-
водили свій Пленум і таке виносили рішення, чи знали ви про 
рішення Президії?». Він сказав: «На той час Президії ще не було, 
але я був впевнений, що Президія прийме тільки таке рішення», 

–так він відповів. – «Тому ми і ставили це питання на обговорен-
ня».

СМЕТАНІН В. І.29  И еще одно дополнение, чтобы не было 
недоразумений. На мой вопрос секретарю ЦК: «С какой целью 
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собрался Пленум 26 августа?»  ответ, это есть в стенограмме,   «Мы 
узнали о том, что Президиум принимает решение о приостановле-
нии нашей деятельности,  и должны были обсудить этот вопрос».   

КРАВЧУК Л.М. Ще запитання.Будь ласка, Валерій Іванович, 
потім  Олександр Іванович.

ЧЕРЕП В.І. Тут є акт  російською мовою від  22 августа. «На-
стоящий акт составлен в том, что сего числа в установленном 
порядке уничтожено (перечисляется): входящие шифрограммы, 
которые получены из нижеследующих обкомов партии (тут пере-
чень)». Это надо понимать так, что те шифрограммы,  которые 
пошли из ЦК туда, были возвращены и уничтожены.

ГАЙСИНСЬКИЙ Ю.О. Это признал первый секретарь ЦК.
ЧЕРЕП В.І. Это такая практика или это исключение?
ГАЙСИНСЬКИЙ Ю.О. Это единственный случай. По край-

ней мере, как зав.общим отделом Матвеев сказал, за годы его ра-
боты это единственный случай и такое быстрое уничтожение, во-
обще первый случай отзыва и уничтожения30. 

КРАВЧУК Л.М. Давайте послухаємо секретаря ЦК.
ЛІСОВЕНКО В.Т. У мене є запитання до Юрія Олександро-

вича. Ви проводили розслідування і зробили дуже тяжкий вирок. 
Чому ви, ведучи розслідування як юрист не попросили документ, 
постанову Пленуму? Я хочу вам сказати, почекайте, почекайте.

КРАВЧУК Л.М. Людина говорить, не перебивайте.
ЛІСОВЕНКО В.Т. Постанова пленуму, яка опублікована в 

газеті, у нашій газеті «Голос України», то один із варіантів. Там 
було дуже багато варіантів постанови. Він не відпрацьований і 
ніким не підписаний. І я не звинувачую газету, редакцію, колек-
тив, навпаки приношу вибачення, що їм дали такий варіант, тому 
що це в такому поспіху робилося. Ніхто не хотів друкувати цієї 
постанови, посилаючись на те, що їм за це буде дуже погано. Тому 
в мене таке запитання. Як можна було зробити висновок, не маю-
чи на руках ніякого офіційного документа про рішення, яке було 
прийнято на Пленумі ЦК?

ГАЙСИНСЬКИЙ Ю.О. Я вважаю, що достатньо тих фактів 
про підтримку путчу, що і без рішення підпільного пленуму можна 
було рекомендувати Президії Верховної Ради приймати рішення 
про припинення діяльності Компартії України.

ЛІСОВЕНКО В.Т. Ще запитання. Скажіть,будь ласка, хто 
визначив ступінь вини Компартії України і її керівників?     

ШУМ У ЗАЛI.
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ГАЙСИНСЬКИЙ Ю. О. Повторiть,  будь ласка. 
ЛІСОВЕНКО В.Т. Хто визначив ступiнь вини для прийняття 

такого рішення?  
ГАЙСИНСЬКИЙ Ю. О. Ступiнь вини – такий термін може 

стосуватися тiльки фiзичних  «особ», громадян. 
КРАВЧУК Л.М. Говори російською мовою. У тебе краще 

получається. 
ГАЙСИНСЬКИЙ Ю. О.  Только граждан или физических 

лиц. Что касается степени вины партии, общественных органи-
заций, то, конечно, тут нет такой степени:  больше, меньше. Тут 
принципиально решается вопрос: может она действовать или не 
может, соответствует ее деятельность Конституции, нарушала она 
законы или не нарушала? Вот, собственно говоря, один вопрос. 
А степень вины больше, меньше – это в данном случае не имеет 
значения. 

ЛІСОВЕНКО В.Т. А хто може винести такий вирок тоді?  Не 
як до фiзичної особи, як до партії? 

ГАЙСИНСЬКИЙ Ю. О. В данном случае, по мнению комис-
сии, мы такие рекомендации передаем Президиуму Верховного 
Совета, этот вопрос может решить Президиум Верховного Совета. 

ЛІСОВЕНКО В.Т. А що, в нас змiнена Конституцiя? Там на-
писано так, що це може зробити суд, і тільки суд. 

ГАЙСИНСЬКИЙ Ю. О. В  Констигуции ничего на этот счет 
не сказано. В союзном законе говорится об общественных орга-
низациях, но он не действует у нас, потому что, во-первых, даже 
если не считать, что после 24, тут сомнений вообще никаких нет, 
что не действует. А во-вторых, у нас с ноября прошлого года опре-
делено Конституцией верховенство республиканских законов. 
Но механизм принятия, действия союзных законов на террито-
рии Украины не был определен. Поэтому в данном, конкретном 
случае Президиум Верховного Совета Украины может принять 
решение, не обращаясь в суды. 

ЛІСОВЕНКО В.Т. Керуючись статтею? 
ГАЙСИНСЬКИЙ Ю. О. Статья 7 Конституции Украины и 

статья 106,  пункты 3-й и 6-й Конституции Украины. 
ЛІСОВЕНКО В.Т. Якщо записано в cтaтті, тут потрібно до-

вести, винна партiя чи не винна? Хто довів це? Комiсiя?
ГАЙСИНСЬКИЙ Ю. О.  Да. 
ЛІСОВЕНКО В.Т. У комісії вci зацікавлені особи. Як може су-

дити  противник свого противника?  Якщо комісію й утворювати, 
то, мабуть , її потрібно було створювати з нейтральних депутатів. 
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ГАЙСИНСЬКИЙ Ю. О. Значит, я хотел бы так ответитъ на 
этот вопрос. Понимаете, можно судить – противники члены ко-
миссии Компартии или не противники — это вопрос уже такой. 
Может быть. 

ЛІСОВЕНКО В.Т. Більшість. Я не сказав «противники». 
ГАЙСИНСЬКИЙ Ю. О. Я хочу только сказать вот что. Вы 

говорите о личностях, но не говорите о фактах, которые я при-
вел. И о фактах отправки шифротелеграммы, в которой дано пря-
мое указание поддержать ГКЧП,  более того, цитируется просто 
та шифротелеграмма, которая получена из ЦК КПСС. Там со-
впадение полное. То есть полная поддержка путчистов была. Вы 
оценки почему-то не даете этим фактам, которые изложены, а 
говорите о личностях членов комиссии. Я думаю, уверен, не то 
что думаю, что все члены комиссии пытались максимально объ-
ективно и взвешенно решить этот вопрос и дать оценку собран-
ным доказательствам.  Мы посчитали, что их настолько много и 
достаточно, что мы можем передать эти все материалы на заседа-
ние Президиума. 

ЛІСОВЕНКО В.Т. Скажiть, будь ласка, 24 серпня була 
прийнята постанова Верховної Ради, де був записаний пункт: 
«Вiдповiдним органам провести перевірку дiяльностi посадо-
вих осіб органiв влади, управління, громадських об’єднань». Це, 
мається на увазi, відповідним органам, я так розумiю, Верхов-
ного Суду, Прокуратурі , Mіністерству  внутрішніх справ i КДБ? 
Інших у нас відповідних органів немає, які  б могли розслідувати. 
Що  «визвало» за один день, змінилося за один день, що Президiя 
Верховної Ради відмінила i створила таку комісію? Відмінила 
рішення Верховної Ради,  не проаналізувавши. 

ГАЙСИНСЬКИЙ Ю. О.  Эта тема была уже на заседании 
Президиума. И мы решили этот вопрос. Не мы решили, извини-
те, это решил Президиум Верховного Совета о том, что такую ко-
миссию необходимо образовать. Речь идет о том, что комиссии 
Президиума Верховного Совета существуют, и их много. И были 
они раньше. Никто не сомневался в том, что они есть. Поэтому 
ничего страшного я не вижу в том, что их много, я повторяю, они 
действуют, что создана такая комиссия. Сочли в условиях, когда 
речь шла о существовании или несуществовании конституцион-
ного строя на Украине, действующих законно избранных органов 
власти, создать такую депутатскую комиссию, которая могла бы 
дать оценку руководству республики, втянутому в заговор с целью 
захвата власти. 
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КPАВЧУК Л.М. Так, ще запитання, будь ласка. 
KOНДPATЬЄB Я.Ю. У меня к вам вопрос, к вам как к предсе-

дателю комиссии. Вы изучили деятельность центрального органа 
–ЦК. И делаете вывод о всей партии, всех партийных организаци-
ях. Достаточно ли у вас данных, потому что ЦК – это  еще не вся 
партия, достаточно ли у вас данных, чтобы сделать такой вывод о 
всей партии? Это первый вопрос. 

Второй вопрос. Нет ли у Вас сведений о том, что  на террито-
рии Украины есть партийные организации, которые не подчини-
лись путчистам? 

ГАЙСИНСЬКИЙ Ю.О.  Начну с последнего.  Есть сведения, 
что ни одна партийная организация не выступила против путчи-
стов. То есть то, что выполняли указания, инструкции, директивы 
ЦК, исполнение была четким. Более того, у нас есть документы, в 
частности, решение Львовского обкома партии, оригиналы этого 
решения, копии имеются, но просто не все документы переданы 
членам Президиума, о том, что принято к исполнению и направ-
лено на места. Есть решения Бродовского райкома партии Львов-
ской области, который тоже принял  соответствующее решение. 
То есть то, что данные о том, что все партийные организации, или, 
по крайней мере, те, которые у нас здесь исполняли решения, но 
ни одна партийная организация не выступила против,  в этом у 
нас никакого сомнения нет. 

КОНДРАТЬЕВ Я.Ю. В этом документе этого не сказано, в 
этом документе этого нет. 

ГАЙСИНСЬКИЙ Ю. О. Возможно, в этом документе этого 
нет, но я считаю, что ЦК партии несет полную ответственность за 
действия всей партии. Это избранный по уставу орган руковод-
ства, поэтому кто же тогда будет нести ответственность? Райком 
партии какой-то? Да если бы даже были райкомы, которые бы 
выступили против, то ответственность за всю партию несет, безу-
словно, Центральный Комитет. 

КРАВЧУК Л.М. Ще є запитання? Будь ласка. 
КОЦЮБА О. П. Скажіть , будь ласка, я так зрозумів з вашої 

вiдповiдi на це запитання,  що текст ототожнює з  ЦК КПРС i  ЦК 
Компартiї України? 

ГАЙСИНСЬКИЙ Ю. О. Вот у меня в руках документ, тут на-
писано, что все секретари ЦК и заведующие отделами ознаком-
лены. Значит, в связи с введением чрезвычайного положения эта 
шифротелеграмма за подписью секретаря ЦК КПСС. В связи с 
введением чрезвычайного положения примите меры по участию 
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коммунистов в содействии Государственному комитету по чрез-
вычайному положению. В практической  деятельносги руковод-
ствоваться Конституцией Союза ССР. Почти дословно говорится, 
только еще больше говорится в этом письме Секретариата ЦК 
Компартии Украины, только более подробно, с инструкцией, с 
директивами коммунистам. Вот эти два текста можно сравнить. 
Тут написано, что товарищ Гуренко ознакомил с текстом шиф-
ротелеграммы товарищей Гринцова, Острожинского, Савченко, 
Стрелу, Продана, Крючкова.

TAНЮK Л.С.31  Подтвердился ли факт письма, отправленно-
го из Киева во Львов 18-ro числа? 

ГАЙСИНСЬКИЙ Ю. О. Нет, это не подтвердилось.
Я сегодня разговаривал с заместителем прокурора республи-

ки Даниленко. Вчера допрашивался зав. общим отделом Львов-
ского обкома партии Tapaceнко. И сегодня пришел Даниленко  и 
сказал мне, что он сказал, что это ошибка, 18 августа никаких до-
кументов о ГКЧП во Львов не поступало. 

КРАВЧУК Л. М. Ще запитання.  Немає? Прошу сідати. Хто 
хоче взяти слово.

ШИШКIН В.І. 32  Я  хочу сказать перед тем, как члены Пре-
зидиума будут обсуждать этот вопрос. Первое то, чтобы нас не об-
виняли в предвзятости, потому что среди членов комиссии есть 
члены партии. Они также участвовали в рассмотрении этого дела, 
в голосовании, в анализе, в требовании пояснений тех лиц, кото-
рые были приглашены на заседание. Теперь что касается фактов 
и документов, то, что говорил Ярослав Юрьевич, ну то, что вам 
передали только что копию постановления бюро обкома партии. 
Это как раз у нас уже не ксерокопирование, а именно подлинник. 
Это то, что Львовский обком партии принимал. Пока, учитывая, 
что нам полномочия дали очень поздно, у нас было всего два дня 
для работы, факсом нам подтвердили аналогично из Тернополя. 
При пояснениях секретари райкомов подтвердили, что они-таки 
телеграммы получали, и то, что они давали распоряжения в со-
ответствии с этими телеграммами на места. Сегодня утром, по-
скольку вечером вчера поступило сообщение, сегодня утром я 
связался с руководителем следгруппы в Кировограде Смирновым, 
который подтвердил, что аналогичные документы изъяты в об-
коме, Кировоградском обкоме партии и направляются фельдъе-
герской почтой на имя Даниленко – руководителя следгруппы 
по республике. Вот, так сказать, география и факты. Что касает-
ся правовой оценки, некоторых правовых оценок по поводу во-
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просов, которые ставил депутат Лисовенко. Можно ли это здесь, 
может ли суд здесь решать вопрос? Мы тоже рассматривали этот 
вопрос и ориентировались на 22-ю статью союзного закона. Но 
я уже не говорю о том, что у нас есть Конституция и 71-я статья, 
говорящая о верховенстве законов, о том, что 24-го, приняв Акт о 
независимости, мы фактически нейтрализовали союзные законы, 
и, собственно, такую же позицию у нас в комиссии занял и пер-
вый секретарь Гуренко, когда мы ему сказали о том, что на вопрос, 
почему некоторые исполкомы начали действовать раньше, чем 
было постановление Президиума, и опечатали обкомы, я бросил 
реплику, что был указ  Президента. Он говорит: «Указ Президен-
та не действует, поскольку мы провозгласили независимость, с 24 
числа должны действовать только наши указы». Так что в таком 
случае я должен ориентировать и на пояснения депутата Гуренко, 
что должны руководствоваться нашими законами. В таком случае 
союзный закон не действует. Но, даже если бы он действовал, то 
22 статья союзного закона, которая говорит о ликвидации обще-
ственных организаций, содержит 5 частей и говорит о том, что в 
случае ликвидации общественная организация имеет право об-
ратиться в судебные инстанции. Четвертая часть конкретизирует 
это положение и говорит, какие организации могут обратиться. 
Речь идет об общесоюзных и межреспубликанских организациях. 
Что касается союзных, речь идет о том, что это должно решаться 
законодательством союзных республик. У нас такого законода-
тельства нет. Значит, в таком случае в соответствии с действую-
щей Конституцией орган, который имеет верховенство на нашей 
территории, Верховный Совет, в период между сессиями действу-
ет Президиум Верховного Совета. И обратите внимание, мы со-
слались на 6-й пункт статьи 106 Конституции, он говорит о том, 
что на Президиум  Верховного Совета возложена обязанность 
осуществлять контроль за соблюдением Конституции. Значит, в 
данном случае мы исходим из того, что Конституция была на-
рушена Коммунистической партией, в таком случае Президиум 
вправе самостоятельно решить этот вопрос.

САЛІЙ І.М.33  Я, товариші, хотів би сказати, що під час пут-
чу я й на десять відсотків так не хвилювався, як зараз. І глибоко 
переконаний особисто, що таке рішення нам треба прийняти хоч 
би  тому, що під час виборів  або під час мітингів 24-го на вулиці, 
скільки комуністи несуть звинувачень. Комуністів, громадян 
нашої республіки звинувачують в 33-ому. Скільки раз мені казали, 
що руки в крові. Сталін, Брежнєв, Черненко, а зараз що?                      
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Зараз правляча партія не підтримала, фактично, і боролася з 
Генеральним секретарем, і не зняла його, і не підтримала. Це пер-
ше.

По-друге. Я вважаю, що саме правляча партія повинна нести 
відповідальність за те, а ЦК Компартії не раз заявляв, що це та 
правляча партія, і саме вона не вберегла знову наш народ від цьо-
го путчу і не вона «подавила» цей путч.

ГОЛОС. Вона ж його організувала.
САЛІЙ І.М. Можна так доказувати. Ну, не вона його 

«подавила».І тому вона повинна теж нести цю відповідальність. 
Більше того, якщо Комуністична партія, наш Центральний 
Комітет отримав документ з ЦК КПРС, то він міг поступити 
так, що зовсім не розсилати того змісту телеграми, а, навпаки, 
відмежуватись, заявити, що ми партія не КПРС, а партія свого 
народу і виступаємо проти. Тому я все-таки думаю, і направити 
таку позицію у всі партійні комітети всіх рівнів, хочете ви чи не 
хочете, є в нас документи в комісії чи немає, але я вам заявляю, 
що, фактично, керівники партійних комітетів всіх рівнів були 
зорієнтовані. Без документа, через інші канали зв’язку, навіть, 
мені вона якось передана. Тому я вважаю, що сьогодні, щоб збе-
регти багатьох наших людей, треба, дійсно, прийняти рішення 
про розпуск цієї партії, а далі згідно з політичними уподобання-
ми, переконаннями надати право створити ті чи інші партії на-
шим людям. І ще я хотів би дізнатися, на якій підставі на бесіді, на 
сумнозвісній відповідальній бесіді у товариша Кравчука був саме 
товариш Гуренко? Хто його  запрошував?

КРАВЧУК Л.М. Я заявляю офіційно. Його запросив генерал 
Варенников, я сказав це на сесії.

САЛІЙ І.М. Тому я підтримую це рішення комісії.
БОЙКО  І.Г.   Шановні члени Президії, тут виникало питан-

ня про зворотний зв'язок. Так сталося, що я за одну мою участь у 
роботі сесії ще займався телефаксом. Я вам зараз називаю ці доку-
менти, ви познайомитесь, ми працювати ще будемо, у нас їх про-
сто багато. Ви познайомитеся з ними найближчим часом. Я вам 
зачитую географію тих документів, копій, які надходять до комісії, 
ідуть по телефаксу чи по телефону. Харківська область (і місто, і 
область), Тернопільська, Крим, Львів, Миколаївська, Черкаси, 
Київ, Суми, Дніпропетровськ. І тепер до цього добавте, кожен із 
членів комісії, а конкретно маю підписи 15 чоловік, зв’язувались 
із своїми округами. А округи  це і районні комітети, і просто 
партійні  комітети  на підприємствах. Ні один комітет, ні малий, 
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ні великий  не виступив на захист нашої Конституції, не виступив 
проти путчу. Всі комітети,  фактично, діяли за аналогічними до-
кументами. Дякую.

ЧОБІТ Д.В.34  Шановні члени Президії, я хотів би зроби-
ти одне доповнення. Ось цей документ, який є в оригіналі. Він 
був отриманий  при таких обставинах. Рішенням райвиконкому, 
яке було прийнято 22 серпня о 18 годині 15 хвилин, приміщення 
райкому партії було опечатано. Після того на сесії виступав Гу-
ренко, що це незаконно. Але приміщення було відкрито 26 числа. 
До цього відбулися такі  події. На наступний день за вказівкою 
Секретарюка, першого секретаря Львівського обкому партії, го-
тувався штурм приміщення райвиконкому на 7-му годину ранку, 
але працівники райкому партії попередили  нас. І ми на 7-му го-
дину, перед 7-ю годиною зібрали більше людей. Вони не наважи-
лися штурмувати це приміщення, щоб його зайняти. До  26-ого 
приміщення охоронялося. 26 числа секретар райкому партії Ки-
ричок запросила до себе Драгомирецького і сказала: «Будь-якою 
ціною знищити зелений документ», на що він відмовився. Коли 
відкрили секретну частину, то в сейфі якраз був пакет, приготова-
ний до відправки в обком партії, тому що обком партії дав вказівку 
22 числа всі документи направити їм в обком. І Драгомирецький, 
який  завідував цим відділом Бродівського райкому партії, 22  чис-
ла не встиг відправити, тому що о 12  годині цей кур’єр від’їхав, а 
він прийшов  о 12.05, і збігом обставин цей документ залишився 
у нас. Всі документи у Львівському обкомі партії про засідання 
бюро були знищені і спалені. Знайшли тільки купу паперів.

ДУРДИНЕЦЬ В.В. У мене питання до Василя Трохимовича. 
В останньому абзаці, де рішення Президії про тимчасове при-
пинення, незважаючи на це, Компартія України...і так далі. Раз 
присутній тут секретар ЦК, я б просив, щоб внести ясність.

ІЗ ЗАЛУ. Не треба.
ДУРДИНЕЦЬ В.В. Ні, так тут, на підставі висновку ми 

приймаємо рішення.
ЛІСОВЕНКО В.Т. Я хочу сказати, що, дійсно,  Пленум ЦК 

був проведений, знали, що йде засідання Президії, і знали, що 
питання обговорюється, але яке було прийнято рішення, ніхто не 
знав. І я думаю, що не може жоден звинуватити в тому, що ми зна-
ли про це рішення, рішення цього ніхто не повідомив, не приніс, 
не показав, тому Пленум ішов.

ШУМ У ЗАЛІ.
ЛІСОВЕНКО В.Т. Якщо ви хочете мене...
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КРАВЧУК Л.М. Ні, ні, ні. Ніхто не хоче...
ЛІСОВЕНКО В.Т. Дозвольте мені закінчити. Пленум був 

не підпільний, а якщо вже ви хочете звинуватити в тому, що він 
був підпільний, то скажіть, будь ласка, хто ознайомив когось із 
відповідальних осіб до проведення цього Пленуму про рішення 
цієї Президії. Якщо вже ви хочете спиратись на букву закону. І 
прийнято  рішення Пленуму, прийнято рішення з трьох пунктів. 
Рішень  було, я ще раз повторюю, проектів постанови Пленуму 
декілька. Були і довгі, і  короткі, і з двох пунктів, з трьох, з де-
сяти. Прийнято таке рішення, подивилися стенограму Пленуму і 
дійшли такого висновку,  що була сформульована така постанова, 
де записано другим пунктом  «Пленум вважає постановку питан-
ня про припинення діяльності Комуністичної партії України не- 
мотивованою, неконституційною» і т.д. по тексту.

ІЗ ЗАЛУ. Не знаючи рішення  Президії.
ЛІСОВЕНКО В.Т. Я ще раз кажу, ви слухайте, будь ласка. 

Пленум вважає постановку питання про припинення діяльності 
Комуністичної  партії, а ми знали, що це питання було поставле-
но на Президії, обговорювалось. Тому звинувачувати в тому, чого 
немає, не потрібно.

Друге. Третій пункт, де доручено було групі народних депутатів 
вирішувати питання і по трудовлаштуванню, і по інших, і пред-
ставляти партію. Чи ви думаєте так: викинули за межі життєвої 
сфери  20 з лишнім тисяч людей і ми не повинні, як кажуть, по-
стояти за цих людей? Я думаю, нам не всі повинні.

Тому прийнято такий пункт, третій: на період, якщо поста-
новою Президії Верховної Ради України буде тимчасово при-
пинена діяльність  партійних структур, доручити представляти 
їх інтереси Морозу та іншим. Оце така прийнята постанова. Я її 
завізував після того, як вона була опрацьована. Її можна рахувати 
офіційною, як документ. А те, що  сьогоднi ви представляєте, що 
якi були, то були проекти, вони ніким не підписані. 

ІЗ ЗАЛУ. Але вона опублікована. 
КРАВЧУК Л.М. Я прошу вас. Я просив би членів Президії  

не навішувати ті питання, якi абсолютно не мають відношення 
до головного. Порушена Конституція , порушені закони, а те, що 
ми  тут засідали, а  вони проводили, яке це має значення? Яке це 
має значення? Я дуже вас прошу. Є основне питання, про яке ска-
зали Шишкін і Гайсинський. Конституцiя порушена? Так. Зако-
ни порушенi? Так. Відмінені закони України. Статті Конституції 
працюють? Працюють. Що вам потрiбно більше  матерiалу? Оце 
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таке у нас є прагнення, щоб навалити стiльки ... А потiм навко-
ло цього йде….Є докази абсолютно яснi. Значить, комiсія внесла 
пропозицiю. 

ЧЕПУРНИЙ А.Г.35 Леонiд Макарович, я хочу висловитись. 
КРАВЧУК Л.М. Хочете, наполягаєте? 
ЧЕПУРНИЙ А.Г. Так. 
КРАВЧУК Л.М. Наполягає член Президії , я не можу. 
ЧЕПУРНИЙ А.Г.  Потому что на моих плечах тоже лежит где-

то моральная ответственность за то, что мы сегодня рассматрива-
ем. Я никогда, когда я был,  избирался народным депутатом, мне 
задавали сотни раз вопрос избиратели, которые хотели услышать 
от меня, что я не коммунист. Я всем отвечал, что я коммунист, что 
я не поддерживаю связи с Компартией Украины, с областным 
комитетом и районным  комитетом, особенно Купянским. Я об 
этом говорил прямо, и говорил, что партия эта состоит из двух 
частей. Первая часть – это партийные функционеры, которые по-
грязли во всех преступлениях перед народом, и вторая часть—это 
честные и добросовестные люди, коммунисты, которые работа-
ют механизаторами, рабочими, служащими, доярками и т.д. Я 
говорил, что придет время, когда или съезд партии Союза ССР, 
или Компартии Украины скажет, кто есть кто и разделит партию 
опять-таки, и партия останется народной, честной и порядочной. 
Но когда на 28 съезде решили проголосовать о том, чтобы судить 
партию, то есть не партию, а судить партийных функционеров, 
погрязших во всех грехах, и съезд проголосовал против этого, я 
тогда понял, что партия подписала себе смертный приговор.

Сегодня она подписала второй раз смертный приговор. И все 
сейчас страшно, когда сегодня секретарь ЦК, хотя он стал им со-
вершенно недавно, депутат, народный депутат Украины, сегодня 
вместо того, чтоб доказать, почему партия так работала, Ленин 
всю жизнь, будучи партийным руководителем, доказывал свою 
идею в ссылках, где угодно, но он стоял за идею. Сегодня люди, 
все доказано документально, что они преступники, не доказать, 
почему они преступники, и оправдаться перед народом, они се-
годня фальшивки кладут и так же продолжают издеваться над на-
шим украинским народом.  Я говорю это потому так, что членов 
Президиума хочу убедить. Сегодня я знаю, почему он ушел. Поче-
му, почему он ушел с голосования? Что, чтобы завтра чистеньким 
перед партией остаться? Не могу я молчать! Поэтому я прошу чле-
нов Президиума Верховного Совета сегодня осознать свою исто-
рическую миссию и сказать правду народу. Мы не партию судим, 
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которая состоит из рабочих, крестьян и все остальное. Мы судим 
сегодня тот орган, который привел к тому, что рядовые и честные 
труженики стали преступниками. И поэтому я прошу проголосо-
вать именно то постановление, которое сегодня предложил  пред-
седатель комиссии товарищ Гайсинский. По единственной при-
чине, чтобы с сотен тысяч честных, порядочных людей, которые 
сегодня носят партбилет, снять ту моральную тяжесть, которая  на 
них сегодня лежит. Снять моральную тяжесть и освободить, что-
бы они были свободными и не были рабами этих людей, которые 
довели партию до такого состояния.

КРАВЧУК Л.М. Анатолій Григорович, я продовжую 
підтверджувати свою постійну повагу до вас, але хочу, щоб зараз 
нікого з членів Президії не звинувачували. Залудяк мав квиток на 
літак.

ЧЕПУРНИЙ А.Г. Прошу пробачення у членів Президії.
ГАЙСИНСЬКИЙ Ю.О. Я предлагаю, принимая этот указ, 

убрать  предложения:  «не визнала постанови Президії Верховної 
Ради України».

КРАВЧУК Л.М. Головне  це Конституція. Все.
ГАЙСИНСЬКИЙ Ю.О. И другим пунктом добавить шостий 

пункт Указу Президії від 26 серпня, внести другим пунктом. Шо-
стий пункт від слів: «до закінчення розслідування», а далі по тек-
сту. Я маю на увазі майно.

КРАВЧУК Л.М. Хай все буде по закону. Я прошу, щоб все 
було до тонкощів.

ПИЛИПЧУК В.М. Справа в тім, що вирішити. Це питання, 
ми визнаємо її ліквідованою чи ліквідувати. Там працюють люди, 
партійні функціонери, і їх також треба пожаліти, а вже далі буде 
вирішувати. У зв'язку з цим я пропоную про те, щоб потім ніхто не 
козиряв цим і не знав, я пропоную, щоб у постанову добавити про 
те, щоб бувші секретарі партійних організацій зібрали партійні 
квитки у членів КПРС, також прийняти рішення і про те, щоб 
виключити можливість переслідування громадян.

КРАВЧУК Л.М. Ми все це позначили в указі і говорили, щоб 
всім виплатити зарплату, всім. 

 Члени Президії, за проект постанови, який доповнив голова 
комісії народний депутат Гайсинський, прошу за цей проект про-
голосувати.

ДУРДИНЕЦЬ В.В. Це особливий Указ, вирішується доля 
Компартії України, і, якщо бути послідовними, є ссилка на пун-
кти З, 6 статті 106 Конституції, а тут написано, третій пункт: 
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«з обов'язковим поданням їх на затвердження чергової сесії 
Верховної Ради Української РСР.»

ІЗ ЗАЛУ. Всі укази затверджуються.
КРАВЧУК Л.М. А цей подається.
ЄМЕЦЬ О.І. Цей ні.  Це не нормативного характеру.
ДУРДИНЕЦЬ В.В. Ні, тут подивіться третій пункт: у 

міжсесійний період у разі необхідності видає укази, якими вно-
сить зміни і доповнення в чинні законодавчі акти Української 
РСР. Я розумію, але мова йде про те, шановні товариші, як нам 
не гірко всім сьогодні про те, що було допущено, я проект ука-
зу підтримую, але я би просив, якщо ви рахуєтесь з моєю дум-
кою, щоб все-таки Верховна Рада розглянула третього числа…. Я 
кажу, є указ, я буду голосувати за указ, але я вношу пропозицію, 
оскільки вирішується доля Компартії України в цілому, це більше 
трьох мільйонів комуністів.

КРАВЧУК Л.М. Почекайте. Я не про це хочу. Про долю чи 
про що. Чи це є нормою, чи  не є нормою? Будь ласка.

БУРЧАК Ф.Г. Вносяться на затвердження Верховної Ради 
лише ті укази, які встановлюють загальні правила, якими повинні 
користуватись всі. Але оскільки ви мене підняли, я хотів би вис-
ловити свою думку. Справа в тому, що я не вважаю, що юридичне 
тлумачення, яке дав Шишкін, вірне. У нас зараз діє кодекс Союзу, 
ми цими законами користуємось. І ми включили в наш проект, в 
нашу постанову від 24 числа, що в сферах суспільних відносин, 
де немає республіканського закону, зберігаються норми союз-
них. Я згоден з вами, що в союзному законі визначається лише 
доля загальносоюзних громадських організацій. Але ж встановле-
ний демократичний принцип, що коли йдеться про припинення 
діяльності будь-якої організації, рішення повинен винести суд. 
Безумовно, Президія може взяти на себе, але здається мені, на 
мою думку, що більш толерантним рішенням було б, коли б було 
рішення суду. Передати в Верховний Суд, один день розглянути 
це питання, і тоді будуть зняті всі питання.

КРАВЧУК Л.М. Ми вирішуємо це не на законі, а на 
Конституції. Тут треба нам тонко підійти. Але тут сумніви ви-
никають.Скажіть, чи має право Президія голосувати,  на основі 
Конституції приймати?

БІЛОБЛОЦЬКИЙ М.П. Стаття 7 Конституції говорить, що 
громадські організації, які діють всупереч Конституції, не можуть 
існувати.

ШУМ У ЗАЛІ.
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ЛІСОВЕНКО В.Т. Йде розслідування про припинення 
діяльності Компартії України. Чому така поспішність, взяти під 
охорону майно і все таке інше?

ШУМ У ЗАЛІ.
КРАВЧУК Л.М. Справа в тому, що зараз це вносить багато 

проблем. Деякі члени партії вважають, що ще все буде повер-
нено назад. Інші вважають, що вже кінець настав Компартії. 
Приймайте рішення або, або. Або виправдовуйте і кажіть, що 
вона діє, або... Повне розуміння цього повинно бути. Ми 
тоді, коли приймали рішення про тимчасове припинення, ми 
не мали ні комісії, ми не мали нічого. Тоді було ясно, тоді ми 
мали заспокоїти людей, ішли погроми, йшло  навішування 
ярликів, образа комуністів. І серед членів КПРС дуже велика 
різноманітність поглядів. Чи хоче він піти в іншу партію. Але він 
повинен знати, є Компартія чи немає, а якщо він сподівається, 
що вона ще буде, нехай чекає.

ШУМ У ЗАЛІ.
ЛІСОВЕНКО В.Т. Ви сьогодні звинувачуєте мене, я маю 

відповідати.
КРАВЧУК Л.М. Ну чекайте, не треба так гостро реагувати, я 

відповів на запитання. Якщо, може, моя відповідь не точна, не 
правильна, я не знаю.

ЄМЕЦЬ О.І. У мене є ще одна пропозиція:  крім цього Ука-
зу прийняти звернення після того, як ми проголосуємо, в яко-
му закликати не переносити вину партії на окремих комуністів, 
не вести політичної істерії відносно тих людей, які не мають 
ніякого  відношення до злочину партійних структур, і це вам, між 
іншим, я відповідаю, що кожний день, коли ми затягуємо,   це 
антикомуністична істерія, і тут Мороз стояв і просив, прийміть 
швидше рішення і дайте можливість самовизначитись, не 
нагнітайте. Тут стояв Мороз вчора чи позавчора і про це гово-
рив.

КОЦЮБА О.П. Шановні члени Президії! Я думаю, що 
комісія провела велику роботу і досить відповідальну, але є 
одне. Все вірно, з точки зору обгрунтованості, але, з точки зору 
законності...

По-перше, йде питання не просто про республіканську 
партію, йде питання про ту структуру, яка була, в принципі, со-
юзною.  Статус існує. Будемо говорити про Гуренка, він не тільки 
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перший секретар і член ЦК. Леонід Макарович на сесії заявив, 
що він вийшов із ЦК. Значить, він був членом ЦК. Представ-
ники комісії мають матеріал, який треба доопрацювати. Тепер 
треба визначитися, хто прийняв? Як ми бачимо, Секретаріат. Але 
ще є члени ЦК і таке інше. Адже ми виносимо питання знову ж 
таки про всю партію. Не випадково, що стаття 106 не передбачає 
комісії, ми її створили протизаконно. Я хотів привести один 
цікавий матеріал. Ми говоримо про ті факти, що у нас, на щастя, 
нічого не сталося, з точки зору, що не було сутичок, не пролита 
кров, але я читаю сьогоднішні «Известия», дає інтерв'ю Степан-
ков, прокурор РРФСР. Я думаю, що ми цю комісію створили всу-
переч статті … частини  2  Конституції , і я думаю, що ці матеріали 
комісія доопрацює. Потрібно було б винести на сесію Верховної  
Ради і не потрібно будь-яких заяв. Сесія наша транслюється, і 
народ почує позиції одної сторони, іншої сторони, а за цей час 
комісія доопрацює матеріали і дасть на сесію.

КРАВЧУК Л.М. Тут члени Президії керуються тільки одним, 
якщо ми почнемо на сесії Верховної Ради читати всі ці документи, 
які тут є, то це призведе до того, що, дійсно, буде бунт. Зупинити 
людей просто стане неможливо, і ми зараз вирішуємо питання 
не про членів ЦК КПРС, а про Компартію, і зовсім ніякого зна-
чення не має, хто є яким членом, абсолютно. Ми ж не вирішуємо 
питання про Станіслава Івановича, про секретарів, це не наша 
справа. Ми   її вирішувати не будемо. Ми ставимо питання про те, 
що чи може бути партія, яка порушила Конституцію, лише одне 
питання, посилаючись на статтю Конституції, і більше нічого.

КОЦЮБА О.П. Я не заперечую, але постановою від 24 серп-
ня було доручено, а це сесія доручила, зібратися відповідним ор-
ганам.

КРАВЧУК Л.М. Ви хочете, щоб все це читалося на сесії?
КРАВЧУК Л.М. Я ставлю на голосування те, що внесла 

комісія Гайсинського із тими поправочками, доповненнями, 
про які тут говорилося.

 Прошу голосувати.
ШУЛЬГА М.О. Хай би він прочитав ще, Леонід Макарович.
ГАЙСИНСЬКИЙ Ю.О. Указ Президії Верховної Ради 

України  «Про заборону діяльності Компартії України. Розгля-
нувши висновки Тимчасової комісії Президії Верховної Ради 
України для перевірки діяльності на території України осіб 
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органів влади, управління, громадських об'єднань та організацій 
в зв'язку з державним переворотом 19–21 серпня І99І року, 
відповідно до яких керівництво Компартії України своїми діями 
підтримало державний переворот і тим самим сприяло його 
здійсненню на території України, Президія Верховної Ради 
України постановляє:

Відповідно до частини другої статті 7 та керуючись пункта-
ми (можна пункт 3, щоб не було розмов на сесії,«убрать») і ке-
руючись пунктом 6 статті 106 Конституції України, заборонити 
діяльність Компартії України.

Пункт 2 пропонується в такій редакції: Верховній Раді 
Кримської АРСР, відповідним місцевим Радам народних 
депутатів прийняти на баланс майно (тут написано – до 
закінчення розслідування, я пропоную – назавжди) ... прийня-
ти на баланс майно, будинки, споруди, друкарні, транспортні 
засоби та іншу власність, що належить організаціям Компартії 
України, за винятком майна Управління Справами ЦК КПРС і 
ЦК КПУ, яке передане на баланс Верховної Ради України.

КРАВЧУК Л.М. Ставлю на голосування постанову, прошу 
проголосувати.

Хто проти? Проти один. Постанова приймається, точніше 
Указ.
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                                ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ36 

у справі за конституційним поданням 139 народних 
депутатів України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) указів Президії Верховної Ради України «Про 
тимчасове припинення діяльності Компартії України» і «Про за-
борону діяльності Компартії України» (справа про укази Президії 
Верховної Ради України щодо Компартії України, зареєстрованої 
22 липня 1991 року)

м. К и ї в   Справа № 1-2/2001
27 грудня 2001 року  20-рп/2001

Конституційний Суд України у складі суддів Конституційного 
Суду України:

Скоморохи Віктора Єгоровича –головуючий
Вознюка Володимира Денисовича
Євграфова Павла Борисовича
Корнієнка Миколи Івановича
Костицького Михайла Васильовича
Малинникової Людмили Федорівни
Мироненка Олександра Миколайовича
Німченка Василя Івановича – суддя-доповідач
Розенка Віталія Івановича
Савенка Миколи Дмитровича
Селівона Миколи Федосовича
Тимченка Івана Артемовича
Тихого Володимира Павловича
Чубар Людмили Пантеліївни
Шаповала Володимира Миколайовича
Яценка Станіслава Сергійовича
за участю представників суб'єкта права на конституційне 

подання –народних депутатів України – Гуренка Станіслава 
Івановича, Крючкова Георгія Корнійовича, Симоненка Петра 
Миколайовича; представників Верховної Ради України: Коцюби 
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Олександра Павловича –радника Голови Верховної Ради України, 
Кочерги Віктора Герасимовича– народного депутата України, 
Сіренка Василя Федоровича –народного депутата України; Но-
сова Владислава Васильовича – постійного представника Прези-
дента України в Конституційному Суді України,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним 
поданням 139 народних депутатів України щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) Указу Президії 
Верховної Ради України «Про тимчасове припинення діяльності 
Компартії України» від 26 серпня 1991 року та Указу Президії 
Верховної Ради України «Про заборону діяльності Компартії 
України» від 30 серпня 1991 року.

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39,40 
Закону України «Про Конституційний Суд України» стало 
конституційне подання 139 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) указів 
Президії Верховної Ради України «Про тимчасове припинення 
діяльності Компартії України» від 26 серпня 1991 року та «Про за-
борону діяльності Компартії України» від 30 серпня 1991 року.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтею 71 Закону 
України «Про Конституційний Суд України» є наявність спору 
стосовно конституційності зазначених указів Президії Верховної 
Ради України.

Заслухавши суддю-доповідача Німченка В.І., пояснення 
Гуренка С.І., Крючкова Г.К., Симоненка П.М., Коцюби О.П., 
Кочерги В.Г., Сіренка В.Ф., Носова В. В., членів комісійної 
правознавчої експертизи Погорілка В.Ф., Фрицького О.Ф., 
спеціаліста Мяловицької Н.А., свідків Гайсинського Ю.О., Да-
ниленка В.П., Кравчука Л.М., Олійника Б.І., Плюща І.С. та 
дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

                                       УСТАНОВИВ:
1. 26 серпня 1991 року Президія Верховної Ради України видала 

Указ «Про тимчасове припинення діяльності Компартії України» 
№ 1435-ХІІ (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 40, 
ст. 532). Цим Указом діяльність Компартії України припинялась 
до остаточного розслідування обставин, пов'язаних з подіями 
19–21 серпня 1991 року, що мали місце в Москві. Міністерству 
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внутрішніх справ України за участю народних депутатів доруча-
лось опечатати всі службові приміщення партійних комітетів КПУ 
і взяти їх під охорону, забезпечити збереження майна і документів 
від розкрадання, руйнування та знищення. Партійним органам 
заборонялись будь-які фінансові операції з майном та коштами. 
Верховній Раді Кримської АРСР та відповідним місцевим Ра-
дам народних депутатів доручалось до закінчення розслідування 
прийняти на баланс майно, що належало організаціям Компартії 
України, за винятком майна Управління справами ЦК КПРС та 
ЦК Компартії України, яке передано на баланс Верховної Ради 
України. Тимчасовій комісії (створена Постановою Президії 
Верховної Ради України 26 серпня 1991 року № 1439-ХІІ) було 
доручено вирішити питання щодо вилучення партійних архівів, 
документів, інших матеріалів, які можуть розглядатися як докази.

Указом Президії Верховної Ради України 28 серпня 1991 
року № 1444-ХІІ (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., 
№44, ст. 579) Указ Президії Верховної Ради України від 26 серп-
ня 1991 року доповнено пунктом 71 такого змісту: «Секретаріату 
Верховної Ради України, Раді Міністрів Кримської АРСР, ви-
конавчим комітетам обласних, районних і міських, районних у 
містах Рад народних депутатів надати право на період припинен-
ня діяльності КПУ звільняти працівників відповідних партійних 
комітетів за їх власним бажанням або у зв'язку з переведенням 
на інше підприємство, в установу, організацію з записом про це 
у трудовій книжці і посиланням на цей Указ».

30 серпня 1991 року Президія Верховної Ради України вида-
ла Указ «Про заборону діяльності Компартії України» № 1468-ХІІ 
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 44, ст. 595). Президія 
Верховної Ради України, посилаючись на висновки Тимчасової 
комісії, за якими визнавалось, що керівництво Компартії України 
«своїми діями підтримало державний переворот і тим самим спри-
яло його здійсненню на території України», заборонила діяльність 
Компартії України на підставі частини другої статті 7 Конституції 
(Основного Закону) УРСР 1978 року, згідно з якою не допуска-
лось створення і діяльність партій, що ставлять за мету зміну шля-
хом насильства конституційного ладу і в будь-якій протизаконній 
формі територіальної цілісності держави, а також підрив її безпе-
ки, розпалювання національної і релігійної ворожнечі.
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2. Суб'єкт права на конституційне подання– народні депутати 
України – звернувся до Конституційного Суду України з клопо-
танням визнати такими, що не відповідають Конституції України 
(неконституційними), укази Президії Верховної Ради України 
про тимчасове припинення та заборону діяльності Компартії 
України.

Вони вважають, що Президія Верховної Ради України, вида-
ючи укази, перевищила свої конституційні повноваження, пору-
шила принцип поділу влади, проголошений у Декларації про дер-
жавний суверенітет України, перебравши на себе функції судової 
влади, «знехтувала» засади правової держави і правосуддя, що 
призвело до порушення конституційних прав і свобод громадян 
України.

На їх думку, чинні до цього часу укази Президії Верховної Ради 
України порушують конституційні права громадян на об'єднання, 
гарантії діяльності цих об'єднань і судовий порядок припинення 
їхньої діяльності (який існував і на час припинення та заборони 
Компартії України), встановлені Конституцією України.

3.У листі Голови Верховної Ради України (на той час Тка-
ченка О.М.) до Конституційного Суду України зазначається, 
що, залишаючись чинними після прийняття нової Конституції 
України, згадані укази не відповідають частині четвертій статті 
15 та частині четвертій статті 37 Конституції України, оскільки 
держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої 
Конституцією і законами України, а заборона діяльності об'єднань 
громадян здійснюється лише в судовому порядку.

4.Представники суб'єкта права на конституційне подання та 
представники Верховної Ради України на відкритому пленарно-
му засіданні Конституційного Суду України зазначили, що чле-
ни Президії Верховної Ради України не дали належної правової 
оцінки діяльності посадових осіб ЦК Компартії України, партії в 
цілому,  фактичним обставинам, що склалися, а також висновкам, 
які було зроблено в указах про тимчасове припинення, а потім і 
заборону діяльності Компартії України, що посадові особи без-
посередньо порушили чинну на той час Конституцію (Основний 
Закон) УРСР.

Виходячи з принципів правової держави і громадянського 
суспільства, які закріплені в Конституції України, автори подан-
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ня вважають, що зазначені укази не відповідають Конституції 
України 1996 року і мають бути визнані неконституційними.

Постійний представник Президента України в Конституцій-
ному Суді України на відкритому пленарному засіданні зауважив, 
що правових підстав для перегляду згадуваних у конституційному 
поданні указів Президії Верховної Ради України не вбачається.

5.Відповідно до пункту 1 розділу XV «Перехідні положення» 
Конституції України закони та інші нормативні акти, прийняті 
до набуття чинності Конституцією України, є чинними у частині, 
що не суперечить Конституції України. Вирішуючи питання щодо 
правових актів органів Верховної Ради України, Конституційний 
Суд України в Рішенні від 23 червня 1997 року № 2-зп дійшов 
висновку, що розгляд нормативних актів Президії Верховної Ради 
України на відповідність чинній Конституції України належить до 
компетенції Конституційного Суду України.

З огляду на викладене Конституційний Суд України виз-
нав за необхідне провести дослідження зазначених указів щодо 
нормативності, дії в часі та з урахуванням оцінки фактичних об-
ставин, що стали підґрунтям їх прийняття.

6.Ознаками нормативності правових актів є невизначеність 
дії у часі та неодноразовість їх застосування. Зазначені укази сто-
суються не індивідуально визначених суб'єктів, а охоплюють їх 
широке коло і розраховані на неодноразовість застосування.

Про це свідчить пункт 71 Указу Президії Верховної Ради 
України від 26 серпня 1991 року, в якому йдеться про на-
дання державним органам (які не були стороною в трудових 
правовідносинах) права на звільнення «працівників відповідних 
партійних комітетів за їх власним бажанням або у зв'язку з пере-
веденням на інше підприємство, в установу, організацію з запи-
сом про це у трудовій книжці і посиланням на цей Указ».

Пункт 2 Указу про заборону діяльності Компартії України від 
30 серпня 1991 року містить припис Верховній Раді Кримської 
АРСР, обласним, міським, районним Радам народних депутатів 
прийняти на баланс майно (будинки, споруди, друкарні, тран-
спортні засоби, іншу власність) відповідних партійних комітетів.

Пунктом 4 Указу від 26 серпня 1991 року про тимчасове при-
пинення діяльності Компартії України партійним органам було 
заборонено проведення будь-яких фінансових операцій з майном 
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та коштами. Міністерству внутрішніх справ України за участю на-
родних депутатів доручалось опечатати всі службові приміщення 
партійних комітетів, взяти їх під охорону і забезпечити збережен-
ня майна і документів. Тимчасовій комісії доручено вирішення 
питання щодо вилучення партійних архівів тощо (пункти 2,3 Ука-
зу від 26 серпня 1991року).

Як свідчать матеріали справи і зміст указів, вони стали 
підґрунтям для прийняття інших правових актів, внесли зміни в 
правове регулювання певних суспільних відносин. 14 травня 1993 
року Президія Верховної Ради України прийняла Постанову «Про 
Укази Президії Верховної Ради України від 26 і З0 серпня 1991 
року «Про тимчасове припинення діяльності Компартії України», 
«Про заборону діяльності Компартії України» № 3220-ХІІ, якою, 
по суті, було підтверджено чинність та дію цих актів щодо за-
борони Компартії України і зазначено, що «громадяни України, 
які поділяють комуністичні ідеї, можуть утворювати партійні 
організації відповідно до діючого законодавства України». 18 
жовтня 1994 року на пленарному засіданні Верховної Ради 
України розглядалося питання про скасування зазначених указів, 
але рішення не було прийняте. За повідомленням Міністерства 
юстиції України вищезгадані укази є чинними.

Положення цих указів спричинили юридичні наслідки з мо-
менту їх видання і унормували ситуацію на сьогодні та на пер-
спективу, оскільки приписи щодо тимчасового припинення 
діяльності, а потім і заборони Компартії України, зареєстрованої 
22 липня 1991 року, ущемлюють  конституційні права громадян, 
які об'єдналися в цю політичну партію, на свободу об'єднань у 
політичні партії для здійнення і захисту своїх прав і свобод (стат-
тя 7 Конституції (Основного Закону) УРСР 1978 року, зміст якої 
в основному збігається зі змістом статті 36 чинної Конституції 
України 1996 року).

Наведене дає підстави для висновку, що укази Президії 
Верховної Ради України про тимчасове припинення діяльності та 
заборону Компартії України є нормативними і чинними.

Про нормативність цих правових актів за їх змістом, формою 
та юридичним механізмом застосування зазначається також у 
висновку комісійної правознавчої експертизи, наукових виснов-
ках Інституту держави і права ім. В.М.Корецького Національної 
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академії наук України та Національної юридичної академії 
України імені Ярослава Мудрого.

Отже, зазначені укази підлягають перевірці Конституційним 
Судом України на предмет їх відповідності Конституції України 
1996 року, оскільки згідно з пунктом 1 розділу XV «Перехідні по-
ложення» Конституції України закони та інші нормативні акти, 
прийняті до набуття чинності Конституцією України, є чинними 
у частині, що не суперечить їй.

7. Згідно з частиною першою статті 37 чинної Конституції 
України забороняються утворення і діяльність політичних партій 
та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані 
на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу 
насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної 
цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення 
державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалюван-
ня міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права 
і свободи людини, здоров'я населення.

Порівняльний аналіз положень частини другої статті 7 
Конституції (Основного Закону) УРСР 1978 року та частини 
першої статті 37 Конституції України 1996 року щодо утворення, 
діяльності і заборони політичних партій та громадських організацій 
свідчить про фактичне відтворення в чинній Конституції України 
обставин, за яких забороняється діяльність об'єднань громадян, 
програмні цілі та дії яких спрямовані на зміну конституційного 
ладу України насильницьким шляхом.

Комуністична партія України як громадське об'єднання була 
зареєстрована Міністерством юстиції Української РСР 22 лип-
ня 1991 року. Діяльність цього об'єднання поширювалась на 
територію Української РСР (Свідоцтво про реєстрацію статуту 
громадського об'єднання № 107 від 22 липня 1991 року).

Згідно зі Статутом Компартія України –політична організація, 
«що діє на засадах самоврядування у відповідності з Конституцією 
та законами Української РСР».

Реєстрацію цього громадського об'єднання було проведено як 
новоствореної політичної партії на підставі Постанови Президії 
Верховної Ради УРСР «Про порядок реєстрації громадських 
об'єднань» від 29 вересня 1990 року № 281-ХІІ та в порядку, вста-
новленому Тимчасовими правилами розгляду заяв про реєстрацію 
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статутів громадських об'єднань, затверджених постановою Ради 
Міністрів УРСР від 21 грудня 1990 року № 385. 

У зв'язку із закінченням Генеральною прокуратурою України 
розслідування можливої причетності керівництва Компартії 
України до подій 19–21 серпня 1991 року Президія Верховної 
Ради України зазначила, що «не встановлено кримінальних зви-
нувачень керівництва Компартії України у підтримці своїми діями 
державного перевороту 19–21 серпня 1991 року і сприянні тим са-
мим його здійсненню на території України» (Постанова Президії 
Верховної Ради України від 14 травня 1993 року).

Враховуючи наведене, Конституційний Суд України вважає, 
що Компартія України мала статус самостійної політичної 
організації України і її програмні цілі та дії в період з 19 по 21 
серпня 1991 року (що стали підставою для тимчасового припи-
нення та заборони її діяльності) не суперечили визначеним на 
конституційному рівні умовам утворення і діяльності політичних 
партій та громадських організацій (частина перша статті 37 
Конституції України).

8. Відповідно до Постанови Верховної Ради УРСР «Про 
проголошення незалежності України» від 24 серпня 1991 року 
№ 1427-ХІІ Україну проголошено демократичною державою 
і з моменту проголошення незалежності чинними на території 
України є тільки її Конституція, закони, постанови Уряду та інші 
акти законодавства України. Разом з тим згідно з частиною дру-
гою статті 4 Конституції (Основного Закону) УРСР, що діяла 
на час прийняття зазначеної Постанови, державні і громадські 
організації, службові особи зобов'язані були додержуватися 
Конституції СРСР, Конституції УРСР і радянських законів, у 
тому числі Закону Союзу РСР «Про громадські об'єднання» від 9 
жовтня 1990 року   № 1708-1,  відповідно до якого об'єднання гро-
мадян може бути ліквідовано лише за рішенням суду (стаття 22).

Отже, приписи зазначеного Закону щодо можливості ліквідації 
об'єднання громадян (політичної партії) в судовому порядку були 
обов'язковими до виконання органами влади та їх структурними 
підрозділами, за змістом положення Закону повністю збігаються 
з положенням частини четвертої статті 37 чинної Конституції 
України щодо можливості заборони діяльності об'єднання грома-
дян лише в судовому порядку.
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Президія Верховної Ради України, визнавши наявність 
антиконституційної діяльності посадових осіб Компартії України 
та заборонивши її, тим самим перебрала на себе функції слідчих 
та судових органів, що суперечить конституційному принципу 
здійснення державної влади в Україні на засадах її поділу на за-
конодавчу, виконавчу та судову (стаття 6 Конституції України, 
розділ III Декларації про державний суверенітет України).

Прийняття Президією Верховної Ради України оспорю-
ваних нормативних актів суперечить положенням статей 6,19 
Конституції України, згідно з якими органи державної влади 
зобов'язані діяти в межах, визначених для них Конституцією, та 
відповідно до законів України, що є конституційним принципом 
правової держави.

Враховуючи наведене, Конституційний Суд України вважає, 
що укази Президії Верховної Ради України щодо тимчасово-
го припинення та заборони діяльності Компартії України супе-
речать статтям 1,6,8, частині другій статті 19, частинам першій, 
другій статті 36, частині четвертій статті 37 Конституції України, а 
тому мають бути визнані такими, що не відповідають Конституції 
України  ( є неконституційними).

Конституційний Суд України зазначає, що відповідно до 
Конституції (Основного Закону) СРСР 1977 року (стаття 6) 
та Конституції (Основного Закону) УРСР 1978 року (стаття 6) 
КПРС визначалась як керівна і спрямовуюча сила радянського 
суспільства, ядро його політичної системи, державних і громадсь-
ких організацій. 

На відміну від громадських організацій (професійні спілки, 
кооперативні об'єднання тощо) вона не була на конституційному 
рівні віднесена саме до таких організацій (стаття 7 Конституції 
(Основного Закону) УРСР).

Ці функції фактично здійснювались нею і після виключення 
24 жовтня 1990 року статті 6 з Конституції (Основного Закону) 
УРСР. Тому КПРС і Компартія України у складі КПРС не були 
політичними партіями і громадськими організаціями у сенсі ста-
тей 15,36,37 чинної Конституції України.

У зв'язку з цим Конституційний Суд України вважає, що 
Комуністична партія України, яка була зареєстрована 22 липня 
1991 року саме як об'єднання громадян, не є правонаступником 
КПРС і Компартії України у складі КПРС.
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Тому висновок Конституційного Суду України щодо 
неконституційності указів Президії Верховної Ради України від 
26 та 30 серпня 1991 року щодо тимчасового припинення та за-
борони діяльності Компартії України не тягне за собою право-
вих наслідків стосовно оберненого на державну власність майна 
КПРС та структури цієї партії, що діяла в Україні до 22 липня 1991 
року (Закон України «Про обернення майна Компартії України та 
КПРС на державну власність» від 20 грудня 1991 року).

На підставі викладеного та керуючись статтями 147,150,152 
Конституції України, статтями 51,61,69,73, підпунктом 2 пун-
кту 3 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про Конституційний Суд України», Конституційний 
Суд України

                                          ВИРІШИВ:
1.Визнати такими, що не відповідають Конституції України 

(є неконституційними):
–Указ Президії Верховної Ради України «Про тимчасове при-

пинення діяльності Компартії України» від 26 серпня 1991 року 
№ 1435-ХІІ;

–Указ Президії Верховної Ради України «Про заборону 
діяльності Компартії України» від 30 серпня 1991 року № 1468-ХІІ.

2.Укази Президії Верховної Ради України «Про тимчасове 
припинення діяльності Компартії України» від 26 серпня 1991 
року і «Про заборону діяльності Компартії України» від 30 серпня 
1991 року, що визнані неконституційними, втрачають чинність з 
дня ухвалення цього Рішення.

3.Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим 
до виконання на території України, остаточним і не може бути 
оскарженим.

Рішення Конституційного Суду України підлягає 
опублікуванню у «Віснику Конституційного Суду України» та в 
інших офіційних виданнях України.

                                               КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
 



55

                                ПРИМІТКИ

 1 Джерело: СТЕНОГРАМА засідання Президії Верховної 
Ради України від 26 серпня 1991 року.  Архівна копія. 
Підстава:Центральний Державний архів вищих органів влади та 
управління України,  ЦДАВО України, ф.1, оп.16, спр. 4704, арк. 
188 –274.

2Кравчук Л.М.  на час обрання до Верховної Ради України 
секретар ЦК Компартії України з ідеологічних питань, з 1990 р.  
другий секретар ЦК КПУ, член Політбюро ЦК КПУ.

 3 «25 августа 1991 года прокурором Украинской ССР для 
проверки причастности отдельных должностных лиц Украи-
ны к заговору с целью захвата власти в стране так называемым 
ГКЧП 19–21 августа 1991 года было возбуждено уголовное дело 
по признакам ст.56 УК УССР/измена Родине/». Із  «Постанов-
ления об отказе в возбуждении уголовного дела,  г. Киев, 22 мая 
1992 года».  Джерело: Коммунистическая партия Украины. Хро-
ника запрета. Сост. С.И.Гуренко. Изд. 2-е, дополн. и перераб. К.: 
Оріяни,2001 –с. 103.

4 Про «щирість»  цієї і подальших заяв Кравчука щодо так зва-
ного «путчу» 19–21 серпня 1991 року може дати уявлення наступ-
на інформація. 

19 серпня зранку, до надходження шифрограми від Секре-
таріату ЦК КПРС, з ініціативи  заступника Міністра оборони 
СРСР генерала армії  Варенникова В.І.в кабінеті Кавчука відбулася 
зустріч, про яку йдеться далі. В зустрічі брали участь перший секре-
тар  ЦК Компартії України Гуренко С.І. та  виконуючий обов’язки 
голови уряду Масик К.І. Були присутні: командувач Київським 
військовим округом генерал-полковник Чечеватов В.С.  та член 
Військової ради округу генерал-лейтенант  Шаріков Б.І. Темою 
обговорення було можливе  введення надзвичайного стану  в 
окремих областях України.  Варенников В.І., колишній коман-
дувач Прикарпатським військовим округом, вважав доцільним 
такий варіант подій для західних областей республіки.  Кравчук 
Л.М. і Масик К.І. наполягали на суворому  дотриманні у цьому 
випадку положень Закону СРСР «Про правовий режим надзви-
чайного  стану». Гуренко С.І., не маючи на той час  інформації, 
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окрім оприлюдненої по центральному  телебаченню,  від участі 
в обговоренні  утримався. Приблизно через півгодини після по-
чатку зустрічі із Москви зателефонував голова КДБ СРСР, член 
ДКНС (рос. ГКЧП) Крючков В.О.  і довів до відома Кравчука, 
що «…в Україні надзвичайний стан вводитися не буде». Кравчук 
розповів про це присутнім. На цьому зустріч закінчилася.

Саме такий зміст  зустрічі  підтвердив генерал Варенников у 
своєму зверненні до Конституційного Суду України   12 червня 
1997 р. 

Після цього, без присутності військових, в тому ж кабінеті 
була узгоджена спільна лінія керівних органів республіки:  не до-
пустити проявів екстремізму, забезпечити   нормальний ритм у всіх 
галузях економіки, особливо ж у тих, від яких залежало  повсяк-
денне життя громадян. Домовилися, що Кравчук Л.М. виступає 
із відповідною заявою по республіканському радіо і  телебаченню, 
Масик К.І.  вживає організаційних заходів по лінії виконавчої 
влади, Центральний Комітет Компартії України орієнтує місцеві 
партійні органи. 

Ні про опір рішенням ДКНС, ні про розмови Кравчука  з 
керівництвом КДБ України, президентом  Росії в ході  зустрічі з 
військовими і після неї не йшлося і не згадувалося. 

Домовленості були реалізовані: Кравчук виступив із заявою по 
українському радіо і телебаченню  19 серпня; того ж дня  Президія 
Кабінету Міністрів Української РСР прийняла рішення «Про за-
ходи у зв’язку із зверненням до радянського народу Державного 
комітету по надзвичайному стану в СРСР», яке було оформле-
но також розпорядженням Кабінету Міністрів Української РСР 
від 19 серпня 1991 року  № 188 -р. Для координації заходів щодо 
збереження громадського порядку, безпеки громадян,  охорони 
об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення і народного 
господарства, запобігання надзвичайним ситуаціям  було утво-
рено Тимчасову комісію на чолі з державним міністром УРСР 
з питань оборони і надзвичайних ситуацій Марчуком. За осо-
бистим проханням Масика К.І. участь заступника командувача 
КВО у роботі Тимчасовії комісії була узгоджена Гуренком С.І. у 
телефонній розмові з командувачем  КВО Чечеватовим В.С.; 
Секретаріат  ЦК Компартії України шифрограмою зорієнтував 
партійні комітети республіки.

Заява Гуренка С.І. була передана по республіканському радіо 
та телебаченню 20 серпня  і надрукована у республіканській пресі 
21 серпня. 
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5  Матвієнко А.С.   на час виборів до Верховної Ради України 
перший секретар ЦК ЛКСМУ, член КПРС.

6  Коцюба О.П.  на час виборів до Верховної Ради України до-
цент Вищої школи управління Агропрому України, член КПРС.

7 Голушко М.М.  на той час Голова КДБ України.
8  Пилипчук В.М.  на час виборів до Верховної Ради України 

доцент Рівненського інституту  інженерів водного господарства, 
член КПРС до 1990 р.

9  Євтухов  В.І.  на час виборів до Верховної Ради України  ди-
ректор Криворізького заводу гірничого устаткування  «Комуніст», 
член КПРС.

10  22 серпня 1991 року відбулося засідання Політбюро ЦК 
Компартії України, де була прийнята постанова «Про поточний 
політичний момент», в п. 2 якої, зокрема,  зазначено:  «Політбюро 
ЦК підтримує дії Секретаріату ЦК Компартії України, який опера-
тивно орієнтував  партійні комітети, первинні партійні організації, 
комуністів республіки на необхідність всемірно сприяти неухиль-
ному дотриманню законності і правопорядку в республіці, згурту-
ванню всіх патріотичних, демократичних  сил в ім’я громадського 
миру і спокою...» Кравчук  брав активну участь у цьому засіданні, 
редагував  проект постанови. Джерело:  Центральний держав-
ний архів громадських об’єднань України, ЦДАГОУ, ф.1, оп. 11,  спр. 
2280.

11  Ємець О.І.  на час виборів до Верховної Ради України нау-
ковий  співробітник  Вищої школи МВС, член КПРС до 1990 р.

12  Бурчак Ф.Г.  у серпні 1991 року керівник юридичної служби 
Верховної Ради України, член Комітету Конституційного Нагля-
ду СРСР.

13  Кондратьєв Я.Ю.  на час виборів до Верховної Ради України  
начальник  управління  карного розшуку МВС України, член 
КПРС.

14  Білоблоцький М.П.  на час виборів до Верховної Ради 
України  другий секретар Черкаського обкому Компартії України, 
член КПРС.

15  Череп В.І. на час виборів до Верховної Ради України  за-
ступник голови Украгробуду, член КПРС.

 16 Дурдинець В.В. на час виборів до Верховної Ради України  
перший заступник міністра внутрішніх справ України, член 
КПРС.
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 17 Печеров А.В. на час виборів до Верховної Ради України  го-
лова виконкому Одеської обласної ради народних депутатів, член 
КПРС.

18  Шульга М.О. на час виборів до Верховної Ради України  
завідувач відділом міжнаціональних відносин ЦК Компартії 
України, член КПРС. 

19  Мороз О.О.  на час виборів до Верховної Ради України  
завідувач аграрним відділом  Київського обкому Компартії 
України, член КПРС.

20  Потебенько М.О.  на час виборів до Верховної Ради України  
прокурор України, член ЦК Компартії України, член КПРС.

21  Джерело: СТЕНОГРАМА  засідання Президії Верховної  Ради 
України від 30 серпня 1991 року. Архівна  копія. Підстава: Централь-
ний Державний архів вищих органів влади та управління України,  
ЦДАВО України,  ф.1, оп.16, спр. 4705, арк. 101 – 214. 

 22 Гайсинський Ю.О. на час виборів до Верховної Ради України 
прокурор Московського району м.Харкова, член КПРС до 1990 р.

23  Помилка, слід читати: Лісовенко В.Т.,  секретар ЦК 
Компартії України.

24  Зняття ксерокопії шифрограми ЦК КПРС було грубим по-
рушенням Інструкції ЦК КПРС про секретне діловодство. Обста-
вини оприлюднення цієї ксерокопії залишилися нез’ясованими.

25  Яворівський В.О.  на час виборів до Верховної Ради України 
народний депутат СРСР, секретар Спілки письменників України, 
член КПРС до 1990 р.

26  Павличко Д.В.  на час виборів до Верховної Ради України 
секретар Спілки письменників України, член КПРС до 1990 р.

27  Помилка, слід читати: Вашко  К.В., у 1991 р. член ЦК КПУ, 
аспірант Київського державного університету ім. Тараса Шевчен-
ка.

 28 Бойко І.Г.  на час виборів до Верховної Ради України голова 
райкому профспілки працівників агропрому,  Запорізька область, 
член КПРС.

29  Сметанін В.І. на час виборів до Верховної Ради України 
начальник тунельного загону №38 «Дніпрометробуд», Дні-
пропетровська обл., член КПРС до 1990 р.

30  Неточність. Така практика існувала. Зокрема, в травні 1986 
року під тиском керівництва ЦК КПРС була відкликана і знище-
на постанова Політбюро ЦК Компартії України про евакуацію 
дітей  у зв’язку з аварією на ЧАЕС. Всі документи ЦК КПРС за 
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інструкцією поверталися до Москви. Будь-які шифротелеграми 
знищувалися за актом  за місцем надходження.

31  Танюк Л.С. на час виборів до Верховної Ради України  голо-
ва Спілки театральних діячів України, позапартійний.

32  Шишкін В.І. на час виборів до Верховної Ради України  за-
ступник голови Кіровоградського обласного суду, член КПРС, у 
1990 р. був виключений  з партії за участь у діяльності «Демплат-
форми в КПРС». Будучи у 1991–1993 рр. Генеральним прокуро-
ром України,  всіляко зволікав із прийняттям постанови про при-
пинення вище названої кримінальної справи  за ознаками  ст. 56 
КК УРСР «зрада Батьківщині». Справа була закрита лише 12 лю-
того 1993 року після заяви Гуренка С.І. (30 грудня 1992 року)  про 
дострокове складення повноважень народного депутата України 
на знак протесту проти політичного курсу влади, неможливості 
реалізувати свою програму в умовах антиконституційної заборо-
ни Компартії України. Заява, інтерв’ю Гуренка С.І.  і коментарі, 
в тому числі  заступника Генерального прокурора України, були 
опубліковані у січні 1993 р. в українській пресі: зокрема в «Правде 
Украины», «Київській правді», «Киевских ведомостях» та ін., а та-
кож у московських «Известиях».  

33  Салій І.М.  на час виборів до Верховної Ради України пер-
ший секретар Подільського райкому Компартії України м. Києва; 
у доповіді на пленумі райкому  у травні 1989 р. вимагав проведен-
ня публічних теледебатів із першим секретарем ЦК Компартії 
України у зв’язку з критичними зауваженнями на свою адресу на 
травневому (1989 р.) Пленумі ЦК Компартії України. На XXVIII 
з’їзді Компартії України був одним з двох кандидатів на посаду 
першого секретаря ЦК Компартії України. 

34  Чобіт Д.В  на час виборів до Верховної Ради України  
відповідальний секретар Бродівської районної організації охоро-
ни пам’яток, Львівська обл., член КПРС,  у 1991 р.  член УСДП.

35  Чепурний А.Г.  на час виборів до Верховної Ради України 
голова колгоспу «Зоря» Борівського району Харківської області, 
член КПРС.

36 Джерело: Відновлена справедливість. Матеріали розгляду 
Конституційним Судом України справи щодо конституційності 
указів Президії Верховної Ради України від 26 серпня 1991 року «Про 
тимчасове припинення діяльності Компартії України» та від 30 
серпня 1991 року « Про заборону діяльності Компартії України». Упо-
рядники  Крючков Г.К., Німченко В.І., Бойко І.Г. К.: Оріяни,  2005  

– с.883–888. 



60

                                      ДОДАТКИ

ПРО СКЛАД ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
          СТАНОМ НА КІНЕЦЬ СЕРПНЯ 1991 РОКУ

Згідно зі ст.105 Конституції України (в редакції, чинній на 
кінець серпня 1991 року) Президія Верховної Ради України була  
підзвітним Верховній Раді України органом, який забезпечував 
організацію роботи Верховної Ради України та здійснював  інші 
повноваження в межах, передбачених Конституцією України і за-
конами України.

До складу Президії Верховної Ради України входили Голова 
Верховної Ради України,  Перший заступник і заступник Голо-
ви Верховної Ради України, голови постійних комісій Верховної 
Ради України.Президію Верховної Ради України  очолював Голова    
Верховної Ради України.

             Члени Президії  Верховної Ради України    
                       у липні 1990 – грудні 1991 рр.

Голова Верховної Ради України  
КРАВЧУК Леонід Макарович.
Перший заступник Голови Верховної Ради України
ПЛЮЩ Іван Степанович.
Заступник Голови Верховної Ради України 
ГРИНЬОВ Володимир Борисович.

Голови постійних комісій Верховної Ради України :
Комісії  мандатної  і  з  питань депутатської етики 
РЯБОКОНЬ  Василь  Петрович;
Комісії  у  закордонних  справах 
ПАВЛИЧКО  Дмитро  Васильович; 
Комісії  у  питаннях  законодавства  і  законності
КОЦЮБА Олександр Павлович;  
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Комісії   з   питань   правопорядку  та  боротьби
із  злочинністю
КОНДРАТЬЄВ  Ярослав   Юрійович;  
Комісії    з    питань    державного    суверенітету, 
міжреспубліканських і міжнаціональних  відносин
ШУЛЬГА  Микола Олександрович;  
Комісії з питань діяльності Рад народних депутатів, 
розвитку  місцевого самоврядування
ГРИШКО Михайло Васильович;
Комісії   з   питань  планування, бюджету, фінансів і  цін
ПЕЧЕРОВ   Андрій   Васильович;   
Комісії  з  питань  економічної  реформи і управління  
народним  господарством
ПИЛИПЧУК  Володимир   Мефодійович;
Комісії з питань розвитку базових  галузей  
народного господарства
ЄВТУХОВ Василь Іванович;  
Комісії  з   питань   будівництва,   архітектури 
та  житлово-комунального  господарства
ЧЕРЕП  Валерій  Іванович;
Комісії   з   питань   агропромислового  комплексу
ЧЕПУРНИЙ   Анатолій   Григорович;   
Комісії  з питань відродження та соціального розвитку  села
СУХИЙ  Василь Васильович;   
Комісії  з  питань соціальної  політики та праці
БІЛОБЛОЦЬКИЙ   Микола   Петрович;   
Комісії   з   питань   екології   та  раціонального 
природокористування
ЗАЛУДЯК   Микола   Іванович;   
Комісії  з   питань   чорнобильської   катастрофи
ЯВОРІВСЬКИЙ  Володимир  Олександрович;  
Комісії з  питань  здоров'я  людини 
ВІЦЯК  Павло Іванович;  
Комісії  з  питань  народної   освіти   і   науки
ЮХНОВСЬКИЙ    Ігор    Рафаїлович;    
Комісії з питань культури та духовного відродження
ТАНЮК   Леонід   (Лесь)   Степанович;  
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Комісії у справах жінок, охорони сім'ї, материнства
і дитинства
ХОДОРОВСЬКИЙ Георгій Іванович;  
Комісії у справах ветеранів,  пенсіонерів, інвалідів,  репресо-

ваних,   малозабезпечених   і  воїнів -інтернаціоналістів
НАУМЕНКО Микола Вікторович;
Комісії   у   справах  молоді
МАТВІЄНКО  Анатолій Сергійович;
Комісії  з прав людини
ЄМЕЦЬ Олександр Іванович;
Комісії  з  питань  гласності  та   засобів   масової  інформації 
ПРАВДЕНКО Сергій Макарович.  

(Джерело:  Постанова Верховної Ради Української    Радянської    
Соціалістичної  Республіки.  Про обрання голів постійних комісій 
Верховної Ради Української РСР від  28 червня 1990 року.Відомості 
Верховної Ради УРСР, 1990, № 28, с. 404 ). 

               КОНСТИТУЦИОННОМУ СУДУ УКРАИНЫ

   О СОБЫТИЯХ АВГУСТА 1991 ГОДА И ДЕЙСТВИЯХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ УКРАИНЫ

В связи с обращением группы народных депутатов Украины 
в Конституционный Суд Украины с Конституционным представ-
лением относительно конституционности указов Президиума 
Верховного Совета Украины о запрещении деятельности Комму-
нистической партии Украины прошу принять во внимание мои 
свидетельства, как одного из непосредственных участников со-
бытий августа 1991 года, находившегося 19–20 августа 1991 года 
на Украине.

В результате реализации Горбачевым и его сообщниками по-
литики, преследовавшей, как теперь очевидно для всех, разло-
жение и развал Советского государства, в советском обществе 
(в том числе и в КПСС) среди истинных патриотов появились, 
начиная с 1987 года, открытые настроения против проводимого 
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курса. Развал страны особенно обозначился в 1989–1990 гг., когда 
произошли известные трагические события в Карабахе, Тбили-
си, Баку, Вильнюсе, Фергане, Оше, т. е. когда помимо политико-
экономических проблем возникли еще и межнациональные, ста-
ли нарастать сепаратистские устремления.

Несмотря на жесткие выступления по этому поводу на раз-
личных уровнях, в том числе на пленумах ЦК КПСС, XIX парт-
конференции, XXVIII съезде КПСС, съездах народных депутатов 
СССР, Горбачев выводов не делал, а продолжал вести свою линию, 
прикрываясь общими фразами о перестройке, демократии, глас-
ности и «совершенствовании социализма».

23 ноября 1990 года состоялось закрытое заседание Вер-
ховного Совета СССР, на котором было принято постановле-
ние  «О положении в стране». Отметив, что положение в стране 
чрезвычайное, Верховный Совет СССР настоятельно рекомен-
довал Президенту СССР принять адекватные, т. е. чрезвычай-
ные меры в целях наведения порядка в государстве.

Однако и на этот раз меры приняты не были. Страна про-
должала разваливаться. Полагая, что в такой обстановке народ 
сам может согласиться с развалом государства, Горбачев поддер-
жал идею проведения Всесоюзного референдума относительно 
судьбы Союза Советских Социалистических Республик. Но, к 
его огорчению, на референдуме 17 марта 1991 года подавляющее 
большинство граждан страны (более 70%) высказалось за сохра-
нение Советского Союза.

Игнорировав волю народа, однозначно выраженную на 
референдуме, Горбачев продолжал разваливать страну. Чтобы 
придать видимость полезности своим противозаконным дей-
ствиям, он инициировал разработку нового Союзного Догово-
ра, хотя принципиальные основы Союза были заложены в Кон-
ституции СССР 1924 года, а затем закреплены в Конституциях 
1936 и 1977 гг.

Несмотря на исключительно сложную ситуацию в стране, 
Горбачев в августе убывает на отдых в Крым.

16 августа 1991 года подготовленный келейно проект Союзно-
го Договора публикуется в печати и становится достоянием обще-
ственности. Лица из высшего эшелона власти – вице-президент 
СССР, Премьер-министр СССР, председатель КГБ СССР, ми-



64

нистр обороны СССР и другие, обсудив сложившуюся чрезвы-
чайную обстановку, приходят к выводу о необходимости приня-
тия экстренных мер для спасения страны.

Было решено послать группу к Горбачеву для обсуждения с 
ним сложившейся в стране ситуации и выработки конкретных 
мер по выполнению постановления Верховного Совета СССР от 
23 ноября 1990 года (о введении чрезвычайного положения там, 
где этого требовала обстановка). Одновременно готовились со-
ответствующие документы по этому вопросу, в том числе проект 
Обращения к Советскому народу.

Группа, направленная 18 августа в Крым, состояла из следую-
щих лиц:

Бакланов О. Д.– заместитель председателя Совета обороны;
Шенин О. С.–секретарь ЦК, член Политбюро ЦК КПСС;
Варенников В. И.– генерал армии, главнокомандующий Су-

хопутными войсками– заместитель министра обороны СССР;
Болдин В. И. – руководитель Администрации Президента 

СССР;
Плеханов Ю. С.– генерал-полковник, начальник одного из 

главных управлений КГБ СССР.
Беседу от имени руководства вел в основном Бакланов О. Д., 

все остальные, кроме Плеханова Ю. С., принимали в ней актив-
ное участие. Выяснилось, что Горбачев разделяет оценки сло-
жившейся критической ситуации в стране, однако решений по 
ее исправлению принимать не намерен. Не захотел он и выехать 
в Москву для встречи с другими руководителями государства и 
обсуждения с ними возникших проблем.

После беседы группа вернулась в Москву для доклада о ре-
зультатах разговора с Горбачевым, а Варенников В. И. отправил-
ся в Киев для организации взаимодействия с руководством ре-
спублики в сложившейся обстановке.

19 августа 1991 года утром состоялась встреча Варенникова В. И. 
с руководством Украины – Председателем Верховного Совета УССР 
Кравчуком Л. М. (встреча проходила у него в кабинете), первым се-
кретарем ЦК Компартии Украины Гуренко С. И. и первым заме-
стителем Председателя Совета Министров УССР Масиком К. И. 
В ней также приняли участие командующий Киевским военным 
округом генерал-полковник В. С. Чечеватов и член Военного Со-
вета округа генерал-лейтенант Б. И. Шариков. К этому времени 
образованный Государственный Комитет по чрезвычайному по-
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ложению (ГКЧП) издал соответствующие документы, которые 
были обнародованы утром 19 августа.

На встрече беседу вели, в основном, Кравчук Л. М. и Варен-
ников В. И. Отдельные реплики были сделаны Масиком К. И., 
Чечеватовым В. С. и Шариковым Б. И. Что касается первого се-
кретаря ЦК Компартии Украины Гуренко С. И., то он вообще в 
разговор не вмешивался, каких-либо предложений не вносил, во-
просов не задавал.

Примерно через полчаса после начала беседы позвонил из 
Москвы по ВЧ-связи Председатель КГБ СССР Крючков В. А. и 
сообщил Кравчуку Л. М., что на Украине чрезвычайное положе-
ние вводиться не будет. Об этом Кравчук Л. М. сразу же сказал 
всем участникам встречи.

По предложению Варенникова В. И. было решено в целях 
обеспечения в республике спокойной обстановки, которая ис-
ключала бы применение чрезвычайных мер и для координации 
действий заинтересованных организаций создать при штабе Ки-
евского военного округа оперативную группу, в которую вошли 
бы представители Министерства обороны СССР (в основном – 
от штаба Киевского военного округа), представители КГБ и МВД 
УССР с задачей – оперативно собирать сведения о положении 
на территории республики и докладывать их Верховному Совету 
УССР, Правительству УССР и представителю министерства обо-
роны СССР–главнокомандующему Сухопутными войсками.

При этом первый заместитель Председателя Совета Мини-
стров УССР Масик К. И. высказал мнение, что для придания 
этому органу официального статуса целесообразно было бы соз-
дать такой орган распоряжением Президиума Совета Министров 
УССР. Это предложение было поддержано Кравчуком Л. М. и, 
как мне известно, такой орган– «Временная комиссия во главе 
с Государственным министром УССР по вопросам обороны, на-
циональной безопасности и чрезвычайных ситуаций Марчуком 
Е. К.» – был создан.

На этой же встрече было условлено (инициатива принадле-
жала Варенникову В. И.), что Председатель Верховного Совета 
УССР Кравчук Л. М. выступит по республиканскому телевиде-
нию и призовет граждан Украины к спокойствию, соблюдению 
порядка и организованности, а также подчеркнет, что жизнь на-
рода будет обеспечена в соответствии с действующей Конститу-
цией. Такое выступление состоялось вечером 19 августа.
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Что касается ЦК Компартии Украины, то на встрече было 
согласовано, что партийные комитеты будут сориентированы в 
оперативном порядке на необходимость проведения через пар-
тийные организации соответствующей работы по обеспечению в 
республике спокойной, деловой обстановки, бесперебойной ра-
боты всех систем жизнеобеспечения и нормальной деятельности 
законно сформированных органов власти. Никаких других шагов, 
тем более противозаконных действий, ЦК, партийные комитеты 
республики, их должностные лица не предпринимали, никаких 
поручений (в том числе военным и другим органам) не давали, о 
чем заявляю со всей ответственностью.

В отношении ГКЧП, как известно, было возбуждено уголов-
ное дело. К суду были привлечены 12 человек. Но в феврале 1994 
года была объявлена амнистия, которой воспользовались 11 че-
ловек. Варенников В. И. от амнистии отказался и настоял на про-
ведении суда. Верховный Суд Российской Федерации оправдал 
Варенникова В. И. за отсутствием состава преступления. Вопро-
сы на судебном процессе рассматривались в широком плане и 
охватывали всю деятельность ГКЧП. Так что есть все основания 
утверждать, что оправдание Варенникова В. И. распространяется 
на всех участников августовских событий.

Генеральная Прокуратура РФ опротестовала приговор Вер-
ховного Суда РФ. Президиум Верховного Суда повторно рассмо-
трел это дело. Судебное разбирательство завершилось подтверж-
дением оправдательного приговора.

После этого Варенников В. И. был избран депутатом Государ-
ственной Думы РФ и является в настоящее время Председателем 
Комитета Государственной Думы по делам ветеранов. Кроме того, 
он избран Президентом Российской ассоциации героев, объеди-
няющей Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции и полных кавалеров Ордена Славы.

С уважением к Высокому Суду,
                                                                                   В. И. Варенников 
12 июня 1997 года
г. Москва.

Джерело:   Коммунистическая партия Украины.   Хроника  
запрета. Сост. С.И.Гуренко. Изд. 2-е, дополн. и перераб. К.: 
Оріяни, 2001 – с. 119 –123.
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ВИСТУП ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 Л. М. КРАВЧУКА ПО УКРАЇНСЬКОМУ ТЕЛЕБАЧЕННЮ 
                            19 СЕРПНЯ 1991 РОКУ

Шановні громадяни України! Як стало відомо з інформації, 
переданої союзними телебаченням і радіо, в країні утворено 
Державний комітет по надзвичайному стану в СРСР,  який звер-
нувся з відповідними заявами до радянського народу та урядів 
держав-членів ООН. Обов'язки Президента країни тимчасово 
виконує віце-президент Янаєв Г. І. Це, зрозуміло, викликало 
реакцію, стурбованість наших людей. У Верховну Раду УРСР 
надходять телефонні дзвінки, звернення громадян з проханням 
висловитися з цього приводу.

Що тут можна сказати? Відомо нам поки що далеко не все. Та 
й офіційні документи у нашу Верховну Раду поки що не надійшли. 
Ясно, що потрібен і певний час, щоб правильно розібратися в 
тому, що відбувається зараз у країні. Відповідні оцінки й виснов-
ки– а вони обов'язково будуть зроблені Президією Верховної 
Ради, Верховною Радою республіки – попереду. Ми вважаємо, 
що в таких виключно серйозних політичних справах не можна 
проявляти поспішність з оцінками. Це має зробити колектив-
ний орган, обраний народом.

Але не викликає сумніву, що в правовій державі все має 
відбуватися на основі закону, в тому числі й при оголошенні 
надзвичайного стану. І я хочу сподіватися, що всі суспільні про-
цеси, принаймні у нас на Україні, розвиватимуться виключно в 
конституційних рамках, згідно з чинним законодавством.

Тому закликаю вас, дорогі товариші, до спокою і витрим-
ки. На Україні надзвичайний стан не оголошено. Зберігається в 
цілому стабільна обстановка. На всій території республіки пра-
цюють законно обрані і сформовані органи державної влади і 
управління. Діють Верховна Рада, її Президія, уряд республіки, 
державні структури на місцях. Як і раніше, ми повинні йти 
шляхом демократії, законності і правопорядку, додержання 
конституційних норм.

Ми переконані, що всі органи місцевої влади будуть 
послідовно дотримуватись Конституції і законів, прийнятих 
Верховною Радою України, будуть діяти на основі законних 
актів, виконувати постанови і розпорядження законно обраних 
органів влади.
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Зараз я звертаюсь до вас, дорогі співвітчизники, з одним: в 
умовах, що склалися, найбільше потрібні ваша мудрість, ваша 
розсудливість і відповідальність у ваших вчинках. Особливо 
звертаюсь до тих, кому доручена доля багатьох тисяч людей,–
до керівників усіх державних органів, підприємств, установ і 
організацій, а також до лідерів політичних партій, громадських 
об'єднань і масових рухів.

Просив би вас пройнятися почуттям складності моменту і 
зробити усе від вас залежне, щоб уникнути дестабілізації ста-
новища, загострення ситуації, порушень трудового ритму і гро-
мадського порядку.

Спільними зусиллями ми повинні запобігти конфронтації і 
протистоянню. Це – в інтересах народу України. Від того, як ми 
будемо діяти сьогодні, залежатиме доля народу, доля демократії, 
доля нашого суверенітету.

Отже, наша позиція – це позиція виваженості і ще раз 
виваженості. Це захист конституційних норм, захист законів. 
Все, що йде всупереч цій позиції, яку схвалив народ, є для нас не-
прийнятним. Ми маємо відстояти закони, захистити демократію, 
утвердити в суспільстві законний порядок, захистити інтереси 
людей. Ми маємо діяти так, щоб не пролилася невинна кров.

Ми повинні зосередитись на розв'язанні найважливіших 
проблем повсякденного життя республіки. Які це проблеми 
перш за все?

Успішно завершити збирання врожаю і насамперед забез-
печити заготівлю хліба у державні засіки. Постанова Президії 
Верховної Ради з цього питання підписана, вона погоджена з 
керівниками областей і сьогодні пішла на місця.

Друге, ми маємо підтримати нормальний виробничий про-
цес у всіх трудових колективах, піднести рівень виконавської 
дисципліни на всіх ділянках роботи. Сьогодні, як ніколи, 
потрібні згуртованість і взаємне розуміння.

Попереду зима, і ми маємо думати про неї вже сьогодні, тому 
що, незважаючи на будь-які ситуації, ми маємо забезпечити 
нормальний робочий ритм, маємо зробити все, щоб осінньо-
зимовий період був забезпечений всім потрібним, в першу чергу 
паливно-енергетичними ресурсами.

Хочу вас проінформувати, що зараз в республіці трудовий і 
політичний пульс життя б'ється відповідно до ситуації, але він 
не гірший, ніж було, скажімо, в останні часи. Люди розуміють те, 
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що сталося, і діють спокійно і виважено. За це я щиро їм вдяч-
ний. Ми розраховуємо на ваше розуміння такої ситуації, такої 
нашої позиції, такого нашого звернення.

І хочу висловити сподівання, що ми будемо єдині в своїх 
діях в ім'я демократії, громадянського миру, які є надійною 
передумовою утвердження і розвитку суверенітету на Україні. 
Саме наша єдність стане запорукою нездійсненності будь-яких 
спроб із будь-якого боку діяти попри Конституції, повернути 
суспільство до такого роду владних чи інших структур і в центрі, 
і на місцях, які могли б стати над законом.

Джерело: Відновлена справедливість. Матеріали розгляду 
Конституційним Судом України справи щодо конституційності 
указів Президії Верховної Ради України від 26 серпня 1991 року 
«Про тимчасове припинення діяльності Компартії України» та від 
30 серпня 1991 року « Про заборону діяльності Компартії України». 
Упорядники  Крючков Г.К., Німченко В.І., Бойко І.Г.  К.: Оріяни,  
2005  –с. 791.

 

                          ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 4 
ЗАСІДАННЯ  ПРЕЗИДІЇ    КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ   УКРАЇНСЬКОЇ   РСР

                                  від 19 серпня 1991 р.

Про заходи у зв'язку із зверненням до радянського народу 
  Державного комітету по надзвичайному стану в СРСР

1. Для проведення постійної роботи закріпити членів Президії 
Кабінету Міністрів УРСР за областями:

т. Масика К. І. – м. Київ, Львівська, Тернопільська, Івано- 
Франківська;

т. Марчука Є. К.– Рівненська, Волинська, Чернівецька; 
т. Борисовського В.3. – Дніпропетровська, Запорізька, 

Кіровоградська;
т. Гладуша В. Д. –Донецька, Луганська, Миколаївська, м. Се-

вастополь;
т. Ткаченка О. М.– Вінницька, Житомирська, Черкаська, За-

карпатська;
т. Бойка В. Ф. – Київська, Херсонська, Хмельницька;
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Заст. Голови Ради Міністрів УРСР т. Комісаренка С. В. – Пол-
тавська, Сумська, Чернігівська.

Доручити вказаним товаришам переговорити з керівниками 
Кримської АРСР, областей, міст Києва і Севастополя з таких пи-
тань: 

необхідність вжиття додаткових заходів щодо посилення гро-
мадського порядку, забезпечення безпеки громадян,  додержання 
законності;

здійснення охорони об'єктів, пов'язаних з життєдіяльністю 
населення і народного господарства, а також радіо і телебачення;

  підвищення організованості, наведення порядку і дисципліни 
у всіх сферах життя;

забезпечення виконання державних планів, нормального 
функціонування галузей народного господарства, недопущен-
ня перебоїв у постачанні населення, роботі транспорту і зв'язку. 
Особливу увагу звернути на виконання державного замовлення 
по продажу хліба державі та підготовку народного господарства 
до роботи в зимових умовах, недопущення втрати управління в 
ситуації, що складається;

посилення контролю за діяльністю засобів масової інформації 
та використанням розмножувальної техніки.

2.Вважати за необхідне організовувати, починаючи з 19 серпня 
ц. р., цілодобове чергування державних міністрів УРСР, керівників 
міністерств і відомств УРСР, Ради Міністрів Кримської АРСР, об-
ластей, мм. Києва і Севастополя, відповідальних працівників 
апарату Кабінету Міністрів УРСР для вжиття, при необхідності, 
оперативних заходів і доповіді Кабінету Міністрів УРСР.

3.Для координації заходів щодо забезпечення громадсько-
го порядку, безпеки громадян, охорони об'єктів, пов'язаних з 
життєдіяльністю населення і народного господарства, запобіган-
ня надзвичайним ситуаціям утворити тимчасову комісію на чолі 
з Державним міністром УРСР з питань оборони, національної 
безпеки і надзвичайних ситуацій т. Марчуком у складі: першо-
го заступника Міністра економіки УРСР т. Корнієнка, першо-
го заступника Міністра внутрішніх справ УРСР т. Корнійчука, 
першого заступника Голови Комітету державної безпеки УРСР      
т. Шами, заступника Командуючого Київським військовим 
округом т. Корнієнка (за згодою керівництва округу).

4.Доручити тт. Мінченку, Бойку, Тентюку підготувати перелік 
законів УРСР та інших нормативних актів, які мають розбіжності 
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з відповідними союзними законодавчими актами, і подати його 
Кабінету Міністрів УРСР 20 серпня 1991 р.

5.У зв'язку з тим, що останнім часом зросла кількість спроб 
вивезення за межі республіки продовольства та інших товарів 
народного споживання, міністерствам і відомствам УРСР, Раді 
Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомам, Київському та Се-
вастопольському міськвиконкомам посилити роботу по захисту 
споживчого ринку.

6.Доручити Держнафтопродукту УРСР (т.Котенку) з ураху-
ванням ресурсів автомобільного бензину визначити черговість за-
правки автотранспорту, маючи на увазі першочергове забезпечен-
ня пальним автомобілів, зайнятих перевезенням продовольства, 
товарів народного споживання, врожаю сільськогосподарської 
продукції, медичним обслуговуванням населення.

Розглянути питання про скорочення часу роботи АЗС, які за-
правляють транспорт, що належить громадянам.

7.Мінсільгоспу УРСР, Мінвузу УРСР і Міносвіти УРСР 
підготувати і подати Кабінету Міністрів УРСР проект постанови 
про залучення студентів на збирання врожаю 1991 року.

8.Прес-службі і газеті «Урядовий кур'єр» своєчасно і широко 
висвітлювати роботу, що проводиться Урядом УРСР по забезпе-
ченню населення продовольством та іншими товарами народ-
ного споживання, його соціального захисту, безпеки громадян, 
стабілізації економіки, а також по створенню нормальних умов 
для населення і народного господарства в осінньо-зимовий період 
1991/92 року.

Перший
віце-прем'єр-міністр УРСР К. Масик

        КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР 
                           РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                    від 19 серпня 1991 р. № 188-р
                                         Київ

Для координації заходів щодо забезпечення громадсько-
го  порядку, безпеки громадян, охорони об'єктів, що забезпе-
чують життєдіяльність населення і народного господарства, 
запобігання надзвичайним ситуаціям утворити тимчасову 
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комісію на чолі з Державним міністром УРСР з питань обо-
рони, національної безпеки і надзвичайних ситуацій т. Мар-
чуком Є. К. у складі: першого заступника Міністра економіки 
УРСР т. Корнієнка Л. Я.,  першого заступника Голови Комітету 
державної безпеки УРСР т. Шами М. М., заступника Коман-
дуючого Київським військовим округом      т. Корнієнка А. П. 
(за згодою керівництва округу).

Рішення комісії, видані в межах її компетенції, є 
обов'язковими для всіх міністерств і відомств УРСР, об'єднань, 
підприємств, установ і організацій, розташованих на території  
республіки.

Перший
віце-прем'єр-міністр УРСР К. Масик

Джерело: Відновлена справедливість. Матеріали розгляду 
Конституційним Судом України справи щодо конституційності 
указів Президії Верховної Ради України від 26 серпня 1991 року «Про 
тимчасове припинення діяльності Компартії України» та від 30 
серпня 1991 року « Про заборону діяльності Компартії України».Упо-
рядники  Крючков Г.К., Німченко В.І., Бойко І.Г.  К.: Оріяни,  2005  

–с. 789 –790.

       Станислав ГУРЕНКО:

      ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ – РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ 
                           И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

На запрос корреспондента Укринформа о позиции Компар-
тии Украины в связи с введением чрезвычайного положения в 
отдельных местностях СССР первый секретарь ЦК Компартии 
Украины С. И. Гуренко заявил:

– Стратегические цели и задачи Компартии Украины, опреде-
ленные в решениях ее XXVIII съезда и Пленумов ЦК, остаются 
неизменными. Что касается нынешней чрезвычайной ситуации, 
то призыв к спокойствию, взвешенности, благоразумию, стро-
гому соблюдению законности и правопорядка, предотвращению 
конфронтации и противостояния, прозвучавший в выступлении 
Председателя Верховного Совета Украинской ССР по Украин-
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скому телевидению 19 августа 1991 года, является основой нашей 
позиции. Коммунисты Советской Украины считают патриотиче-
ским долгом каждого гражданина республики обеспечить на всех 
участках высокую организованность и четкий трудовой ритм, не 
допустить каких-либо действий, которые могли бы дестабилизи-
ровать обстановку, привести к кровопролитию.

Джерело: газета «Правда Украины», 21 серпня 1991 р.

        ПРО ПОТОЧНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ МОМЕНТ

          Постанова Політбюро ЦК Компартії України 

Політбюро ЦК Компартії України, оцінюючи драматичний 
розвиток подій останніх днів у країні, засуджує авантюрну спробу 
антидержавного перевороту, вчинену групою, яка стала на шлях 
грубого порушення Конституції СРСР, нехтування законами 
Радянської держави, створення антиконституційних органів вла-
ди.Їх дії поставили під загрозу здійснення курсу на всебічне онов-
лення нашого суспільства, могли привести до втрати демократич-
них завоювань радянського народу.

Нічим не виправданим є те, що ЦК КПРС своєчасно не дав 
оцінки цим подіям, не інформував про їх суть партійні комітети 
на місцях. Це поставило партійні організації у складне становище, 
дало привід для необґрунтованих звинувачень на адресу партії і 
розгортання антикомуністичної істерії.

Політбюро ЦК Компартії України вважає за потрібне як-
найшвидше розглянути ситуацію, що склалася, на Пленумі ЦК 
КПРС.

В непростій обстановці абсолютна більшість громадян 
Української РСР виявила високу відповідальність, розсудливість 
і витримку. Спроби певних політичних сил підбурювати людей до 
громадянської непокори, конфронтації і протиборства не знайш-
ли підтримки серед широкої громадськості. Ситуація в республіці 
залишається в цілому спокійною, забезпечується нормальний 
трудовий ритм, громадський порядок. Повсюдно діють законно 
обрані органи влади і управління.

Політбюро ЦК підтримує дії Секретаріату ЦК Компартії 
України, який оперативно орієнтував партійні комітети, первинні 
партійні організації, комуністів республіки на необхідність  
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всемірно сприяти неухильному дотриманню законності і право-
порядку в республіці, згуртуванню всіх патріотичних, демокра-
тичних сил в ім'я громадянського миру і спокою, відвернення 
будь-яких дій, які могли б привести до небезпечного загострення 
обстановки, застосування сили, кровопролиття.

Політбюро ЦК Компартії України підтверджує незмінність 
політичного курсу Компартії України, визначеного її XXVIII з'їз-
дом, Пленумами ЦК. Компартія вважає своїми найважливішими 
цілями і завданнями виведення суспільства з глибокої кризи, на-
повнення реальним змістом суверенітету Української РСР.

Потрібно все зробити для того, щоб ситуація, яка склалася, 
не була використана будь - якими силами для згортання демокра-
тичних процесів, порушення законності, конституційних прав і 
свобод особи, безпеки громадян, встановлення тоталітарного ре-
жиму в будь- якій формі.

Враховуючи гостроту проблем, які нагромадилися в 
суспільстві, Політбюро ЦК закликає комуністів, усіх трудящих 
зосередити зусилля на вирішенні невідкладних життєво важливих 
завдань – завершенні збирання врожаю, продажу державі зерна 
та інших продуктів сільського господарства, підготовці до зими, 
виконанні будівельної програми. Найважливіше сьогодні – забез-
печити продовольче постачання населення, безперебійну роботу 
всіх підприємств і галузей народного господарства, передусім 
електроенергетики і транспорту.

Політбюро ЦК Компартії України пропонує партійним 
комітетам, первинним партійним організаціям посилити ро-
боту серед комуністів, населення, давати рішучу відсіч спробам 
розгорнути антикомуністичну істерію, активніше роз'яснювати 
принципову позицію Компартії України, яка полягає у відданості 
курсу на демократизацію суспільного життя, побудову суверенної 
правової держави народу України.

                                          ПОЛІТБЮРО ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
22 серпня 1991 року.

Джерело: Відновлена справедливість. Матеріали розгляду 
Конституційним Судом України справи щодо конституційності 
указів Президії Верховної Ради України від 26 серпня 1991 року «Про 
тимчасове припинення діяльності Компартії України» та від 30 серпня 
1991 року « Про заборону діяльності Компартії України». Упорядники  
Крючков Г.К., Німченко В.І., Бойко І.Г.   К.: Оріяни»,  2005 – с.797.
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