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Станом на вечір 
суботи російські 
військові блоку-
ють всі основні 
військові об’єкти 
України в Криму.

Путін отримав  
одноголосний  
дозвіл Ради Феде-
раціі на введення 
військ в Україну.

Україна звертаєть-
ся за захистом  
до США, ЄС, НАТО  
і Ради Безпеки ООН 
та отримує їх сло-
весну підтримку.

У Донецьку, Ми-
колаєві та Харкові 
мітинги із заклика-
ми відокремитися 
від України. У Хар-
кові штурмують 
ОДА, є поранені.

ХРОНІКА 
П О Т О Ч Н И Х  П О Д І Й

Ф А К Т И  Б Е З  П Р О П А ГА Н Д И  Т А  І С Т Е Р И К И

№13

2 березня 2014

FB.COM/UACHRONICLE

VK.COM/UACHRONICLE

UACHRONICLE.ORG

Війна на порозі
Увечері в суботу Путін отримав одностайний дозвіл Ради Федерації на 
введення військ на територію України. Київ сприйняв це як оголошення 
війни, тим паче, що і без офіційних рішень Крим уже фактично окупо-
ваний: до того часу військові без упізнавальних знаків, але на броне-
автомобілях російської армії, блокували усі українські об’єкти на тери-
торії АРК – аеродроми, прикордонні застави, пульти ПВО, будівлі ради 
міністрів та парламенту автономії.

Олександр Турчинов, 
в.о. президента  
України:

Саманта Пауер,  
Постпред США  
в ООН:

Уильям Хейг,  
глава МИД 
Великобритании:

Віталій Чуркін,  
постпред Россії 
в ООН:

«Українська держава захищає усіх 
громадян України, незалежно від 
того, в якому регіоні вони мешкають, 
в яку церкву ходять та якою мовою 
спілкуються. Я дав наказ, враховуючи 
потенційну агресію з боку РФ, привести 
збройні сили України у повну бойо-
ву готовність. (…) Ми всі українці, ми 
маємо об’єднатися  навколо держави, 
не допускати провокацій, мародерства, 
самосуду, зберігати віру і упевненість і 
єдність.»

«Настав час покласти край російському 
вторгненню в Україну»

«Великобританія підтримує нинішній 
уряд України, перед яким постала 
загроза збереженню територіальної 
цілісності. Немає виправдання російсь-
кій інтервенції у Криму»

«Треба повернути справу на політичний 
шлях, у конституційні рамки, повер-
нутися до угоди 21 лютого і створення 
уряду національної єдності і припинити 
спроби розмовляти зі своїми опонента-
ми, політичними чи етнічними, мовою 
сили»

27 лютого невідомі озброєні люди захо-
пили будівлі Ради міністрів і Верховної 
Ради АРК. Під прицілами автоматів і 
за відсутності кворуму депутати призна-
чили новий уряд. Новим «прем’єром» 
автономії було обрано лідера партії 
«Русское единство» Сергія Аксьонова. 
У матеріалах оперативно-розшукової 
справи УБОЗ ГУ МВС України в АРК він 
значився під прізвиськом «Гоблін» як 
учасник впливового сімферопольського 
злочинного угруповання.
На в’їзді до Криму з’явилися блок-пости, 
які охороняли люди в камуфляжі та зі 
зброєю. На дорогах було помічено пере-
сування російських БТРів.
У ніч на 28 лютого військові вантажівки 
з озброєними людьми заблокували 
аеропорти в Севастополі і Сімферополі. 
Вихід з Балаклавської бухти, де дисло-
кована морська прикордонна охорона 
України, було заблоковано ракетним ка-
тером Чорноморського флоту РФ. Також 
російські військові захопили державне 
підприємство «Кримаерорух», взявши 
під контроль все небо над Кримом.
Тим часом, в Ростові-на-Дону виступив 
екс-президент Віктор Янукович. Він зая-
вив, що як і раніше вважає себе прези-
дентом, не визнає чинної в Україні влади, 
а події в Криму розцінює як природну 
реакцію на «державний переворот».
В.о. президента Олександр Турчинов 
заявив про спробу Росії анексувати 
територію України, реалізуючи «абхазь-
кий сценарій». Офіційний Київ звернувся 
до Кремля з пропозицією провести 
переговори щодо ситуації в Криму, але 

цю пропозицію було відкинуто, як і 
пропозицію Ради безпеки ООН скеру-
вати міжнародну посередницьку місію 
до Криму.
1 березня Сергій Аксьонов звернувся 
до президента Росії Путіна з проханням 
«забезпечити мир і спокій» на території 
автономії, а від силових структур Криму  
і флоту зажадав підкоритися новообра-
ному кримському уряду.
Реакція Росії не забарилася — рішення 
про дозвіл Володимиру Путіну відпра-
вити війська до України було прийнято 
одностайно. Це де-юре зафіксувало 
позицію Росії щодо ситуації в Криму. Де- 
факто до цього часу російська армія вже 
заблокувала більшу частину українських 
військових об’єктів на півострові. На 
в’їзді до Криму з боку Херсонської області 
були встановлені бетонні блоки, за які 
не допускають представників преси, 
без пояснень обшукують і розгортають 
автомобілі з українськими номерами. 
Російська військова агресія проти Украї-
ни стала доконаним фактом.
Три президента України (Кравчук, Кучма, 
Ющенко) закликали владу розірвати 
Харківські угоди про базування Чорно-
морського флоту Росії в Криму.
МЗС України звернулося до Евроcоюзу, 
США і НАТО з проханням розглянути 
всі можливі механізми щодо захисту 
територіальної цілісності України. У МЗС 
послалися на Будапештський меморан-
дум 1994 року про без’ядерний статус 
України, відповідно до якого США, Росія 
і Великобританія зобов’язалися бути га-
рантами суверенітету та безпеки України. ПРОДОВЖЕННЯ НА ЗВОРОТІ 



«Давайте 
влада буде розповідати 

що вона робить»

Перша революція



Влада 
приймає 
рішення 

Комунікує дії 

Отримує 
зворотній 
зв’язок



Влада 
приймає 
рішення 

Комунікує дії 

Отримує 
зворотній 
зв’язок

закрито 
 

обмежено 

майже ні



Вам не довіряють 
 

Вам не довіряють

Пастка недовіри

Хорошого  
не чують

Чують 
скандали



 Коли ви говорите— 
говорить ваш рейтинг 

довіри 

  Коли ви не говорите — 
говорять за вас

Пастка мовчання



Коммунікацією є все 
Все є коммунікація

Друга революція



Легітимізація рішень 
органами МС 

Коммунікація рішень 
всіма залученними 

Партисипативне 
прийняття рішень



Проект інтегрованого 
розвитку Подільського району 

Проект інтегрованого 
розвитку Подільського району 

м. Київ



Легітимізація рішень 
органами МС 

Коммунікація рішень 
всіма залученними 

Партисипативне 
прийняття рішень

Інші «ви», інша довіра



Закон про Київ #2143-3: 
Рівні демократії

Місто 
Район 

ОСН (квартал) 
ОСББ



Закон про Київ #2143-3: 
Види залучення

• плебісцит

• місцеві ініціативи

• громадський бюджет


• загальні збори

• громадянська панель 

(тимчасові консульт.-
дорадчі органи)


• громадські слухання

• консультації 
з громадськістю


• громадські ради

• громадська 
експертиза



Проект змін 
до Закону про МС 

щодо форм 
безпосередньої участі 
громадян у вирішенні 
питань місцевого 

значення


