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Киянин Юрій Павлович Чорноморець народився 26 квітня 1974 р. в cім'ї інже-
нера-хіміка Павла Диби та вченої-літературознавиці Алли Гоцик (Диби). Батько 
Юрія помер, коли йому йшов сьомий рік. Відтоді він поступово ставав главою 

родини. Великий вплив на формування Юрія мали його дідусь Юрій (Георгій) – вій-
ськовий інженер, водночас учитель і пасічник, та дідусів кузен, протоіререй Микола 
Радецький – багаторічний настоятель Володимирського собору в Києві. Загалом у ро-
дині багато вчителів і священників, деякі з них були репресовані й розстріляні в часи 
сталінщини.

Юрій Чорноморець закінчив філософський факультет Київського національного 
університету ім. Т.Г. Шевченка, аспірантуру, докторантуру, а ще у шкільні роки – Ре-
спубліканську школу бджолярів. Він – доктор філософських наук, професор кафедри 
богослов'я та релігієзнавства Педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова; 
голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій 
зі спеціальностей богослов'я та релігієзнавство; член Комісії з державного визнання до-
кументів про наукові ступені та вчені звання, отримані у вищих духовних закладах  при 
Міністерстві освіти і науки України.

Брав активну участь у двох Майданах та підготовці Томоса для України. 
Окрім всього того він – дбайливий батько п'яти дітей, люблячий син і брат.
Одразу після повномасштабного вторгнення професор Чорноморець записався до-

бровольцем (за станом здоров'я і сімейними обставинами мав право не призиватися) у 
Територіальну оборону Голосіївського району м. Києва. Став снайпером. Брав участь у 
боях за Бучу (тут родове гніздо родини Юрія) й Ірпінь з боку Мощуна та Іванків і Чор-
нобильську АЕС. Одержав від побратимів промовистий позивний «Академік». 

Після тих боїв він, як і багато хто з його товаришів, тяжко захворів. Юрій і досі лікується, але не полишає свого вій-
ськового обов'язку, вдало поєднуючи героїчного солдата і менеджера-волонтера. 

Він невтомно збирає кошти на снайперські рушниці, набої, приціли, автомобілі для перевезення воїнських груп 
на бойові завдання. Заради цього вчений без жалю розпродав свою унікальну філософсько-релігієзнавчу бібліотеку, 
залишивши собі сотню найнеобхідніших для подальшої роботи книг. Пояснює цей свій вчинок тим, що, якщо ми не 
переможемо загарбників, не захистимо своїх дітей, то жодна наука в нашій країні вже не буде потрібною. 

Від 2004 р. Юрій Чорноморець виступає з критикою російського церковного шовінізму. Лауреат премії ім. Кароля 
Войтили як найкращий релігійний журналіст України (2011 р.). Постійно співпрацює з різними релігійними конфесія-
ми України.

 Юрій постійно дає інтерв'ю, пише аналітичні статті для українських та найпрестижніших світових видань, де пояс-
нює, що ж нині переживає Україна, піднімає питання існування в Україні церкви Московського патріархату. Ось що він 
говорить з приводу цього:

«Довгі роки від 2001-го я розумів небезпеку нападу РФ як цілком реальну, а від 2004-го почав власну систематичну 
протидію інформаційній війні РФ в Україні та пропаганді імперських ідей, загорнутих у гламурні упаковки від кіріла до 
ткачова. Скільки я мав критики від різних впливових діячів УПЦ МП! Тисячі різких слів ранили моє серце. Тепер читаю 
їхні сторінки в Фейсбуці і там знаходжу такі різкі слова проти російської імперії та керівництва РПЦ, які б я не напи-
сав ні тоді, ні навіть зараз. Така переміна відбулася, бо війна стала для них реальністю, від якої неможливо сховатися. 
Бо злочини росіян перевищили всяку міру і їх уже неможливо заперечити».

PS. З останнього поста Юрія Чорноморця у Фейсбуці: 
«Неймовірно важко зараз дістати щось снайперське далекобійне. Десятки чудових людей пішли нам назустріч, щоб 

в пятницю дати нам три Саважі у 338 калібрі. Це було дуже важко, але ми їх дістали, і нам навіть пообіцяли потім 
зібрати ще таких далекобійних снайперок. Затримка тепер за одним – за ресурсами. 

Підтримаймо хлопців вчасно, забезпечивши безперервність наступальних дій.  4731219647256100» 
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