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Юрій 
Макаров про 
Конституційну 
асамблею

Обтяжливе партнерство
В інтерв’ю Тижню голова групи 
соціалістів у Парламентській 
асамблеї Ради Європи Андреас 
Гросс розкритикував дії політичного 
партнера – Партії регіонів

Від прози життя до 
його драми
Як сучасна українська 
література потіснила 
драматургію на 
театральній сцені

Дані приватні,  
правила державні
Чому найбільші інтернет-
ринки світу розробляють 
закони для захисту 
персональних даних
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Суду України щодо 
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Суд втрачає авторитет 
незалежного арбітра й 
перетворюється на рядовий 
елемент президентської 
вертикалі влади

Після Євро в Азіопу?
Чому після Євро-2012 
країні загрожуватимуть 
остаточна 
міжнародна ізоляція і 
підпорядкування Росії
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Як СБУ захищатиме 
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безпеки
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НАвігАТоР

Невідома Східна Україна
Як у 1930-х роках 
українці Східної 
Слобожанщини і 
Північного Кавказу стали 
росіянами
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Десятки замерзлих на вулиці, 
знеструмлені села, спорож-
нілі школи і дитячі садки – 
так Україна вже традиційно 

зустрічає істотне похолодання. Мо-
рози нижче -20°С – невідворотне 
лихо, яке, проте, щоразу стає «неспо-
діваним». Це підтверджують аварії на 
дорогах, техніка, що не розрахована 
на високу температуру, і неготові до 
зими чиновники та комунальні служ-
 би. Цьогоріч особливо тяжкою негода 
стала для приморських регіонів: у 
Криму шквальний вітер зносив лінії 
електропередач, зривав дахи з будин-
ків, знеструмлював цілі райони. Крига 
заблокувала порти: експорт зерна 
фактично паралізовано. За прогно-
зами синоптиків, потепління очіку-
ється не раніше ніж 10 лютого.

Фото: УНІАН, PHL
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Тиждень 
в історії

Під час військових 
навчань біля узбережжя 
Джорджії загублено 
водневу бомбу, яку досі 
не знайшли

Підписано Лондонський 
протокол між Росією, 
Великою Британією та 
Францією про створення 
незалежної Греції

Розпочала роботу 
соціальна мережа 
Facebook, яку заснував 
студент Гарварда Марк 
Цукерберґ

3 лютого 1830 року 4 лютого 2004 року 5 лютого 1958 року

Залізнична аварія на 
Сумщині. З рейок зійшли 
27 вагонів, що містили 
хімікати

У Папуа-Новій Гвінеї 
відбулася невдала 
спроба військового 
перевороту

У Дакарі – столиці 
Сенегалу – 
спалахнули 
антипрезидентські 
акції протесту

26 січня 27 січня 28 січня

25 січня Віктор Янукович видав указ щодо 
змін у структурі СБУ, яким створюється 
новий департамент контррозвідуваль
ного захисту інтересів держави у галузі 

інформаційної безпеки. Зроблено це було на вико

нання схваленого 263 депутатськими голосами в 
грудні минулого року Закону «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо структури та порядку 
обліку кадрів Служби безпеки України». Подейку
ють, появу нового департаменту СБУ тоді лобіював 
сам екс-голова спецслужби Валерій Хорошков
ський, який нещодавно очолив Міністерство фінан
сів. У пояснювальній записці вказувалося, що відпо
відні дії мали б сприяти концентрації сил та засобів 
для захисту «законних інтересів держави і прав гро
мадян в інформаційній сфері від розвідувально-
підривної діяльності іноземних спецслужб, проти
правних посягань організацій, груп та осіб». 
Оскільки формулювання досить загальні, то в екс
пертних колах побоюються, що новий підрозділ 
СБУ оберігатиме державу та владу не лише від ха
керів, а й від опозиційно налаштованих політиків, 
громадських діячів та медіа. За словами колиш
нього першого заступника голови Служби безпеки 
України, а нині народного обранця Олександра 
Скибінецького, у документі не визначені ані функ
ції новоствореного департаменту, ані права та 
обов’язки його працівників. А тому виникає підо
зра, що їх трактуватимуть довільно і в разі потреби 
структура займатиметься не лише кіберзлочин
цями, а й тим, «щоб люди не могли вільно спілку
ватися через соцмережі». Як розповідає депутат, 
поки тривала робота над законопроектом, про
фільний парламентський Комітет з питань нацбез
пеки не раз просив у СБУ детальну інформацію 
щодо функцій нового департаменту, але отримував 
відповідь, що це «внутрішня справа спецслужби».
В опозиції також побоюються, що як загрози ін
формаційній безпеці в новій структурі можуть 
сприймати і критику чинної влади. Причому за 
потреби проти неугодних громадських активістів 
чи ЗМІ може бути використане й досить широке 
визначення в українському законодавстві поняття 
«інформаційна безпека». Так, перелік загроз нац
безпеці в інформаційній галузі, відповідно до За
кону «Про основи національної безпеки України», 
включає, зокрема, поширення ЗМІ культу насиль
ства, жорстокості; розголошення відомостей, що 
становлять державну та іншу таємницю, а також 

Захист від інформації

Автор:
Аліна 

Пастухова

НА чАСі|тЕнДЕнЦіЇ тижня
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Продовження теми 
на стор. 44

Український вчений 
Юрій Дрогобич у Римі 
видав «Прогностичну 
оцінку поточного 
1483 року»

Підписано Брест-
Литовський мир 
між УНР і країнами 
Четвертного союзу

На престол 
Сполученого 
Королівства 
вступила 
Єлизавета ІІ

6 лютого 1952 року 7 лютого 1483 року 8 лютого 1906 року 9 лютого 1918 року

Народився 
Честор Карлсон, 
американський 
фізик, винахідник 
ксерокопіювання

У Бельгії розпочався 
найбільший за останні 
20 років страйк, який 
ускладнив проведення 
саміту ЄС

Марші пам’яті Геро-
їв Крут відзначилися 
локальними сутичка-
ми в Донецьку, Ніжи-
ні та Києві

У казахському місті 
Жанаозен, де 16 
грудня сталися масові 
сутички, скасували 
надзвичайний стан

29 січня 30 січня 31 січня
Український 
файлообмінник 
upload.com.ua 
добровільно зупинив 
роботу

1 лютого

Ex-ВІйНА
Закриття найпопулярнішо-
 го файлообмінника Ex.ua 
(на нього припадало до  
20% українського трафіка) 
окрім хвилі обурення ко
ристувачів, що вилилась у 
нечисленний, але відчай
душний вуличний протест і 
атакування сайтів органів влади, викликало справжню дискусію 
щодо мотивів дій правоохоронців. Офіційна міліцейська версія роз
сипалася першого-таки дня: недолугі пояснення, мовляв, сайт за
крили через подання скарг на порушення авторських прав із боку 
компаній, були спростовані самими «позивачами», зокрема компа
нією Microsoft. Версія про «тиск іззовні» й боротьбу з піратством теж 
не вельми переконлива: ex.ua декларував запровадження плати за 
контент і мав намір легалізуватися. Власники ex.ua й IT-eксперти вва
жають, що файлообмінник став жертвою конкурентної боротьби: ре
сурсом заволоділи рейдери за підтримки силовиків. Але рейдерське 
захоплення сайта від рейдерського захоплення, скажімо, цементного 
заводу істотно відрізняється тим, що на останньому виробничі по
тужності, попри зміну власників, залишаються ті самі, а на файлооб
міннику головний актив – користувачі, які додають контент. Повер
нути їх на ex.ua уже навряд чи вдасться, ніхто не схоче користуватися 
ресурсом, акаунти якого побували «в руках» міліції.

конфіденційної інформації, яка є власністю дер
жави або спрямована на забезпечення потреб та 
національних інтересів суспільства; намагання 
маніпулювати суспільною свідомістю.
«Під таким тлумаченням можна, приміром, ро
зуміти як поширення недостовірної інформації 
все, що принижує репутацію гаранта, – припус
кає директор Інституту Медіа Права Тарас Шев
ченко. – Чим саме займатиметься СБУ, незрозу
міло, тому є ризик, що завдання, які ставитимуть 
перед спецслужбою, можуть бути пов’язані з вір -
шами Юрія Винничука, протестами FEMEN, 
опозиційною діяльністю чи журналістськими 
матеріалами». «Безумовно, за сьогоднішніх під
ходів це використовуватимуть для боротьби з 
опозицією», – прогнозує екс-заступник голови 
СБУ Олександр Скіпальський.
У Службі безпеки України Тиждень запевнили, 
що всі підозри, ніби спецслужба створює новий 
підрозділ, аби захистити владу від інформації з 
опозиційних джерел, що може зашкодити її репу
тації, є безпідставними. «СБУ не займається зміс
том інформації; інформаційна безпека – це насам
перед електронні засоби зв’язку, захист державних 
сайтів, баз даних, фінансових електронних опера
цій, державної електронної системи, яка працює на 
атомних станціях», – стверджує речниця Служби 
Марина Остапенко. За її словами, новостворений 
департамент займатиметься лише боротьбою з кі
берзлочинністю. Адже, за даними дослідження 
PricewaterhouseCoopers, 2011-го третина україн
ських компаній відзначила зростання ризику кібе
ратак. Мовляв, раніше цими проблемами займа
лося управління із захисту державної інформацій
ної безпеки, але потреба в розширенні штату за ра
хунок спеціалістів, що розуміються на ком  п’ю-   
  терних комунікаціях, привела до створення спеці
ального департаменту. 
Проте методи роботи Служби безпеки України, 
які вона демонструвала впродовж останніх двох 
років, коли основні зусилля спрямовувала проти 
опозиційно налаштованих до влади політичних 
та громадських організацій і навіть науковців, які 
досліджували суперечливі сторінки української 
історії, змушують насторожено ставитися до офі
ційних заспокоєнь. 

Церковний переворот?
26 січня відбулося засідання Священного Синоду УПЦ МП під голо
вуванням відомого прихильника ідеї «Русского міра» митрополита 
Одеського Агафангела. Було прийнято низку ключових кадрових пе
рестановок, здатних вплинути на подальший розвиток усієї церкви.
Релігійні експерти відразу зазначили, що відбувається усунення хво
рого глави УПЦ МП Володимира від управління нею. Таку думку під
твердив і секретар митрополита Олександр (Драбинко), який заявив, 
що «неоднозначно це рішення сприймає сам митрополит Володи
мир, оскільки фактично був відсторонений від права участі в Синоді». 
А релігієзнавець Юрій Чорноморець стверджує, що зараз владу в 
церкві поділили між собою три митрополити: Одеський Агафангел, 
Чорнобильський Павло та Донецький Іларіон.
Інший експерт Анатолій Бабинський припускає, що останніх кадро
вих перестановок не ініціювала безпосередньо Москва: «Це був 
сольний виступ Агафангела, який не має системного бачення, що 
далі робити із владою». Фахівець вважає, що наразі РПЦ використо
вує владні амбіції митрополитів, аби відсунити на задній план тих, 
хто заважатиме дальшому зміцненню впливу Москви.
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За даними агентства Bloomberg, фінансові ринки очікують банкрутства Греції (імовірність – 90%), доволі високими 
ризики є також в Португалії та Ірландії. Аналітики попереджають, що грецьке падіння не буде поодиноким 
випадком, а, швидше за все, спричинить «ефект доміно». Загрозливою є ситуація в таких великих 
європейських економіках, як іспанська й італійська. Середньо- й довгострокові облігації 
Італії на суму €1,6 трлн є найбільшим ринком бондів на континенті. 
Невиплата боргів у належний час призведе до подальших 
потрясінь, роблять 
висновок 
аналі-
тики.
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139 кримінальних справ 10 271 позов проти України$100 тис.
таку суму заплатило українське МЗС за 
спеціальний рекламний додаток про 
Україну у Washington Post

порушили протягом 2011 року правоохо-
ронні органи, де потерпілими були жур-
налісти, дані МВС. У 2010-му таких справ 
було 98

розглядали торік у Європейському суді 
з прав людини. Україна опинилася на 
п’ятому місці за їхньою кількістю (6,8% 
усіх справ)

АРСеН АВАКОВ
у бігах
Проти помаранчевого екс-голови 
Харківської ОДА поруши-
ли кримінальну спра-
ву і оголосили у між-
народний розшук. 
Аваков виїхав до Єв-
ропи, у його квар-
тирах проводять 
обшуки.

ОЛеКСАНДР КАЧУР
наслідив
Мера Немирова (Вінниччи-
на) підозрюють у вте-
чі з місця ДТП, жерт-
вою якого став пра-
цівник СБУ. Сам Ка-
чур свою провину 
заперечує.

БАРТеК ВеНГЛяРЧиК
принизив і вибачився
Ведучий польського теле-
каналу TVN порівняв 
українок із «домаш-
німи роботами». Але 
поспішив вибачитися 
вже наступного дня 
після ефіру.

ВЛАДІМІР ПУТІН
звинувачує українців
Російський прем’єр звинуватив 
українських заробіт-
чан у РФ в масо-
вому ухилянні від 
сплати податків.

5 ОБЛиЧ МАйЖе СеРйОЗНО

АЛьТеРНАТиВНА 
РеАЛьНІСТь

ПРОГНОЗ

ДМиТРО СТУС
заслужив тепле місце
Мінкультури призначило 
сина відомого укра-
їнського поета гене-
ральним директо-
ром Національного 
музею Тараса Шев-
ченка.
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випадком, а, швидше за все, спричинить «ефект доміно». Загрозливою є ситуація в таких великих 
європейських економіках, як іспанська й італійська. Середньо- й довгострокові облігації 
Італії на суму €1,6 трлн є найбільшим ринком бондів на континенті. 
Невиплата боргів у належний час призведе до подальших 
потрясінь, роблять 
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€2001,39 млрд грн
доходів задекларували 
українські заробітчани за 2011 
рік. Дані Державної податкової 
служби України

треба платити за отримання 
дозволу на проживання в Італії. 
Відповідне розпорядження 
набрало чинності 30 січня 

КОРОТКО

Щодня переконуюся в тому, що ми живемо у фантас
тичній державі, яка поєднує кілька альтернативних 
реальностей: в одній – ми, в іншій – слуги народу. 
Отож Азаров у річному звіті розказує про деякі на

стільки феноменальні показники розвитку нашої країни, що 
відразу спадає на думку анекдот про хлопчика, який хоче жити 
в СРСР. А Попов і його команда вже кілька днів намагаються пе
реконати киян, що опади у вигляді снігу й температура -10/-5 
узимку є надзвичайними погодними умовами й, мабуть, тому 
навіть на Хрещатику за сотню метрів від КМДА тротуари були 
тривалий час нерозчищені.
Але номером один на сьогодні стала для мене урочистість у Кри
му. Там відкривав школу Могильов, тому для нього спеціально 
створили діораму «діти мають обладнані комп’ютерні класи». 
Не знаю, чи влаштувала ця картина голову Радміну автономії, 
й не вірю, що хтось на повному серйозі міг посадити учнів пе
ред виключеними моніторами без клавіатури (на фото), очі
куючи від них імітації роботи з ПК (не хочу навіть звертати 
вашу увагу на те, що в глибині класу чомусь не видно систем
них блоків під столами). Хоча, може, це прорив у розвитку ві
тчизняних технологій: невидимі клавіатури й окуляри, які да
ють змогу працювати на комп’ютері, навіть якщо сторонньому 

глядачеві здається, 
ніби це просто ви
мкнутий монітор.
Наступним кроком 
мають стати стрибки 
у спортзалі через коз
ла без козла, малю
вання без фарб і олів
ців, а головне – мож
на організувати їдаль
ню з уявною їжею.

Клеопатра 
Пироженко 

(див. її блог на 
http://tyzhden.ua/

Blogs/95/)

ф
о

т
о

: у
к

р
ін

ф
о

р
м

, а
р

Омбудсмен для Банкової
7 лютого спливає п’ятирічний термін перебу
вання на посаді уповноваженого з прав люди
ни Ніни Карпачової. Остання обіймала її три 
терміни поспіль, та, схоже, вчетверте сісти в це 
крісло їй не вдасться. Подейкують, що регіона
ли не задоволені надто незалежною поведін
кою омбудсмена, яка часто не збігається з по
зицією влади. Серед головних провладних пре
тендентів на місце Карпачової називають ко
лишнього генпрокурора, нині нардепа від ПР 
Геннадія Васильєва та Сергія Головатого. По
між кандидатів від правозахисних кіл голова 
правління Української Гельсінської спілки з 
прав людини Євген Захаров і президент Між
народного правозахисного центру «Ла Страда-
Україна» Катерина Шевченко. Та правозахис
ники переконані: парламент проголосує за 
особу, близьку до Банкової.

Офшорні маневри 
Міністерство соціальної політики оприлюднило 
законопроект, яким пропонує ввести пенсійний 
збір у розмірі 12% операцій, які проводять рези
денти України з контрагентами, зареєстровани
ми в офшорних зонах, або за участю третіх осіб, 
зареєстрованих в офшорних зонах. Однак до пе
реліку офшорів, операції з якими передбачають 
сплату пенсійного збору, наразі не потрапили 
Люксембург та Кіпр – найпопулярніші «гавані» 
українського капіталу. 

Безальтернативні вибори
27 січня російська ЦВК відмовила Ґріґорію Яв
лінскому в реєстрації кандидатом у президен
ти РФ, пославшись на те, що 25,66% зібраних 
на підтримку політика підписів є недостовірни
ми. Таким чином, реальну опозицію відсторо
нено від виборів, адже Владіміра Жиріновско
го, Ґєннадія Зюґанова, Сєрґєя Міронова та Мі
хаіла Прохорова, незважаючи на войовничі зая
ви, можна зарахувати хіба що до «конструктив
ної опозиції» Владіміру Путіну. Останній нама
гається демонструвати свою впевненість у пере
мозі, але застерігає росіян, що другий тур пере
гонів може дестабілізувати ситуацію в країні. 
 
Перемога Меркель 
25 країн – членів ЄС підписали 30 січня на са
міті в Брюсселі фінансовий пакт, який санкціо -
нує напівавтоматичне застосування санкцій 
щодо країн, котрі порушують бюджетні прави
ла Євросоюзу (за новим договором дефіцит бю
джету не має перевищувати 0,5% номінально
го ВВП країни або 1%, якщо держборг стано
вить не більше ніж 60% ВВП). Це рішення стало 
перемогою Німеччини, яка просувала саме такі 
правила, документ не підписали тільки Велика 
Британія та Чехія. Прем’єр останньої Петр Не
час повідомив, що його країна, можливо, при
єднається до пакту пізніше.
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П
еред виборами 2004-го 
один із безіменних авторів 
так змал ював Україну, яка 
могла б бути, якби не Май

дан: «Замість Євробачення буде 
Євродопобачення». Тоді не ста
лося. Але після двох років «побу
дови нової країни» нинішніми 

Після ЄВРО
Якщо українська  
влада не змінить  
підходів у внутрішній  
політиці, після  
Євро-2012 країні  
загрожуватимуть  
остаточна міжнародна  
ізоляція і  
підпорядкування Росії

ЗАЧАРОВАНий ЗАХІД

7 лютого 2010 року 
На президентських вибо-
рах перемагає Віктор 
Янукович. 
Західні лідери у своїх ко-
ментарях загалом пози-
тивно сприйняли зміну 
влади в Україні, вважа-
ючи, що настане край по-
літичним чварам, від 
яких усі втомилися.

25 лютого 2010 року 
Європарламент (голова 
Єжи Бузек) у спеціальній 
резолюції, присвяченій 
ситуації в Україні, кон-
статує «значний прогрес 
порівняно з попере-
дніми виборами, а та-
кож те, що перегони  
значною мірою відпові-
дали стандартам ОБСЄ 
та ЄС щодо вільних і чес-
них виборів».

1 жовтня 2010 року 
КСУ скасував політре-
форму 2004 року. Від-
новлено Конституцію в 
редакції 1996 року, яка 
передбачала суттєво 
ширші повноваження  
президента.

Європейський комісар з 
питань розширення та 
політики добросусідства 
Штефан Фюле: «Україні 
необхідно продовжити 
широку конституційну 
реформу, внаслідок якої 
має бути створена 
ефективна система ба-
лансів і противаг у владі 
відповідно до європей-
ських стандартів. ЄС іще 
повернеться до рішення 
КСУ».

6 жовтня 2010 року 
ПАРЄ у своїй резолюції 
щодо України вітає 
створення нової прав-
лячої коаліції, що може 
сприяти політичній ста-
більності, яка є важли-
вою умовою консоліда-
ції демократії в Укра-
їні, й наголошує, що 
єдиний спосіб, у який 
можна забезпечити 
довготривалу стабіль-
ність, – це конститу-
ційні зміни, котрі вста-
новлять чіткий розпо-
діл влади й запрова-
дять належну систему 
стримувань та проти-
ваг між виконавчою, 
законодавчою і судо-
вою гілками й усере-
дині кожної з них. Кон-
солідація влади ново-
створеною Адміністра-
цією, досягнута за до-
помогою демократич-
них процедур, є зрозу-
мілою, а в багатьох ви-
падках навіть бажа-
ною, однак вона не по-
винна призвести до ї ї 
монополізації.

30 серпня 2010 року 
На позачерговій сесії ВР 
внесла зміни до закону 
про вибори місцевих ор-
ганів влади, які відкри-
вали нові можливості 
для фальсифікацій.

13 жовтня 2010 року 
Очільниця Місії спостері-
гачів Конгресу місцевої і 
регіональної влади Ради 
Європи Ґудрун Мослер-
Тьорнстрьом заявила, 
що український закон 
про місцеві перегони не 
зовсім відповідає міжна-
родним стандартам: 
«Вибори стануть тестом 
для вашої нової влади, 
тому я сказала б, що це 
не місцеві, а загальнона-
ціональні вибори».

31 жовтня 2010 року 
В Україні відбулися міс-
цеві вибори, на яких 
завдяки запрова-
дженню мажоритарної 
складової, викорис-
танню адмінресурсу та 
провокацій проти 
основних опонентів 
Партії регіонів їй вда-
лося значно посилити 
свої позиції в органах 
місцевого самоуправ-
ління.

3 листопада 2010 року 
Держдеп США назвав 
місцеві вибори в Україні 
«кроком назад» порів-
няно із президентськими  
в лютому, на яких пере-
міг Віктор Янукович.

ПРОЗРІННя ЗАХОДУ

 в Азіопу?
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керманичами навколополітич
ний фольклор не менш гіркий: 
«Ми до Євро ще в Європі, після 
Євро – в Азіопі». 

Мовляв, з Україною, яку в 
очах світу уособлює її влада, ве
дуть хоч якісь розмови, доки не 
зіграно чемпіонат із футболу. 
Зриву турніру практично перед 
його початком європейські ви
борці своїм лідерам не проба
чать, тож надто різких рухів 
щодо нашої держави до липня 
цього року не робитиметься. А 
ось після нього українське керів
ництво – а з ним і всю країну – 
можуть очікувати неприємні за
галом прогнозовані сюрпризи.

САМІ СеБе ПеРеГРАЛи
Перші натяки на те, що означає 
бути президентом-парією, Віктор 
Янукович відчуває на собі вже 
тепер. Так, на міжнародних захо
дах стає практично нереально 
домогтися зустрічі з впливовими 
закордонними колегами, обгово
рити будь-які питання співпраці. 
Форум у Давосі був лише остан
нім за часом прикладом став
лення, з яким українська влада 
стикатиметься на Заході весь час. 

Це матиме вияви як емоційні – 
відмова від спілкування, скасу
вання зустрічей тощо, так і пред
метні. Домовитися про виді
лення допомоги чи сподіватися 
на захист своєї позиції (напри
клад, на переговорах із Росією) 
західними лідерами майже не
можливо вже тепер, а за кілька 
місяців і поготів. Це матиме по
дальший вплив на інвестицій
ний клімат: ніякі «роуд-шоу» 
урядовців із розповідями про 
рай в Україні не переважать того, 
що іноземні інвестори знають від 
своїх контактів у нашій країні 
про стан бізнесу, ставлення до 
приватної власності, рейдерство 
тощо. А перетворення нашої дер
жави на країну-парію тим більше 
відверне від неї їхню увагу. 

Схоже, що Янукович і Ко, 
заганяючи себе в цю пастку, 
серйоз но помилились у розра
хунках. З одного боку, ймовірно, 
вважали, що західні політики 
цинічні, прагнуть влади за будь-
яку ціну і мали б зрозуміти ци
нізм у поведінці своїх україн
ських колег. З іншого – дотри
мання формальних процедур, 
неможливість свавільних дій (зо

крема, обмеженість арсеналу 
санкцій) наші можновладці, не 
виключено, сприйматимуть як 
вияв «слабкості» з боку європей
ців. Зрештою, вітчизняний істе
блішмент традиційно перекона
ний, що Україна має таку цін
ність для Євросоюзу задля «про
тистояння Росії», що через це 
спишуть утиски демократії та 
формування авторитарної влади. 

Задля справедливості слід 
зазначити, що з початку 2010 
року західний світ справді надси
лав сигнали, які загалом могли 
тлумачитися в Україні як під
твердження наведених вище сте
реотипів. Європа практично 
змовчала, коли було сформовано 
«парламентську більшість» із пе
ребіжчиків, а Конституційний 
Суд не тільки освятив цей про
цес, а й змінив Основний Закон, 
повертаючи важелі виконавчої 
влади до рук президента. Було 
практично проігноровано Хар
ківські угоди. І цей список аж 
ніяк неповний. Відчуття безкар
ності могло цілком посилити на
явні ще з радянських часів стере
отипи щодо «безпорадності» й 
«наївності» Заходу. Тому вважа

ЗАЧАРОВАНий ЗАХІД

22 листопада 2010 року 
На саміті Україна – ЄС 
Київ отримав бажаний 
План дій щодо безвізо-
вого режиму, але вод-
ночас і чіткі попере-
дження від керівництва 
Євросоюзу. Президент 
європейської Ради Гер-
ман ван Ромпей під час 
зустрічі з януковичем 
заявив, що «наші відно-
сини прямо залежати-
муть від проведення ре-
форм і стану демокра-
тії» в Україні. Президент 
Єврокомісії Жозе Ма-
нуел Баррозу зауважив, 
що «зближення залежа-
тиме від спільних цін-
ностей: демократії, 
прав людини».

25 листопада 2010 року 
Європарламент ухвалив 
сувору резолюцію щодо 
України, засудивши утиски 
свободи слова, демократ-
ичних свобод, порушення 
й недосконалість вибор-
чого закону, втручання 
СБУ в політику. Вказано, 
що після рішення КСУ про 
скасування політреформи 
створення демократичної, 
ефективної і надійної сис-
теми стримувань та проти-
ваг повинне залишатися 
пріоритетним, а процес 
досягнення цієї мети має 
бути відкритим, усеосяж-
ним і доступним для всіх 
політичних партій та 
суб’єктів країни.

26 грудня 2010 року  
ГПУ затримала  
Юрія Луценка.

30 грудня 2010 року 
Поширено заяву уряду 
США про занепокоєння 
вибірковим пересліду-
ванням правоохорон-
ними органами україн-
ських опозиційних полі-
тиків.

Травень 2011 року  
Європейська комісія та 
верховний представник 
Євросоюзу Кетрін ештон 
оприлюднили звіт з аналі-
зом першого року прези-
дентства Віктора Януко-
вича, окрім іншого, кон-
статувавши, що умови ве-
дення бізнесу й інвести-
ційний клімат потерпа-
ють від корупції та відсут-
ності незалежної судової 
системи, а також що має 
місце зневага до фунда-
ментальних свобод, зо-
крема ЗМІ та зібрань.

10 жовтня 2011 року 
Представники більшості 
внесли у ВР проект змін 
до закону про парламент-
ські вибори, за яким їх 
слід проводити на основі 
змішаної (пропорційно-
мажоритарної системи).

31 жовтня 2011 року  
Секретар Венеціанської 
комісії Томас Маркерт за-
явив, що ПАРЄ і Венеціан-
ська комісія рекоменду-
ватимуть Україні не за-
проваджувати змішаної 
системи парламентських 
виборів, а встановити ре-
гіональну – з відкритими 
списками, й закликав 
вносити зміни до вибор-
чого законодавства через 
консенсус із опозицією.

11 жовтня 2011 року  
Засуджено до семи років 
ув’язнення Юлію 
Тимошенко.
Верховний представник 
ЄС Кетрін Ештон: «Вирок 
став результатом суду, в 
якому не було дотри-
мано міжнародних стан-
дартів справедливих, 
прозорих та незалежних 
судових процесів… Те, як 
українська влада пове-
деться в цих справах 
(апеляція та декриміна-
лізація. – Ред.), може 
мати глибокі наслідки 
для двосторонніх відно-
син між Україною та ЄС 
включно з підписанням 
угоди про асоціацію, наш 
політичний діалог та 
ширшу співпрацю».

НАСЛІДКИ АЗІОПИ
Дефіцит у торгівлі товарами 
з Росією зростає (зумовлений 
переважно невиправдано 
завищеними цінами на газ), 
за січень – листопад 
відповідних років

За даними Держстату України
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$8,6 
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18 жовтня 2011 року 
Керівник Представни-
цтва Євросоюзу в Укра-
їні Жозе Мануел Пінту 
Тейшейра: «…коли було 
обрано президента 
Януковича… він заявив, 
що хоче продовжити 
курс євроінтеграції… це 
чітко визначене меню, і 
воно вам або подоба-
ється, або не подоба-
ється. Тут немає віль-
ного вибору: ці прин-
ципи ми поважаємо, а 
ці – ігноруємо».

27 жовтня 2011 року 
У Резолюції ПАРЄ сто-
совно України наголо-
шено, що внутрішні ре-
форми, повага до верхо-
венства права включно з 
дотриманням справедли-
вих, неупереджених і не-
залежних юридичних про-
цесів є необхідними умо-
вами для розвитку відно-
син між ЄС і Україною. Су-
дові заходи використову-
ють вибірково; вирок ко-
лишньому 
прем’єр-міністрові Юлії 
Тимошенко є порушенням 
прав людини та зловжи-
ванням судової системи з 
метою політичного приду-
шення провідного опози-
ційного політика. Тимо-
шенко слід дати змогу по-
вною мірою реалізувати її 
право на участь і в тепе-
рішньому політичному 
процесі, і в майбутніх ви-
борах в Україні. Коли пи-
тання щодо неї не буде ви-
рішено, це поставить під 
загрозу укладення угоди 
про асоціацію та її ратифі-
кацію, штовхаючи країну 
ще далі від утілення євро-
пейської перспективи.

27 жовтня 2011 року 
Президент Європейської 
народної партії Вілфрід 
Мартенс: «ЄНП підтри-
мує поглиблення відно-
син України і Європей-
ського Союзу доти, доки 
країна є стабільною і де-
мократичною, а також 
поважає принципи соці-
альної ринкової еконо-
міки, верховенство 
права, права людини, 
захист меншості й га-
рантує основні права… 
[Інакше] жодна угода 
між Україною та ЄС під-
писана бути не може, і 
Янукович цілком відпо-
відальний за таке бло-
кування».

Листопад 2011 року 
Співдоповідачка ПАРЄ 
Майліс Репс: «Швидше 
за все, на січневій сесії 
не буде ухвалено край-
ніх заходів впливу на 
Україну. Зміниться мова 
резолюції, її тональність. 
Що стосується негатив-
ного сценарію, то побо-
ювання пов’язані пере-
дусім із виборами до 
парламенту, що набли-
жаються. Якщо виборче 
законодавство буде ви-
користано певним чи-
ном, то у вашої країни 
виникнуть справді  
серйозні проблеми».

28 листопада 2011 року 
На саміті ЄС – США ухва-
лено спільну заяву із за-
кликом до українського 
уряду засвідчити свою 
відданість демократич-
ним принципам та вер-
ховенству права – «за-
безпечити чесний, про-
зорий та неупереджений 
судовий процес у спра-
вах колишніх урядовців, 
зокрема й апеляції у 
справі пані Тимошенко», 
а також гарантувати їм 
право на участь у парла-
ментських виборах.

6 грудня 2011 року 
Держсекретар США Гіл-
ларі Клінтон заявила, що 
США розглядають Тимо-
шенко як політв’язня.

ПРОЗРІННя ЗАХОДУ

ІНВЕСТИЦІЙНА ІЗОЛЯЦІЯ
Кіпр поволі перетворюється на єдиного «іноземного» інвестора України (вкладення 
з цього офшору здебільшого де-факто є українським капіталом)  

01.01 – 31.12.2010             01.01 – 01.10.2011
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 з Кіпру          окрім Кіпру

Частка Кіпру 
в прирості 
інвестицій

Частка Кіпру 
в прирості 
інвестицій

лося нормальним давати обі
цянки, які не збиралися викону
вати (як-от із Тимошенко). А та
кож імітувати зближення, ба
жання інтегруватися, підпису
вати документи щодо асоціації, 
щоб зробити «зговірливішою» 
Росію.

Однак і за СРСР, і нині (пост)
совкові володарі не врахували 
особливостей західного політи
куму: там, по-перше, багато ва
жать репутація і можливість дові
ряти слову, а по-друге, коли пози
ція висловлена і ще й сформульо

вана в офі
ційних доку

ментах (як-от у резо
люціях Європарламенту, 
ПАРЄ, зверненнях Держ

депу США тощо), переі
накшити її реально, 
лише продемонстру
вавши конкретні кро-
 ки в напрямку, який 

передбачається в цих документах. 
Інакше кажучи, демонстративним 
закриттям файлообмінних сайтів 
не замінити припинення політич
них репресій, якого вимагає Захід.

Прорахувалися і на східному 
напрямку. Про те, що ігри часів 
Єльцина (дайте дешевий газ, бо з 
Європою дружитимемо проти 
вас) із путінською Росією не про
ходять, сказано чимало. Від праг
матичного й цинічного керівни
цтва нинішньої РФ домогтися чо
гось можливо, тільки якщо за
ймати чітку і тверду позицію. Тоді 
можна розраховувати на повагу. 

До речі, справжня, а не «для 
галочки» євроінтеграція могла б 
слугувати демонстрацією такої 

твердості. Але ключове слово 
тут – «справжня». А Європа нині 
почула фальш, тож бігати між 
нею і Росією, шантажуючи 
кожну «збли  женням» з іншою, 
уже не вийде. Обидві сторони мо
жуть жорстко спитати за вико
нання попередніх обіцянок. 

ЧеСТь І БеЗЧеСТя
Політичне життя спокійної, ста
більної держави, де люди відчува
ють можливість самореалізації і 
гарантоване забезпечення їхніх 
прав, майже завжди нудне. Жит-
 тя в Україні нудним назвати 
важко. Понад те, криза управ
ління і явна неспроможність ни
нішньої «владної вертикалі» дати 
адекватну відповідь на еконо
мічні, соціальні, гуманітарні, без
пекові виклики знову порушують 
питання про «час вибору», про 
«необхідність змінити стан ре
чей». А оцінка поведінки самої 
влади потребує не тільки спокій
них термінів на кшталт «ефек
тивна/неефективна», а й апеля
цій до вищих моральних понять. 
Наприклад, таких як честь. До 
речі, у суспільних системах, що 
ґрунтуються на всевладді лідера 
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ВТРАТА СОЮЗНиКІВ?
14 жовтня 2010 року 
Партія регіонів підписала меморандум про співро-
бітництво з альянсом соціалістів та демократів у Єв-
ропарламенті.

Січень 2012 року 
Депутат Соціал-
демократичної фракції 
Європарламенту Ган-
нес Свобода: «Тим, як 
Янукович провів процес 
над Тимошенко, він 
зробив велику по-
милку: він вважав засу-
дження свого політичного суперника особистою 
справою першочергової ваги. Група соціал-
демократів не зацікавлена в тому, щоб мати особливі 
відносини з тими, хто порушує принципи демократії. 
Саме тому я припускаю, що угоду про співробітни-
цтво європейських соціал-демократів із Партією регі-
онів буде відкликано найближчими днями».

31 січня 2012 року 
Лідер соціал-демократів та но-
вий президент Європарламенту 
Мартін Шульц: «Принципи пра-
вової держави є ключовими в 
довгострокових відносинах між 
ЄС та Україною. Українському 
уряду це теж відомо. Призупи-
нення процесу підписання 
угоди про асоціацію продемонструвало, що україн-
ський уряд повинен показати зрушення в певному 
напрямку. Я сподіваюся, що так воно й буде. Але на-
разі рано говорити про те, що заклики до санкцій 
можуть спричинити реальні кроки».

19 грудня 2011 року 
Попри завершеність усієї 
підготовчої роботи, так і 
не було ані підписано, 
ані парафовано угоди 
про ЗВТ й асоціацію між 
Україною та ЄС.

30 грудня 2011 року 
Юлію Тимошенко  
перевезли до Качанів-
ської колонії. 

26 січня 2012 року 
Парламентська асамблея 
Ради Європи (ПАРЄ) при-
ймає сувору резолюцію 
щодо України: закликає 
Віктора Януковича роз-
глянути всі можливі, до-
ступні йому законодавчі 
засоби, щоб звільнити 
екс-прем’єра Юлію Тимо-
шенко та інших членів ко-
лишнього уряду, а також 
дозволити їм брати 
участь у майбутніх пар-
ламентських виборах; 
підтримує поправку до 
резолюції, якою запро-
поновано запровадити 
проти України санкції на 
випадок, якщо її влада 
не виконає рекоменда-
цій (див. стор. 14).

Січень 2012 року 
Директор національної 
розвідки США Джеймс 
Клеппер у своєму щоріч-
ному зверненні до аме-
риканського Конгресу за-
явив, що за президента 
Віктора Януковича Укра-
їна рухається до автори-
тарного правління.

27 січня 2012 року  
У Давосі Віктор Янукович 
пообіцяв удосконалити 
статті Кримінального ко-
дексу, за якими засу-
джено Юлію Тимошенко. 
Депутат Європарламенту 
Марек Сівець, коменту-
ючи його слова, заува-
жив: «Ми почули від 
нього, що в Україні є ста-
білізація, але я сказав би, 
що це стагнація. В Укра-
їні не відбувається нія-
кого розвитку».

ПРОЗРІННя ЗАХОДУ

(байдуже, хана, «батька народів» 
чи президента) і поневоленні під
даних, честь вважається шкідли
вою рисою і всіляко з останніх ви
травлюється. Натомість успіш
ними є країни, де згадане поняття 
не чуже ані громадянам, ані полі
тикам (за всіх особливостей, які 
притаманні цій професії в будь-
якій державі).

І ось найближче майбутнє 
України може залежати від того, 
наскільки близьке поняття честі 
нинішнім вітчизняним політи
кам. Європейський Союз робить 
фактично умовою нормальних 
відносин цивілізоване прове
дення виборів у нашій країні. 
Про це йдеться у заявах, які лу
нають на всіх рівнях. 

Влада має простий вибір: зро
бити над собою зусилля чи чи
нити за велінням інстинктів. Пер
ший варіант – «діяти з честю»: 
провести вибори принаймні за 
стандартами 2006–2007 років, 
визнати результат і працювати з 
тим, що є, але отримати козир 
для спілкування зі світом. Цього 
ніхто не очікує, а здатність при
ємно здивувати спише чимало 
гріхів. Другий – організувати кам

панію для «перемоги за будь-яку 
ціну», оголосити вигідний для 
себе результат і далі закручувати 
гайки, аж поки, або будь-яке віль
нодумство буде придушене або 
гайки зірве разом із тими, хто їх 
закручуватиме.

В обох випадках програш 
практично гарантований. Але 
різниця між ними принципова. 

У першому йдеться про про
граш тактичний: отримання 
владою на виборах менше, ніж 
сподівалися. Проте залишається 
контроль за виконавчою гілкою, 
зберігається можливість для ма
неврування, у відносинах зі сві
том утримується статус-кво. Не 
зв’язані перспективою виборів, 
можновладці можуть навіть спо
діватися отримати кредити МВФ, 
пішовши на підвищення тари
фів. І тим принаймні відкласти 
соціальну катастрофу. На таку 
можливість фактично натякав 
віце-прем’єр Сергій Тігіпко.

У другому випадку керівни
цтво саме зачинить дверцята 
пастки, до якої крокує вже два 
роки. Бо всі небезпеки, окреслені 
вище, дістануть найкращий шанс 
реалізуватися. Бойкот Заходу, 

згортання проектів співпраці чи 
одержання допомоги. Розлючені 
обманом на виборах люди. Бай
дуже навіть, чи дійде безпосеред
ньо після виборів до революції: 
правити в країні, де рейтинг усієї 
влади перебуває на межі похибки, 
– небезпечне задоволення. Для 
інтеграціоністських планів путін
ського Кремля найкращий час ро
бити Києву пропозиції, від яких 
не відмовляються. Проте їхня 
ціна згодом – втрата суверенітету. 
А з ним і зникнення потреби в 
Януковичі і Ко на чолі України.

Зі свого боку, вибір між 
честю та безчестям стоїть і перед 
опозицією. 22 січня підписано 
угоду про спільні дії об’єднаної 
опозиції. Але поки що чуємо 
більше суперечок про те, хто є 
«справжнім», ніж бачимо власне 
спільних кроків. Якщо впро
довж найближчих тижнів ситу
ація не зміниться, вона ризикує 
сама підіграти керівництву в 
його сценаріях, які хоч і спрямо
вані на укорінення в державі ни
нішньої влади, проте загрожу
ють втягуванням України в 
чужу гру заради чужих інтере
сів. 

«Ми до Євро  
ще в Європі,  
після Євро –  

в Азіопі»

З народного  
фольклору

№ 5 (222) 3 – 9.02.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|13

загрози|поліТИКА



Сергій 
Головатий 
відчув себе 
«відпра-
цьованим 
матеріалом» 
після усунення 
із Моніторин-
гового комітету 
своїми ж 

Три України 
й один Страсбург
Рада Європи визнає Луценка та Тимошенко 
політичними в’язнями, але сподівається 
остаточно не посваритися з Януковичем

«М
и сьогодні ка
жемо не лише 
про Схід та За
хід України, – 

виголошував у залі засідань го
лова комітету ПАРЄ з питань ре
гламенту литовець Еґідіюс Ва
рейкіс. – Є також Україна Тимо
шенко, Україна Януковича, 
Україна Ющенка... Чого ж доб 
рого можна сподіватися від такої 
ситуації? В Україні спочатку че
кають покращень від нового 
президента, затим – від нового 
прем’єр-міністра... Країна весь 
час чогось чекає. Я хотів би поба
чити єдину Україну: зі спільною 
політикою, спільним вектором 
державного розвитку... І якомога 
менше боротьби. Бо весь час бо
ремося: з корупцією, з бідністю, 
з тим і цим...» Приблизно так за
раз сприймають Україну в євро
пейських інституціях.

УКРАїНА ТиМОШеНКО
Політична група Європейської 
народної партії на сьогодні ви

дається найефективнішим ре
сурсом упливу в Парламент
ській асамблеї Ради Європи. Під 
час зимової сесії, що завершила 
роботу 26 січня в Страсбурзі, її 
позиції підсилилися двома  
призначеннями: нового голови 
ПАРЄ француза Жана-Клода 
Міньйона та керівника Моніто
рингового комітету естонця Ан
дреса Геркеля. Обидва активно 
підтримують ідею звільнення 
політичних в’язнів в Україні до 
початку парламентських вибо
рів. Обидва особисто знають і 
не проти відвідати в колонії 
Юлію Тимошенко.

«Ти не уявляєш, скільки 
грошей пропонували Геркелю в 
нашій країні, коли він був там 
доповідачем від Ради Європи! – 
розповідав знайомий азербай
джанський журналіст. – Міль
йони! Щоб припинив їздити, 
перестав так суворо критику
вати. Але Андрес не заціка
вився. Він тепер для Алієва ніби 
особистий ворог. А для нас, для 

тих, хто сподівається на зміну 
влади в країні, – очевидний мо
ральний стандарт».

Проект звіту щодо України 
під час публічного обговорення 
в ПАРЄ не просто не втратив 
критичного імперативу, а й, на
впаки, був підсилений поправ
ками з вимогами, наприклад, 
«знайти всі наявні правові за
соби, які є у розпорядженні 
президента України, щоб звіль
нити колишніх членів уряду й 
дозволити їм узяти участь у на
ступних виборах», або ж «за
пропонувати можливе застосу
вання санкцій, якщо вимог 
Асамблеї не буде виконано». Це 
є очевидним наслідком згурто
ваності й внутрішньої солідар
ності «народників», із якими 
свіпрацюють українські БЮТ і 
НУ–НС.

Ще одним аргументом на 
користь ефективності народни
ків є те, що Євгенію Тимо
шенко, дочку колишнього пре -
м’єра України, прийняли в най
вищих кабінетах Страсбурга. 
Жан-Клод Міньйон, щойно об
раний голова ПАРЄ, навіть 
вийшов із молодшою Тимо
шенко до преси. Згодом у роз
мові з Тижнем він наголосив, 

Автор:  
Алла 

Лазарева, 
Франція
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КОНКРеТНО

Основні вимоги резолюції ПАРЄ щодо України 
від 26 січня:

⦁ Видалити статті 364 та 365 з Кримінального ко-
дексу і зняти звинувачення проти колишніх урядов-
ців, яких судять на основі цих положень;
звільнити цих колишніх членів уряду й дозволити їм 
брати участь у наступних парламентських виборах

⦁ Скасувати або принаймні значно скоротити 
п’ятирічний випробувальний термін для суддів і усу-
нути Верховну Раду від процесу їхнього призна-
чення

⦁ Внести поправки у відповідні закони, які ефек-
тивно відмежовували б представників Верховної 
Ради, президента України та прокуратури від член-
ства у Вищій раді юстиції. Для прийняття таких по-
правок ці три інстанції повинні призначити неполі-
тичних членів Вищої ради юстиції

⦁ Припинити практику дисциплінарних заходів та 
звільнення з посад суддів на підставі скарг прокура-
тури через те, що вони приймали рішення не на ко-
ристь обвинувачення в судових справах

⦁ Не застосовувати взяття під варту підозрюваних 
інакше, як винятково, коли є справжня загроза втечі 
або перешкоджання роботі судочинства

⦁ Забезпечити, щоб Кримінально-процесуальний 
кодекс передбачав чітку процедуру для розгляду за-
конності й тривалості утримання під вартою

⦁ Забезпечити рівність між обвинуваченням та за-
хистом як у законодавстві, так і на практиці

⦁ Забезпечити, аби Кримінально-процесуальний 
кодекс прямо передбачав, щоб захисту були надані 
копії справи звинувачення в розумний час, під 
контролем судді, для ознайомлення захисту з мате-
ріалами справи

⦁ Прийняти якнайшвидше новий Кримінально-
процесуальний кодекс

⦁ Виявити гуманність до Юрія Луценка та Валерія 
Іващенка й негайно звільнити їх з-під варти, доки су-
дові процеси проти них не завершені

⦁ Дозволити Юлії Тимошенко без попередніх умов 
медичні обстеження і, в разі потреби, лікування не-
залежними лікарями за межами пенітенціарної 
служби

⦁ Ініціювати процес конституційної реформи й не 
затримувати його до наступних парламентських ви-
борів

⦁ Повною мірою використовувати рекомендації Ве-
неціанської комісії щодо попередніх проектів кон-
ституційної реформи

⦁ Ухвалити конституційні поправки, які дали б 
змогу вилучити з чинного законодавства поло-
ження, що забороняють особам, засудженим за зло-
чини незалежно від їхньої тяжкості, балотуватися на 
виборах

⦁ Повністю виконати рекомендації Групи держав 
Ради Європи проти корупції (GRECO) щодо фінансу-
вання політичних партій

що його «дружнє ставлення до 
пані Тимошенко не змінилося» 
і що він вважає її «таланови
тою та непересічною особис
тістю». І голова ПАРЄ, і гене
ральний секретар Ради Європи 
Турбйорн Яґланд погоджу
ються з визначенням «полі
тичні в’язні» щодо колишніх 
українських урядовців, проти 
яких порушено кримінальні 
справи.

УКРАїНА яНУКОВиЧА
«А що ви робите?» – поціка
вився у члена української деле
гації в ПАРЄ Олексія Плотні
кова один із представників опо
зиції, який супроводжував у 
Страсбурзі Євгенію Тимошенко. 
Депутат-регіонал хвацько ви
збирував зі столиків перед за
лою засідань примірники ан
гломовного спецвипуску Тиж
ня, присвяченого відносинам 
між Україною та Радою Європи. 
«Там є моя фотографія, – знай
шовся регіонал. – Хочу подару
вати на пам’ять друзям».

На цьому пригоди нашого 
спецвипуску не закінчилися. 
Згодом перед залою засідань 
з’явився інший колекціонер, 
підозріло схожий на праців

ника постійного українського 
представництва в ПАРЄ. «Спів -
працюємо з цікавою громад
ською організацією, – пояснила 
дівчина. – Впевнена, що цей 
журнал дуже стане в пригоді, 
вони там цікавляться темати
кою Ради Європи».

Примірники спецвипуску 
швидко розчинялися в повітрі, 
щойно ми їх підкладали на сто
лики. Гра тривала аж до оста
точного затвердження «україн
ського» звіту. Було б нам радіти 
з несподіваної популярності. 
Проте інтуїція підказувала: 
провладні депутати вітчизняної 
делегації геть не хочуть, аби «не 
те, що треба» було донесено до 
членів ПАРЄ.

«Я не певний, що оточення 
українського президента адек
ватно інформує його про зіпсо
вані відносини між Києвом та 
Страсбургом», – зауважив у при
ватній розмові постійний спів
робітник апарату Ради Європи. 
Відсутність діалогу з україн
ською владою констатували чи
мало іноземних співрозмовни
ків Тижня. «Ніхто не стане за
перечувати, що я є другом Укра
їни, – зазначив голова ПАРЄ 
Жан-Клод Міньйон. – Але нині 

Невеличка перемога 
Банкової: сестру голови 

Адміністрації президента 
Юлію Льовочкіну обрали 

членом Моніторинговому 
комітету 

№ 5 (222) 3 – 9.02.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|15

рЕзолюЦія ПарЄ|поліТИКА



В ОБ´ЄКТиВІ

Страсбурзькі розваги нардепів
Українські депутати в Страсбурзі не надто 
вирізняються на тлі своїх колег, але сплу-
тати їх усе-таки вкрай складно. Перше, 
що видає наших співвітчизників, – це пас-
кудне знання мови. Лише незначна час-
тина добре спілкується іноземною й орга-
нічно вписується в товариство собі подіб -
них. Під час внесення поправок до резо-
люції щодо України тільки Сергій Соболєв 
з усіх учасників говорив англійською, не 
вдаючись до послуг папірчика. Решта 
уважно читали заздалегідь заготований 
текст ретельно, з акцентом вимовляючи 
кожне слово.
Інша проблема українців, напевно, ще 
важливіша, ніж мова, – непристосова-
ність до місцевих особливостей і незнан-

 ня політичної кухні. Цим також грішить 
більшість. Надміру демократичну атмос-
феру в Палаці Європи не всі здатні пере-
травити. Найінтегрованіший в Асамблею 
депутат Сергій Головатий. Він тут справді 
давно і, як-то кажуть, свій. Особисто зна-
йомий ледь не з усім її складом і добре 
орієнтується у внутрішній кухні. Утім, його 
послуги віднедавна вже не потрібні нашій 
владі – місце Головатого в Моніторинго-
вому комітеті ПАРЄ посіла сестра голови 
Адміністрації президента Януковича Юлія 
Льовочкіна. Як запевняють страсбурзькі 
старожили, плюсів від такої ротації явно 
буде менше, ніж мінусів. І причина тут не 
лише в досвідченості Головатого. Доволі 
посередня нинішня українська делегація 

відтепер буде ще посереднішою і ще 
менш впливовою.
У ПАРЄвській харчевні вкрай привабливі 
ціни. Щонайменш удвічі нижчі, ніж у місті. 
Утім, є в такій економії й певні незруч-
ності, пов’язані з надмірною демократич-
ністю. Доводиться вистоювати чергу, їсти 
в не надто інтимній обстановці за загаль-
ними столиками, до яких може підсісти 
будь-хто, але найгірше те, що треба від-
носити за собою таці з брудним посудом. 
Але, як помітив Тиждень, не всі українські 
обранці можуть так «низько пасти».
Працелюбів серед українських делегатів 
одиниці. На робочому місці постійно дове-
лося зустрічати лише кількох, переважно 
представників опозиції. Вони дуже ре-

виникли проблеми. Їх потрібно 
якнайшвидше вирішити». Ймо
вірні санкції щодо Києва для ба
гатьох депутатів ПАРЄ є не 
більш ніж символом. Утіленням 
великого непорозуміння й три
валого розчарування Україною. 
Та водночас це й сигнал для по
літичних інституцій ЄС. Адже 
більшість держав–членів Ради 
Європи засідає в Європейському 
парламенті.

Якщо група підтримки ук -
раїнської опозиції на зимовій 
сесії спрацювала добре, то пар
тія влади несподівано вияви
лася на самоті зі своїми пробле
мами. Коли слухали звіт, у залі 
майже не було постійних сате
літів Партії регіонів – членів 
«Єдиной России» та провлад
них депутатів із Азербайджану. 
Не знайшлося їх і серед промов
ців під час обговорення доку
мента. Не було аж так багато 
підписів від росіян і під проек
тами провладних поправок до 
резолюції ПАРЄ щодо України. 
«Кремль перехотів рятувати ря
дового Януковича», – жартував 
французький депутат.

Щоправда, вірним союзни
ком регіонів залишився Мевлют 
Чавушоглу, колишній голова 
ПАРЄ. В останню свою годину 
біля керма він зробив прощаль
ний подарунок регіоналці Юлії 
Льовочкіній, яка замінила в мо
ніторинговому комітеті Сергія 
Головатого (див. Тиждень, 
№4/2011). Зрозуміло, навіть за 
родинними зв’язками пані Льо
вочкіна є значно ближчою до 

Банкової, ніж колишній міністр 
юстиції, котрий, мов колобок, від 
кого тільки не пішов і до кого 
лише не заходив на вогник. Але 
до рівня впливу та контактів Го
ловатого в Страсбурзі їй іще дуже 
далеко. Виступ Юлії Льовочкіної 
в залі засідань ПАРЄ видався 
бліденьким і непереконливим. 
Заперечувати політичні репресії 
обіцянкою вдосконалити Кон
ституцію та ухвалити новий 
Кримінально-процесуальний ко
декс – не аргумент. «Вони вже 
так робили за Кучми», – прига
дав у розмові з Тижнем голова 
групи соціалістів у ПАРЄ, до 
речі, формально партнер регіо
налів, Андреас Гросс (див. стор.  
18). Тоді, як і нині, зміна теми ні
кого не переконала.

Хоч би як старався міністр 
закордонних справ Костянтин 

Грищенко заспокоїти керівни
цтво ПАРЄ, що в Україні все не 
так погано, Тимошенко живе в 
умовах «тризіркового готелю», а 
МЗС не проти залучити інозем
них лікарів до оцінювання стану 
її здоров’я, факт ув’язнення ліде
рів опозиції заважає порозу
мінню з очільниками Ради Єв
ропи. Пана Грищенка, який 
прибув із незапланованим візи
том до Страсбурга й відвідав 
точнісінько ті самі кабінети, що і 
Євгенія Тимошенко, ввічливо 
послухали. Але не більше. Надто 
очевидним є регрес України в 
дотриманні стандартів правової 
держави.

УКРАїНА ЮЩеНКА
У Палаці Європи під час зимо
вої сесії ПАРЄ дух Ющенка 
кружляв у залі й кулуарах не 

А НАМ ВСе ОДНО

Михайло Чечетов, 
коментуючи резо-
люцію ПАРЄ та обі-
цянки Януковича в 
Давосі: «Ми не змі-
нюємо свою пози-
цію. Бо ж серйозні 

люди ніколи не 
дригаються і не ша-

рахаються...»

Олексій 
Плотніков 
(ПР) виявився 
палким ша-
нувальником 
«Тижня» 
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тельно готувалися до засідання «по Укра-
їні» й усіма силами проштовхували в резо-
люцію можливість уведення санкцій. Серед 
провладної частини делегації трудоголіком 
видавався лише її голова регіонал Іван По-
песку, який гасав у кулуарах і на-
магався домовитися відповідно 
про невведення санкцій. Чи ре-
зультативною була його біганина, 
можна зрозуміти вже хоча б із 
того, що чимало делегатів, які мо-
гли б виступити на боці Банкової 
(зокрема, росіяни), просто не 
з’явилися на засідання, тож, зре-
штою, була проголосована резо-
люція ПАРЄ, яка таки передбачає 
в майбутньому санкції проти Укра-
їни. Інші, покрутившись, засвітив-
шись і випивши кави, зникали в 
невідомому напрямку. 
А в Страсбурзі є на що подиви-
тись і де погуляти. Тим паче в 
розпал сезону знижок, коли роз-

кішні магазини просто рясніють приваб -
ливими пропозиціями. 
Загалом справ у Страсбурзі в народних 
обранців може бути куди більше, ніж 
здається на переший погляд. В одного 

члена нашої делегації, наприклад, з’я -
вилася потреба після завершення сесії 
полетіти до Венеції, а оскільки квитків із 
певних причин не було, то на допомогу 
були змушені прийти працівники україн-

ського посольства, які під час се-
сії тільки тим і займалися, що ви-
рішували, як відправити шанов-
ного пана депутата до міста на 
воді, – серйознішої роботи в них 
не знайшлося...  
Усе прекрасне в житті швидко-
плинне, і Страсбурзькі канікули, чи 
то пак сесії ПАРЄ, також. Утім, 
можливо, саме заради них якраз і 
варто ставати народними обран-
цями. Адже, попри всі мінуси 
цього статусу, можливість потиня-
тися світом державним коштом 
усе-таки дуже спокуслива, і проґа-
вити її – цілковите безглуздя.

Роман Малко

менше, ніж згадка про ненавис-
 ну йому опонентку. Він став 
утіленням концентрованої вто-
 ми від України, яка не виконує 
своїх обіцянок, не поспішає з 
давно назрілими реформами й 
ставиться сама до себе так, 
ніби все, що з нею відбувається, 
її особисто не стосується. Сим
вол утраченого часу...

«Усі ми були зачаровані 
Помаранчевою революцією, – 
заявив у своєму виступі пред
ставник групи лібералів, де -
путат від Нідерландів Тіні 
Кокс. – Нині ж усім нам зимно 
від поновлення українського 
авторитаризму». Слово «роз -
ча  руван  ня» було, мабуть, хі
том цієї сесії. У приватних роз
мовах та під час офіційних 
інтерв’ю чи не всі співрозмов
ники Тижня наголошували: 

як прикро, що ресурс Майдану 
було змарновано. Як шкода, 
що, маючи великий кредит  
народної довіри, попередник 
Яну  ковича не здійснив важли
вих реформ і не вивів України 
на нові обрії…

«Звіт відповідає реальному 
станові справ, – зазначив у роз
мові з Тижнем голова постій
ного українського представ -
ництва в Страсбурзі Микола 
Точицький. – Але цей стан 
склався не сьогодні, а впро
довж усієї історії відносин 
України та ПАРЄ». Важко запе
речити. Бо жодна українська 
влада ніколи й не збиралася, 
скажімо, реформувати адвока
туру та прокуратуру, підтягти 
до демократичного стандарту 
формат відносин між держа
вою та громадянином.

А навіщо? Олігархам і так 
добре заробляти свої непро
зорі статки. А що Рада Європи 
аж захрипла закликати до ре
форми судочинства або до 
ухвалення Єдиного виборчого 
кодексу, то вона ж, як нагадав 
у інтерв’ю Тижню Костянтин 
Грищенко, «як і будь-який 
наш міжнародний партнер, 
лише дає поради. Рішення за
лишаються за українською 
стороною, за українським пар
ламентом».

А парламент, схоже, й не 
збирається виконувати резолю
цію ПАРЄ щодо України. Депу
тати від Партії регіонів, керів
ництво Генеральної прокура
тури вже визначилися: поспі
шати нема куди. Ви собі реко
мендуйте, а ми тут уже самі ви
рішимо. 

Сергій Соболєв 
на зимовій сесії 
ПАРЄ був більш 
переконливим, 
ніж опоненти 
від влади  

Активність голови 
української делегації  
Івана Попеску 
цього разу була 
малоефективною – 
ПАРЄ самим словам 
більше не вірить

Нам би порахувати...
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А
ндреас Гросс довго спати 
не любить. Наша зустріч 
відбулася чверть на вось
 му ранку, коли Страсбург 

додивлявся останні сни. «Зате 
ніхто не відволікатиме», – зау
важив пан Гросс. У розмові з 
Тижнем він висловив чимало 
критичних зауважень на адресу 
свого політичного партнера – 
Партії регіонів, із якою європей
ські соціалісти мають угоду про 
співпрацю. Склалося враження, 
що недалекою є та межа, за якою 
поміркованим європейським лі
вим взаємодія з українськими 
партнерами може видатися тро
 хи обтяжливою.

У. Т.: Ви були присутні під час 
обговорення звіту Моніторин-
гового комітету ПАРЄ щодо 
України. Наскільки обґрунтова-
ним вважаєте цей документ?

– Я член Моніторингового 
комітету, відколи він існує: від 
1996 року. Тож, певна річ, ре
тельно прочитав цей звіт. Крім 

Спілкувалася  
Алла 

Лазарева

того, 12 разів їздив спостеріга
чем на українські вибори. Пра
цював на дільницях у Криму, 
Києві, Львові, на Сході, в Одесі... 
Читаючи звіт, я загалом ли
шився задоволений. Що ж до 
поправок, то не сподобалась 
одна: про санкції. Не люблю, 
коли вдаються до погроз.

У. Т.: Не вважаєте, що про санк-
ції заговорили з відчаю? Бо 
жодні спроби впливу, тиску, ді-
алогу не спрацьовують...

– Знаєте, якщо справи будуть 
справді кепські, завжди можна, 
на початку тієї чи тієї сесії, під
дати сумніву повноваження де
легації. Навіщо наперед заляку
вати? Замислимося глибше. 
Єдина санкція, яку ми самі 
здатні застосувати, – це позба
вити делегацію права голосу. Але 
це ні на що не вплине. 90% укра
їнських громадян і не знають, що 
є Рада Європи. А хто знає – не 
надто переймається таким пра
вом для делегації. Справжньою 

санкцією була б перспектива 
призупинення членства держави 
в організації. Але це питання має 
право ставити тільки Комітет мі
ністрів Ради Європи. А дипло
мати бояться таких прецедентів. 
Що як завтра аналогічне ста
неться із власною країною? Гра в 
санкції – це чорна педагогіка. 
Архаїка на рівні політичних ме
тодів. Щоб переконати, треба 
працювати, а не погрожувати.

У. Т.: Але ж можливо, напри-
клад, закликати країни-
учасниці не видавати візи ке-
рівникам того чи того уряду, за-
блокувати банківські рахунки 
за кордоном...

– Єдині санкції, до яких ми 
вдалися, коли президентом Ук -
раїни був Леонід Кучма, – дуже 
гостра, нищівна критика. Це 
було вже на останньому етапі, 
коли в державі установилася 
фактична диктатура. Тодішні ре
золюції ПАРЄ були дуже суворі. 
Публічна й аргументована кри

Обтяжливе партнерство
В інтерв’ю Тижню 
голова групи 
соціалістів у 
Парламентській 
асамблеї Ради 
Європи Андреас 
Гросс 
розкритикував дії 
політичного 
партнера – 
Партії регіонів
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Новообраний лідер 
політичної групи 
Прогресивного 

альянсу соціалістів 
і демократів у Єв-

ропарламенті Ган-
нес Свобода (Ав-
стрія) днями зая-

вив, що не виклю-
чає денонсування 
меморандуму про 
співробітництво з 
Партією регіонів: 

«Залежно від їхніх 
(ПР. – Ред.) по-

дальших дій, ми, 
можливо, будемо 

вимушені пере-
рвати наші відно-
сини [...]. Кожна 

співпраця має бути 
відчутна. А якщо 

жодної з наших ре-
комендацій не 

сприймають, то це 
не та справа»

УКРАїНСьКА ВЛАДА 
НАДТО ЗАКЛяКЛА  
В АВТОРиТАРиЗМІ

тика – потужна зброя. Вона руй
нує імідж держави.

У. Т.: Нідерландський християн-
ський демократ Пітер Озімт, 
який запропонував поправку 
про санкції, нещодавно став 
спеціальним доповідачем із 
питань відокремлення політич-
ної відповідальності від кримі-
нальної. Адже проблема пра-
вової плутанини в цьому пи-
танні – не український ексклю-
зив. Пан Озімт мусить спочатку 
відвідати з місією Ісландію, де 
колишній прем’єр-міністр пе-
ребуває під слідством, бо не 
попередив банківської кризи, 
а затим і Україну...

– Так, проблема підміни полі
тичної відповідальності кримі
нальною не така вже рідкісна. Це 
дійсно серйозне питання. Зрозу
міло, що за політичні помилки 
має наставати відповідальність. 
Але також політична! Громадяни 
мусять вирішити, чи варто знову 
обирати невдаху-політика. По
рівняймо з футболом. Заробили 
червону картку – вибуваєте з гри. 
Втрачаєте право залишатися на 
майданчику. А ось за ґрати мож-
 на потрапити лише тоді, коли ви 
навмисне скалічили, і то серйоз-
 но, іншого гравця. Коли є справ
жня шкода. Але тут виникають 
різні процедури. На рівні гри – 
заборона на кілька матчів, на 
рівні цивільного права – позов за 
причинене каліцтво. Щодо Юлії 
Тимошенко, дуже важливо зна-
 ти: чи збагатилася вона від збіль
шення ціни на газ?

У. Т.: На сьогодні слідчі не зна-
йшли доказів збагачення...

– Отож! Не можна за стат
тями з нечіткими визначеннями 
позбавляти волі людину лише 
тому, що вона є вашим політич
ним опонентом. Але якщо та 
сама людина справді привлас
нила суспільне майно, то це 
треба довести. З фактами й до
кументами. Цього не зроблено. 
Бачимо натомість накопичення 
давніх механізмів поведінки, 
притаманних старому режиму. В 
тому сенсі, що людина не варта 
нічого, влада всесильна, а ті, хто 
до неї не причетний, залиша
ються беззахисними. Йдеться 
про незавершеність побудови 
правової держави.

Що найбільше тривожить в 
Україні – це залежність інсти
туту суддів. Ми бачили висно

вки Верховного або й Конститу
ційного Суду, що були досить 
суперечливими. Відчувався 
вплив великого капіталу. Якби 
існувала політична воля, це 
можна було б змінити.

У. Т.: Під час останньої сесії ПАРЄ 
виникли проблеми з повнова-
женнями української делегації. 
Три депутати, яких обрали від 
БЮТ і які нині співпрацюють із 
Партією регіонів, досі номі-
нально перебувають у групі Єв-
ропейської народної партії, що 
є союзником «Батьківщини», 
хоча більше не збігаються з «на-
родниками» ідеологічно...

– Таке часом трапляється. 
Ви помітили, що навіть не 
з’явилося спеціального звіту від 
Комітету з питань регламенту? 
Асамблея вчинила мудро й під
тримала повноваження. Проте 
виникає подібна проблема із 

Сергієм Головатим. Хто в якій 
владі і хто в якій опозиції? Дуже 
важливо, щоб усі тенденції були 
представлені. Це непросто, ко -
ли йдеться про парламенти, в 
яких належність до фракцій 
часто має економічне підґрун-
 тя. Де відносини занадто олі
гархізовані й виникає плута
нина з цінностями.

У. Т.: У вашій групі, до речі, за-
сідають три депутати з Партії 
регіонів. Вони навіть номі-
нально не соціалісти, не ка-
жучи вже світоглядно, адже ця 
політсила олігархічна.

– Політика не є точною нау
кою, а соціалізм – запатентова
ним терміном. На жаль, опорту
нізму забагато на всіх рівнях.

У. Т.: Але чому до вас записалися 
Попеску, Плотніков та молод-
ший янукович? Вони ж усі «регі-
онали», тож мусили б, за логі-
кою, бути в групі «європейських 
демократів», із рештою своєї 
партії та «единой Россией»...

– Вони записалися, бо ми не 
влаштовуємо вступного іспиту. 
Якби він був, багато людей уза
галі опинились би поза групами. 
Бо вони й не ліберали, й не хрис
тияни, й не демократи, й не соці

алісти. Треба знати, що на рівні 
групи немає партійної дисци
пліни. Кожен голосує як собі 
знає. Під час обговорення укра
їнського звіту я лише один раз 
проголосував так само, як По
песку. Щодо санкцій. Але власне 
його поправки я не підтримав.

У. Т.: Отже, ви не відчуваєте 
ідеологічної спорідненості з 
Іваном Попеску, політична клі-
єнтура якого – потужна, велика 
олігархія?

– У Попеску непроста доля. 
Він із румунської меншини. Я з 
ним знайомий понад 10 років. 
Попеску також давно сюди їз
дить. Раніше він був значно 
критичніший до влади, в до
брому сенсі слова. Нині ж він 
себе повністю ідентифікує з 
українською більшістю. Крім 
того, став дуже нервовим, ме
тушливим... Не знаю, що з ним 
коїться. Він, звичайно, може за
лишатися в нашій групі. Але, 
щоб діставати підтримку, по
трібно бути переконливішим.

У. Т.: його виступу в залі засі-
дань вдалим не назвеш...

– Аж ніяк. Йому кажуть про 
політичних в’язнів – а він відпові
дає про проект нового Кри -
мінально-процесуального кодек-
 су. Але українці вже таке робили 
раніше, за Кучми. На мою думку, 
корінь проблеми – в політичному 
ставленні до терміну «свобода», у 
способі спілкування громадя
нина й держави. Усі ці люди надто 
заклякли в авторитаризмі. Вони 
не знають, що таке громадянські 
права за демократії.

Але їм доведеться навчи
тися. Я був доповідачем щодо 
Азербайджану, згодом – Сербії, 
а тепер відповідальний за Ро
сію. 100 тис. осіб на вулиці 
24 грудня! Якщо Київ далі руха
тиметься в обраному напрямі, 
він дочекається другого Май
дану. Ці люди зрозуміли, що 
таке гідність, право голосу. І в 
Москві, й у Берліні, й у Варшаві 
багато тих, для кого самоповага 
цінніша за грошові подачки. В 
Україні таких людей, я переко
наний, теж чимало. Нове поко
ління українців не дозволить 
себе ошукати. Перед очима – 
уроки Помаранчевої революції.

У. Т.: Чи приїдете до нас спосте-
рігачем на вибори, 13-й раз?

– Обов’язково. 
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О
дин раз на рік напри
кінці січня у швейцар
ському курортному се
лищі Давосі мали б легко 

вирішуватися численні, якщо не 
всі проблеми людства. Хіба 
можна очікувати меншого від зі
брання 2600 делегатів з усього 
світу, серед яких 40 керівників 
держав, 18 голів національних 
банків, 69 мільярдерів, а решта – 
підприємці, фінансисти, дирек
тори компаній, науковці, поса
довці та оглядачі?

Активісти протестної акції 
«Окупуй Давос» вивішували на 
своїх «малих архітектурних фор  -
мах», зліплених зі снігу, гасло: 
«Не дайте їм вирішувати замість 
вас!» Інші заклики були, може, 
більш вдалі, бо офіційних рі
шень у Давосі зазвичай не ухва
люють. Цей форум не передба

чає вироблення якоїсь спільної 
політики, однак серед оглядачів 
побутує думка, що заданий на 
ньому настрій впливає на сві
тову економіку впродовж року. 
Відкриттю вже 42-ї зустрічі пе
редувало оприлюднення нових 
похмурих прогнозів Міжнарод
ного валютного фонду, який 
укотре зменшив свої очікування 
щодо розвитку світової еконо
міки 2012 року. Тож не дивно, що 
цього разу говорили здебіль
шого про майбутнє капіталізму, 
але без якоїсь конкретики.

«ЗРАДНиКІВ 
ПРиВІЛейОВАНОГО КЛАСУ» 
НАДТО МАЛО
Засновник щорічного Світового 
економічного форуму в Давосі 
Клаус Шваб цього разу закликав 
своїх гостей поміркувати над 

«великою трансформацією», яка 
мала б зачепити навіть най
глибші підвалини капіталізму. 
Чимало учасників погоджува
лися: конвульсії планетарної 
економіки починаючи від краху 
2007–2008 років виявили, що 
проблеми таки системні.

Але й Давос підтвердив, що 
насправді кожен лідер перебу
ває під тиском саме сьогодніш
ніх, а не завтрашніх проблем.

Німецький канцлер Анґела 
Меркель, яка вдостоїлася честі 
виголошувати промову на від
критті форуму, звичайно ж, зо
середилася на кризі європей
ської спільної грошової оди
ниці.

Вона наголошувала на по
требі для Європи стати «більш 
європейською», тобто консолі
дувати структури ЄС в ім’я подо

Давос і вареники з вишнями
На Світовому економічному форумі в Давосі цього року здебільшого 
говорили про майбутнє капіталізму й «велику трансформацію». Тоді 
як на «українському обіді» в Пінчука гостей марно намагалися 
переконати в правильності обраного Києвом шляху

Автор: 
Богдан 
Цюпин,  
Давос

ЗА ІНТЕРЕСАМИ.
За один стіл зазвичай розсаджували 
представників влади, бізнесменів та 

іноземних гостей. За цим-ось посадили 
главу Адміністрації президента Сергія 

Льовочкіна, Сергія Таруту (ІСД), 
Вадима Новінського (Смарт-Холдинг) 

та Олександра Луканова (Альфа-Банк 
Україна)
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лання кризи. Вона вкотре за
кликала країни до фінансової 
дисципліни, тим самим викли
кавши нову хвилю критики.

Американський фінансист, 
мільярдер Джордж Сорос зви
нуватив Німеччину в тому, що 
вона фактично вимагає, аби 
економічно слабші партнери ЄС 
віддавали свої борги «в інозем
ній валюті». Намагання ФРН 
тримати євро як де-факто ко
лишню німецьку марку, за сло
вами фінансиста, загрожує єв
розоні дефляцією та економіч
ним «піке». Пан Сорос може 
собі дозволити різкі оцінки. Він 
гордо називає себе «зрадником 
свого класу», бо каже, що бага
тії в більшості країн світу пла
тять замало податків. В інтерв’ю 
напередодні відкриття форуму 
Джордж Сорос також заявив, 
«що різниця в доходах людей (у 
США) надто велика. За 25 років 
економічного зростання ця різ
ниця збільшилась і, як наслі
док, становище середнього 
класу за ці роки реально не по
кращало».

Уже на форумі керівник 
Банку Англії Мервін Кінґ теж 
підтвердив поширеність таких 
настроїв, наголосивши на не
справедливості факту, що саме 
багатії-банкіри значною мірою 
спричинили руйнівну першу 
хвилю глобальної фінансової 
кризи, але ціну за це виставили 
масам звичайних платників по
датків.

Хіба що дехто з регулярних 
відвідувачів Давоса подає мі
льярдерам особистий приклад, 
як-то Білл Ґейтс, котрий жерт
вує гори своїх грошей на охо
рону здоров’я, освіту й боротьбу 
зі злиднями в найбідніших краї
нах. Тобто мало хто наважується 
повністю заперечувати слуш
ність головних гасел представ
ників руху «Окупуй Давос», ко
трі наголошували на засиллі 
привілейованих представників 
так званого одного відсотка.

Більшість учасників форуму 
платять близько $20 тис. за кви
ток навіть не щоб послухати ці
каву лекцію чи дві, а головно 
для майже унікальної нагоди 
особистих знайомств і налаго
дження зв’язків.

А ті, хто прислухався до лек
цій, почули від директора-роз-
порядника МВФ Крістін Лаґард, 
що нині йдеться «не просто про 
кризу єврозони. Це криза, яка 

може перекинутися на решту 
світу!»: «Я і МВФ загалом ба
чили низку прогнозів та розра
хунків, за якими жодна країна 
не зможе залишитися осторонь, 
і в інтересах усіх, щоб цій кризі 
було покладено край».

Але було враження, що від 
європейських проблем, які вже 
кілька місяців у зеніті, багато 
хто втомився, й більшість вирі
шила, мовляв, стара Європа, як 
завжди, якщо не вирішить своїх 
проблеми повністю, то якось пе
ребуде.

Оптимістичнішого настрою 
делегатам радили шукати на за
ходах, де обговорювали перспек
тиви Китаю, Індії та інших екзо
тичних країн. Зокрема, екзотич
ний для багатьох Азербайджан 
зовсім не подавав ознак того, що 
за минулий рік там зменшився 
видобуток нафти. Гостям азер
байджанських зустрічей, у яких 
активну роль відігравала також 
дружина президента Алієва, в 
подарункові набори пакували 
навіть килими, щоправда, суве
нірних розмірів.

ПОДІУМ ДЛя яНУКОВиЧА
Політичним лідерам немає ве
ликого сенсу їхати на форум у 
Давос, якщо там не передбачено 
зустрічей із важливими персо
нами або якщо вони не мати
муть трибуни й серйозної ауди
торії для виголошення про
грамних заяв чи ідей. Вочевидь, 
так само думали в Адміністра
ції українського президента, бо 
ж наважилися таки звозити Ві
ктора Януковича до Швейцарії, 
явно розраховуючи на «високі 
зустрічі» виключно з імідже
вою метою (паралельно в ПАРЄ 
розглядали сувору резолюцію 
щодо України). Але на Банковій 
укотре переоцінили свої мож
ливості й недооцінили Захід. 
Український лідер послухав на 
Світовому економічному фо
румі обговорення енергетичних 
питань і мав кілька коротких 
зустрічей, зокрема з президен
тами Азербайджану та Польщі. 
Не більше.

Трибуну, чи радше подіум, у 
Давосі президентові україни вко
тре забезпечив співвітчизник-
мільярдер Віктор Пінчук. Але 
Януковичу, здається, навіть не 
перепало канапок із салом, 
борщу та вареників із вишнями, 
якими ласували майже 300 гос
тей у залі готелю Morosani.

Український лідер мав на
году проголосити своє «ба
чення майбутнього» очолюва
ної ним держави. Проте бага
тьох гостей більше хвилювали 
сучасні українські реалії. Іще 
на закусках під час «Україн
ського обіду» фонду Віктора 
Пінчука один із гостей уголос 
розмірковував: «Цікаво, чи на
важиться хтось згадати Юлю 
Тимошенко?» Але питання про 
ув’язнення колишньої очіль
ниці Кабміну постало майже 
відразу й фактично не зникало 
з порядку денного до кінця по
дії.

Колишній президент Поль-
 щі Александр Квасневський, 
якого Віктор Пінчук останнім 
часом постійно запрошує попра
цювати модератором на його 
проектах, розпочав обід диску
сією саме з Віктором Янукови
чем – почесним гостем цього за
ходу. Спочатку була його розлога 

1. Модератор 
«українсько-
го обіду» Алек-
сандер Кваснев-
ський несподіва-
но для багатьох 
ставив Вікторо-
ві Януковичу не-
приємні запи-
тання
2. Владислав 
Каськів розпові-
дав про «лібера-
лізацію» нашої 
економіки, але 
це не перекона-
ло – не допомо-
гли навіть підба-
дьорливі комен-
тарі турецького 
міністра з питань 
взаємин із ЄС
3. Віктор Пінчук 
був явно чимось 
засмучений – на-
віть у товаристві 
письменника Па-
уло Коельйо

➊

➋

➌

№ 5 (222) 3 – 9.02.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|21

 ф
о

т
о

 з
 с

а
й

т
у

 P
in

c
h

u
k

f
u

n
d

.o
r

g
 ф

о
т

о
 з

 с
а

й
т

у
 P

in
c

h
u

k
f

u
n

d
.o

r
g

 ф
о

т
о

 з
 с

а
й

т
у

 P
in

c
h

u
k

f
u

n
d

.o
r

g

 ф
о

т
о

 з
 с

а
й

т
у

 P
in

c
h

u
k

f
u

n
d

.o
r

g



ДВА ЗАПиТАННя МОДеРАТОРУ

відповідь на перше запитання: 
про майбутнє України. Глава 
держави, зокрема, поскаржився 
на ціни, які Київ платить Москві 
за газ і назвав їх «покаранням» 
та «загрозою національній без
пеці», а ще заявив, що на наступ
них виборах усім українським 
партіям «створюються рівні умо-   
ви». Традиційно для таких ви
ступів після наголошування на 
необхідності розвитку еконо
міки й стратегічних взаємин із 
Росією, пролунала згадка про 
прагнення України до європей
ської інтеграції. Саме тут Квас
невський побачив нагоду заго
ворити про Тимошенко. «Якщо 
Україна хоче наближатися до єв
ропейських стандартів, – заува
жив він, – варто наголосити, що 
за європейськими стандартами 

керівник уряду не зазнавав би 
карного переслідування за полі
тичні рішення на посаді. Наві
тьякщо рішення неправильні!»

Янукович виявився знавцем 
кодексу й, погодившись, що 
справа ув’язнення екс-прем’єра 
«суперечлива» (на тлі його ж 
таки останніх висловлювань 
щодо «справи Тимошенко» ці 
слова прозвучали мало як не 
сенсація), назвав номери статей, 
які суперечать європейським 
нормам. «Це ж статті ще хру
щовських часів!» – несподівано 
наполегливо повів далі тему пан 
Квасневський.

Віктор Янукович, з одного 
боку, погоджувався, а з дру
гого – почав довге пояснення, 
що справді є проблема із зако
нами, за якими Юлія Тимо
шенко була ув’язнена нещо
давно, але повідомив: триває 
розслідування інших «злочинів, 
які раніше не розслідувалися».

«Пане Янукович! Зупиніть в 
Україні цей безлад! Звільніть 
Юлію Тимошенко! Ви маєте не
обхідні для цього владні можли
вості!» – артистично закликав із 
подіуму Арсеній Яценюк. 

Але президента в залі вже не 
було. Однієї з небагатьох фраз, 
яка викликала під час обіду 
оплески, адресат не почув. Для 
більшості на зібранні було оче
видно, що справа Тимошенко 
стала символом розходження 
дій української влади і проголо
шуваних нею гасел.

«Справа Юлії Тимошенко – 
це лише один із багатьох пога
них прикладів», – казав інший 
гість на подіумі міністр закор

донних справ Швеції Карл 
Більдт. Він говорив не тільки 
про проблеми з радянськими за
конами в капіталістичній сис
темі, а навіть про «деградацію 
наявної системи судочинства в 
Україні».

Захищати вітчизняну владу 
в Давосі не було кому. Голова 
Державного агентства з інвести
цій та управління національ
ними проектами Владислав 
Каськів говорив про плани роз
будови в Україні «найлібераль
нішої економіки у світі», але 
його слова про віру в чесність на
ступних виборів лунали невпев
нено й непереконливо. Нато
мість Карл Більдт поспішив за-
уважити, що побудувати окремо 
ліберальну економіку в полі
тично неліберальній країні буде 
неможливо. Дипломат, також 
наголосив, що вирішальним ви
пробуванням для української 
влади стануть парламентські ви
бори. Якщо вони не будуть чес
ними і справедливими, «якщо 
Україна не повернеться на євро
пейський шлях, є загроза, що 
вона так і залишиться на траєк
торії падіння…»

Підбадьорливі коментарі в 
Давосі турецького міністра з пи
тань ЄС, який казав, що його 
держава теж пройшла крізь усі
лякі труднощі, потонули в хорі 
висловлювань про стурбова
ність розвитком політичної си
туації в Україні.

Приклад Туреччини, яка 
«наближається» до ЄС уже 
майже півстоліття, для україн
ців навряд чи може бути най
кращим. 

У. Т.: Пане Квасневський, чи попереджали ви пе-
ред виступом Віктора януковича, що порушите 
тему ув’язнення Юлії Тимошенко?

– Ні, я не попереджав його, бо ми зустрілися 
лише за хвилину до того, як увійшли в залу. На
справді не можна говорити про перспективи євро
пейської інтеграції України, не заторкуючи справи 
Тимошенко, бо тут, як потім сказав Карл Більдт, 
ідеться не лише про окремий випадок. Справа Ти-
мошенко тільки підтверджує, що судочинство дуже 
політизоване, що бракує законів, я згадував про 
статті ще з хрущовських часів. А це докір україн
ській владі. Чому за всі ці роки не змінено законів, 
які суперечать реаліям? Отже, це велике питання, а 
мене турбує ще те, що такі відповіді, як я почув від 
президента тут, я чув також багато місяців тому. І 
нічого відтоді не відбулося!

У. Т.: Президент янукович постійно наголошує 
на прагненні наблизитися до європейських 

стандартів і повторює про курс на євроінтегра-
цію. Ви вірите його словам?

– Як сказав колись Лєнін, довіра й контроль. 
Треба вірити, але й контролювати. Парламентські 
вибори будуть тим моментом, коли громадськість 
може висловитися за результатами контролю, 
оцінивши, які з обіцянок були виконані. Я засте
рігаю Україну, що така ризикована гра з Європей
ським Союзом, коли обіцяють, але не роблять ні
чого, може закінчитися погано, бо це дуже руйнує 
імідж. Сьогодні всі слухають те, що кажуть укра
їнські керівники. Слухають але думають про те, 
що відбувається насправді, і, що буде наступним 
кроком.

Іспит наближається, та ще й дуже швидко! 
Навіть якщо говорити лише про Юлію Тимо
шенко, якщо не будуть декриміналізовані ще 
«радянські» статті Кримінального кодексу, то 
буде очевидно, що Україна не є серйозним парт
нером.

Александер 
Квасневський, 
президент 
Польщі в 1995–
2005 роках

ГОЛОС ВУЛИЦІ.
Протестуваль-
никам так і 
не вдалося 
достукатись 
до учасників 
форуму
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Бюрократичний абсолютизм
Як і феодали середніх віків, чиновники України мають  
залежати не від суспільства, а від «короля»

Н
е встиг Конституційний Суд оголосити рі
шення (див. Тиждень, № 4/2012, «Тим-
часово недоступні»), за яким ризику
ють підпасти під суд журналісти й інші 

громадяни, що цікавляться надмірними стат
ками чиновників (чи, скажімо, справжністю їх
ніх дипломів), як президент Янукович привів 
«вертикаль» у відповідність до нових реалій.
25 січня глава держави підписав указ, що регла
ментує порядок «спеціальної перевірки» осіб, 
котрі бажають обіймати посади в органах вико
навчої та судової влади. На перший погляд, ве
ликої потреби в такому документі немає: по
стійні посилання на профільні нормативні акти 
й особливо закон про запобігання та протидію 
корупції наштовхують на думку, що цей указ 
просто вимагає дотримуватись уже наявних 
правил. І що в державі, де закон справді діє, 
його виконують і без спеціального повеління 
найвищого керівництва у кожному окремому 
випадку.
Але не все так просто. Як сказано в президент
ському указі № 33/2012, «спеціальна перевірка» 
проводиться щодо можливих судимостей канди
дата на чиновницьку по
саду (зокрема, й уже по
гашених!), притягнення 
його в минулому до ад
міністративної відпові
дальності, його доходів 
та витрат, корпоратив
них прав… Ба навіть гро
мадянства, професійно-
освітнього рівня та ста-
 ну здоров’я! Одне слово, 
щодо тих даних, котрі 
визнані «конфіденцій
ними» згаданим вище рішенням КС.
Адже саме КС постановив, що оприлюдню
вати певні персональні дані повинні зазвичай 
тільки чиновники двох найвищих службових 
рангів. Таким чином давши індульгенцію армії 
апаратників, на котрих, власне, і тримається 
владна «вертикаль».
Тепер президент наказав усю цю інформацію по
давати. Але – увага! – не публіці, а тому ж таки 
чиновницькому апаратові.
Перевіряти кандидатів у чиновники та судді, 
згідно з указом, повинні здебільшого їхні потен
ційні керівники. В окремих випадках – силові 
органи. Отже, «вертикаль» набуває зримих рис. 
Докладна інформація про чиновницьку масу, 

всю цю підводну частину українського бюрокра
тичного айсберга, має стікатися до його осяйної 
верхівки. І водночас лишатися засекреченою від 
океану «простих» громадян.
І найшикарніший штрих: згідно з указом, усі ві
домості повинні бути представлені здобувачем 
посади добровільно. Тоді як ненадання інформа
ції матиме своїм наслідком відмову в працевла
штуванні. Тобто хочете стати скромним подат
ківцем, суддею чи клерком АП – зізнавайтесь у 
всьому. І перевірені будете.
Чи були рішення КС та указ президента задумані 
як два ходи однієї гри, невідомо. І фантазувати не 
варто. Зауважу лише: якщо це так, то «двоходів
кою» режим досягає відразу трьох цілей.
По-перше, завдяки рішенню КС нижчі та се
редні прошарки чиновницької касти виводяться 
з-під прискіпливої уваги громадськості. По-
друге, водночас вони (завдяки указу прези
дента) зостаються під прицілом вищих щаблів 
чиновництва. Та ще й через фактичну заборону 
на публікацію персональних даних про поса
довців, які матиме в своєму розпорядженні їхнє 
начальство, це самісіньке начальство лишається 

вільним у виборі: відмо
вити чи, незалеж  но від 
«гріхів» особи, при
йняти її на роботу. Або, 
називаючи речі своїми 
іменами, підсадити її на 
гачок.
І по-третє, тепер уже 
ніхто із претендентів на 
чиновницьке крісло не 
подасть до суду через те, 
що їхнє майбутнє керів
ництво збирає на них до

сьє всупереч рішенню КС. В указі ж бо ска
зано: інформація надається до-бро-віль-но… 

А не надаси – про крісло забудь.
Вочевидь, така метода спрямована на одне: ство
рення бюрократичного класу, якнайбільш за
лежного від центральної влади і якнайменш – 
від суспільства, котре він нібито має обслугову
вати. Перефразовуючи давній анекдот, програма 
Януковича недарма називалася «Україна для лю
дей»: усі ми знаємо цих людей, але тепер аж ніяк 
не всі знатимемо про них щось, крім імен. Зна
ння – прерогатива начальства, усіх інших фак
тично зобов’язали мовчки погоджуватися з ка
дровими рішеннями, яких воно віднині зможе 
нам геть не пояснювати. 

ДОКЛАДНА ІНФОРМАЦІя 
ПРО ЧиНОВНиЦьКУ МАСУ, 

МАЄ СТІКАТиСя ДО 
ВеРХІВКи. І ВОДНОЧАС 

ЛиШАТиСя ЗАСеКРеЧеНОЮ 
ВІД ОКеАНУ «ПРОСТиХ» 

ГРОМАДяН

Автор: 
Олександр 
Михельсон
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КОМПеНСУЮЧи ПОПУЛІЗМ
Ухвала Конституційного Суду України винесе державну соціальну 
політику із законодавчої у площину ручного керування урядом  
і є симптомом підготовки до виборів

25 січня 2012 року Кон
ституційний Суд Ук 
раїни зробив черго
вий крок до переве

дення соціальної політики з пло
щини законодавчого регулю
вання в площину ручного управ
ління. Відтепер, розробляючи 
або коригуючи бюджетні ви
датки, Кабмін може ігнорувати 
будь-які передбачені законодав
ством соціальні зобов’я  зання 
держави лише на тій підставі, що 
вважає їх неадекватними своїм 
можливостям. Дуже схоже на те, 
що нинішня влада готується 
уникнути відповідальності за не
виконані популістські обіцянки 
попередніх років та підготувати 
ґрунт для їх масштабного засто
сування на найближчих виборах.

УСУПеРеЧ КОНСТиТУЦІї
Передісторія скандального рі
шення така. Пенсійний фонд в 

особі його правління звернувся 
до Конституційного Суду Укра
їни з клопотанням розтлумачити 
норми законодавства, відпові
вши на такі запитання: 1) чи по
вноважна держава встановлю
вати зміст та обсяг соціальних 
виплат залежно від її соціально-
еко  номічних можливостей; 2) чи 
має право держава змінювати 
порядок і розміри наявних соці
альних виплат та допомоги, які 
фінансуються коштом Держав
ного бюджету Ук  раїни; 3) чи є 
обо  в’яз  ковими для застосування 
судами України нормативно-
правові ак  ти Кабінету Міністрів з 
питань соціального захисту гро
мадян, видані на виконання ви
мог Бюджетного кодексу Укра
їни, закону про Державний бю
джет України на відповідний рік 
та інших документів.

Відповідаючи на ці запи
тання, Конституційний Суд ус -

тановив, що «однією з ознак 
України як соціальної держави є 
забезпечення загальносуспіль
них потреб у сфері соціального 
захисту за рахунок коштів Дер
жавного бюджету України вихо
дячи з фінансових можливостей 
держави». При цьому не пояс
нив, яким чином такий його ви
сновок узгоджується з нормою 
ст. 22 Конституції, згідно з якою 
«при ухваленні нових законів 
або внесенні змін до чинних за
конів не допускається звуження 
змісту та обсягу існуючих прав і 
свобод». А ця норма є імператив
ною і не містить жодних обумов
лень щодо «фінансових можли
востей держави». Якщо хтось 
вважає її неадекватною реаліям 
життя, то потрібно ініціювати 
внесення змін до Конституції, 
аргументувавши належним чи
ном свою позицію, а не просто 
вдавати, ніби вона відсутня.

Ігнорування норм Конститу
ції, щоб догодити нинішній вла  ді, 
віднедавна стало для КСУ звич
ною практикою. 26 грудня 2011-
го він визнав конституційними 
норми Перехідних положень За
кону «Про Державний бюджет на 
2011 рік». Згідно з п. 4 розд. VII 
прикінцевих положень Закону 
«Про Державний бюджет Укра
їни на 2011 рік», у 2011-му поло
ження статей низки «соціальних 
законів» застосовувалися в по
рядку та розмірах, установлених 
Кабміном, виходячи з наявного 
фінансового ресурсу бюджету 
Пенсійного фонду України.

НА ВОЛЮ УРяДУ
КСУ фактично надав право ви
конавчим органам на власний 
розсуд встановлювати, яка час
тина соціального законодавства 
повинна виконуватися в той чи 
інший час, а яка ні. А це, своєю 
чергою, означає порушення 
прин  ципу розподілу влади. 
Адже Кабмін за своїм конститу
ційним статусом не має законо
давчих функцій, а Конституцій
ний Суд своїм рішенням прак
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тично зобов’язує під час вирі
шення справ про соціальний за
хист громадян застосовувати 
його нормативно-правові акти 
поряд із законами України. 

Таким чином, створюється 
прецедент на майбутнє для ігно
рування урядом будь-яких ухва
лених парламентом соціальних 
документів, закладається чергова 
цеглина в нівелюванні україн
ського парламентаризму, пере
творенні Верховної Ради на та-   
ку собі «говорильню». Рішення 
«єди  ного законодавчого органу» 
(за нинішньою Конституцією) 
відтепер КМУ виконуватиме ли -
ше в тих випадках, коли він вва
жатиме це за доцільне, виправдо
вуючись власними уяв  леннями 
про можливості та пріоритети 
державних видатків. Як  що до
дати до цього методи проведення 
через парламент держбюджетів 
упродовж останніх трьох років, на 
які публічно стали нарікати на
віть самі регіонали, то стає зрозу
міло, що маємо справу з тенден
цією до зведення ролі ВР до до
радчого органу при Кабміні, 
функції якого обмежуватимуться 
періодичним «одобрямсом» заго
тованих ним же рішень, а ухва
лені самим парламентом закони 
уряд виконуватиме вибірково. 

РОЗВ’яЗАТи РУКи
На перший погляд видається не
зрозумілим, навіщо ухвалювати 
такі, по суті, антиконституційні 
рішення, адже всі органи дер
жавної влади й так підконт -
рольні Банковій і за потреби 
вона б могла впровадити необ
хідні зміни в законодавчому по
рядку. Провладна більшість у 
Верховній Раді внесла б їх до за
кону про держбюджет (таку 
практику парламент активно за
стосовував у попередні роки), зу
пинивши чинність «соціаль
них» документів на поточний 
рік, і справі кінець. Проте комбі
нація з Конституційним Судом 
має у своїй основі власну, полі
тичну логіку. В оточенні прези
дента, вочевидь, свідомі того, що 
без антисоціальних рішень у 
частині зменшення видатків на 
соціальний захист населення в 
умовах дефіциту бюджету не 
обійтися. Проте якщо ухвалю
ється закон про звуження соці
альних гарантій громадян, то за 
це відповідальна фракція Партії 
регіонів разом зі своїми сателі
тами у ВР. Крім того, його має 

підписати гарант, який тоді та
кож бере відповідальність за не
популярні (а антисоціальні за
кони всі непопулярні) рішення. 
А на носі парламентські вибори, 
і це було б вельми ризиковано. 

Понад те, останнім часом 
надходять сигнали про можли
вість повторення практики 2004 
року, коли уряд Януковича, щоб 
посилити свої конкурентні пере
ваги над опозиційним кандида
том, вдався до масового підви
щення соціальних видатків 
власними підзаконними актами 
(постановами КМУ). У резуль
таті лише за кілька місяців до 
перегонів різко зросли стипендії 
та пенсії, однак під цими рішен
нями не було належної законо
давчої бази та фінансової осно-
 ви. Їх виплачували за рахунок 
наперед зібраних податків, а від
так одразу ж після завершення 
президентської кампанії вони 
мали бути скасовані. 

Цього разу все може вияви
тися значно простішим. Контро
льована Партією регіонів Вер  хов  -
 на Рада з її ініціативи може на
приймати популістських рішень, 
аби переконати електорат, що обі
цяне «покращення вашого життя 
вже сьогодні» нарешті настало. І 
звичайно ж, є наслідком «реформ 
президента». Але якщо дотри
мати всіх цих передвиборчих 
зобов’язань уряд після парла
ментських перегонів, найімовір
ніше, не зможе, то, посилаючись 
на ухвалу КСУ, він відмовиться 

виконувати їх пов  ністю чи част
ково на тій підставі, що вони пере
стали відповідати «фінансовим 
можливостям держави». І з юри
дичного погляду буде при цьому 
абсолютно «чистим».

За таких обставин президент і 
парламентська більшість мати
муть змогу перекласти весь тягар 
непопулярних рішень на уряд, а 
коли градус суспільного невдово
лення соціальною політикою за
шкалюватиме, періодично ним 
жертвувати, відправляючи у від
ставку. У цьому зв’язку є ще одна 
характерна деталь: більшість ре
зонансних звернень до Конститу
ційного Суду України останнім 
часом здійснюють не народні де
путати від Партії регіонів, а ор
гани державної влади та місце
вого самоврядування. Так, рі
шення КСУ, яке фактично виби
ває доказову базу зі звинувачення 
Леоніда Кучми в замовленні 
вбивства Георгія Гонгадзе, при
йнято за зверненням СБУ; рі
шення КСУ, яким закрито інфор
мацію про особисте життя держ
службовців (див. Тиждень, № 
4/2012), – за зверненням Жаш
ківської міської ради. Врешті, рі
шення КСУ, яке підносить поста
нови і розпорядження Кабміну на 
один рівень із законами, ухвалено 
за зверненням правління Пенсій
ного фонду України. Тобто «наша 
партія», «наш президент» не іні
ціювали розгляду цих питань – то 
була власна ініціатива органів ви
конавчої влади. 

Ціна популізму 
В Україні налічу-

ється майже 

18 млн
пільговиків

Держава посідає 
перше місце у світі з 

надання пільг, їх 
налічується 

380 
категорій

За даними 
Мінфіну України 

Покаяння 
популізму 

«Треба зважати на 
те, що держава не 

може одночасно ви-
платити всі соціальні 
пільги, передбачені 
законами, багато з 
яких залишилися в 

спадщину і є застарі-
лими та популіст-

ськими. Межі плато-
спроможності дер-
жави, її бюджету та 
Пенсійного фонду, 
тим паче під час сві-
тової економічної 

кризи, є вкрай обме-
женими»

Повідомлення 
Мінфіну України

ЗНАКОВІ ГОЛОСУВАННЯ
В КОНСТИТУЦIЙНОМУ СУДІ

Рішення КСУ від 20.10.2011 року 
у справі щодо збору інформац� 
незаконним способом 
(«справа виведення з-під удару Кучми» 
Голосування: одноголосне. 
Не голосували (відсутні) В. Шишкін, 
Н. Шаптала (на той час склад КСУ 
становив 17 осіб)

Рішення КСУ від 30.10.2010 року 
№ 20-рп/2010 щодо скасування 
політичної реформи 
Голосування: «проти» П. Стецюк, 
В. Шишкін, не голосували (відсутні) 
В. Овчаренко, М. Маркуш

Рішення КСУ від 26.12.2011 року 
№ 20-рп/2011 щодо права Кабінету 
Міністрів України встановлювати розмір 
і порядок витрат на «соціальні» закони 
(виходячи з наявного фінансового ресурсу 
бюджету Пенсійного фонду України 
на 2011 рік)
Голосування: одноголосне. Не голосували 
(відсутні) М. Маркуш, В. Овчаренко, 
П. Стецюк, Д. Лилак, С. Винокуров

Рішення КСУ від 20.01.2012 року № 2-рп/
2012 щодо тлумачення інформац� про 
особисте і сімейне життя, у тому числі 
посадових осіб.
Голосування: одноголосне. Hе голосували 
(відсутні) В. Овчаренко, П. Стецюк, 
А. Стрижак

Рішення КСУ від 25.01.2012 року № 3-рп/
2012 щодо обов’язковості для застосування 
судами України нормативно-правових актів 
КМУ з питань соціального захисту громадян
Голосування: «проти» В. Шишкін, 
П. Стецюк, Д. Лилак, не голосував (відсутній) 
А. Стрижак

Рішення КСУ від 13.12.2011 року
щодо застосування мов національних 
меншин у судах
Голосування: «проти» В. Кампо, 
Д. Лилак, П. Стецюк, В. Шишкін, 
не голосували (відсутні) В. Овчаренко, 
М. Маркуш
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З
а легендою, Конституцій
ний Суд – «орган незалеж
ний і об’єктивний». Однак, 
переносячи конфлікти в 

КСУ та отримуючи за рахунок 
нього тактичні переваги, ко
манда президента ризикує піді
рвати його суспільну легітим
ність і звести авторитет єдиного 
органу конституційної юрисдик
ції в державі до ординарного еле
мента президентської вертикалі. 
Хоча не виключено, що ці ри
зики – доконаний факт. 

Переглядати принципи фор
мування КС чи коригувати пов 
новаження його членів немає 
жодного сенсу, оскільки цей ор
ган утратив довіру, наголосив в 
одному з останніх своїх інтерв’ю 
голова Центральної виборчої ко
місії (ЦВК) Володимир Шапо
вал: «Та хоч би що ми робили з 
Конституційним Судом, це нага
дуватиме пересування меблів у 
борделі. Справжня проблема в 
іншому: де знайти людей із від
повідною правосвідомістю, від
повідною правовою культурою. 
Не кажу вже про порядність. Да
руйте, але в деяких суддів, якщо 
вони не отримують інструкцій, в 
очах з’являється собача туга за 
палкою. Рішення деяким із них 
пишуть недосвідчені праців

Автор: 
Андрій Скумін

ники апарату. А ті читають їх із 
помилками, не розуміючи, про 
що, власне, йдеться». На сьо
годні, констатує колишній суддя 
КС, цей суд перетворився на 
«відносно дешевий інструмент 
вирішення складних справ».

За останні два роки для 
компрометації Конституційного 
Суду зроблено достатньо. Точкою 
відліку можна вважати рішення 
від 6 квітня 2010 року, яким було 
визнано конституційним форму
вання «коаліції тушок». При 
цьому воно прямо суперечить 
його ухвалі від 17 вересня 2008 
року. Судді КСУ мотивували таку 
розбіжність тим, що попереднє 
приймалося тоді, коли ще не 
було Закону «Про Регламент Вер
ховної Ради України». Суддя КСУ 
Стецюк дуже правильно в пода
ній «Окремій думці» визначив 
таку мотивацію «непереконли
вою», оскільки, з одного боку, в 
Конституції досить чітко пропи
сані засади формування коаліції 
депутатських фракцій у парла
менті, з іншого – положення Ре
гламенту в будь-якому разі не 
можна розглядати як рівні (за 
юридичною силою) з конститу
ційними.

Не лише мотивація, а й го
лосування за цим рішенням 

було непереконливим: четверо 
суддів були відсутні, троє голо
сували проти, тобто з 18 членів 
КСУ лише 11 голосували так, як 
комусь хотілося. Звичайно, з та
кими кадровими активами чи
нити тихий державний перево
рот (скасування політреформи 
2004 року) було ризиковано. 
Почалося системне переформа
тування Конституційного Суду. 
12 липня 2010-го його головою 
було обрано Анатолія Головіна, 
кадрового кадебешника (в КДБ 
з 1979-го), обіймав керівні по
сади в СБУ, Генеральній проку
раторі, родом із Макіївки. 

З приходом до влади ко
манди Януковича на КСУ були 
поширені ті самі критерії до
бору, що й на інші органи: «до
нецька» прописка (або прописка 
в східних регіонах) та абсолютна 
лояльність до Партії регіонів. У 
вересні 2010 року відбулося його 
очищення від нелояльних: 2 ве
ресня припинено повноваження 
судді В’ячеслава Джуня, 9 ве
ресня внаслідок безпрецедент
ного тиску склали свої повнова
ження найбільш нетерпимі до 
нової влади судді Іван Домбров
ський (той самий, який у складі 
Верховного Суду 2004-го при
ймав рішення про фальсифіка
ції виборів глави держави, яким 
позбавив Віктора Януковича 
президентства), Ярослав Мачу
жак та Анатолій Дідковський 
(останні свого часу підтриму
вали позиції, які не збігалися з 
думкою команди нинішнього 
гаранта, зокрема щодо порядку 
формування парламентської ко
аліції на основі індивідуального 
членства депутатів). На їхнє 
місце З’їзд суддів обрав «пра
вильних» кандидатів.

Останні рішення Конститу
ційного Суду свідчать, що на сьо
годні в ньому панує лояльність 
до влади. З 18 його суддів в упе
редженості важко звинуватити 
наразі лише Віктора Шишкіна, 
Дмитра Лилака і Петра Сте
цюка – вони майже завжди мали 
окрему думку щодо справ, за 
якими приймалися останні рі
шення. Результат не забарився: 
тепер КСУ здатний виносити 
найабсурдніші ухвали. Спеціа
лісти вже заговорили про необ
хідність розпуску його ниніш
нього складу як такого, що не 
спроможний приймати адек
ватні рішення ні за професій
ним, ні за моральним статусом.  

СУД НА ВиМОГУ

Конституційний Суд втрачає авторитет 
незалежного арбітра й перетворюється на 
рядовий елемент президентської вертикалі влади
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Закон – ворогам
В

они там що, з дуба впали? Яка така нова 
Конституція?! Яка Конституційна асамб
лея?! Оце зараз? А чому б ні, що тут див
ного? 

Про наміри Януковича перетворити Україну на 
парламентсько-президентську республіку, де 
глава держави обирався би не загальнонарод
ним голосуванням, а картками депутатів під 
орудою Чечетова, говорили давно. Цей кунш
тюк цілком у дусі нашого князя Межигірського, 
й нібито саме із цією метою мало не рік тому (!) 
Янукович підписав указ про створення асамб
леї. Незрозуміло лише, чому він стільки зволі
кав із її затвердженням…
Утім, таку шахову комбінацію легко намалю
вати, дивлячись із політологічного наглядового 
майданчика, але в неї важко повірити, маючи 
бодай скількись реальне уявлення про настрої в 
президентському середовищі. Адже гарант 
свято впевнений у своїй непохитності, а обслуга 
щосили підтримує його переконаність у тому, 
що країна мовчить, бо благоденствує. Можна 
все. Тобто абсолютно все: забрати бізнес, прива
тизувати на свою користь економіку, посадити 
опонента... І, звісно, виграти 
вибори. Для цього не по
трібно жодних додаткових 
законодавчих важелів, до
сить розставити на ключові 
посади кірєєвих і підрахуїв, і 
саме цим упродовж останніх двох років 
планомірно й успішно займалася нинішня 
влада. 
Тож цілком імовірно, що вся та незграбна ініціа
тива – не якась там спроба перевороту, а лише 
імітація бурхливої діяльності групи, так би мо
вити, «збитих льотчиків», які будь-що воліють 
продемонструвати трону свою корисність. Поза 
сумнівом, чинна Конституція далека від доско
налості, досконалі документи не пишуться за 
одну ніч. Але в неї є щонайменше одна перевага: 
вона викликáла повагу. Номінальну, символічну, 
але повагу: її пробували обійти, її спеціально 
підмальовували в окремих пунктах, отже, з нею 
рахувалися. Добра чи погана, струнка чи куль
гава, Конституція поки що не піддавалася сум
ніву. Формальна спадковість – одна з нечислен
них засад легітимності для нинішньої адміні
страції, хоча вона її розхитувала як могла з пер
шого ж дня. 
Окрім своєї повсякденної вжиткової функції За
кон з великої літери має ще й додаткове симво
лічне навантаження. Він є підтвердженням ста
лості актуального порядку речей, передбачува

ності й щоденної безпеки для кожного громадя
нина, а також права влади бути владою. До 
останнього моменту Янукович розумів його 
дуже прагматично, в латиноамериканському 
дусі. Є відомий крилатий вислів, який чомусь 
приписують генералові Франко, хоча насправді 
в різних варіаціях він належить низці диктато
рів Мексики й Перу кінця XIX – початку XX сто
літь: «Друзям – усе, ворогам – закон». Ця фраза 
якнайкраще пояснює, чому латиноамерикан
ські диктатури як феномен, попри деякі ви
нятки, виявилися такою нетривкою, хиткою й 
непевною формою правління.
Можна ще згадати Велику Сталінську Конститу
цію, даровану народам СРСР у 1936 році, напере
додні чергового сказу матиці радянської репре
сивної системи. Хто б сперечався, Союз був тери
торією суцільного свавілля, але свавілля реалізу
валося в суворо відведених межах. Мене колись 
вразив епізод із Солженіцинового «Архіпелагу 
ГУЛАГ»: після багатогодинного допиту слідчий 
хапає нещасного закатованого, побитого аре
штанта й водить його рукою, допомагаючи поста
вити власноручний підпис у протоколі про зізна

ння в шпигунстві. Здавалося 
б, чого було варто самому по
ставити закарлючку замість 
підозрюваного? Невже хтось 
би його перевіряв? Ні, форму 
має бути дотримано. Форма – 

це святе. Доки в совку поважали закони, – 
так, суворі, так, нелюдські, так, потворні, але 
закони, – система стояла. Потім генсекові 

Брєжнєву закортіло увійти в історію як законо
давцю і він ініціював ухвалення нової Конститу
ції. Щоправда, асамблеї не збирали, натомість 
провели «всенародне обговорення», яке неми
нуче перетворилося на цирк у масштабах усієї 
країни. Що ж зробив Брєжнєв? Лише дозволив 
піддати сумніву сакральність формальних засад 
«розвиненого соціалізму». Після цього СРСР, що
правда, проіснував ще трохи більше ніж 10 років, 
проте його приреченість стала очевидною ще 
тоді, наприкінці 1970-х.
Держава – це система домовленостей, якщо хо
чете, умовностей, у які, втім, вірять усі. Щойно ця 
віра зникає, система втрачає свій сенс. Хай не 
сподівається князь Межигірський, він не має в 
запасі 10 років, але зараз про нього навіть неці
каво. Найнебезпечніше, що своїми діями він під
риває легітимність державного ладу загалом. Я 
вірю, що в України як держави є запас міцності, 
якщо вона витримала роки знущання з себе з 
боку своїх очільників. А все одно гидко… 

НиНІШНя ВЛАДА 
РОЗХиТУЄ яК МОЖе 
СВОЮ ЛеГІТиМНІСТь

Автор:  
Юрій 

Макаров
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КРиМІНАЛьНІ 
ТеНДеНЦІї 

– число ув’язнених у 
країні зростає третій 
рік поспіль: нині на 
100 тис. населення 
припадає 345 осіб, 
що перебувають за 

ґратами 
– збільшується кіль-

кість довічно 
ув’язнених: станом 

на 1 липня минулого 
року їх було 1 727 

осіб, із яких 20 жінок
– застосування запо-

біжного заходу – 
взяття під варту – за-
лишається в Україні 

невиправдано поши-
реним

– кількість хворих на 
туберкульоз у 
кримінально-

виправних установах 
поступово зменшу-
ється, проте чисель-
ність ВІЛ-інфіко  ва -

них постійно зростає
– смертність у пер-

шому півріччі 
2011 року зросла на 
46%, кількість суїци-

дів – більш ніж на 
20%

По той бік 
колючого 
дроту
Правозахисники 
констатують погіршення 
ситуації із забезпеченням 
елементарних прав 
ув’язнених та обмеження 
громадського контролю за 
кримінально-виконавчою 
службою, – як наслідок, 
почастішання випадків 
тортур та різке зростання 
рівня смертності  
в тюрмах

я
к свідчить дослідження 
«Дотримання прав ув’яз 
нених в Україні2010», про
веденого громадською ор

ганізацією «Донецький мемо
ріал» за участю фахівців Пенітен
ціарного товариства України за 
період 2010-го – першої половини 
2011-го, умови утримання ув’яз 
нених в системі МВС та Держав
ної служби виконання покарань 
порівняно з періодом 2005–
2010 років суттєво погіршилися. 
Зокрема, за даними соціологіч
них опитувань, проведених пра
возахисними організаціями, у 
2010 році проти 2009-го кількість 
осіб, що зазнали насильства у мі
ліції, зросла майже на третину 
(від 604 тис. до 780–790 тис.), а 
смертей в установах МВС – більш 
ніж удвічі (від 23 до 51 особи). Від
повідні показники чітко корелю
ють із послабленням громад
ського контролю за умовами 
утримання.

КРОК УПеРеД, ДВА НАЗАД?
У 2005–2010 роках Міністер
ство внутрішніх справ ство
рило громадські ради із забез

печення прав людини у своїй 
структурі та регіональних 
управліннях, а також мобільні 
групи з моніторингу ізоляторів 
тимчасового утримання, кім
нат для доставлених (більше 
відомих у народі як «мавпят
ники»), приймаль  ників-розпо -
дільників для дітей.

Маючи в своєму складі 
представників громадськості, 
ці гру  пи, як свідчать правоза
хисники, виявили чималу ак
тивність. Наприклад, за 2006–
2009 роки здійснили понад 900 
(зокрема, 2009-го – 306) виїздів 
у спецустанови МВС. Кожен із 
них супроводжувався обсте
женням умов утримування 
в’язнів та рішеннями про прове
дення службових розслідувань 
у разі, якщо виявляли пору
шення. 17 ізоляторів тимчасо
вого утримання, у яких нехту
вали необхідними нормами, 
були ліквідовані.

Важливу роль для протидії 
зловживанням в установах МВС 
відігравало й утворене в січні 
2008 року в структурі апарату 
міністра МВС Управління моні

Автор:  
Андрій Дуда

торингу дотримання прав лю
дини в діяльності органів вну
трішніх справ.

Але зі зміною влади 2010 ро-
 ку ситуація кардинально й 
різко змінилася. Одним із пер
ших кроків на посаді міністра 
внутрішніх справ Анатолія Мо
гильова стала ініціатива з лікві
дації згаданого управління 
МВС. Упродовж перших трьох 
місяців його керування мініс
терством (березень – травень), 
за даними правозахисників, 
вдалося провести лише 12 виїз
дів мобільних громадських 
груп до спецустанов МВС.

Погіршилися й умови утри
мання в’язнів у слідчих ізолято
рах (СІЗО). Якщо 2010-го з 
України до Європейського суду 
з прав людини передали 19 950 
заяв, то 2011-го – вже 23 750. 
Причому, як свідчить звіт уря
дового уповноваженого з пи
тань Європейського суду з прав 
людини за 2010 рік, значну час
тину звернень становлять 
скарги на порушення Конвенції 
про захист прав людини та 
основоположних свобод під час 
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СМЕРТНІСТЬ В УСТАНОВАХ ДЕРЖАВНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТУ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ 
(Державної пенітенціарної служби)

2003 2004    2005      2006         2007           2008             2009             2010               2011
(1-ше півріччя)

824      808

868
741 729

765 761 808

601

4,3

000
0,0

4,29

5,08

4,61
4,87

5,24 5,15 5,25

7,61

← Усього померло 
← Померлих на 1 тис. 
      ув’язнених

утримання під вартою, почина
ючи від обмежень листування 
ув’язнених і закінчуючи торту
рами в СІЗО та відмовою в на
данні медичної допомоги.

Ситуація з лікарським об
слуговуванням по той бік колю
чого дроту, за даними правоза
хисників, особливо критична. У 
згаданому дослідженні подано 
цікавий факт: у Лук’янівському 
СІЗО на 3 тис. ув’язнених у ме
дичній частині лише 42 ліжко-
місця. У багатьох СІЗО ситуація 
ще гірша. Є інформація, що пе
ребування в медчастині можуть 
собі дозволити лише ті, хто має 
«грєв», тобто матеріальну й фі
нансову допомогу з волі. Забез
печити ефективне лікування 
всіх підозрюваних система не
спроможна. Як наслідок – різке 
зростання смертності у виправ
них установах. Якщо 2009 року 
померла 761 особа, 2010-го – 
808, то лише за півроку 2011-го 
цифра сягнула 601 ув’язненого. 
Ненадання медичної допомоги 
також можна кваліфікувати як 
тортури щодо підозрюваних і 
засуджених.

УСУПеРеЧ ПРеЗУМПЦІї 
НеВиННОСТІ
Згідно зі ст. 11 Закону «Про по
переднє ув’язнення», норма 
площі в камері СІЗО для однієї 
взятої під варту особи не може 
бути менша ніж 2,5 м², а для ва
гітної жінки або такої, що має 
при собі дитину, – 4,5 м² (у ко
лоніях – дещо вища: перед за
вершенням своєї президент
ської каденції Віктор Ющенко 
підписав закон, яким збільшив 
її від 3 до 4 м²). Згідно із ре -
комендаційними стандартами 
ООН, норма утримання під вар
тою під час досудового слідства 
має становити не менш ніж 
4 м². Проте й положення закону 
про 2,5 м² в СІЗО на одну особу 
часто не виконується, зважа
ючи на переповнення в окремих 
регіонах. Так, у Києві за норми 
2850 місць у СІЗО, утримують 
на 1058 в’язнів (тобто на 37%) 
більше, у СІЗО Донецька на 1970 
місць реально перебувають 
2898 осіб.

Але проблема не лише у 
браку належної кількості «по
садочних місць». Утримання 
під вартою, у СІЗО у практиці 
правоохоронців – це не стільки 
запобіжний захід, скільки ме
тод тиску, констатують правоза
хисники. Слідчому дуже зручно 
тримати підозрюваного в СІЗО, 
він завжди «під рукою», з лю
дини, яка перебуває в «прес-
хаті», значно легше «вибити» 
свідчення, «повісити» на неї 
справу. Показовими є цифри 
звільнених із СІЗО: у 2010 році 
випустили на свободу 14 412 
осіб (22,3%), з них 5942 – у 
зв’язку з тим, що суди виносили 
покарання, не пов’язані з по
збавленням волі, 2540, бо змі

нювали запобіжний захід на 
м’якший. Фактич  но майже 
8,5 тис. могли б перебувати не у 
в’язницях, а на підписці про не
виїзд. Це й зекономило б ви
трати на утримання персоналу 
СІЗО, на виконання компенса
ційних рішень Європейського 
суду з прав людини, і, врешті, 
було б значно гуманнішим до 
громадян, яких суд іще не ви
знав винними. Тим біль  ше що 
на сьогодні вже є світова прак
тика застосування новітніх тех
нологій контролю за пересуван
ням підозрюваних (так звані 
браслети).

У СІЗО також намагаються 
активно «виховувати» й «полі
тичних». На сьогодні можна  
говорити про більш ніж 
20 політв’язнів нової України, 
на яких серйозно тиснули у 
слідчих ізоляторах. До при
кладу, гучна справа із затри
манням Ганни Сінькової, котра 
на знак протесту проти неці
льового використання бюджет
них коштів посмажила яєчню 
на Вічному вогні. Можна по-
різному оцінювати такий учи
нок (як, до речі, й таку форму 
вшанування пам’яті полеглих), 
але те, що 19-річну дівчину з ін
телігентної родини заарешту
вали, і в СІЗО вона провела 
кілька місяців, виходить за 
межі здорового глузду. Тим 
паче, Сінькова раніше до кримі
нальної відповідальності не 
була притягнута, на допити 
приходила. Водночас СІЗО 
мож  на й оминути, навіть якщо 
людину підозрювано в убивстві. 
Але для цього потрібно бути на
ближеним до влади. Про це, на
приклад, свідчить історія із 
Сергієм Демішканом, сином ре
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гіонала Володимира Деміш
кана, донедавна голови Він -
ницької ОДА, а сьогодні керів
ника Укравтодору. За інформа
цією ЗМІ, разом зі спільниками 
2007 року він викрав гендирек
тора авіатранспортної компанії 
Василя Кривозуба, якого потім 
утопили в Дніпрі. Попри те, 
після приходу до влади біло-
синіх, у 2010 році Сергій Деміш
кан був відпущений на під
писку про невиїзд.

Чи не найбільшою пробле
мою української пенітенціарної 
системи правозахисники нази
вають те, що вона не працює над 
профілактикою кримінальних 
рецидивів. На сьогодні 51,9% 
українських в’язнів (близько 56,1 
тис. осіб) раніше вже відбували 
покарання. У 2010 році ситуація 
ще дужче погіршилася, 55% за
суджених 2010-го – це особи, які 
вже мали судимість. Але ак
центи держави добре ілюструє 
бюджетний рядочок: на підго
товку робітничих кадрів у про -
фесійно-технічних закладах со
ціальної адаптації при устано
вах виконання покарань у Дер
жавному бюджеті на 2011 рік 
було закладено лише 2,53 млн 
грн, що критично мало.

Правозахисники сигналізу
ють про вкрай тривожні тенден
ції і в кадровому забезпеченні 
пенітенціарних установ, його 
низький кваліфікаційний рі
вень. І це закономірно: плин
ність кадрів у системі виконання 
покарань становить близько 
30%, що є дуже високим показ
ником як для служби, яка по
требує фахівців із психологіч
ною підготовкою та багаторіч
ним досвідом роботи. 

До засуджених, які протес
тують і скаржаться, застосо -
вува  тимуть каральні заходи. В 
«Донецькому меморіалі» кон
статують суттєвий рівень ко
рупції, яка існує серед в’яз -
ничного персоналу, «зокрема, 
при засто  суванні умов  но-дост -
рокового звіль  нен  ня». Випадки 
викриття хабарників почасті
шали, але на загальний рівень 
корумпованості персоналу це, 
на жаль, не впливає.

ЩО РОБиТи?
На сьогодні очевидно, що Укра
їна потребує реформування пе
нітенціарної системи. Насампе
ред має бути переглянута нор
мативна база щодо ведення до

судового слідства й утримання 
підозрюваних під вартою. По
винні бути встановлені чіткі ім
перативні критерії, які дають 
змогу встановити міру запобіж
ного заходу щодо підозрюва
ного. Крім того, потребують не
гайного впровадження ідеї 
щодо використання електрон -
них браслетів, мікрочипів, ін
ших новітніх технологій сте
ження за місцем перебування 
підозрюваних. Такі новели є у 
проекті нового Кри  мінально-
процесуального кодексу, але 
було б логічніше не чекати но
вого кодексу, а вже нині вно
сити зміни до старого. З одного 

боку, за приблизними підра
хунками, це дозволить зеконо
мити держбюджету принаймні 
1 млн грн за день, із другого – 
тисячі підозрюваних уникнуть 
«вибивання» свідчень і тортур. 
Зрештою, це дасть змогу забез
печити у виправних установах 
міжнародно рекомендовані 4 м² 
на підозрюваного. Ще одним 
напрямком реформування ма
ють стати кардинальні зміни в 
кадровому забезпеченні пені
тенціарних установ. Зокрема, 
це стосується зміни підходів у 
доборі та мотивації персоналу 
СІЗО, виправних колоній. За
мість того щоб створювати ар
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мію 35-річних пенсіонерів, а 
саме це є основним стимулом 
для тих, хто йде працювати  в 
пенітенціарну систему, значно 
ефективніше створити кар’єрну 
систему проходження служби у 
виправних закладах із відповід
ним соціальним пакетом, заро
бітною платою тощо.

Тим, хто повертається на 
волю, необхідно створити умо-
 ви, щоб вони максимально со
ціалізувалися. Для цього, зо
крема, слід дати можливість 
ув’язненим заробляти у місцях 
позбавлення волі реальні гро-
 ші; за необхідності в місцях 
ув’язнення давати робітничу 
професію (наприклад, в одній 
із жіночих колоній Росії ув’яз -
нені пишуть комп’ю  терні про
грами й на волю виходять спе
ціалістами); надавати правову 
допомогу тим, хто повертається 
на волю (реєстрація за місцем 
проживання, судові оскар
ження про позбавлення влас
ності тощо).

І звичайно ж, необхідним є 
посилення громадського конт -
ролю, адже досвід 2005–2009 ро
ків підтвердив, що спеціалізо
вані правозахисні організації де
монструють дуже високу ефек
тивність у скороченні масштабів 
тортур і вбивств у місцях позбав
лення волі.

Наразі ж усе відбувається 
навпаки, а деякі чиновники па
разитують на «реформі» пені
тенціарної системи. Рахункова 
палата, провівши перевірку ви
користання бюджетних коштів 
за Держпрограмою поліпшення 
умов утримання засуджених та 
осіб, що тримаються під вар
тою, виявила неефективність 
витрачання грошей за 2006–
2010 роки на суму 130 млн грн. 
У громадській організації «До
нецький меморіал» відзнача
ють, що із 23 рекомендацій, які 
рік тому були донесені до дер
жавних інституцій, що стосу
ються діяльності установ вико
нання покарань, бодай част
ково виконуються лише вісім. 
Відсутні суттєві позитивні змі-
 ни як у сфері ухвалення відом-
чих документів, так і на рівні 
загального законодавства. Пра-
 ва засуджених далі порушують 
як на рівні загальних умов 
утримання, так і в поводженні 
персоналу, котрий вимагає від 
позбавлених волі абсолютної 
покори. 

Кількість 
ув’язнених 
на 100 тис. 
населення

Данія

71

Велика
Британія

78

Німеччина

88

Франція

96

Вірменія

149

УКРАЇНА

334

Росія

582
World Prison Population Li�



ДУЖе ЧАСТО ЗАСУДЖеНиХ,  
яКІ МАЮТь ПРОБЛеМи  
ЗІ ЗДОРОВ’яМ, ФАКТиЧ  НО 
Не ЛІКУЮТь

О
лександр Букалов – го
лова ради правозахисної 
організації «Донецький 
меморіал», фахівець з 

питань дотримання прав осіб, 
позбавлених волі. В інтерв’ю 
Тижню він розповів, наскільки 
українська пенітенціарна прак
тика відповідає європейським 
стандартам, і висловив мірку
вання, у який спосіб можна було 
б поліпшити ситуацію.

У. Т.: Численні документи Ради 
Європи наголошують на тому, 
що принципи роботи україн-
ських пенітенціарних служб 
мало змінилися з часів СРСР. Ви 
досліджуєте діяльність 
кримінально-виконавчої сис-
теми України впродовж 15 ро-
ків. Наскільки зауваження між-
народних експертів відповіда-
ють дійсності?

– Будемо говорити кон
кретно. Рада Європи визначає, 
що на кожного засудженого має 
припадати 4 м2 площі. Реально в 
Україні й 3 м2 не завжди набе
руться. Невдовзі Верховна Рада 
ухвалить закон, де цей європей
ський стандарт буде затвер
джено. Але на практиці, гадаю, 
запровадження норми буде 
дещо відтерміновано.

Європейські норми визнача
ють стандарти щодо спілку
вання засуджених із зовнішнім 
світом, щодо кількості телефон
них розмов. Від колонії до коло
нії ситуація різниться. Я не ска
зав би, що загалом матеріальні 
умови аж такі жахливі. Просто 
вони дуже аскетичні. Пенітенці
арна система отримує лише по
ловину запланованого фінансу
вання. Найбільші проблеми, 
можливо, виникають із медич
ними послугами, коли хтось за
хворіє.

У. Т.: Власне, адвокати Юлії 
Тимошенко наполягають на 
тому, що колишня прем’єрка 
не дістає потрібної медичної 
допомоги, а це є порушенням 
європейських стандартів утри-
мання під вартою. Наскільки 

згадана проблема загальна, 
типова для українських 
в’язниць?

– Надання медичних послуг 
у місцях позбавлення волі, зо
крема в СІЗО, – одна з найго
стріших українських проблем. 
Часто не вистачає ліків через 
неналежне фінансування. До 
того ж медики залежні від ке
рівництва пенітенціарної сис
теми. Тому нерідко засудженим 
не надається потрібна допо
мога. Не тільки немає препара
тів, а й не приділяється увага, 
не проводяться необхідні обсте
ження, бо бракує коштів на 
транспортування хворого до лі

карні, де це можна зробити. 
Дуже часто людей, які мають 
проблеми зі здоров’ям, фактич-
 но не лікують. А медики, коли 
йдеться про осіб, які утриму
ються в СІЗО, зазвичай відбува
ються висновком: «Стан здоров’я 
дозволяє перебувати в місці по
збавлення волі». У ньому поде
коли не міститься інформації 
про реальні хвороби. 

Аналогічні висновки про 
Юлію Тимошенко: буцімто за 
станом здоров’я вона може пере
бувати за ґратами. Але критерії 
нікому не відомі. Це ґрунтується 
не на медичних показниках, а на 
суб’єктивній думці лікаря. Де 
межа? Якщо людина притомна, 
то може? А чи не варто враху
вати якісь інші показники? Пе
ревірити ці висновки немож
ливо, бо вони необ’єктивні.

На Заході здоров’ю людини 
приділяють набагато більшу 
увагу незалежно від злочину. А в 
нас буває, що коли когось ви
знали злочинцем, то й не варто 
піклуватися про його самопо
чуття. Усе це не так на рівні зако
нодавства, як на рівні менталь
ності. 

У. Т.: Щороку ви оприлюднюєте 
доповіді про дотримання прав 
ув’язнених в Україні. якою є 
адресність цього моніторингу та 
за якими критеріями досліджу-
єте ситуацію?

– «Меморіал» здійснює і ці
леспрямовані, себто обмежені 
часом та місцем, дослідження 
проблеми, і загальні моніто
ринги. Загальний моніторинг – 
це інформація зі ЗМІ, з пові-
домлень громадян, із державних 
структур щодо дотримання прав 
ув’язнених. Нещодавно опри
люднили чергову статистичну 
доповідь (див. стор. 28). Щодо 
ситуації загалом, не тільки сто
совно порушень. Ми аналізуємо 
також фінансування тюремних 
закладів, доступ до спілкування, 
психологічні умови. Якісь речі 
інколи важко назвати катуван
ням, але це, втім, також є пору
шенням. Надаємо рекомендації 
передусім українській кри  -
мінально-виконавчій системі, 
Верховній Раді, звертаємося до 
президента. Адресність насправ-
 ді широка. Потрібно, щоб і гро
мадяни знали ситуацію з дотри
манням прав тих, кого позба
вили волі.

У. Т.: Народний депутат 
Олег Білорус розповів в 
інтерв’ю Тижню, що нині 
в Україні у тюрмах утримують 
понад 250 тис. осіб і що ми 
маємо тенденцію до збіль-
шення кількості ув’язнених. 
Такі спостереження збігаються 
з вашими?

– Статистика не зовсім 
точна. Згідно з інформацією, на
даною керівництвом Державної 
кримінально-виконавчої служ-
 би, станом на 1 липня 2011-го в 
місцях позбавлення волі перебу
вало 157 866 осіб. Але тенденція 
до збільшення справді є: за пів
року додалося 2,5%. Кількість 
засуджених натомість зросла на 
3,9%. Це означає, що чисель
ність тих, кого утримують у 
СІЗО в запобіжних цілях, себто 
до проголошення вироку, дещо 
зменшилася.

Країна суворого режиму 
Правозахисник: «Українські в’язниці дуже далекі від стандартів 
Ради Європи»

Спілкувалася  
Валерія 

Бурлакова

Фото:  
Ліна Кущ

4 м2

має припадати 
площі на кожного 

засудженого за 
визначенням Ради 

Європи.  
Реально в Україні 

не завжди 
наберуться й 

3 м2
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У. Т.: «Донецький меморіал», у 
якому ви є одним зі співзаснов-
ників, – партнер світової право-
захисної структури «Міжна-
родна Амністія». У чому поля-
гає ваша співпраця? 

– «Міжнародна Амністія», 
на жаль, сьогодні не така впли
вова, як була раніше. А ось із 
Радою Європи багато працю
ємо. Ми провели десяток семі
нарів для персоналу установ із 
системи виконання покарань – 
експерти приїжджали розпо
відали про європейські стан
дарти.

Загалом Рада Європи вима
гає від України виконання взя
тих на себе зобов’язань. Інколи 
кажуть: «Що нам Європа вка
зує? Ми самі розберемося!» Це 
невігластво. Наша держава взя-
 ла на себе зобов’язання. Частина 
з них виконана. Решта ігнору
ється. Це було би зрозумілим 
протягом трьох-чотирьох років, 
бувають труднощі. Але ми вже 
16 років у Раді Європи! Страс
бург спонукає застосовувати ци
вілізованіші форми утримання 
ув’язнених. Співпраця з міжна
родними структурами вдоско
налює нашу пенітенціарну сис
тему.

У. Т.: Що ви думаєте про вимогу 
Ради Європи прописати в кримі-
нальному законодавстві нові 
норми, які б чітко унеможли-
вили запобіжно позбавляти волі 
за ймовірні адміністративні по-
рушення?

– Я не впевнений, що цей 
парламент зможе ухвалити 
необхідні зміни. Але, як на 
мене, головна причина поля
гає не в поганому законо
давстві, а в практиці, що 
застосовуєть  ся. Вона іноді 
прямо його порушує. І 
якщо буде змінено закон, 
а не практику, резуль
тати не з’являть  ся.

Потрібна політич-
 на воля від керівни
цтва держави, су
дів, слідства. Щоб 
вони не викори-

стовували так часто запобіж
ний захід. Наш чинний закон 
цілком це дозволяє. Проблема 
не в ньому, а в головах тих лю
дей, хто його використовує.

У нас чимало норм, які в од
ному документі вимагають од
ного, в іншому – протилежного, 
й обов’язково якась із них пору
шується.

Наприклад, Конституція 
гарантує кожному право на 
батьківство. Але якщо чоловік 
дістав довічне ув’язнення, то в 
цьому випадку Кримінально-
виконавчий кодекс забороняє 
тривалі побачення з дружи
ною, які надаються ін
шим категоріям ув’яз-
нених. І жінка, яка 
має довічно ув’яз-
неного чоловіка, 
не може реалізу
вати своє право 
стати матір’ю.

У. Т.: Моніторин-
говий комітет 
Ради Європи в 
проекті резолю-
ції щодо України 
наполягає, що в 
нашій країні 
було би до-
цільно скликати 
Конститу-

ційні збори, щоб змінити чинну 
Конституцію. На вашу думку, це 
на часі?

– Я був учасником усіх фору
мів Громадянської асамблеї 
України, де цю ідею активно об
говорювали. Вважаю ухвалення 
нового Основного Закону шля
хом скликання Конституційних 
зборів непоганим механізмом. 
Адже його справді треба суттєво 
переробити. Необхідно при
брати декларативні норми й за
класти механізми, які гаранту
вали б верховенство права. Але я 
маю сумніви, що сьогодні в сус
пільстві накопичився достатній 
творчий та інтелектуальний ре

сурс, щоб надати Конститу
ційній асамблеї достатньо 

членів, здатних розробити  
новий документ. Люди  
не розуміють, наскільки  
це важливо. Розуміння 
притаманне лише пев
ним колам, а обирати 
кандидатів мають усі. 
Бракує інформування 
громадськості. До того 
ж я не знаю, чи зголо

ситься влада, щоб така 
асамблея обиралася про
зоро та чесно. 
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Відбувають покарання уперше засуджені до позбавлення волі 
за злочини, вчинені з необережності, а також невеликої 
та середньої тяжкості. В’язні утримуються під наглядом, 
а на територ� житлової зони – під охороною; у вільний від роботи 
час від підйому до відбою користуються правом необмеженого 
переміщення в межах територ� дільниці; з дозволу адміністрац� 
колон� можуть пересуватися без нагляду поза � територією, 
але в межах населеного пункту, якщо це потрібно за характером 
виконуваної ними роботи або у зв’язку з навчанням; носити 
цивільний одяг, мати при собі цінні речі та гроші, користуватися 
ними без обмеження; надсилати листи, отримувати бандеролі, 
посилки (передачі), короткострокові побачення без обмеження, 
а тривалі – до трьох діб один раз на місяць.

АРЕШТНІ 
ДОМИ

Установа, в якій утримуються особи, засуджені до арешту. 
Мінімальний і максимальний строк відбування покарання 
в арештному домі для повнолітніх становить 1–6 місяців, а для 
неповнолітніх – відповідно 15–45 діб. Засуджені перебувають 
в умовах ізоляц�. Їм не надаються побачення з родичами 
та іншими особами (окрім адвокатів), забороняється одержувати 
посилки (передачі), що містять предмети одягу за сезоном. 
Мають право витрачати на місяць для придбання харчових 
продуктів і предметів першої потреби гроші в сумі 70% 
мінімального розміру заробітної плати. Їм надається щоденна 
прогулянка тривалістю до 1 год, а неповнолітнім – до 2 год. 

Тут утримуються особи, узяті під варту на підставі ухвали 
чи постанови суду; особи, які відповідно до законодавства 
України взяті під варту для їх подальшої екстрадиц� тощо. 
Доставлені в слідчий ізолятор підлягають обшуку, 
дактилоскопуються і фотографуються, а їхні речі оглядаються. 
Їм забороняється мати при собі гроші та цінні речі, а також 
предмети, не дозволені для зберігання в камері. Особи, взяті 
під варту, мають право на захист; на прогулянку тривалістю 1 год; 
на 8-годинний нічний сон; одержувати двічі на місяць посилки 
(передачі) масою до 30 кг, грошові перекази без обмеження; 
відправляти релігійні обряди тощо.

Тут перебувають ув’язнені, що потребують стаціонарного 
лікування. Умови утримання залежать від суворості режиму, 
до якого їх засуджено.

КВУ* 
З МІНІМАЛЬНИМ 
РІВНЕМ БЕЗПЕКИ
Із загальними умовами 
утримання   

З полегшеними умовами 
утримання   

Чи не найсприятливіші умови відбування покарання для 
засуджених. Зокрема, вони мають право витрачати на місяць 
для придбання харчових продуктів і предметів першої потреби 
гроші в сумі до 100% мінімального розміру заробітної плати; 
мати щомісяця короткострокове й один раз на три місяці тривале 
побачення; одержувати протягом року сім посилок (передач) 
і чотири бандеролі. У житловій зоні колоній мінімального рівня 
безпеки з полегшеними умовами утримання розміщуються 
гуртожитки, їдальня, клуб, бібліотека, лазня тощо. Тут відбувають 
покарання засудженні до незначних термінів позбавлення 
волі.

КВУ*
З СЕРЕДНІМ 
РІВНЕМ БЕЗПЕКИ
Середній рівень безпеки 
(вперше)   

Середній рівень безпеки 
(неодноразово)

Дільниці 
слідчих ізоляторів

Слідчі ізолятори

Засуджені мають право: витрачати на місяць для придбання 
харчових продуктів і предметів першої потреби гроші в сумі 
до 80% мінімального розміру заробітної плати; одержувати 
щомісяця короткострокове й один раз на три місяці тривале 
побачення; отримувати протягом року шість посилок (передач) 
і чотири бандеролі. 
Тут відбувають покарання: 1) чоловіки, вперше засуджені 
за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів; 2) чоловіки, 
які раніше позбавлялися волі. При цьому засуджені вперше 
та ті, хто вже побував у місцях позбавлення волі, утримуються 
в різних установах виконання покарань.

КВУ* З 
МАКСИМАЛЬНИМ
РІВНЕМ БЕЗПЕКИ

СЛІДЧІ 
ІЗОЛЯТОРИ

ЛІКУВАЛЬНІ 
ЗАКЛАДИ

Сектор максимального 
рівня безпеки посиленого 
контролю

Сектор максимального рівня безпеки в приміщеннях 
камерного типу для довічно позбавлених волі

Сектор максимального рівня безпеки в загальних 
житлових приміщеннях

Спеціалізовані 
лікувальні 
заклади

Лікувальні заклади 
в установах виконання покарань

Лікувальні заклади при СІЗО

Інформація станом на 01.01.2012Кількість ув’язнених у кримінально-виконавчих 
установах

Рівень суворості
в кримінально-виконавчих установах

КВУ –  кримінально-виконавчі установи

Загальна кількість установ виконання покарань та слідчих 
ізоляторів – 182

Тут відбувають покарання засуджені за особливо тяжкі злочини 
(убивства, бандитизм, злочини проти державної безпеки тощо). 
Їх утримують в умовах суворої ізоляц� в звичайних житлових та 
приміщеннях камерного типу. У виправних колоніях максимального 
рівня безпеки вони мають право: витрачати на місяць для придбан-
ня харчових продуктів і предметів першої потреби гроші в сумі 
до 70% мінімального розміру заробітної плати; мати щомісяця 
короткострокове й один раз на три місяці тривале побачення; 
одержувати протягом року п’ять посилок (передач) і дві бандеролі. 
Засудженим, які утримуються в приміщеннях камерного типу, 
надається щоденна прогулянка тривалістю 1 год. 

ВИХОВНІ 
КОЛОНІЇ

Установи виконання покарань, у яких перебувають засуджені 
неповнолітні, при цьому лише особи, які не досягли 18-річного 
віку на момент набрання вироком законної сили. Режим подібний 
до колоній з мінімальним рівнем безпеки. Тут ув’язнені здобувають 
середню професійно-технічну освіту. Особи, які вчинили злочин 
у неповнолітньому віці й до набрання вироком законної сили 
досягли повноліття, направляються до виправних колоній 
мінімального рівня безпеки із загальними умовами утримання.

12 791 33 166
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Відбувають покарання уперше засуджені до позбавлення волі 
за злочини, вчинені з необережності, а також невеликої 
та середньої тяжкості. В’язні утримуються під наглядом, 
а на територ� житлової зони – під охороною; у вільний від роботи 
час від підйому до відбою користуються правом необмеженого 
переміщення в межах територ� дільниці; з дозволу адміністрац� 
колон� можуть пересуватися без нагляду поза � територією, 
але в межах населеного пункту, якщо це потрібно за характером 
виконуваної ними роботи або у зв’язку з навчанням; носити 
цивільний одяг, мати при собі цінні речі та гроші, користуватися 
ними без обмеження; надсилати листи, отримувати бандеролі, 
посилки (передачі), короткострокові побачення без обмеження, 
а тривалі – до трьох діб один раз на місяць.

АРЕШТНІ 
ДОМИ

Установа, в якій утримуються особи, засуджені до арешту. 
Мінімальний і максимальний строк відбування покарання 
в арештному домі для повнолітніх становить 1–6 місяців, а для 
неповнолітніх – відповідно 15–45 діб. Засуджені перебувають 
в умовах ізоляц�. Їм не надаються побачення з родичами 
та іншими особами (окрім адвокатів), забороняється одержувати 
посилки (передачі), що містять предмети одягу за сезоном. 
Мають право витрачати на місяць для придбання харчових 
продуктів і предметів першої потреби гроші в сумі 70% 
мінімального розміру заробітної плати. Їм надається щоденна 
прогулянка тривалістю до 1 год, а неповнолітнім – до 2 год. 

Тут утримуються особи, узяті під варту на підставі ухвали 
чи постанови суду; особи, які відповідно до законодавства 
України взяті під варту для їх подальшої екстрадиц� тощо. 
Доставлені в слідчий ізолятор підлягають обшуку, 
дактилоскопуються і фотографуються, а їхні речі оглядаються. 
Їм забороняється мати при собі гроші та цінні речі, а також 
предмети, не дозволені для зберігання в камері. Особи, взяті 
під варту, мають право на захист; на прогулянку тривалістю 1 год; 
на 8-годинний нічний сон; одержувати двічі на місяць посилки 
(передачі) масою до 30 кг, грошові перекази без обмеження; 
відправляти релігійні обряди тощо.

Тут перебувають ув’язнені, що потребують стаціонарного 
лікування. Умови утримання залежать від суворості режиму, 
до якого їх засуджено.

КВУ* 
З МІНІМАЛЬНИМ 
РІВНЕМ БЕЗПЕКИ
Із загальними умовами 
утримання   

З полегшеними умовами 
утримання   

Чи не найсприятливіші умови відбування покарання для 
засуджених. Зокрема, вони мають право витрачати на місяць 
для придбання харчових продуктів і предметів першої потреби 
гроші в сумі до 100% мінімального розміру заробітної плати; 
мати щомісяця короткострокове й один раз на три місяці тривале 
побачення; одержувати протягом року сім посилок (передач) 
і чотири бандеролі. У житловій зоні колоній мінімального рівня 
безпеки з полегшеними умовами утримання розміщуються 
гуртожитки, їдальня, клуб, бібліотека, лазня тощо. Тут відбувають 
покарання засудженні до незначних термінів позбавлення 
волі.

КВУ*
З СЕРЕДНІМ 
РІВНЕМ БЕЗПЕКИ
Середній рівень безпеки 
(вперше)   

Середній рівень безпеки 
(неодноразово)

Дільниці 
слідчих ізоляторів

Слідчі ізолятори

Засуджені мають право: витрачати на місяць для придбання 
харчових продуктів і предметів першої потреби гроші в сумі 
до 80% мінімального розміру заробітної плати; одержувати 
щомісяця короткострокове й один раз на три місяці тривале 
побачення; отримувати протягом року шість посилок (передач) 
і чотири бандеролі. 
Тут відбувають покарання: 1) чоловіки, вперше засуджені 
за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів; 2) чоловіки, 
які раніше позбавлялися волі. При цьому засуджені вперше 
та ті, хто вже побував у місцях позбавлення волі, утримуються 
в різних установах виконання покарань.

КВУ* З 
МАКСИМАЛЬНИМ
РІВНЕМ БЕЗПЕКИ

СЛІДЧІ 
ІЗОЛЯТОРИ

ЛІКУВАЛЬНІ 
ЗАКЛАДИ

Сектор максимального 
рівня безпеки посиленого 
контролю

Сектор максимального рівня безпеки в приміщеннях 
камерного типу для довічно позбавлених волі

Сектор максимального рівня безпеки в загальних 
житлових приміщеннях

Спеціалізовані 
лікувальні 
заклади

Лікувальні заклади 
в установах виконання покарань

Лікувальні заклади при СІЗО

Інформація станом на 01.01.2012Кількість ув’язнених у кримінально-виконавчих 
установах

Рівень суворості
в кримінально-виконавчих установах

КВУ –  кримінально-виконавчі установи

Загальна кількість установ виконання покарань та слідчих 
ізоляторів – 182

Тут відбувають покарання засуджені за особливо тяжкі злочини 
(убивства, бандитизм, злочини проти державної безпеки тощо). 
Їх утримують в умовах суворої ізоляц� в звичайних житлових та 
приміщеннях камерного типу. У виправних колоніях максимального 
рівня безпеки вони мають право: витрачати на місяць для придбан-
ня харчових продуктів і предметів першої потреби гроші в сумі 
до 70% мінімального розміру заробітної плати; мати щомісяця 
короткострокове й один раз на три місяці тривале побачення; 
одержувати протягом року п’ять посилок (передач) і дві бандеролі. 
Засудженим, які утримуються в приміщеннях камерного типу, 
надається щоденна прогулянка тривалістю 1 год. 

ВИХОВНІ 
КОЛОНІЇ

Установи виконання покарань, у яких перебувають засуджені 
неповнолітні, при цьому лише особи, які не досягли 18-річного 
віку на момент набрання вироком законної сили. Режим подібний 
до колоній з мінімальним рівнем безпеки. Тут ув’язнені здобувають 
середню професійно-технічну освіту. Особи, які вчинили злочин 
у неповнолітньому віці й до набрання вироком законної сили 
досягли повноліття, направляються до виправних колоній 
мінімального рівня безпеки із загальними умовами утримання.

12 791 33 166
905

44 319 37 632991

1205

4356

2910

2277
411

938

УКРАЇНА 
КРИМІНАЛЬНА
Кількість ув’язнених 
знову зростає

01.01.2008        01.01.2009        01.01.2010        01.01.2011        01.01.2012

149 690
145 946

147 716
154 027 154 029

Статистика надана Державною пенітенціарною службою

або або від до
від до

або

*
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Автор: Максим Дондюк

Фото автора 

У 
1995-му Всесвітня органі
зація охорони здоров’я 
оголосила в Україні епіде
мію туберкульозу. За 

останні 16 років ситуація значно 
погіршилася. Щодня хвороба за
бирає життя 30 людей. Щоро-
 ку – близько 10 тис.  

У січні 2010-го я вирушив на 
Донбас в Україні. Те, що я побачив 
одразу по приїзді, справило на 
мене неабияке враження. Одним 
із перших хворих, якого я сфото
графував, виявився чоловік із ту
беркульозом кишечника. Він ле

жав без одягу на лікарняному 
ліжку й дивився в стелю. Через 
тиждень я був із ним в останні го
дини його життя. Чоловік уже не 
міг поворухнутися і розмовляти, 
його тіло було схоже на скелет, об
тягнутий шкірою. У руках стис
кав хрестик на грудях і молився. 
Пізніше я познайомився з його 
дружиною, вона розповіла мені 
про те, як він ходив по будинку з 
розірваним животом і волочив 
кишки по підлозі, тому що 
швидка допомога відмовлялася 
перевезти в лікарню. Їм довелося 
викликати таксі й доправляти 
його самостійно.

Через якийсь час я зрозумів, 
що таке відбувається по всій кра

їні, а епідемія туберкульозу пере
йшла в категорію національної 
проблеми. Багато тюрем амніс
тують ув’язнених у важкому 
стані, щоб не псувати своєї ста
тистики смертності. Дві третини 
колишніх арештантів розчиня
ються на території країни, не ста
ючи на медичний облік. Лікарні 
в жахливому стані, а вся фтизіа
трія тримається на пенсіонерах. 
Хворі лікарсько-стійким тубер
кульозом вимушені їздити в гро
мадському транспорті за медика
ментами і харчами, а ті, у кого не
має грошей, просто помирають у 
своєму ліжку. Поки в Україні то
читься політична війна, усім 
байдужий туберкульоз. 

ТУБеРКУЛьОЗ
Епідемія цієї хвороби перейшла в категорію 

національної проблеми 
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➊ Процедурний кабінет. Старозбур’ївська виправна колонія 
№ 7, 26 липня 2011 року.

➋ Геннадій, 49 років. Діагноз: мультирезистентна форма ту-
беркульозу + ВІЛ. Донецький протитуберкульозний диспан-
сер. Працював на шахті, у 2007-му виявили туберкульоз леге-
нів. Призначили лікування, став почуватися краще. Курс не 
пройшов, запив. У 2010-му йому встановили діагноз – тубер-
кульоз кишечника. Помер того самого дня, коли й зняли це 
фото, – 23 грудня 2010-го.

➌ Костянтин, кличка «Салман», 42 роки. Діагноз: мульти-
резистентна форма туберкульозу + ВІЛ. Херсонський проти-
туберкульозний диспансер, 4 серпня 2011 року. В дитинстві 
його бив вітчим. Намагався застрелитись, але куля про-
йшла наскрізь, зробивши хлопця незрячим на праве око. 
Після реанімації, став уживати наркотики. Це тривало 25 
років. Возив мак із Західної України. Відбував покарання. У 
тюрмі «зав’язав». На другому році перебування за ґратами 
захворів на поліомієліт, зробили знімки, виявили сухоти. 
Чотири місяці пробув на лікуванні. Мати провідувала що-
дня ввечері, приносила їжу та ліки. Помер Костянтин 24 
серпня 2011-го.

➊

➋

➌
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➐

➏

➍ Камера слідчого ізолятора в туберкульозному від-
діленні. Донецьке СІЗО, 2 лютого 2011 року.

➎ Геннадій, 42 роки. Діагноз: мультирезистентна 
форма туберкульозу + ВІЛ. Із Геною ми познайоми-
лися в його дворі, на лавочці. Розповів, що нездужає 
на сухоти шість років. Як захворів, не знає. Працював 
на риболовецькому судні на Камчатці. Повернувся, 
отримавши лист від матері, – писала, що помирає. 
Знайти роботи не зміг, почав пиячити. Продовжував 
рибалити, таким чином і заробляв на життя. Через 
тиждень ми вже зустрілись у протитуберкульозній лі-
карні. Увесь тиждень він пив, не просихаючи, аж доки 
забрала швидка. Констатували цироз печінки. У мед-
закладі я познайомився з його матір’ю. Як виявилося, 
вона була жива й здорова. Продавала речі з будинку, 
збирала пляшки, щоб купити ліки та їжу синові. Генна-
дій помер 12 жовтня 2011-го (фото 7).

➏ Наталія, 37 років. Діагноз: мультирезистентна 
форма туберкульозу + ВІЛ. «У мене була дуже гарна й 
добра сім’я. Я була татова доця. У 42 роки тато пішов 
купатись і не вийшов, помер. Молодша сестричка 
вступила вчитися на продавця. Їй потрібно було до-
вчитися, гроші звідкись брати. Тоді був дефолт, і лю-
дям зарплату грішми не давали. Ось я під цю хвилю 
вляпалась». Щоб прогодувати сім’ю і дати освіту се-
стрі, відмовилася бути студенткою філармонії і по-
чала продавати наркотики. Згодом стала вживати 
сама. Захворіла на ВІЛ, пізніше на туберкульоз. По-
мерла 16 серпня 2011-го. Сестра вийшла заміж, наро-
дила дочку, живе у Москві.

 

➐ Мати на похороні сина Геннадія, 14 жовтня 2011 
року.
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МИКОЛА 
СИМОНЕНКО. 
Покійного 
міліціонера в 
селі згадують 
без скорботи

Н
езважаючи на те, що Ві
талій Запорожець убив 
людину, у рідних Семи
полках його вважають 

ледь не героєм. Місцеві меш
канці заявляють про те, що по
кійний міліціонер Микола Си
моненко дістав по заслузі, бо 
той тероризував навколишні 
села, займався здирництвом та 
«кришував» підприємців. Тож 
до судового процесу та віднов
лення обставин убивства, що 
було скоєне майже півроку 
тому, прикута увага не лише 
київського села, а й усього сус
пільства.

КОНФЛІКТ ВеРСІй
Наразі можна виокремити дві 
версії трагедії. За першою, 
прокурорською, у ніч з 3 на 4 
вересня 2011 року Микола Си
моненко разом зі співробітни
ками працював: перевіряв 
розважальні заклади «з ме
тою виявлення осіб, здатних 
до скоєння правопорушень». В 
одному з місцевих кафе мілі
ціонер побачив п’яного Віта
лія і зробив йому зауваження, 
щоб той не порушував спокою. 
Запорожець обурився і пішов, 
а за деякий час повернувся з 
мисливською рушницею й за
стрелив працівника міліції. 
Після вбивства викинув зброю 
та переховувався два дні. На 
третій його заарештували в 
будинку пенсіонерки Марії 
Удовенко під час спроби 
втекти через вікно.

Версія друга вибудову
ється з розповідей свідків, які, 
затинаючись та червоніючи, 
таки спромоглися дати більш-
менш зрозумілі свідчення у 
справі. За їхніми словами, у 
ніч убивства Запорожець від
почивав у місцевому кафе зі 
своїми знайомими. Туди ж 
зайшов Симоненко з новим 
дільничним та невідомою бі
лявкою, почали випивати. 

Пізніше між Симоненком і За
порожцем стався конфлікт, 
унаслідок якого останньому 
ледь не зламали руку. Близько 
опівночі Віталій покинув ка-
фе, до якого згодом повер
нувся з рушницею. Підсудний 
стверджує, що стріляв міліці
онерові по ногах і не розуміє, 
як влучив у живіт. Після чого 
залишався на місці, намагався 
викликати швидку, але її пра
цівники не раз відмовлялися 
прийняти виклик. Зброю ви
кинули місцеві. Сам Запоро
жець через певний час пішов, 
переховувався кілька днів у 
пенсіонерки Марії Удовенко. 
Згодом вона описала в суді 
процес його «затримання»: 
«Били Віталіка ногами, як мо
гли. Витягли його на двір, до 
машини, й продовжили там. 
Той намагався сховатися під 
машиною, але міліція витя
гала його назад. І била. Я про
сила їх зупинитися. Один із 
правоохоронців витяг пісто
лет, почав мені погрожувати. 
Я сховалася в будинку, зачи
нила двері».

СВІДЧеННя ОДНОСеЛьЦІВ
Пригадати хоча б кілька до
брих слів про покійного Симо
ненка селяни не можуть. Вони 
не схвалюють убивств, однак 
вважають, що з Миколою ста
лося належне. «Він нам 
стільки горя заподіяв, – роз
повідає місцевий мешканець 
Па вло. – Дівчат «псував», лю
дей залякував». Жителька Се
миполок Оксана доповнює: 
«Заходив до моєї хати, мов 
господар. У мене двоє дочок. І 
він неповнолітніх «лапав». 
Кому нам після цього вірити?» 
Таких скарг набралося із со
тню. Семиполківці навіть на
писали листа, зібрали підписи 
та підкинули під двері матері 
Симоненка. Вручити особисто 
не наважилися.

Водночас дружина покій
ного стверджує, що її чоловік 
завжди вчасно повертався до
дому і не вживав алкоголю, 
був порядним сім’янином. 
«Залишав свою роботу там, у 
відділку. Ми вдома навіть не 
говорили про те, чим він за
ймався. І п’яний жодного разу 

Суд Запорожця
Убивця міліціонера в Семиполках: злочинець чи народний месник?

Автор: Святослав Птіцин

ПОКАЗОВИЙ 
ПРОЦЕС.  
Суд над 
Віталієм 
Запорожцем 
проливає 
світло не лише 
на сутність 
правоохорон-
них органів 
в Україні, а 
й на засади 
функціону-
вання судової 
системи
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не приходив». Її підтримує 
мати Симоненка: «Мій син був 
порядною людиною. Жодного 
разу хабара не взяв. А тепер 
його намагаються очорнити». 
Підтримують слова жінок і 
співробітники загиблого. «По
гане про нього кажуть родичі 
тих бандитів, яких він поса
див. А решта були вдячні йому 
за порядок. Нічого поганого 
він не робив», – стверджує на
чальник прес-служби голов
ного управління МВС України 
в Київській області Микола 
Жукович. Відтак на його за
хист мало би стати все село. 
Чому цього не сталося?

Натомість місцеві у цій 
справі згуртовано підтримали 
вбивцю правоохоронця. Хоча 
на досудовому слідстві свідки 
давали Запорожцю вельми не
приємні характеристики. Біль
шість допитаних стверджу
вали, що він є людиною кон
фліктною, неврівноваженою, 
часто вживає алкоголь. Мов
ляв, у підсудного постійно ви
никали конфлікти з покійним, 
які провокував сам Віталій. 
Симоненко намагався його за
спокоювати, однак нічого не 
виходило. 

Та вже на судовому засі
данні 27–28 січня свідки роз
повідали кардинально проти
лежне. «Запорожець був урів
новажений, спокійний. Його 
важко було вивести із себе», – 
каже мешканець Семиполок 
Віталій. «Він допомагав усім, 
навіть футбольний клуб для 
молоді створив, аби ті зайняті 
були», – доповнює свідок Ро
ман. «Конфлікт між Симонен
ком і Запорожцем тривав 
кілька років. Потерпілий (Си
моненко. – Ред.) постійно 
принижував підсудного. Вре
шті останній не витримав, – 
розповідає адвокат Сидір Кі
зін. – Нині Запорожцю інкри
мінують убивство працівника 
правоохоронних органів при 
виконанні. Ми ж домагаємося 
перекваліфікування справи у 
«вбивство, спричинене неа
декватною поведінкою потер
пілого та вбивство у стані 
крайнього душевного хвилю
вання підсудного». Сам Віта
лій просить простого, чесного 
й адекватного суду: «Зрозу
мійте ви: я вбив людину! Це 
трагедія! Досить із мене ро
бити героя».

ВиБиВАННя СВІДЧеНь
Щодо перебігу суду, щоправда, 
виникає кілька запитань. По-
перше, перед засіданням захист 
обмежили в часі для ознайом
лення зі справою. По-друге, після 
першого засідання з матеріалів 
слідства щезли «зайві» сторінки. 
«З опису справи зникли 63 сто
рінки, – розповідає захисник Іван 
Макар. – У старому переліку їх 
277, у новому – 214. Там містилися 
характеристики на Симоненка, 
його догани. Куди все це могло по
дітися? Відповідь одна: матеріали 
підтасовують».

По-третє, свідки в залі суду 
під присягою визнали, що прото
коли допитів слід вважати «не зо
всім правдивими». Причина про
ста: на них чинили тиск, як мо
ральний, так і фізичний. Мешка
нець Семиполок Анатолій розпо
вів, як його «викликали» на до
пит: «З ранку до мене приїхали 
правоохоронці, почали бити но
гами. Кричали: «Це тобі за Симо
ненка». Потім схопили і, в чому 
був, потягли до місцевого від

ділку міліції. Там протримали дві 
доби, не даючи ані їжі, ані води. 
Пояснили це просто: «Ти друг Ві
талія». Подібне сталося з братом 
підсудного Володимиром: «Мене 
лупцювали по голові. Ставили 
лише одне запитання: де я пере
ховую Віталіка? Я казав, що не 
знаю. Він прийшов зранку до 
хати, попрощався зі мною і попро
сив берегти матір. Усе! А мене за 
це дві доби у відділку тримали, 
морили голодом». Доповнюють 
картину свідчення киянки Олени, 
яка бачила в міліції «виклика
них» на допит: «В одного хлопця 
була розбита губа й підбите око. 
Інший скаржився на те, що на ру
ках дуже сильно затягнули наруч
ники. Ще одного побили. Вдяг
нені були по-різному: хтось уза
галі у спідньому, хтось устиг на
тягнути шкарпетки».

Наразі розгляд справи триває. 
Вже відбулися три відкриті засі
дання суду, проте досі не допитані 
кілька важливих свідків. Захис
ники запевняють, що рішення 
буде щонайменше через півроку. 
Наступне засідання перенесли на 
8 лютого. 

ПІСЛя ПеРШОГО СУДОВОГО 
ЗАСІДАННя З МАТеРІАЛІВ 
СЛІДСТВА ЩеЗЛи «ЗАйВІ» 
СТОРІНКи



Автор: Юрій Райхель

О
брання нового прези
дента Придністров’я Єв
гена Шевчука ознамену
валося низкою кроків як 

усередині невизнаної респу
бліки, так і на зовнішній арені.

Незадовго до виборів глави 
держави торік у грудні в ПМР 
було введено посаду прем’єр-
міністра. На неї президент вису
нув Петра Степанова. Той наро
дився 1959 року в селі Санкіно 
Красночетайського району Чу
васької АРСР, закінчив МВТУ 
імені Ніколая Баумана. До 1987 
року працював у Росії, потім пе
ребрався до Молдови. Від 1996 до 
2005 року керував придністров
ським газотранспортним під
приємством «Тираспольтранс-
газ» і був тісно пов’язаний із ро
сійським Газпромом, впродовж 
останніх шести років очолював 
Міністерство промисловості. З 
усього випливає, що він єдиний, 
хто перейшов зі старої влади в 
нову без особливих утрат. За його 
кандидатуру висловилися про
відні політики, зокрема й Анато
лій Камінський, висуванець у 
президенти, який програв.

Тим часом Євген Шевчук зо
середився на зміцненні своєї 
влади. Кадрова чистка є стрім
кою і стосується практично 
будь-якого чиновника. Багато 
хто з них не чекає на формальне 
звільнення, а йде зі своїх посад, 
ба навіть залишає Придністро-
в’я. Так зробили екс-міністр охо
рони здоров’я Іван Ткаченко й 
колишній голова Центрального 
банку Оксана Іонова. Як і слід 
було чекати, під цей віник по
трапили родичі попереднього 
багаторічного президента Ігоря 
Смирнова. У відставку відправ
лений його старший син Воло
димир, який майже 15 років на 
відстані керував Митним комі
тетом – найприбутковішим міс
цем у республіці.

Указами президента були 
відправлені у відставку керів
ники відразу п’яти міністерств – 
оборони, внутрішніх справ, держ-

Придністровський рух
Росія урізає допомогу Тирасполю

ЗУСТРІЧ В ОДЕСІ.  
Євген Шевчук (ліворуч) та 

Влад Філат намагаються 
нормалізувати відносини між 

Тирасполем та Кишиневом
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Росія відклала 
виділення ПМР

$300 
млн 

допомоги

ШеВЧУК ПОКЛАДАЄ  
НАДІї НА МОЛОДІ 
й НеКОРУМПОВАНІ КАДРи

безпеки, закордонних справ і 
освіти. Шефом МЗС уперше в 
Придністров’ї стала жінка – ви
пускниця юридичного факуль
тету Тираспольського універси
тету Ніна Штанскі. Вона готує до 
захисту на кафедрі світових по
літичних процесів Інституту 
міжнародних відносин МЗС Ро
сії дисертацію про врегулю
вання придністровського кон
флікту. Мін’юст очолила Марія 
Мірошник. Міністерствами еко
номічного розвитку та фінансів 
керуватимуть також жінки – 
Олена Шульга й Олена Гиржул. 
Заступником глави уряду при
значена Наталія Русанова. Шев
чук покладає надії на молоді й 
некорумповані кадри.

Із певним напруженням че
кали відставки багаторічного 
міністра державної безпеки Во
лодимира Антюфєєва (у мину
лому відомий під вигаданими 
іменами Володимир Алексан
дров і Вадим Шевцов).

Цей співробітник ризького 
кримінального розшуку  на по
чатку 1990-х активно брав 
участь у політичній боротьбі в 
Латвії на боці супротивників не
залежності республіки. Після 
краху ҐКЧП йому довелося вті
кати з Латвії, де проти нього 
було порушено кримінальну 
спра  ву. Антюфєєва вистежують 
правоохоронні органи Латвії та 
Молдови, він перебуває в міжна
родному розшуку.

Навколо крісла міністра 
держ  безпеки Придністров’я ос-
танніми днями точилася запе
кла боротьба. Є дані, що ФСБ Ро
сії дуже намагалася зберегти в 
ньому Володимира Антюфєєва. 
Але це було неможливо за всіма 
бюрократичними канонами. Пе
ред президентськими виборами 
колишній очільник МДБ висту
пив проти Євгена Шевчука, фак
тично звинувативши того в під
ривній роботі на користь Заходу, 
в здачі Придністров’я Молдові. З 
таким міністром новий глава 
держави не міг працювати за ви
значенням. Тим паче сам Антю
фєєв зухвало показував новій 
владі, що змістити його нере
ально.

У зв’язку з відставкою керів
ника відомства підрозділи спе
ціального призначення МВС 
було переведено на казармове 
становище, їм видали бойову 
зброю. Влада мала чого побою
ватися. Антюфєєв загрозливо 

заявив, що йде не за власним ба
жанням. «Я думав, що обраний 
президент самостійніший і 
сильніший. Можу сказати, що 
сьогодні не в одній іноземній 
спецслужбі піднімуть склянку 
вина або віскі з приводу моєї від
ставки». І пообіцяв: «Я повер
нусь».

Попри те що Шевчук побу
вав у Москві й, судячи з усього, 
зумів установити певні кон
такти, там усе ж таки вирішили 
випробувати новий придні
стровський режим на міцність. 
А заодно й показати, що слід не 
лише прислухатися до поба
жань Кремля в кадрових пи
таннях, а ще й виконувати їх. 
Оскільки кандидат Москви у 
президенти не пройшов, невдо
волення виражається в призу
пиненні матеріального спри
яння. Як стало відомо в парла
менті у Тирасполі, відкладено 

надання $300 млн допомоги, а 
також гранти на розвиток сіль
ського господарства, малого й 
середнього бізнесу. За словами 
спікера Анатолія Камінського, 
російська сторона стверджує, що 
причин тому кілька: в Придніст-
ров’ї триває процес формування 
уряду, а РФ стоїть на порозі пре
зидентських виборів, за якими 
настане формування нового ка
бінету міністрів. До того ж поки 
що запитання викликає ситуа
ція в банківській сфері невизна
ної республіки. Очевидно, з 
останнім пов’язане прибуття в 
регіон із перевіркою представ
ників російських Центрального 
банку й Митної служби. Очіку
ють також на групу зі Слідчого 
комітету Росії.

Як бачиться, не останню 
роль у московському рішенні 
затримати фінансову допомогу 
При  дністров’ю відіграла занад-
 то активна діяльність прези
дента Шевчука в налагодженні 
контактів із Молдовою. До того 
ж події розвиваються так швид-
 ко, що в Москві за ними просто 
не встигають.

У справу втрутився україн
ський чинник, що теж не вхо
дить до планів російського ке
рівництва. Київ у найкоротші 
терміни влаштував в Одесі зу

стріч президента Євгена Шев
чука та прем’єр-міністра Мол
дови Влада Філата. По її закін
ченні в інтерв’ю засобам масової 
інформації президент ПМР ви
словив надію, що ці переговори 
можуть стати платформою для 
нормалізації стосунків між Ти
располем та Кишиневом. Водно
час він зазначив, що слід спря
мувати свої зусилля на нормалі
зацію економічних відносин: 
«Ми є прибічниками тактики 
дрібних кроків щодо розблоку
вання взаємин між людьми, еко
номічних взаємин... Ми можемо 
таким чином створити платфор-
 му для дальших змін». Своєю 
чергою, молдовський прем’єр-
міністр запевнив, що триватиме 
робота з відновлення повноцін
ного залізничного сполучення 
через територію Придністров’я, 
а також із подолання проблем 
зв’язку. У спільному прес-релізі 
«учасники зустрічі подякували 
міністру закордонних справ Укра -
їни Костянтинові Грищенку за 
сприяння в її організації». Зі 
свого боку, очільник вітчизня
ного МЗС теж висловив сторо
нам подяку – за відкритість. 
«Ми виступаємо за продо
вження конструктивного діа
логу, – запевнив він, – і всіляко 
цьому сприятимемо».

Як у Тирасполі, так і в Киши
неві заговорили про підготовку 
«плану Януковича» щодо місце
вого врегулювання, який згодом 
планують винести у формат 
«5+2» (Молдова, Придністров’я – 
сторони, Україна, Росія, ОБСЄ – 
посередники, ЄС і США – спо
стерігачі). Очевидно, Київ висту
пає як єдиний учасник перего
ворного процесу, якого й Мол
дова, і ПМР сприймають як рів
новіддаленого, тоді як інших  
зараховують до «групи під
тримки» тієї чи тієї сторони кон
флікту.

Для української влади успіх 
у залагодженні придністров
ського конфлікту важливий не 
лише як певна відповідь Москві 
на безвихідь у газових перего
ворах, а ще й із внутрішніх при
чин. Очевидним є значне па
діння рейтингу Партії регіонів і 
президента Януковича. Споді
ватися на швидке поліпшення 
економічної та фінансової ситу
ації марне. Тож варто бодай 
представити країні та Європі 
свої зовнішньополітичні досяг
нення. 
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С
початку був йодль, а потім 
– біль. Не встигли ін тер-
нет-підприємці та вен чур-
 ні інвестори, учасники 

мюнхенської конференції DLD 
(Digital Life Design), оговтатися 
після традиційних баварських 
розваг, як комісар ЄС із питань 
юстиції Вівіан Редінґ предста
вила їм нові правила пово
дження з приватними даними. 
Політик назвала їх «валютою» 
цифрової економіки. «І їй, як 
будь-якій іншій валюті, по
трібні стабільність і впевне
ність», – сказала Редінґ гуру та 
авторитетам цифрового бізнесу.

Розроблені ЄС і офіційно 
опубліковані 25 січня норми 
стали частиною глобальної дер
жавної боротьби з незаконним 
комерційним використанням 
особистої інформації. Звіт аме
риканського уряду, опубліку
вання якого очікують незаба
ром, обстоюватиме запрова
дження законів про захист при
ватних даних клієнтів. Китай 
уже випустив кілька проектів 
директив із цього питання, а в 
Індії проект закону про таєм
ницю приватної інформації – 
на стадії розробки. Проте в їх
ніх підходах помітні разючі 
відмінності. У світі, де для да
них не існує державних кордо
нів, дуже важко буде створити 
дієві правила бізнесу на основі 
строкатих національних стан
дартів.

Нові правила захисту при
ватної інформації в Європі се
ред найрадикальніших. Першо
чергова їхня мета – створення 
«цифрового єдиного ринку». Це 
нарешті дасть змогу забути про 
мозаїку з різноманітних норм, 
яка склалася після прийняття 
попередньої директиви сто
совно захисту конфіденційності 
1995 року. Коли картографіч

ний сервіс Google Street View ви
падково скопіював особисті 
дані з деяких відкритих, неза
хищених Wi-Fi мереж під час 
фотографування будинків, одні 
країни ЄС наказали компанії 
видалити їх. Інші – зберігати 
цю інформацію невизначений 
час.

Комісія сподівається, що 
коли нові правила набудуть 
чинності (ймовірно, 2016 року), 
то такій плутанині нарешті на
стане край. Фірма, що розмі
щена, наприклад, в Ірландії, 
зможе виконувати вимоги там
тешнього законодавства, вести 
справи по всьому ЄС і не турбу
ватися, чи не порушує вона тим 
часом правил інших країн. Нова 
Європейська рада з питань за
хисту даних (European Data 
Protection Board) стежитиме за 
дотриманням режиму. І якщо 
проти якоїсь компанії буде від
крито судову справу в двох краї
нах – членах ЄС, суди будуть 
зобов’язані контактувати один з 
одним. На думку Редінґ, ці змі-
 ни дадуть бізнесу змогу заоща
джувати €2,3 млрд ($3 млрд) 
щороку.

Але новий порядок не 
тільки уніфікований, він іще й 
суворіший. Фірми повинні за
ручитися належною згодою 
(відповідно до чітко визначеної 
процедури) перед тим, як вико
ристовувати і обробляти дані. 
Вони не матимуть права зби
рати більше інформації, ніж це 
потрібно, і зможуть зберігати її 
тільки за необхідності. Відо
мості про дітей оберігатимуть 
особливо ретельно. Користу
вачі повинні мати змогу пере
носити інформацію від одного 
провайдера послуг до іншого 
(наприклад, адресну книжку з 
однієї соціальної мережі до на
ступної).

500 млн громадян ЄС здобу
дуть і абсолютно новісіньке 
право: бути забутим. Користу
вачі відтепер зможуть не лише 
просити компанію показувати, 
якими саме відомостями про 
них вона володіє, а й вимагати, 
щоб вона видалила всі копії. 
Критики кажуть, що це нере
ально, розмито й занадто ам
бітно. Важко сказати, де за-
кінчуються дані однієї людини 
й починаються іншої. А 
тільки-но щось потрапляє в ме
режу, простежити за знищен
ням усіх копій стає практично 
неможливо. Дрібним фірмам 
буде важко; навіть великим за
плановані штрафні санкції ви
являться не під силу.

Ще більше питань викликає 
положення про те, що ця дирек
тива обов’язкова до виконання 
будь-якою фірмою, котра веде 
справи з європейцями, навіть 
розміщеною поза межами ЄС. 
Департамент торгівлі США вже 
надіслав Єврокомісії рішучий 
протест на 15 сторінках, у якому 
йдеться про те, що директива 
«здатна перешкоджати можли
вості комерційної взаємодії і 
водночас незумисно зменшу
вати захист приватних даних 
споживачів».

Дані приватні, 
правила державні
Найбільші інтернет-ринки світу розробляють 
закони для захисту особистих даних, але в 
підходах – величезна різниця
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ПеРШОЧеРГОВА МеТА – 
СТВОРеННя «ЦиФРОВОГО 
ЄДиНОГО РиНКУ»

ОКеАН ДАНиХ
Ця позиція відображає відмін
ності між американським і єв
ропейським підходами до за
хисту даних та до регулювання 
загалом. Америка уникає над
мірної зарегульованості зако
нів про охорону приватної ін
формації і вважає, що компанії 
загалом повинні самі стежити 
за виконанням правил. Феде
ральна торгова комісія (ФТК) 
втручається лише тоді, коли 
фірми не дають собі ради із са
мостійним регулюванням. ФТК 
має широкі повноваження для 
боротьби з нечесними та шах
райськими практиками й за
стосовує їх, не вагаючись. Се
ред останніх постанов згода 
компаній Google і Facebook на 
регулярний аудит своєї полі
тики конфіденційності щодва 
роки впродовж наступних двох 
десятиліть.

У Європі настрої інші. Опи
тування громадської думки 
«Євробарометр» торік виявило, 
що 62% жителів континенту не 
довіряють інтернет-компаніям 
у питаннях захисту своєї при
ватної інформації. Основна 
причина криється в історії. У 
1930-х нідерландські чинов
ники уклали солідний націо

нальний реєстр. Він згодом дав 
змогу нацистам виявити 73% 
нідерландських євреїв (для 
порівняння, в не такій ретель
ній Франції показник становив 
лише 25%). Про це пише Віктор 
Майєр-Шонберґер (Оксфордсь-
кий університет) у книжці «Ви
далити: чи можна щось забути в 
цифрову добу» («Delete: The 
Virtue of Forgetting in the Digital 
Age»).

Для глобальної цифрової 
економіки розбіжності в зако
нах про захист конфіденцій
ності – це щось на зразок тор
гових бар’єрів, а ще гальмо для 
інновацій, яке дуже дорого об
ходиться. У минулому Європа й 
Америка досягли компромісу, 
затвердивши 2000 року про
граму під назвою «Безпечна га
вань». Якщо заокеанські ком
панії дотримувалися певних 
принципів, закладених у ди
рективі 1995-го, вони могли 
вести бізнес у ЄС.

Досі ця домовленість пра
цювала добре, але тепер США 
бояться, що після запрова
дження ними нових правил ЄС 
може захотіти її переглянути. 
Америка могла б мати більше 
аргументів, якби в неї був влас
ний закон про захист конфіден

ційності, вважають деякі екс
перти. У будь-якому разі в кра
їні наростає масштабне занепо
коєння з приводу захисту да
них. 24 січня Google викликав 
різкі протести, заявивши, що 
від березня об’єднає дані клієн
тів своїх різноманітних сервісів 
незалежно від того, бажають 
вони цього чи ні.

Адміністрація поспішає вчас-
 но відреагувати. Білий дім у сво
єму звіті рекомендуватиме нове 
антипіратське законодавство 
плюс нові правила поведінки. 
Шанси на прийняття відповід
ного закону до виборів незначні, 
навіть якщо це питання зазви
чай підтримують обидві партії. 
Переговори між бізнес-лобі, за
хисниками права на конфіден
ційність і регулювальни ми орга
нами можуть закінчитися при
наймні розробкою нестатутних 
кодексів, хоча відсутність невід
воротної загрози з боку закону 
дасть деяким компаніям змогу 
тягнути час.

Федеральна торгова комісія 
цього року випустить звіт із про
блем конфіденційності. У ньому 
буде проведено широкий аналіз 
використання особистих даних, 
що їх компанії збирають як в ін
тернеті, так і поза ним. Воче
видь, у документі буде відзна
чено успіх у наданні можливості 
користувачам інтернету блоку
вати відстежування персональ
ної інформації за допомогою 
змін у налаштуваннях веб-
браузера. ФТК, найімовірніше, 
підтримає запровадження суво
ріших санкцій за незаконне по

ширення особистих даних клі
єнтів, а також галузеву ініціа
тиву створити спеціальні іконки 
для веб-сторінок, за допомогою 
яких користувачі зможуть бло
кувати відстежування своєї ак
тивності компаніями.

Америка і Європа хочуть 
установити світові стандарти. 
Але правила захисту конфіден
ційності, що діють в інших краї
нах, теж мають значення. Неза
баром Китай та Індія матимуть 
більше людей онлайн, ніж ЄС і 
Америка – громадян. Жодна із 
цих двох країн Азії ще не при
йняла власного офіційного за
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конодавства, але воно вже в 
процесі розробки. І є всі під
стави вважати, що за суворістю 
їхні закони перевершать навіть 
європейські.

Індійським законопроектом 
про захист конфіденційності пе
редбачено створення відповід
ного органу для захисту даних. 
Закон також вимагатиме обов’яз-
кової згоди клієнта на опрацю
вання особистих даних і забезпе
чить офіційне «право на приват
ність». Критики твердять, що за
конопроект занадто розпливчас
тий і що положення про захист 
«честі й доброго імені» можна 
використати для цензури.

Китайський проект закону 
«Про захист персональної ін
формації» було подано на роз
гляд 2003 року, але відтоді його 
поклали під сукно. Це закінчи
лося експериментами на регіо
нальному рівні й кількома спо
радичними рішеннями мініс
терств. Така мішанина збивала 
з пантелику і компанії, і клієн
тів. Але в січні 2011-го Міністер
ство промисловості та інформа
ційної технології видало проект 
правил захисту відомостей, які 
обмежують здатність організа
цій переносити персональні 
дані без попереднього дозволу в 
кожному конкретному випадку.

Усі ці норми дають широке 
визначення персональної ін
формації як того, що може іден
тифікувати особу або само
стійно, або в поєднанні з ін
шими даними. Вони також за

бороняють експорт персональ
ної інформації – в одному з ва
ріантів навіть між підрозді
лами однієї компанії. Це може 
зашкодити роботі мультинаціо
нальних концернів, яким по
трібно надсилати дані за кор
дон. А крім того, не виключено, 
негативно вплине на аутсорсе
рів під час роботи з клієнтами. 
Ще однією можливою небезпе
кою на майбутнє є те, що в Ки
таї норми часто-густо застосо
вують довільно й вибірково. 
Уже є повідомлення: деякі 
фірми, які займаються оброб

кою інформації, перенесли опе
рації в Гонконг, де правила 
м’якші й більш передбачувані.

Створення єдиного загаль
ноєвропейського режиму за
хисту даних – справа нелегка. 
Ще важче досягти ідеальної 
гармонізації європейських норм 
із американськими. Домовля
тися з індійськими бюрокра
тами та китайськими мандари
нами, рішуче націленими на за
хист інтересів і відомостей наці
ональних онлайн-компаній, що 
ростуть як гриби після дощу, 
може взагалі виявитися непо
сильним завданням. Що ж, лас
каво просимо до нового світу 
цифрової геополітики! 

РеГУЛЮВАННя ІНТеРНеТУ: 
АВТОРиТАРНий ПІДХІД

Якщо на демократичному Заході 
питання державного регулю-
вання та втручання в діяльність 
інтернету стає актуальним для 
звичайної людини тільки нині, то 
в багатьох країнах із тоталітар-
ними й авторитарними режи-
мами користування всесвітнім 
павутинням було практично від 
його зародження суворо регла-
ментоване. Північна Корея, на-
приклад, має свою власну 
комп’ютерну мережу, ізольовану 
від планетарної, а доступ до 
«справжнього» інтернету є лише 
в перевірених партійців, та й тих 
контролюють невсипущі спец-
служби. На Кубі мережею може 
скористатися практично кожен, 
однак для цього треба відвідати 
державні «пункти доступу», де 
ведуть моніторинг перебування 
он-лайн (перевірка історії в бра-
узерах, фільтрування ключових 
слів, блокування IP-адрес тощо).
КНР відгородилася від зовніш-
нього світу «Великим китай-
ським брандмауером», який 
блокує для тамтешніх громадян 
весь інтернет-контент, що стосу-
ється рухів за незалежність Ти-
бету й Тайваню, духовної прак-
тики Фалунь Дафа, подій 1989 
року на площі Тяньаньмень, сво-
боди слова, брутальності поліції 
тощо. З території материкового 
Китаю неможливо зайти на кри-
тичні блоги та джерела новин 
(загалом 18 тис. сайтів). За пове-
дінкою користувачів стежить 
інтернет-поліція, яка, за даними 
2006 року, налічувала 30 тис. 
службовців. Приблизно за тією 
самою моделлю фільтрування та 
блокування побудовано й дер-
жавний контроль над інтернетом 
у таких країнах, як В’єтнам, Іран, 
Саудівська Аравія, Сирія, Туркме-
нистан тощо.
У багатьох країнах контроль має 
свої особливості. Наприклад, у 
Кувейті заборонено викорис-
тання VoIP (голосового зв’язку 
через інтернет), а експатів, яких 
зловили на гарячому, просто 
депортують. А от у Білорусі від 
початку цього року всі установи 
та підприємства, які збувають 
товари чи надають послуги там-
тешнім громадянам он-лайн, 
повинні розміщувати (хостити) 
свої сайти на території держави. 
Водночас надавачі інтернет-
послуг мають ідентифікувати 
спостерігачів і зберігати їхню іс-
торію впродовж року. Ба навіть 
власники публічних точок до-
ступу до Wi-Fi мусять реєстру-
вати паспортні дані користува-
чів, перш ніж допустити їх до ін-
тернету.

ЗА СУВОРІСТЮ ЗАКОНи ІНДІї 
ТА КНР ПеРеВеРШАТь НАВІТь 
ЄВРОПейСьКІ

КОСА ТА 
КАМІНЬ.
Китайські 
користувачі 
інтернету 
навчилися 
обходити 
створені 
державою 
перепони
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Політичні шоумени
А

нтиутопічна література описувала жахи 
ХХ століття. «Ми» Євґєнія Замятіна, 
«Прекрасний новий світ» Олдоса Гакслі, 
«1984» Джорджа Орвелла, «Сліпуча 

пітьма» Артура Кестлера (хоча остання менше 
належить до когорти романів-попереджень) пе
редбачали симуляцію реальності або фабрику
вання свідомості, що були й залишаються гли
боко вкоріненими і вражаючими рисами сучас
ного світу, де панують ЗМІ. Жан Бодріяр дуже 
точно показав світ, де мас-медіа можуть форму
вати наше сприймання реальності й свідомість; 
де ми житимемо в образах, фальшивках і фанто
мах, а не в реальності як вона є.
Відома Бодріярова концепція симулякру, або си
муляції реальності, дуже схожа на те, що Мілан 
Кундера влучно описав як світ, вироблений но
вим видом людей-медійників, котрих він називає 
імагологами – творцями й розповсюджувачами 
образів. Імагологія (мистецтво творення наборів 
ідеалів, антиідеалів та образів-цінностей, за 
якими мають іти люди – бездумно, без критич
ного осмислення) є породженням ЗМІ та ре
клами. Якщо це так, пише Кундера в романі 
«Безсмертя», то реальність зникає. Бабуся із села 
в старій Богемії ХІХ століття мала значно більше 
контролю над власним життям, колообігом при
роди й світською реальністю, ніж мільйонер чи 
впливовий політик сьогодні, який мусить відда
вати своє життя на поталу політтехнологам.
Придивившись до роману Мішеля Уельбека 
«Можливість острова», помі
тимо схожий погляд на те, 
що трапилося з політикою 
мистецтва й мистецтвом по
літики. Мистецтво й ху
дожня література не можуть 
вижити в жодних інших умовах, окрім як на
сичивши себе образами сексу, насильства й 
примусу; ба більше, їх супроводжують вига
дана політика й сенсаційні повідомлення ЗМІ; і, 
зрештою, вони зводяться до дешевої скандаль
ності, гучних теорій змов, інсинуацій, натяків та 
ненависті, які вміло перекладають мовою полі
тичної карикатури й політичних розваг.
Однак немає підстав перебільшувати роль іма
гологів – чи політтехнологів (сучасною політич
ною мовою), оскільки самі політики охоче діють 
як витвори ЗМІ. Вони вже не та верства людей, 
що існувала від Англійської революції ХVІІ ст., – 
першого явища в сучасній історії, внаслідок ко
трого встановилося верховенство права як ви
щий принцип, що йому підкорялися навіть ко
ролі, – до Другої світової війни та повоєнного 
часу з такими історичними постатями, як Він
стон Черчилль, Шарль де Ґолль або Віллі 
Брандт. Тепер вони зірки поп-культури, жертви 
або масовики-витівники. Здебільшого – викону
ють функцію нового класу політиків-шоуменів.
За версією Уельбека, у світі технологічного та 
споживацького суспільства значення мають 

тільки розваги політики й політика розваг. Саме 
тому майстри комедійного розмовного жанру, те
леведучі й телепродюсери стали невід’ємною і 
надзвичайно важливою частиною нового істеб 
лішменту. Політики не можуть існувати без іма
гологів, як стверджує Кундера, й до того ж більше 
не здатні жити без політичної іронії чи, якщо 
точніше, світу розваг. Подеколи вони міняються 
ролями. Політичні гумористи й масовики-
витівники йдуть у політику, а політики радо ста
ють телезірками, які захоплені політичними роз
вагами або ж принаймні приязно до них став
ляться. Згадайте-но Сільвіо Берлусконі.
Цікаво, що виникнення нових форм політичних 
розваг супроводжується поступовим зникненням 
старого доброго гумору. Новий, політичний, – це 
більше приховане нищівне зло, ніж жарти й сміх, а 
ненависть нині зводиться до злісної політичної 
клоунади. Вони можуть легко переходити одна в 
одну і взаємозамінюватись. Ненависть стає цінним 
політичним товаром. Клоунада – загальноприйня
тою формою політичної розвідки. Погляньте на лі
дера російських ліберал-демокра  тів Владіміра Жи
ріновского, який, за влучним описом одного ні
мецького політика, за п’ять хвилин розмови у ФРН 
виявився антилібералом, за 10 – антидемократом, 
а за 15 – фашистом.
Отже, британський історик Пітер Ґей описав 
епоху винайдення сучасної політичної карика
тури як епоху ненависті небезпідставно. Якщо ми 
жартуємо на межі дозволеного й уседозволе

ності, то, поза сумнівом, ді
йдемо до межі ненависті, 
точно як головний герой ро
ману Уельбека Даніель – 
успішний і агресивний комік, 
який зробив собі ім’я на об

разливих двозначних жартах про євреїв, па
лестинських арабів, мусульман та мігрантів.
У нашому технологічному споживацькому сус

пільстві розваги цінуються значно вище, ніж 
справж  ній гумор, який виживає на маргінесі забав, 
влади й престижу. Весь світ став політизованим. 
Відтак ми звільнилися від стереотипів і нісеніт
ниць минулого, але втратимо гумор, який наро
дився саме зі стереотипів (безпечної маячні в не
безпечному світі) та безвладдя. Це сталося не лише 
тому, що політична ворожнеча й ненависть маску
ються під розваги й поп-культуру. Проблема в 
тому, що політика – це здобуття влади, отож вона 
не може бути толерантна до слабкості. Блискучий 
гумор східноєвропейських євреїв – це ідеальний 
приклад існування на іншому боці поля влади.
Політичний гумор наших часів із його безпеч
ними заграваннями з владою – політика в най
чистішому своєму вигляді. Це вже не хаотичний 
чи лінгвістичний карнавал, а легке й веселе при
стосування до структури та поля влади. А зара
зом і попередження: пані та панове, ви тут не 
одні. Діліться, бо доведеться згинути. Отак нази
вається нова гра. 

НеНАВиСТь СТАЄ 
ЦІННиМ ПОЛІТиЧНиМ 

ТОВАРОМ

Автор:  
Леонідас 
Донскіс
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Невідома Східна Україна
У 1930-х роках загинули і русифікувалися мільйони українців   
Східної Слобожанщини і Північного Кавказу

Керч

Маріуполь

Сталіне
(суч. Донецьк)

Дніпропетровськ

Харків

Луганськ

Суми
Бєлгород

Воронеж

Михайлівка
Камишин

Саратов

Старий Оскіл

Курськ

Орел
Брянськ

Липецьк

Тамбов

Єйськ

Краснодар

Новоросійськ
Майкоп

Черкеськ

Ставрополь

Еліста

Волгоград

Волгодонськ

Ростов-на-Дону

Чисельність українців в окремих округах 
Північнокавказького краю за переписом 1926 р.

Регіон

Кубанський округ
(без Краснодара)

Сальський округ

Чорноморський округ
 (без Новоросійська)

Армавірський округ 

Разом

м. Краснодар

м. Новоросійськ

Загалом

Чисельність 
населення, тис.

1315,3

471,6

211,75

922,7

2921,3

157,3

65,5

3144,1

Кількість
українців, тис.

866,9

207,2

88,45

305,1

1467,7

48,6

15,5

1531,7

Частка 
українців

65,9%

43,9%

41,8%

33,1%

50,2%

30,9%

23,6%

48,7%

Східна Слобожанщина (прилеглі до 
Харківщини, Сумщини та Луганщини райони 
Курської та Воронезької губерній)
За переписом 1926 року, на суцільній територ� у 
42 тис. км² 63,7% (1,4 млн із 2,2 млн) мешканців визнавали 
себе українцями

Українці
Росіяни
Інші

Кордон сучасної
України

Територ� на яких у 1926 році переважали

СХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ (за переписом 1926 року)

К
ерівництво Російської ім
перії традиційно здійс
нювало адміністратив
ний поділ, ігноруючи ет

нічні кордони народів, що її за
селяли. Створення змішаних 
губерній і навіть повітів мало на 
меті перешкодити процесам на
ціональної консолідації у межах 
«великої та неділимої» та по
сприяти асиміляції з росій
ською титульною нацією. Від
так відновлена після краху ім
перії Романових у 1917–1920-х 
Українська держава одразу ж 
відчула проблему, пов’язану з 
приєднанням східноукраїнсь 
ких земель, які перебували у 
складі російських Воронезької 
та Курської губерній, Області 
Війська Донського, Кубані та 
Ставропольської губернії.

НеВДАЛІ СПРОБи 
ПРиЄДНАННя
Діячі Центральної Ради під час 
формування території УНР у 
листопаді 1917-го виходили з 
належності території Східної 
Слобожанщини до складу укра
їнської автономії. Зокрема, за
коном УНР від 29 листопада 
1917-го ЦР проголосила прове
дення виборів до українських 
Установчих зборів на території 
Путивльського, Грайворон сь
ко го й Новооскільського повітів 
Курської губернії, а також в 
Острогозькому, Бирюцькому, 
Валуйському та Богучарському 
Воронезької губернії. Однак в 
умовах війни з російськими 
більшовиками цей регіон тоді 
так і залишився поза межами 
впливу українського уряду. 

Після підписання Брест-
Литовського мирного договору 
з країнами Четвертного союзу 
Центральна Рада 2–4 березня 
1918-го видала закон про 
адміністративно-територіаль 
ний поділ України, у якому 
було проголошено про вклю
чення до УНР території 

Подон ня з центром в Остро
гожську, що охоплювало укра
їнські етнічні повіти Воронезь
кої та Курської губерній, а Біл
городський повіт був розподі
лений між Харківською та До
нецькою землями УНР. Однак 
відповідна декларація тоді так 
і не трансформувалася в їх ре
альне включення до складу 

України, яке стало можливим 
лише за часів Гетьманату 
Павла Скоропадського. 

НАЦІОНАЛьНе (НеДО)
САМОВиЗНАЧеННя
Після повалення Гетьманату та 
остаточної окупації Наддні
прянщини російськими більшо
виками Східна Слобожанщина 

Автор: 
Олександр Крамар
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Близько  

1 млн 
осіб  
загинуло  

на Північному  
Кавказі під час  

Голодомору  
1932–1933 років

Керч

Маріуполь

Сталіне
(суч. Донецьк)

Дніпропетровськ

Харків

Луганськ

Суми
Бєлгород

Воронеж

Михайлівка
Камишин

Саратов

Старий Оскіл

Курськ

Орел
Брянськ

Липецьк

Тамбов

Єйськ

Краснодар

Новоросійськ
Майкоп

Черкеськ

Ставрополь

Еліста

Волгоград

Волгодонськ

Ростов-на-Дону

Чисельність українців в окремих округах 
Північнокавказького краю за переписом 1926 р.

Регіон

Кубанський округ
(без Краснодара)

Сальський округ

Чорноморський округ
 (без Новоросійська)

Армавірський округ 

Разом

м. Краснодар

м. Новоросійськ

Загалом

Чисельність 
населення, тис.

1315,3

471,6

211,75

922,7

2921,3

157,3

65,5

3144,1

Кількість
українців, тис.

866,9

207,2

88,45

305,1

1467,7

48,6

15,5

1531,7

Частка 
українців

65,9%

43,9%

41,8%

33,1%

50,2%

30,9%

23,6%

48,7%

Східна Слобожанщина (прилеглі до 
Харківщини, Сумщини та Луганщини райони 
Курської та Воронезької губерній)
За переписом 1926 року, на суцільній територ� у 
42 тис. км² 63,7% (1,4 млн із 2,2 млн) мешканців визнавали 
себе українцями

Українці
Росіяни
Інші

Кордон сучасної
України

Територ� на яких у 1926 році переважали

СХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ (за переписом 1926 року)

та Донщина знову були вклю
чені безпосередньо до складу 
Росії. Адміністративно тодішня 
Східна Україна входила до Кур
ської та Воронезької губерній і 
Північнокавказького краю Ро
сійської СФРР. У складі перших 
двох на суцільній території в 42 
тис. км2 1,4 млн мешканців 
(63,7%) із 2,2 млн загального на
селення, незважаючи на десяти
ліття системної русифікації, все 
ще визнавали себе українцями. 
Однак цей прилеглий до Укра
їни масив – більший за саму 
Курську область – так і не став 
окремою адміністративною оди
ницею. 

У 1920-х роках навіть украй 
обмежене у своїх повноважен

нях керівництво УСРР наполя
гало на перегляді встановлених 
кордонів між двома республі
ками одного Союзу. Підставою 
для українських вимог були дані 
Всесоюзного перепису, проведе
ного в грудні 1926-го. На приле
глій до України території РСФРР 
компактно проживало понад 4,5 
млн українців. Приблизно така 
сама їх кількість мешкала на за
хідноукраїнських землях у 
складі Польщі. Проте східні 
українські етнічні масиви так і 
не були приєднані до сусідньої 
Харківської області УСРР. Вна
слідок чого, до речі, тогочасна 
українська столиця – Харків – 
виявилася фактично прикор
донним містом, а сам кордон «по 
живому» розрізав українські ет
нічні землі.  

БеЛьГІя В СТеПУ
Маючи площу 293,6 тис. км2 
(більшу від Великої Британії, зі
ставну із сучасною Італією чи 
Польщею), за чисельністю насе
лення (8,2 млн осіб) Північно
кавказький край переважав усі 
республіки СРСР, окрім Росії та 
України. Без гірських автоном
них республік його територія 
відповідала трьом сучасним регі
онам Російської Федерації: Крас
нодарському та Ставрополь
ському кра  ям і Ростовській об
ласті. Етномовний склад чимось 
нагадував сучасні Бельгію чи 
Швейцарію, адже після окупації 
російськими більшовиками те
риторії Вільного Дону та Кубані в 
1924-му їхні етнічно змішані 
українсько-російські терени 
стали основою Північнокавказь
кого краю. 

Серед селянства, а це понад 
80% населення, у 1920-х роках 
зберігався українсько-російський 
паритет (по 2,7 млн). У тради
ційно зрусифікованих містах офі
ційно переважали «росіяни» (від
повідно 0,99 млн проти 0,34 млн 
українців), однак частка міського 
населення в загальній структурі 
жителів краю тоді була ще незна
чною. Водночас у п’яти прилеглих 
до УСРР округах (Таганрозькому, 
Донському, Донецькому, Кубан
ському та Чорноморському) укра
їнське селянство становило біль
шість. Наприклад, у Кубанському 
окрузі їх було 900 тис. із 1,4 млн, 
Донецькому – 206 тис. із 376 тис., 
Таганрозькому – 191 тис. із 265 
тис. У більш віддалених п’яти 
округах частка українців дорів

нювала від 30% до 50% і лише в 
одному – промисловому Шахти-
Донецькому – була незначною. 

РАДяНСьКий ЦиНІЗМ
В умовах, коли офіційна радян
ська пропаганда таврувала 
польський окупаційний режим 
за переслідування та асиміля
цію українців Галичини, Во
лині, Холмщини, Підляшшя, іг
норування справедливих дома
гань останніх щодо приєднання 
Східної України до складу УСРР 
у межах «братнього Союзу» ви
давалося цинічним. Однак біль
шовицький режим, попри де
кларування намірів справед
ливо вирішити національне пи
тання, і далі провадив тради
ційну для всіх модифікацій Ро
сійської імперії політику насиль
ницької русифікації, а пропози
ції української сторони про роз
межування відповідно до етніч
них кордонів були багаторазово 
залишені без уваги. 

У другій половині 1920-х ро
ків на цих територіях було здій
снено часткову «українізацію», 
що зводилася до створення шкіл 
та культурно-освітніх закладів, 
появи обмеженої кількості дру
кованої продукції українською 
мовою. Однак незабаром вияви
лося, що становище справжньої 
Східної України у складі союзної 
Російської Федеративної СРР не
зрівнянно гірше від Західної, 
яка перебувала під владою 
«панської Польщі», незважаючи 
на постійні утиски польських 
українців на національно-
культурному та релігійному рів
нях. 

ВиНиЩеННя УКРАїНСТВА 
Попри поразку Кубанської На
родної Республіки, кубанське ко
зацтво продовжувало чинити 
опір владі більшовиків. Якщо на 
Великій Україні оспівані в «Чор
ному вороні» партизани діяли до 
кінця 1920-х, то на Кубані анти
радянська боротьба тривала до 
кінця 1930-х (невеликий загін 
Мілька Каленика протримався 
навіть до приходу німців у 1942-
му). Понад те, в умовах чергового 
наступу сталінського режиму на 
селянство на рубежі 1920–1930-х 
посилилася ностальгія кубанців 
за часами існування Кубанської 
Народної Республіки, а нові по
встанські загони часто формува
лися під гаслами «Нехай живе 
вільна Кубань!».  
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Режим відповів терором, 
ключовою ланкою якого став 
геноцид українського народу 
1932–1933-го та масові депорта
ції «куркулів» зі східних укра
їнських ареалів. Причому укра
їнці Східної Слобожанщини та 
Північного Кавказу постраж
дали від останніх значно біль
 ше, ніж в умовах УСРР. Яскра
вий етнічний підтекст чітко 
простежується, зокрема, в ін
струкції ЦК ВКП(б) і РНК СРСР 
за підписом Іосіфа Сталіна та 
Вячєслава Молотова «Про хлі
бозаготівлі на Україні, Північ
ному Кавказі та Західній об
ласті» від 14 грудня 1932-го. За 
дивним збігом обставин пункти 
цієї господарської директиви 
засуджували «українізацію», 
пропонували згорнути її, а «ви
нних» ув’язнити на 5–10 років у 
таборах ГУЛАГу. Ставилися ви
моги негайно перевести на Пів
нічному Кавказі все діловод
ство «українізованих» районів, 
газети та журнали з української 
мови на російську, а до осені й 
викладання в школах. 

У результаті на східноукра
їнському етнічному терені спо
стерігалося не лише фізичне 
винищення українців, а й їх 
«етноцид». Відтак, коли в 

грудні 1932-го розпочалася пас
портизація, вони стали масово 
записувати спочатку в графі 
«національність», а потім й у 
своїй свідомості «русский», а 
черговий перепис населення, 
проведений лише за 10 років 
після попереднього (початок 
січня 1937-го), засвідчив дивне 
та катастрофічне зникнення на
ших співвітчизників на згада
них вище територіях. 

Зокрема, на суцільному ма
сиві колись українських земель 
Курської та Воронезької облас
тей їхня чисельність зменши
лася майже втричі – з 1,4 млн 
до 0,55 млн осіб, а на території 
Північнокавказького краю (без 
автономних республік) узагалі 
в 10 (!) разів – із 3,1 млн до 310 
тис.

Після проведення депорта
цій частини місцевого насе
лення видана Реввійськрадою 
СРСР директива за підписом 
Міхаїла Тухачевского передба
чала заселення цих територій 
демобілізованими солдатами 
Червоної армії. При цьому ви
значався порядок їх вербу
вання: до поселенців у жодному 
разі не могли бути зараховані 
вихідці з України та Північного 
Кавказу. 

АПРОБАЦІя МеХАНІЗМІВ 
РУСиФІКАЦІї 
Сьогодні офіційна частка укра
їнців у районах, де ще 80 років 
тому вони становили відносну 
або й абсолютну більшість, не 
перевищує 1–4%, а існування 
справ  жньої Східної України на
завжди увійшло в історію, зали
шивши нащадкам сумний до
свід втрати українського етніч
ного масиву на Сході. Місцеві 
мешканці, нащадки наших ко
лишніх співвітчизників, за да
ними соціологічних опитувань, 
демонструють один із найвищих 
у РФ рівнів несприйняття са
мого факту існування незалеж
ної Української держави та мож
ливості відмінного від Росії її 
шляху розвитку. 

Своєю чергою, апробовані й 
доведені до довершеного вигляду 
на території цих земель меха
нізми русифікації, прищеплення 
українцям ворожого ставлення 
до ідеї національної державності 
у подальшому були перенесені 
далі на захід – уже в межі УРСР. 
Хоча цей процес і перервався (або 
принаймні загальмувався) на по
чатку 1990-х, його наслідки від
чуваються різною мірою в бага
тьох східних та південних регіо
нах України й до сьогодні. 

РОЗКУРКУ -
ЛЕН   НЯ. 
Колективізація 
та Голодомор 
стали 
засобами 
деукраїнізації 
Кубані

У 1933–1937 роках 

746 
українських  

початкових шкіл  
на Кубані було  
перетворено  
на російські
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3 – 11 лютого
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
3 лютого, 16:00 – церемонія оголошення підсумків книжкового 
рейтингу «ЛітАкцент-2011».
7 лютого, 18:00 – презентація поетичної збірки Тараса Федюка 
«Хуга».
9 лютого, 18:00 – зустріч із письменником-мандрівником 
Максимом Кідруком: розповідь та фотозвіт про подорож до 
Африки.
10 лютого, 18:30 – Позаеротичні читання, або Вечір принципо-
во НЕеротичної поез�. Учасники: Іван Андрусяк, Олег Коцарев, 
Ірина Шувалова, Світлана Богдан, Олеся Мамчич, Роман Скиба, 
Галина Ткачук, Олаф Клеменсен, Олена Максименко, Оксана 
Самара.
11 лютого, 12:00 – дитячі читання від проекту «Срібна читацька 
Книга». У гостях Кость Лавро та Катерина Єгорушкіна.

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
6 лютого, 18:00, 5-й поверх – відкриття виставки живопису 
Михайла Тимчука.
7 лютого, 18:00, 5-й поверх – майстер-клас: ліплення 
з пластиліну для дітей і батьків. Ліпитимемо фігурки зайчика 
та черепахи.
8 лютого, 18:00, 4-й поверх – презентація книжки Лукаша 
Сатурчака «Ґаліція» за участю перекладача Тараса Прохаська.
9 лютого, 18:00, 4-й поверх – презентація книжок Володимира 
Єшкілєва «Побачити Алькор» і «Тінь попередника».

|| Львів (просп. Свободи, 7):
3 лютого, 18:00 – презентація поетичної збірки Василя 
Карп’юка «Bru�ury (Брустури)».

7 лютого, 17:00 – Каменярівський вівторок: презентація 
новинок видавництва «Каменяр».
8 лютого, 18:00 – дискусія на тему «Стереотипи та міфи 
про ОУН у минулому й нині».
9 лютого, 18:00 – презентація книжки Івана Яремка 
«100 персон львівського спорту».

|| Харків (вул. Сумська, 3):
3 лютого, 18:00 – майстер-клас «Як приймаються рішення 
в редакціях ЗМІ» від Тетяни Райди (журналіст, телеведуча).
7 лютого, 18:30 – літературно-музичний концерт. 
У програмі М. Воловик, Л. Хворост, Л. Вировець та ін.
9 лютого, 18:00 – презентація книжки «Україна. Процеси 
націотворення». Модератор Владислав Яценко. 
Представляють Володимир Маслійчук, Володимир Склокін.

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
7 лютого, 18:00 – презентація роману Володимира Лиса 
«Іван і Чорна Пантера».
8 лютого, 18:00 – інтелектуальний клуб TEDxVinnytsia. 
Тема засідання: «Місто ідей – ідеї для міста».

|| Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
7 лютого, 18:30 – літературний клуб «Читальні сходини».
8 лютого, 18:00 – презентація книжки Володимира Лиса 
«Іван і Чорна Пантера».

Із повним переліком заходів та його можливими 
змінами Ви можете ознайомитися в Книгарні «Є» 
у вашому місті та на сайті book-ye.com.ua 



АКТУАЛЬНИЙ 
ЖАДАН. 
«На спектаклі 
бачили 
чоловіка, який 
мав вигляд 
постарілого 
«братка». Він 
аж за серце 
тримався 
в окремі 
моменти 
вистави», – 
каже режисер 
«Гімну 
демократичної 
молоді» Юрій 
Одинокий

НА ВІДМІНУ 
ВІД ДРАМАТУРГІВ, 
УКРАїНСьКІ ПРОЗАїКи 
БІЛьШе ЗВеРТАЮТьСя 
ДО НАШОї СУЧАСНОСТІ

Сучасна 
українська 
література 
потіснила 
драматургію на 
театральній сцені

Т
орік і, зокрема, в ниніш
ньому театральному сезоні 
сучукрліт помітно посилив 
свої позиції. Залишаються в 

репертуарі твори Юрія Андрухо
вича та Оксани Забужко, поста
новки за романами Марії Матіос 
відбули ще одні успішні гастролі 
за кордоном, українські глядачі 
побачили польський балет за «12 
обручами» і прем’єру «Гімну де
мократичної молоді» в Націо
нальному академічному драма
тичному театрі імені Івана 
Франка. До того ж Сергій Жадан, 
як подейкують, саме працює ра
зом із німецьким композитором 
Ґергардом Штеблером над сучас
ною оперою, до якої напише лі
брето. Що допомогло новій укра
їнській літературі прорватися на 
сцену?

ВБиЛиСя В КОЛОДОЧКи
Після появи низки великих 
прозових текстів у другій поло
вині 2000-х років, а з ними на
віть політичних пристрастей 
навколо творів чи позиції їхніх 
авторів сучукр  літ істотно зміц
нив своє інституційне зна
чення, навіть попри удар, якого 
глобальна рецесія завдала ви
давничій справі в Україні. Театр 
рано чи пізно мав звернути 
увагу на це і звернув її радше 
рано, ніж пізно. «Гамлет» у пе
рекладі Юрія Андруховича за
свідчив на сцені Молодого теа
тру потенціал модернізованої 
сучукрлітом мови. Згодом його 
ж таки «Московіада» стала зна
ковою постановкою, що довела 
сценічну потугу нової україн
ської прози, а моновистави за 
творами Оксани Забужко стали 

Автор:  
Роман Горбик

театральними подіями в Укра
їні та Польщі.

Загалом рух сучукрліту від 
книжки до сцени відбувався в дусі 
західних тенденцій авторського 
чи режисерського театру. «За 
кордоном сьогодні найпошире
ніша ситуація, коли режисер і 
трупа самі пишуть собі виставу 
протягом її створення, – каже теа
тральний критик і драматург Ма
рися Нікітюк. – Часто це відбува
ється і на території прози. А іноді і 
прози, і поезії, і всього на світі, як, 
наприк  -лад, дві вистави фран
цузького хо  реографа-філо  со  фа 
Жозе  фа Над        жа: одна була за ки
тайською «Книгою змін», а друга 
називалася «Шеррі-бренді» й 
мала за основу твори Чєхова, 
Мандельштама та Шаламова».

РеАЛьНІСТь ПРОТи ІЛЮЗІї
Драматичний прорив нової укра
їнської прози став можливим ще 
й завдяки тому, що на сцені існу
вав вільний життєвий простір, 
який не змогла окупувати вітчиз
няна драматургія. Якщо сучук

рліту вдалося радикально модер
нізуватися й розір  вати з народ
ницькими та радянськими тра
диціями, українська драма роз
вивалася відносно сла  бо і зага
лом залишилася на рівні роман-   
тично-символістсь    кої естетики.

Тому те, що режисери, шука
ючи акутальні теми, звертаються 
радше до прози, аж ніяк не дивує: 
«Театр потроху повертає собі 
функцію лабораторії суспільства, 
про яку писав ще Гоголь чи Шек
спір. Це функціонування театру, 
який показує суспільству саме 
себе, особливо це видно в моно
лозі Шекспірового Гамлета в пере
кладі Андруховича: «Підставляти 
природі дзеркало, показувати їхні 
справжні лиця ганьбі та честі, а 
кожній епосі з її субстанцією – за
фіксований відбиток», – вважає 
театральний режисер Сергій Про
скурня.

Пан Сергій каже: «У нас мало 
українськомовних актуальних 
драматургів, натомість багато з 
тих, хто пише українською для 
театру, ставлять завдання тво
рити ілюзорні моделі, а не пока
зувати суспільству його обличчя. 
У вітчизняних авторів часто ви
ходять такі, як я кажу, «україно
щирі» тексти, це романтичні мо
делі – їхнє світовідчуття змінити 
неможливо. Такий собі сопливий 
романтизм».

Від прози життя до його драми
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Продовження теми 
на стор. 54

Марися Нікітюк хоч і вважає, 
що бум на прозу пов’язаний із 
традицією авторського театру, де 
режисер шукає тексти «під себе», 
але теж визнає «відставання» 
української драматургії. Пись
менникам легше заявити про 
себе через видавництва, ніж дра
матургам через театри. «Так 
склалося, що прозаїки в Україні 
більше звертаються до нашої су
часності й намагаються її реф
лексувати, а драматурги – ні, 
тому, коли режисер хоче відверто 
поговорити про сьогодення, він 
бере сучукрліт», – каже вона.

МОТиВУВАТи ДРАМАТУРГІВ
«Є натомість драматурги, які 
стоять обличчям до української 
дійсності: Наталія Ворожбит, 
Максим Курочкін, хоча вони 
пишуть російською мовою, – 
визнає Сергій Проскурня. – 
Окремо можу згадати Анну 
Яблонську, яка загинула торік у 
теракті в Домодєдовому. Вона 
не знайшла досить сміливих те
атрів, які ставили б її тексти. 
Але коли загинула, вийшли не
крологи в Times і Guardian, а це 
щось значить. Я саме ставлю в 
Одесі її п’єсу «Язичники» – твір, 
за яким вивчатимуть наш час. 
Треба зробити щось, щоб моти
вувати російськомовних драма
тургів до переходу на україн
ську. Зрештою, Ворожбит уже 
зробила перший крок до цього 
– вона повернулася до України, 
де ініціювала два Тижні акту
альної п’єси, серед яких багато 
було цікавих творів і чимало 
українською мовою».

Проте щонайменше одну з 
проблем, як завжди, можна пос -
тавити на карб нашій владі чи 
соціально невідповідальному біз
несу: в сучасній Україні немає ні 
мотивацій для драматургів, ні ін
ституційної підтримки. Примі
ром, як розповів пан Проскурня, 
Міністерство культури нещо
давно провело традиційні дер
жавні закупівлі серед драматур
гів і композиторів, але нікому не 
заплатило. Тоді як та ж таки бри
танська театральна компанія Ro -
yal Court була створена саме для 
підтримки актуальної драматур

гії і тепер допомагає розвивати її 
в Україні, Росії, Грузії, Вірменії, 
Казахстані та інших країнах.

На думку Марисі Нікітюк, за
вдяки таким ініціативам україн
ський театр із часом знайде-таки 
органічний баланс і гармонійне 
співіснування прози та драма
тургії: «Молоді режисери при
вчаться співпрацювати з моло
дими драматургами, разом ство
рюватимуть п’єси, інсценувати
муть прозу та реалізуватимуть 
нові постановки старих творів, 
так, як це роблять у всьому світі».

ЖиВІ ТеКСТи
Поки що зустріч театру і прози 
приносить цікавий досвід обом. 
Відомий київський режисер 
Юрій Одинокий, який поставив 
цієї осені «Гімн демократичної 
молоді» на сцені Національного 
академічного драматичного теа
тру імені Івана Франка, каже, що 
Жадан привабив його справ
жністю героїв і тим, що описав 
речі, які сам режисер пережив у 
1990-ті. Вони працювали над 
текстом два роки й постійно його 
переписували, щоб зробити сце
нічним. Одинокий вважає, що з 
прозою працювати цікавіше, 
адже вона взагалі по-іншому 
розгортає життя, «ширша і глиб-
 ша». «Сучасні українські драма
турги трошки відірвані від теа
тру, не розуміють його тенден
цій, тому їх так мало ставлять. Я 
член журі конкурсу п’єс на «Ко
ронації слова», і за чотири роки 
була, може, одна, яку принайм  ні 
почав би ставити», – стверджує 
Юрій Одинокий.

«Натомість працювати над 
«Гімном демократичної мо
лоді» було цікаво, зокрема й 
тому, що я близький до театру, а 
Жадан – ні, й це була його 
перша велика постановка в 
Україні після Німеччини, – роз
повідає режисер. – Надзвичай-
 но захопливо було мати справу 
з живим текстом живого ав
тора, якого не треба осучасню
вати, адже це не Шекспір. Тому 
й зал реагував інакше». 

Від прози життя до його драми



ПРОЗАїКи vS ДРАМАТУРГи
Хто бере гору на українській сцені?

Основа її театральних здобутків – моно-
вистави за «Польовими дослідженнями з 
українського сексу» Катажини Фіґури (Вар-
шава, 2006) та Галини Стефанової (Київ, 
2003). Проте й інші тексти письменниці те-
атри радо беруть у роботу: в Чернівцях – 

«Калинова сопілка», у київському Центрі Леся Курбаса – «Я, 
Мілена». Композитор української діаспори Вірко Балей напи-
сав за її твором монооперу «Клітемнестра» (1998).

Умовним дебютом патріарха сучукрліту 
можна вважати «Гамлета» в його пере-
кладі на сцені київського Молодого теа-
тру. 2006-го там-таки Станіслав Мойсеєв 
ставить його «Московіаду». Пізніше за 
мотивами «Перверзії» з’явилася вистава 

«Нелегал Орфейський», де грав і сам Андрухович. Поль-
ський Театр Танцю поставив за мотивами «12 обручів» су-
часний балет «Carpe Diem».

Голос Східної України в українській літера-
турі може з 2002 року похвалитися постій-
ною співпрацею з харківським театром 
«Арабески». Восени 2011-го відбулася пре -
м’єра «Гімну демократичної молоді» в Наці-
ональному академічному драматичному те-

атрі імені Івана Франка в Києві. 2012 року Жадан має презенту-
вати в Україні та Німеччині великий твір для музичного театру, 
ймовірно, оперу, музику до якої пише німець Ґергард Штеблер.

Активно співпрацює з Івано-Франківським 
театром – на його сцені поставили одразу 
два її тексти: «Нація» та «Солодка Даруся» 
(режисер Ростислав Держипільський). Остан-   
ня йде і в Чернівецькому обласному театрі 
імені Ольги Кобилянської (режисер Люд  ми-

 ла Скрипка). Гастролі Івано-Франківського академічного облас-
ного музично-драматичного театру імені Івана Франка з виста-
вами за творами Матіос успішно відбулися в Європі та Америці. 

Один із небагатьох сучасних українських 
письменників, який працює і з віршами, і з 
прозою, і з драматургією. Його п’єси ста-
вили не лише в Україні (Київ, Харків), а й у 
Польщі, Люксембурзі, Німеччині та Казах-
стані.

Український драматург загинув 2001 
року, однак і досі залишається поміж тих, 
хто становить основу «сучасного україн-
ського репертуару» в багатьох україн-
ських театрах. Бурлескна комедія «Ко-
хання у стилі бароко» йшла на сценах від 

Вінниці до Києва, а трагікомедійна монодрама «Синій авто-
мобіль» у Молодому театрі вже стала легендою.

Російськомовний автор, якого часто нази-
вають одним із найуспішніших сучасних 
українських драматургів. Вистави за його 
п’єсами («Нелегалка», «Жадання екс-
триму», «Євангеліє від Івана», «Заповіт 
цнотливого бабія») можна побачити в 

Молодому і Театрі на Подолі в Києві, багатьох регіональних 
театрах. Їх ставлять також у Росії, Польщі, Болгарії й навіть 
таких далеких країнах, як Уругвай.

Її кар’єра драматурга стартувала на по-
чатку 2000-х у Москві, де тоді вона на-
вчалася і жила. З часом здобула значний 
успіх і 2005 року поставила свою п’єсу 
про Голодомор «Зерносховище» на сцені 
одного з найпрестижніших світових теа-

трів – Королівського шекспірівського театру. Повернувшись 
до Києва, Ворожбит сьогодні стала фактично обличчям но-
вої української драматургії. 

Київський російськомовний драматург 
може записати до свого активу 12 поста-
новок «Простої історії», серед них ви-
стави в Києві та Харкові – неабиякий 
успіх для одного тексту. Її п’єси попу-
лярні в Росії.

Київська авторка створила чимало інсце-
нізацій за класичними українськими (і не 
тільки) текстами. Її власні твори йдуть, зо-
крема, в таких київських театрах, як 
«МІСТ» і Театр юного глядача на Липках. 
Загалом п’єси Неди Неждани мають по-

над 40 театральних сценічних втілень в Україні та за її ме -
жами (Росія, США).

Оксана Забужко

Юрій Андрухович

Сергій Жадан

Марія Матіос

Олександр Ірванець

ярослав Стельмах

Анатолій Крим

Наталія Ворожбит

Марія Ладо

Неда Неждана
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Гастролі ностальгії

З
німався я нещодавно в одній телепрограмі 
як експерт із будь-яких питань. Тема 
була 1990-ті роки, такий собі ностальжі-
тріп: пригадайте шахраїв біля обміну ва

лют, одяг, кіно, музику тощо. Я й розповів, усмі
хаючись в усі наявні об’єктиви, потім поїхав до
дому й одразу потрапив у величезну пробку 
якраз навпроти білборда з рекламою дискотеки 
1990-х. Сиджу і роздратовано думаю: а чого це 
вони причепилися із цими 1990-ми? Та невже в 
музиці нічого цікавого не з’явилося в інші часи? 
Машини в заторі навіть не намагалися руха
тися, водночас чомусь впав мобільний інтернет. 
Інших ідей вбити час не було, тож я вирішив 
з’ясувати, чому людство так носиться з останнім 
десятиліттям минулого століття. Почав із себе, 
якщо вже так вдряпався: дістав фонотеку і став 
аналізувати, музику яких років я слухаю, коли 
мене ніхто не чує. 
Отже, «A Hard Days’s Night» 1964 року The 
Beatles, трохи Вертинського, багато Висоцкого, 
приблизно 50 синглів із 1980-х, кілька сотень 
пісень після Міленіуму і п’ять альбомів 2011-го 
від улюблених артистів, причому жодної пісні з 
них я не переніс до папок best. А решта… Решта 
таки родом із 1990-х. Кілька тисяч пісень. От і 
приплив…
Тег «музика 1990-х» з’явився 
давно, здається, не минуло й 
п’яти років нинішнього ти
сячоліття. Спочатку в iTunes, 
потім цю тему радісно підхо
пили радіостанції. З часом 
це вийшло за межі музики і 
1990-ті остаточно стали 
трендом «трави, що колись була зеленішою 
за нинішню». Я і сам часто-густо експлуа
тую цю тему в ніби літературній діяльності, 
так чого ж тоді дивуватися? Причому ця нос
тальгія дивним чином спрацьовує з абсолютно 
різними смаками, у кожного свої 1990-ті: кому 
«Кар-Мен», кому Стінґ, кому Public Enemy, а 
кому й Oasis.
Цей феномен багато разів аналізували люди, 
набагато розумніші за мене, і всі сходилися на 
тому, що 1990-ті справді видалися яскравими й 
багатими на свіжу музику та харизматичні осо
бистості: від Курта Кобейна і Майкла Джексона 
до Ексела Роуза та Тупака Шакура. Що було, то 
було, але де все поділося тепер, де нові стилі, 
формати, де наступна музична революція?
Мені здається, що глухий кут, у який потрапив 
шоу-бізнес, викликаний оптимізацією процесу. 
Може, річ у тому, що 1990-ті в музиці були 
останньою декадою епохи сонграйтерів, а те
пер рулять лише продюсери? Тоді можна було з 
перших нот уявити, що то, мабуть, Мадонна, а 

цей вступ від Dire Straits. Тепер із цим важче, 
музика уніфікувалася і за вступом важко ска
зати, хто співатиме. Словом, суцільний Timba -
land. Щоб вивести проект на рівень «у кожній 
розетці планети», потрібні величезні гроші й 
довіра продюсеру, а не черговому скаженому 
артистові, який постійно говорить про свій 
шлях і свіжий погляд. 
…Ми просунулися на 200 метрів, і замість ре
клами дискотеки на наступному борді з’явився 
радісний Алєксандр Малінін. От уже консерви 
так консерви – нічого йому не робиться, невми
руще романсеро, що гастролює з «Поручиком 
Голіциним» строго раз на півроку. Тобто моло
дець – одного разу спрацювало, причому так, 
що досі можна кататися з «новою» програмою 
«Найкращі хіти», не вкладаючи саме в україн
ський ринок ані копійки.
І я подумав, що в Україні тренд «краще старе» 
ще суворіший за решту світу, адже в нас усе це 
ще й наклалося на синдром обласного центру, в 
який спустилися герої програми «Ранкова 
пошта». Справді, якщо взяти постійних учасни
ків шоу Юрія Ніколаєва, то з них щонайменше 
половина ще й досі гастролює, і люди йдуть, 
ніби й не минуло 20 років.   
Ми, як завжди, до світових тенденцій додаємо 

свої – десь там стагнація, а в 
нас майже замкнене музичне 
коло. Мабуть, так сталося 
тому, що саме тоді для людей 
різного віку й смаків багато 
чого відбулося впер  ше. І цей 
ефект відкриття залишився 
надовго разом із травою, яка 

була зеленішою: комусь запала Наташа Ко
рольова, когось вдарив Віктор Цой, хтось по
трапив під Богдана Тітоміра, а хтось наза

вжди підсів на Алєксандра Розєнбаума. І я сам 
навряд чи колись ошизію так, як після першого 
перегляду кліпу Майкла Джексона в програмі 
«90 хвилин» або після фінальної пісні фільму 
«Асса». 
І все це наклалося на глобальний злам, на кар
динальні зміни в житті, що відкрили нам новий 
світ, кому під «Ранкову пошту», а кому під 
«Взгляд». Слухач добре пам’ятає власні най 
яскравіші враження, вони поза конкуренцією. 
Ось і гастролюють переважно старі герої, бо нос
тальгія – одна з головних ментальних кнопок, 
на яку можна тиснути безкінечно. 
Я б, напевно, ще багато чого проаналізував, але 
зненацька запрацював світлофор і потік рушив, 
по радіо заспівала Джамала, а після неї – свіже
сенький Charlie Winston. Додав би ще, що сонце 
вийшло, але на небо не дивився, бо і так все було 
добре: все було, все буде. Як завжди. 

В УКРАїНІ ТРеНД 
«КРАЩе СТАРе» 
Ще СУВОРІШий 
ЗА РеШТУ СВІТУ

Автор:  
Олександр 

«Фоззі» 
Сидоренко 



«С
хід – Захід» Режиса 
Варньє про долю ро
сійського репатрі
анта і його фран

цузької дружини в пеклі сталін
ських репресій – один із перших 
фільмів спільного виробництва 
українських та західних кінема
тографістів. Вірність, любов, 
прагнення свободи – основні 
теми цієї роботи, так само як і 
всіх його художніх фільмів.   

У. Т.: Чи можна назвати ваш 
останній фільм «Фінішна 
пряма» метафорою, адже всі 
ми буваємо сліпими в житті?

– Саме так. Історія, розка
зана в моїй стрічці, відбувається 
навколо хлопця, який утратив 
зір. Ситуація дуже жорстока й 
начебто індивідуальна, але в ній 
можна вбачати певну метафору. 
В житті люди часто стикаються 
з усілякими тяжкими випробу
ваннями: і фізичними, і психо
логічними. Є загроза зламатися, 
розір ватися… Головне питання: 
де взя  ти енергію, силу, щоб по
чати з нуля і, попри все, боро
тися, воювати за життя. Думаю, 
коли хтось опиняється в порож
нечі, врятуватися він може, 
тільки спираючись на іншу лю
дину.

У. Т.: Тобто ви вважаєте, що від-
родити життя може любов?

– Так, зокрема і любов, і ніж
ність одне до одного, і та увага, 
яку хтось приділяє тобі. Наро
дження довірчого єднання. Його 
відчуваєш як порятунок, якщо 
поталанить випадково зустріти 
таку людину. Коли я вперше по
бачив, як тренуються інваліди-
легкоатлети, які мають про
блеми із зором, був вражений. 
Зрозумів тоді неймовірний 
зв’язок між бігуном і людиною, 
яка супроводжує його на до
ріжці. З одного боку, сліпець 
беззастережно віддає провід
никові всю свою довіру, а з ін
шого – останній теж щось своє 
віддає відчайдушно: турботу, 
час, нарешті, життєві сили. 

ВІДНАйТи СеБе 
У. Т.: А чи є загальний меседж, 
який ви посилаєте глядачам у 
всіх своїх фільмах? 

– Беруся за роботу, коли є 
що сказати. Я завжди мріяв про 
кіно. Для мене було природно 
стати режисером. Мої стрічки 
базуються на власних відчут
тях, внутрішніх імпульсах, 
дуже часто на чомусь підсвідо
мому, але в результаті справді 
виходить, що всі історії, які роз
повідаю, про подолання пере
пон, про обстоювання чогось, 
що є головним у твоєму житті. 
Перепрошую, може, це трохи 
пафосно, але питання, на яке я 
намагаюся відповісти всіма сво
їми фільмами, схоже на 
шкільне завдання з філософії: 
«Чи можлива свобода суспіль

ства без звільнення окремої лю
дини?» 

У. Т.: Маєте відповідь?
– Я думаю, що особисте 

звільнення – це певний шлях, 
який має пройти кожна людина. 
У декого це відбувається у віці 
підлітка, для когось поштовхом 
може стати якась зустріч у 
житті, для когось одруження чи 
народження власних дітей, ро
бота, подорожі… Навіть коли в 
людини немає внутрішньої по
треби в особистому звільненні, 
воно може прийти зненацька 
ззовні й переважити всі вагання. 
Думаю, що звільнення як таке 
полягає в постановці питань, у 
піддаванні всього навкруги під 
сумнів. Світ різний, у ньому жи
вуть різні люди, і вони сповіду
ють різні цінності…  

До речі, ці цінності нам дуже 
часто прищеплюють, коли ми зо
всім малі. Це може відбуватися в 
сім’ї чи там, де ми навчаємося. 
Тут хочу наголосити, що, як на 
мене, найважливіше не боятися 
ставити собі запитання, навчи
тися досліджувати й аналізувати 
навколишній світ. Наприклад, 
ми інколи бачимо, що в родині є 
певна політична орієнтація, а мо
лоде покоління раптом розуміє, 
що воно думає інакше. Такі речі 

Потреба  
особистого 
звільнення

Спілкувалася  
Олена Чекан

Режис Варньє про зашореність 
поглядів, сучасні форми тиску й 
Україну на роздоріжжі

ВиБРАНА 
ФІЛьМОГРАФІя

 «Фінішна 
пряма», 2011   
 «Насіння 
смерті» , 2007  
«Людина 
людині», 2005 
«Схід – Захід», 
1999   
 «Французька 
жінка», 1995   
«Люм’єр і 
компанія», 1995 
«Індокитай», 
1992   
«Я король 
замку», 1989
«Жінка мого 
життя», 1986
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дуже часто приводять до серйоз
них запитань, істотних змін у по
глядах. Впевнений, що це дуже 
добре. Мене засмучує, коли я 
стикаюся з багатьма людьми, які 
живуть зашорено, з тими погля
дами, що були їм навіяні ще в ди
тинстві. Я не про те, що 
обов’язково треба руйнувати всі 
погляди, які тобі запропонували 
в ранні роки, тут найважливіше, 
щоб ти їх проаналізував і при
йняв уже свідомо. Головне, по
при все, стати самим собою, ви
значити для себе, хто ти є, самоі
дентифікуватися, незважаючи 
на все, що тебе оточує. 

У. Т.: Ваш фільм «Схід – Захід» 
показав прірву між двома сві-

тами. Чи зменшилася ця прірва 
після падіння «залізної завіси»? 

– Мені важко про це гово
рити, бо я не живу тут, тільки ін
коли приїжджаю. Проте вже є 
можливість вільного пересу
вання людей, вільного спілку
вання, обміну думками, озна
йомлення з культурою одне од
ного. Але мені здається, що проб-    
лема нині полягає в іншому. 
Йдеться про диктатуру фінан
сів, що дуже посилюється в 
усьому світі. Це досить серйозна 
форма тиску, коли людину по
чали вимірювати статками, які 
вона має, рахунком у банку. Ко
лись комунізм, що нібито прого
лошував благородні ідеї, швид-
 ко показав свій темний бік, і 
врешті-решт це був їхній провал. 
Як на мене, зараз подібне відбу
вається з капіталізмом. 

Що стосується ситуації в 
Україні, то помітною є проблема 
самоідентифікації, пошуку влас
ної ідентичності. Мені здається, 
що держава й досі на роздо
ріжжі, тут відчувається деяка 
роздвоєність, подвійність сприй-   
няття історії цієї території. Під 
час Помаранчевої революції в 
українському суспільстві відбу
лися значні перетворення, по
трясіння, що принесли з собою 
багато надій. Але нині спостері
гається певна реакція. Тож ду
маю, що вам дуже важливо на 
всіх щаблях захищати україн
ську ідентичність.

КРиЗА ЖиТТЄВОГО СеНСУ
У. Т.: Чи не здається вам, що в 
сучасному світі кінематограф 
перестав бути інструментом 
упливу на суспільство?

– Мене це дуже непокоїть. 
Зараз фільми здебільшого роз
важальні, такі собі мильні буль
башки, вони не чіпляють за 
живе, в них немає чесної роз
мови з глядачем. Екрани запо
лонили безмозкі бойовики, іді
отські комедії, тобто форма без 
змісту. І це не провина режисе
рів. На жаль, публіка прагне ве
селощів і забуття, а продюсери 
повністю йдуть за смаком гля
дача. Тож режисери мусять зні
мати те, що передусім готові за
пустити кінокомпанії. 

У. Т.: Чи є вихід із цього глухого 
кута?

– Думаю, що це питання ви
ховання та освіти. Дуже важ
ливо долучати дітей до світової 

культури. Мені прикро диви
тися на те, що нині відбува
ється у світі. Швидкість стала 
якістю. Люди зараз спілку
ються за допомогою мобільних, 
інтернету і навіть не словами, а 
якимись скороченнями, майже 
знаками. Коли я замислююся 
над тим, куди ж, у який бік ру
хається сучасне суспільство, 
починаю розуміти, що таке кі
нець світу. Як на мене, нині від
бувається втрата сенсу життя. 
Цей сенс втрачається у полі
тиці, економіці… Якщо світ не 
має якогось сенсу, він сам себе 
руйнує.

У. Т.: Франція завжди підтри-
мувала копродукцію. В од-
ному з інтерв’ю ви сказали, що 
за останні два роки прочитали 
багато зарубіжних сценаріїв. 
Щось знайшли для себе? Чи 
були пропозиції з України?

– У нас є таке поняття, як 
Південний фонд. Це державна 
структура, яка пов’язана з Мініс
терством закордонних справ та 
Міністерством культури. Зараз її 
статус трохи змінився, але на
прям роботи залишився. Я очо
лював комісію, яка відбирала 
проекти. Також був у комісії Іль-
де-Франс – це регіон Парижа. 
Він фінансує фільми, що розпо
відають про цю місцевість, і зао
хочує кінопрацівників знімати 
саме там. Робота у тих двох комі
сіях для мене – щастя і велика 
відповідальність. Час від часу 
збиралася купа сценаріїв з 
усього світу. Інколи вони були 
погано перекладені, погано роз
друковані, погано оформлені, 
мені було тяжко, але я розумів, 
що від мого рішення залежить 
доля людей, які походили з не
ймовірно далеких держав: ки
тайські дисиденти, молодь із 
країн Африки, Чилі, Перу, Бос
нії, В’єтнаму, Малайзії. Коли 
приймалося рішення когось під
тримати, це означало, що Фран
ція на чверть фінансуватиме ці 
проекти. І, зрештою, всі ми дуже 
пишалися, що з тих стрічок, 
яким дали путівку в життя, п’ять 
презентували свої країни в но
мінації «Найкращий фільм іно
земною мовою» «Оскара»: Бос
нія, Чилі, В’єтнам… Не пам’ятаю, 
щоб ми читали українські сце
нарії. Якби таке сталося, я був 
би дуже-дуже уважним, бо 
Укра  їна – частина мого життя, 
творчості. 

БІОГРАФІЧНА НОТА
Режис Варньє, режисер, продюсер, сценарист.
Народився 1948 року в Парижі.
Кар’єра стартувала на початку 1970-х – був асистентом 
Мішеля Девіля, Франсіса Жиро, Маргарет фон Тротта та 
інших. 
За свій перший повнометражний фільм «Жінка мого 
життя» з Джейн Біркін та Крістофом Малавуа був наго-
роджений у 1986 році премією «Сезар» за найкращий 
дебют. 
У 1992 році його «Індокитай» отримав п’ять «Сезарів» 
та «Оскар» у категорії «Найкращий фільм іноземною 
мовою».  
Стрічку «Схід – Захід» (спільне виробництво Франції, 
України, Росії, Болгарії та Іспанії) 1999-го було номіно-
вано на премію «Оскар» у категорії «Найкращий фільм 
іноземною мовою».

ТРУДОГОЛІК.
«Зараз працюю 
над двома 
різними 
проектами.  
Один – це 
адаптація 
документальної 
кни ж  ки про 
французького 
етнографа, 
який перебував 
у полоні в 
червоних 
кхмерів у 
Камбоджі. 
Другий проект – 
комедія»
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«Перлини виконавського 
мистецтва»

Обласна філармонія
(Львів, вул. Чайковського, 7)
Уперше до України завітає феноме-
нальний грецький музикант Геор-
гіс Філадельфіс (на фото). Бажаний 
гість численних європейських фес-
тивалів, лауреат національних та 
міжнародних конкурсів дивуватиме 
львівських меломанів незабутніми 
оперними аріями та віртуозними 
фортепіанними соло. Георгіса Філа-

дельфіса супроводжува-
тиме Молодіжний ака-
демічний симфонічний 
оркестр «INSO-Львів» 
під батутою відомого 
українського диригента 
Наталії Пономарчук. У 
програмі вечора – твори 
Сібеліуса, Ґріґа, Пуччіні, 
Россіні, Бізе й де Фальї.

«Дні Єжи Ґротовського»

Центр імені Леся Курбаса
(Київ, вул. Володимирська, 23-В)
Низку культурно-мистецьких по-
дій присвячено видатному діяче-
ві польської та світової театраль-
ної культури, режисеру, педаго-
гові, експериментатору й теоре-
тикові театру Єжи Ґротовському. 
Поміж заходів – показ фрагмен-
тів телевізійної реєстрації вистави 
«Acropolis» за Станіславом Виспян-
ським у постановці Ґротовського, 
лекція театрознавця, 
професора Яґеллон-
ського університету Да-
ріуша Косінського, при-
свячена раннім поста-
новкам театру «13 ря-
дів», презентація фраг-
ментів кінозапису ви-
стави «Apocalypsis cum 
figuris», дискусія.

Анонси

Новий фільм Спілберґа 
схожий на сильного 
й красивого хлопця, 
який рюмсає з будь-якого 
приводу

дезертирів, як кінь заплутується й борсається в ко
лючому дроті тощо, але це й багато чого іншого є 
очевидними подразниками, сигналами для здоро
вої людської психіки та емоційності й, прямолі
нійно показане, воно автоматично викликає спів
чуття, напруження очного яблука і – сльози. Ой, 
вибачайте, страту хлопців у момент залпу було ви
нахідливо прикрито крилом вітряка, крізь обер
тання якого проглядалася сцена. Та байдуже, як 
будували фільм, – режисер каже, що він зі сцена
ристом Річардом Кертісом ні в якому разі не про
грамував сліз, – і йому віриш, бо кіномитець із та

В
ажко, ба навіть неможливо уявити собі роз
мах нового проекту Спілберґа (як, власне, й 
попередніх): складений із повноцінних трьох 
частин, загальною тривалістю майже у 2,5 го

дини, з масовкою в кілька сотень (якщо не тисяч) 
людей, із кіньми, танками й гарматами, вершни
ками, піхотою та конюхами, німцями, британцями, 
французами, спокійним сільським життям і бойо
вими діями. Знаменитостей задіяно лише кілька, 
всі решта – десятки новачків, початківців, яких 
Спілберґ сам обирав, сам наставляв і сам випускав, 
як голубів, із власних рук. Колосальний проект і 
бачиться на екрані колосальним, концептуальним, 
якщо хочете: любов хлопця до коня є лише неве
личкою частиною сюжету. Спілберґ уже не може, 
торкаючись війни, не показати її в головній ролі – 
Перша світова у режисера страшна, натураліс
тична, величезна, дуже болюча й шалено плак
сива: сльози течуть мимовільно, ніби їх хтось ла
гідно, але впевнено з тебе витискає. Поза сумнівом, 
лячно дивитися, як розстрілюють двох юнаків-

3, 4 лютого, 17:00, 15:00 4 лютого, 18:003 лютого, 16:00
«ЛітАкцент року-2011»

Книгарня «Є»
(Київ, вул. Лисенка, 3)
До фіналу книжкової премії літера-
турного порталу «ЛітАкцент» у но-
мінації «Художня література» увій -
шли футурологічний роман «Хро-
нос» Тараса Антиповича, концеп-
туальний art-book «Underworld» 
Юрка Іздрика та політичний роман 
Юрія Щербака «Час смертохрис-
тів». У номінації «Літературознав-
ство» позмагаються «Апологія мо-

дерну: обрис ХХ віку» 
Віри Агеєвої, «Леся 
Українка: життя і тек-
сти» Лариси Мірошни-
ченко, «Від бароко до 
постмодерну» Леоні-
да Ушкалова. Тради-
ційно буде вручено й 
антипремію «Золота 
булька».

«Больовий» 
кінь

«Бойовий 
кінь» («War 
Horse»).
У кінотеатрах 
України
з 2 лютого

КІНО

НАвігАТоР|ВіДгуКи/анонси
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До 15 лютого
«Червоні образи»

Галерея «IconArt»
(Львів, вул. Вірменська, 26)
Захоплення колекціонера Івана 
Гречка – гуцульські ікони на склі. Їх 
вирізняє особлива кольорова гама з 
яскраво-червоним тлом. За півсотні 
років він зібрав найбільшу в Україні 
колекцію образів ХІХ–ХХ століть, ви-
готовлених здебільшого на Гуцуль-
щині. З погляду стилю – це так зва-
ний naive art із його спрощеністю, 
площинністю, безпосередністю й 

винятковою виразніс-
тю персонажів. Тут зма-
льовано особливо ша-
нованих гуцулами свя-
тих Миколая Угодника, 
Юрія Змієборця, Бого-
родицю Годувальницю, 
Великомученицю Вар-
вару. Експозиція налічує 
22 унікальні ікони.

8 лютого, 19:005 лютого, 18:00

кими високими мірками, як Спілберґ, уже не за
ймається жонглюванням заради певної реакції 
аудиторії. Але штука якраз у цьому: маючи талант, 
досвід і можливості втілити будь-який проект, він 
робить це зі, здається, неможливою досконалістю… 
і обов’язковою сентиментальністю. Бо такий уже є 
Спілберґ. Його «Бойовий кінь» блискучо красивий 
і вражаючий, однак (перефразовуючи детектива 
Холмса із серіалу «Шерлок») «сентименти – це хі
мічний елемент, що веде до програшу».

Ярослав Підгора-Гвяздовський

Crazy Horse

Театр оперети
(Київ, вул. Велика Васильків-
ська, 53/3)
Колектив легендарного кабаре 
вперше виступить у Києві в межах 
світового турне. Від моменту засну-
вання в 1951 році Crazy Horse стало 
справжньою візитною карткою Па-
рижа, що поступається хіба Ейфеле-
вій вежі. У різні роки танцівницям 
аплодували Кеннеді й Лайза Мінел-
лі, Квентін Тарантіно й Патрісія Каас. 
Кабаре надиха  ло Далі 
та Сезара, Девіда Лінча 
та Крістіана Лабутана. 
Тонкий гумор, еротич-
ний магнетизм та витон-
чена пластичність Crazy 
Horse вдало підкреслені 
за допомогою найнові-
ших технологій роботи 
зі світлом.

Dances Of The World

Будинок художника
(Київ, вул. Артема, 1–5)
ІІІ Фестиваль танців народів сві-
ту обіцяє продемонструвати зраз-
ки хореографії Америки, Аргенти-
ни, Афганістану, Африки, Бразилії, 
Угорщини, Близького Сходу, Греції, 
Грузії, Індії, Ірландії, Іспанії, Китаю, 
Кореї, Франції, Польщі, Німеччи-
ни, Росії та України, а також ро-
мів та євреїв. Буде представлено 
понад 20 вітчизняних танцюваль-
них колективів, серед яких Україн-
ський академічний фольклорно-

етнографічний ан-
самбль «Калина», Те-
атр історичного тан-
цю «Al’entrada», шко-
ла трайблу «Джа 
Сур’я» та школа аф-
риканських танців 
GoDoPaTa.

Євген Чикаленко. «Щоденник»
(1том:1907–1917,2том:1918–1919,
3том:1919–1920)
Тритомник епістолярної спадщини видатного 
громадського й культурного діяча охоплює період 
від 1907 до 1920 року й дає панораму життя укра
їнської інтелігенції того часу. У своїх записах ме
ценат вітчизняної культури велику увагу приді
ляє справам газети «Рада», описам громадських і 
політичних подій в Україні. Читач має змогу ді
знатись не лише про повсякденну діяльність учас
ників національно-визвольних змагань, а й про 
їхні взаємні оцінки. 

Петро Мідянка. «Віршізподу»
«Під» – закарпатське слово, яке означає горище. 
До книжки поета, який народився й усі роки живе 
на Закарпатті, ввійшли ранні (ще з 1980-х) та піз
ніші вірші, не публіковані з різних причин у по
передніх збірках. Хоча Мідянка нерідко викорис
товує у своїх текстах діалектизми, мова цього ви
дання найближча до літературної. Дивовижний 
танець Закарпаттям, його ландшафтами, культу
рою, історією – так можна назвати поезію автора.

Наталена Королева. 
«Легендистарокиївські»
Письменниця Наталена Королева (1888–1966) – 
не українка за походженням, але певний час 
(1904–1918, із перервами) мешкала в Києві. Після 
написання кількох творів французькою прийшла 
в українську літературу і знайшла в ній свій інди
відуальний художній світ, для якого характерний 
симбіоз східної та західної культур, язичництва і 
християнства. Цикл «Легенди старокиївські» – це 
25 сюжетів, тематично пов’язаних зі скіфським 
періодом та добою княжої Русі.

КНиЖКи
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БЕЗ РАДІО. 
Гаральд Гаас 
представляє 
новий канал 
зв’язку з 
інтернетом – 
оптичний

С
еред багатьох нових «ігра
шок», показаних на нещо
давньому шоу побутової 
електроніки в Лас-Вегасі, 

була пара смартфонів, що мо
жуть обмінюватися даними за 
допомогою світла. Ці телефони – 
наразі єдині прототипи япон
ської фірми Casio – передають 
цифрові сигнали, змінюючи ін
тенсивність світності своїх 
екранів. Миготіння настільки 
слабке, що непомітне для люд
ського ока, але камера з іншого 
телефона розрізняє сигнали на 
відстані до 10 м. У добу Wi-Fi і 
Bluetooth така технологія може 
здатись анахронізмом, повер
ненням до сигналізації за допо
могою дзеркальних ламп, що її 
використовували на морських 
та річкових суднах. Але 
фактич но вона започаткувала 
систему швидкісного й деше

вого бездротового зв’язку, який 
уже встигли наректи Li-Fi (від 
англ. light – світло).

Дані, якими обмінювалися 
телефони Casio, були просто 
«текстовими бульбашками» до 
картинок на сайтах соціальних 
мереж. Але компанія бачить 
широкі перспективи застосу
вання. Наприклад, можна буде 
навести смартфон на освітлену 
вивіску в крамниці, аби зчитати 
інформацію про години роботи 
чи найновіші знижки.

І це лише дещиця з усього 
можливого спектра застосуван-
 ня технології. Торік у жовтні 
кілька компаній та промислових 
груп об’єдналися в Li-Fi Con-
sortium для просування на ри
нок високошвидкісних оптич
них бездротових систем. Їхня 
ідея полягає в тому, що світлові 
розробки можуть зарадити у ви

рішенні проблеми місткості в 
мережах, яка вже стає реаль
ністю. Бездротовий радіоінтер
нет робиться всюдисущим, тож 
дедалі більше пристроїв, що пе
редають щораз численніші дані, 
можуть підключатися до інтер
нету через мобільну телефонну 
мережу або Wi-Fi. Але доступ
ний спектр радіочастот не без
межний. Використання світла 
дає змогу покласти край цій 
проблемі, задіявши абсолютно 
іншу частину електромагніт
ного спектра, яку до того ж 
можна знайти абсолютно скрізь, 
де її використовують для іншої 
мети: освітлення.

ПРОМІНь СВІТЛА  
В ТеМНОМУ ЦАРСТВІ
Щоби перетворити джерело 
освітлення на Li-Fi-роутер, по
трібно провести модуляцію ви

Танець у промені світла
Зустрічайте: швидкісна й дешева оптична версія Wi-Fi
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◀ Li-Fi не заважає роботі радіообладнання, тож систему 
можна безпечно використовувати в літаках або операційних
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Світлодіодна 
лампа

◀ Спеціальне обладнання (на відміну від людського ока) розрізняє 
високочастотне мерехтіння світлодіодів
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Світлоприймач

◀ Li-Fi може працювати 
під водою без 
перешкод, 
із якими 
стикається 
радіозв’язок

◀ Стіни блокують 
передавання інформац�, 
але це може бути 
перевагою, бо полегшує 
� захист

ЗНАйТи НАйБЛиЖЧий 
ЛІХТАР КУДи ЛеГШе,  
НІЖ ВиРАХУВАТи,  
Де МІСТиТьСя WI-FI-РОУТеР
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хідного сигналу для переда
вання повідомлень і під’єднати 
його мережевим кабелем до 
модема, підключеного до теле
фона або кабельного широко-
смугового сервісу інтернету, 
точно, як і будь-який Wi-Fi-ро-   
утер. Звичайні лампи розжарю
вання й люмінесцентні трубки 
не дуже надаються для модуля
ції, але вони вже вчорашній 
день у технології освітлення. 
Завтрашній – за світлодіодом. 
Світлодіоди (відомі як LED) 
швидко витісняють традиційні 
джерела світла (лампи і трубки) 
завдяки більшій ефективності. 
А оскільки це напівпровідни
кові пристрої, то налаштувати 
їх на подачу мерехтливих сигна
лів, необхідних для переда
вання даних, досить нескладно. 
Так вважає Ґордон Поуві, який 
разом із Гаральдом Гаасом і 
його колегами розробляє тех
нології світлової комунікації в 
Единбурзькому університеті 
(Велика Британія).

Темпи передавання інфор
мації теж відмінні. Група 
Поу ві вже досягла показника до  
130 Мбіт/с (швидше, ніж деякі 
Wi-Fi-роутери старішого поко
ління) на відстані близько 2 м 
із використанням стандартних 
LED. Науковець, який також 
очолює фірму VLC, створену 
спеціально для комерціалізації 
світлової технології, вважає, що 
такі пристрої повинні сягати 
швидкості 1 Гбіт/с, причому на 

більшій відстані. Спеціально 
сконструйовані світлодіоди ма
ють бути ще швидшими. Li-Fi 
Consortium розраховує вийти 
на понад 10 Гбіт/с. Теоретично 
це дало б змогу завантажити 
фільм у форматі HD (із високою 
роздільною здатністю) за 30 с.

Поуві вважає, що вивести 
технологію Li-Fi на ринок най
швидше можна через адапта
цію вже наявних світлодіодів 
для роботи із сенсорами й та
кими джерелами світла (каме
рами, детекторами розсіяного 
світла, екранами, лампами-спа -
лахами, ліхтариками тощо), які 
вже застосовують у смартфонах 
та схожих пристроях. Компанія 
VLC вже випустила програм
ний продукт для смарт  фона, 
який дає змогу передавати ін
формацію на низькій швидко
сті між парою iPhone. Вона та
кож створила експерименталь
ний оптичний трансивер, який 
підключається до пор та  тивного 
комп’ютера й може приймати і 
надсилати світлові сигнали. 
Пізніше цьо го року вона покаже 
інші Li-Fi-продукти для фірм, 
які займаються монтажем світ
лодіодних освітлювальних сис
тем.

Звісно, можливості викорис
тання світла не безмежні. На 
відміну від радіохвиль його 
хвилі не проникають крізь 
стіни. Але в сенсі безпеки це 
може виявитися плюсом. А 
ввімкнені лампи освітлення, 

яких у світі налічується близько 
14 млрд, знайдуться майже 
скрізь. Поступово замінюючи їх 
на світлодіоди, можна кожен 
дім, офіс, громадську будівлю й 
навіть вуличний ліхтар пере
творити на «гарячу точку» 
Li-Fi. Підключення до такого 
LED у межах прямої видимості 
безсумнівно покращило б сиг
нал, але відбитого від стін або 
стелі світла теж, можливо, буде 
достатньо. Хай там як, а зв’язок 
у межах прямої видимості допо
магає й під час застосування 
Wi-Fi. І, звісно ж, знайти най
ближчий ліхтар куди легше, 
ніж вирахувати, де міститься 
Wi-Fi-роутер.

Проте комунікації – це до
рога з двостороннім рухом. Ма
ється на увазі, що задіяні в тех
нології Li-Fi світлодіоди по
требуватимуть фотодетекторів 
для приймання даних. Деякі 
LED-системи вже мають такі 
сенсори (наприклад, аби вми
катися вночі, коли потрібно). 
Але навіть без модифікації 
світлодіодів є можливими гі
бридні системи, вважає Поуві: 
відомості можна завантажу
вати на ваш пристрій із засто
суванням світлової технології, 
а відправляти назад у мережу 
(зазвичай цей процес включає 
менші обсяги даних, ніж за
вантаження) із застосуванням 
Wi-Fi. Наприклад, в офісі на
стільна LED-лампа може пра
цювати як Li-Fi-роутер і 

під’єднуватися до будь-якого 
мережевого пристрою на столі.

Велика перевага світла – це 
можливість його застосування в 
місцях скупчення чутливого 
обладнання, на яке здатні впли
вати радіосигнали, наприклад у 
літаках або операційних. 
Верхнє LED-освітлення в салоні 
літака могло б не тільки забез
печувати доступ до інтернету, а 
й передавати фільми на запит 
до кожного окремого місця, що 
дало б змогу обійтися без доро
гих та важких кабелів і таким 
чином заощадити пальне. Са
мого цього вистачило б, щоб 
дати ідеї крила. 
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Гібралтарська скеля
Це не просто база НАТО на території, яку вважають своєю іспанці 
та британці, а й справжня знахідка для туристів

У
здовж дороги до Гібрал
тару десятки крихітних 
білих іспанських містечок 
видираються на гори та 

пагорби й сповзають майже до 
моря. Всі їхні назви складаються 

з двох слів. Першу частину 
запам’ятати не вдається, друга 
залишається в пам’яті наза
вжди. Вона однакова – де-ла-
Фронтера, тобто «на кордоні». 
Місцеві жителі із задоволенням 

розповідають, як їхні предки 
століттями відбивалися тут від 
маврів. А ось про сучасний кор
дон у цих місцях іспанці воліють 
не говорити – зізнаються: їм бо
ляче. Те, що Гібралтар – британ

Автор:  
Олена 
Чекан
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КОРДОН АНТиЧНОГО СВІТУ

Історії Гібралтару понад 3 тис. років. Фінікійці нази-
вали цю скелю разом із протокою та африканськими 
горами навпроти Стовпами Мелькарта, греки – Герак -
ловими Стовпами, римляни – Геркулесовими. Потім 
володарями півострова були вандали й готи, за ними 
маври, від 1462 року – іспанці. У 1704-му Гібралтар був 
захоплений англійськими військами, а в 1713-му за 
Утрехтським мирним договором став британською ко-
лонією. 1967 та 2002 року на референдумах майже всі 
жителі підтвердили належність Гібралтару Великій 
Британії. Іспанія й досі не може змиритися з цим.

ська територія, позначено на всіх міжнародних ма
пах, а от на іспанських – не бачила жодного разу.

ФОРПОСТ ВеЛиКОї БРиТАНІї
Туристи зазвичай прибувають сюди літаками впро
довж дня, ми приїхали машиною з Іспанії вранці. 
Високий металевий паркан, невелике приміщення, 
де прикордонники прискіпливо перевіряють наші 
документи та візу на одну добу. Працівники мит
ниці пропускають нашу автівку, попереджаючи, що 
хоча ця земля й належить Британії, тут правосто
ронній рух. Ми швидко перетинаємо невеликий пе
решийок і перед нами постає височенна скеля, яку з 
трьох боків обрамляють вузенькі морські береги.

Яким чином на такій маленькій території роз
містилися військові об’єкти, стратегічний порт, 

ботанічні сади й парки, природний заповідник, 
вишукані будинки, що терасами пнуться вище й 
вище, безліч культових будівель чи не всіх релі
гій – незрозуміло.

А ще ж є величезна печера Святого Михаїла 
(фото 7), що ховає казкові химери сталактитів і 
сталагмітів, а в найнижчій частині – кришталеве 
підземне озеро. Раз по раз тут влаштовують кон
церти, що починалися, як кажуть, із Джона Лен
нона. А ще фешенебельні готелі на абсолютно 
прямовисній частині гори – там на дверях апарта
ментів металеві таблички з автографами Гемінґ
вея, Черчилля, Ейзенгавера й чи не сотень лідерів 
різних держав, акторів, письменників, славетних 
спортсменів. Нижче готелів – вузенькі піщані 
пляжі з розкиданими в доісторичні часи валу
нами та дивні бетонні конструкції для збору до
щової води, подаваної у величезні підземні схо
вища. Прісноводних артезіанських горизонтів на 
Гібралтарі нема.

Головна вулиця, Мейн-стрит, нагадує деякі за
кутки Лондона. Пішохідна зона з офісами, бан
ками, супермаркетами, книгарнями, ресторанами, 

1
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традиційними барами (чай!) та 
пабами, пабами, пабами… Ко
лись тут були британські ка
зарми, нині шопінг-центри, бу
тики, сувенірні ятки, безкінечні 
лави для зустрічей із друзями. З 
усіх відчинених дверей лунає 
британська музика: класика, ір
ландська волинка, рок, народні 
пісні, сучасні постпанк-групи.

Сховатися від галасу можна 
неподалік, на крайній точці 
скелі. Там стоїть найпівденні
ший у Старому світі маяк Вели
кої Британії (фото 1). Для су
ден, що йдуть Гібралтарською 
протокою, – це важливий орієн
тир, його видно на відстані до 
37 км, для туристів – неочіку
ване місце, де тихий спокій як 
на долоні дарує африканський 
берег, заколисаний чи то тума
нами, чи то піщаними бурями.

яНГОЛи-ОХОРОНЦІ МАГОТи
Проте ще вище є майже містич-
 на феєрія. Фунікулером можна 
піднятися на верхівку скелі 
(фото 6), звідки на півночі десь 
удалині видно іспанські гори, 
на півдні – безмежну африкан
ську панораму, в бухті під ске
лею – веселі зграї дельфінів. 
Навкруги – середземноморські 
ліси: евкаліпти, сосни, мас
лини, зарості олеандрів та жи
молості. У чагарниках палісан
дрів і квітучих бугенвілій чути 
рулади – Гібралтар на шляху 
міграцій численних видів пта
хів. Кажуть також, що там зна
ходять собі схованки кролі, ди

ВАРТО ПОБАЧиТи

Культові будівлі:
Католицький кафедральний собор 
Пресвятої Діви Марії (фото 4).
Англіканський кафедральний со-
бор Пресвятої Трійці (фото 5).
Головна мечеть (подарунок короля 
Саудівської Аравії) (фото 2).
Велика синагога.
Головний індуїстський храм.
Музеї:
Музей Великої облоги іспансько-
французькими силами у XVIII столітті.
Музей Другої світової війни.
Історичний музей (спадщина фіні-
кійців, греків, римлян, маврів, іс-
панців, британців).

2
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СТРАТеГІЧНА ТеРиТОРІя

Площа Гібралтару – 6,8 км². Колись це був острів, але згодом на-
мився піщаний перешийок, що з’єднав його з Піренейським півостро-

вом. Найбільша 
висота скелі – 
426 м. Насе-
лення – майже 
30 тис. осіб. На-
щадки англій-
ців, мальтійців, 
генуезців, іспан-
ців, євреїв. 
Глава держави – королева Єлизавета ІІ, яку 
представляє губернатор. Домінує над Гі-
бралтарською протокою, що сполучає Се-
редземне море з Атлантичним океаном. 
Візу для відвідання можна отримати в кон-
сульстві Великої Британії в Малазі.

еКОНОМІКА

Економіка Гібралтару обслуговує британ-
ські військово-морську та військово-
повітряну бази. Діє чималий порт, куди 
щодня заходить до 230 суден. Деякі ста-
ють на ремонт: гібралтарські доки вважа-
ють одними з найкращих у цій частині пла-
нети. Є також причали для фешенебель-
них яхт. Діють невелика фабрика кри-
шталю та скла, швацьке підприємство, за-
води з розливу мінеральної води та виго-
товлення сигарет.

Альхеріас

Тарифа

Сеута (Ісп.)

Бенсу

Фердігуа
Ріфьєн

Мелуса

м. Альміна

м. Караміналь

м. Альтарес

м. Леона

м. Малабата

м. Марокі

м. Трафальгар

Барбате

Саара-де-лос-
Антунес

Лентискаль

Г І Б Р А Л Т А Р С Ь К А  П Р О Т О К А

Танжер

Ла-Лінеа

ГIБРАЛТАР
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Ель-Хаума
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бухта
Альхесірас

Сеутська затока

І С П А Н І Я

М
А Р О К О

кобрази, змії, але ми не поба
чили нікого.

А от гібралтарських без
хвостих мавп (маготів) (фото 
3) зустріли. Колись у давнину їх 
сюди завезли маври, і жили 
вони дикими тваринами. Коли 
Гібралтар став належати Англії, 
виникла дивна легенда. На
чебто британці пануватимуть 
над цією територією доти, доки 
тут житиме хоч одна мавпа. Тож 
від середини ХІХ століття бра
тів наших менших узяв під свою 
опіку військово-морський флот 
Сполученого Королівства, а 
1944 року сам Вінстон Черчилль 
наказав зарахувати всіх маготів 
до війська й годувати.

Тоді було їх приблизно 20, 
нині більше сотні. Доброзичливі, 
кумедні; зворушує, як навіть 
самці з ніжністю ставляться до 
всіх мавпенят. Саджають на 
спину й бігають. Матусі зачаро
вано спостерігають. Пабло й Аль
берто, які охороняють і годують 
популяцію маготів, розповіли, що 
за погане ставлення до тварин мо
жуть стягнути штраф до £500.

Хлопці місцеві, тож на наше 
прохання перейшли з офіційної 
англійської на яніто – розмовну 
гібралтарську: дивну суміш ан
далузького діалекту з арабською 
та івритом. Разом вечеряли в 
ресторані на вершечку гори. 
Сон  ні мавпи відмовилися навіть 
від бананів, а ми ласували делі
катесом гібралтарської кухні – 
смаженою меч-рибою з іспан
ським білим вином. 

5
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Олена  
Чекан

Дмитро 
Крапивенко

В’ячеслав 
Дарпінянц

Інна 
Завгородня

ЗНеШКОДиТи ТРОЛя
Особисто мене смішить те, які 
сміливі на словах інтернет-
тролі: вони як не шибеницею 
комусь погрожують, то обіця
ють розправу у вишукано не
природний спосіб. Ну й само-
оцінка таких писак, звісно ж, за
шкалює. У соцмережах у цьому 
сенсі трохи легше: там здебіль
шого люди під справжніми 
іменами-прізвищами спілку
ються, тож і «героїзму» в комен
тарях на порядок менше. Ось не
давно з колегами у Facebook 
обговорювали питання зняття 
коментів на сайті Тижня: різні 
думки, різні аргументи… Коли 
раптом один зі співрозмовників 
починає хамити. Дивлюсь, а в 
нього замість імені чудернаць
кий нік. Попросили назватись: 
видалився з чату моментально. 
А в коментарях, мабуть, погро
жував би тортурами й викликав 
на дуель… 

ПЛЮС 103
10-та ранку. Мінус 7. Поспішаю 
до маршрутки: об 11-й має роз
початися нарада. Скраю ву
лиці на асфальті лежить бомж, 
на боці. Повз нього люди: поо
динці, вдвох, гуртом, із дітла
хами й без, студенти пед-
університету Драгоманова… Ні -
хто не зупиняється, ніхто не 
підходить. Торкаюся його об
личчя: живий. Біжу, але доро
гою телефоную 103. Брешу, що 
на моїх очах знепритомнів і 
впав чоловік. Що поруч із ним 
літні пані чекають на лікарів. 
Диспетчер допитується, чому я 
поспішаю на роботу, чому на 
11-ту, чому пенсіонерки не те
лефонують… Диктую номер 
своєї мобілки, лякаю, що 
обов’язково перевірятиму, чи 
приїхала швидка, чи надала 
допомогу… Підсумок: бомжа 
забрали-таки до клініки. Ліку
ють. Дякую.  

ДАОСьКий ФОРУМ
42-й Всесвітній економічний фо
рум видався не менш продуктив
ним за 41-й, 40-й і 39-й – усім сві
том шукали вихід із кризи. По
шуки в засніжених Альпах по
требують зусиль – гірська робоча 
атмосфера надто розряджена. 
Попри природні труднощі, є оче
видні результати: 2012-го Давос 
зібрав більше гостей, ніж торік. 
Підрахував засновник форуму 
Клаус Шваб: «2 600 – це багато, 
як ніколи». І підсумував: «Що 
гірший стан економіки, то біль
ший наплив…» Це жарт. На
справді збільшення напливу в 
Давосі є свідченням подолання 
бідності… Чи не ефективніше, до 
речі, спостерігати кризову безви
хідь у Сьєрра-Леоне? Там не 
Альпи, а Левові гори, але повітря 
теж їстівне. І масовка OccupyWEF 
з нагадуваннями про «99% насе
лення» не потрібна. Вистачить 
одного племені та москітів. 

Дар’я 
Бережньова

ПРІСНОВОДНІ
Ідеш на дно… Попереду – чорна 
безодня, позаду – слабкі со
нячні промені. Під водною тов
щею – абсолютна тиша. І течії 
занурених, виснажених людей. 
І очікування, що щось ста
неться, неодмінно те, що змі
нить траєкторію життя… Від 
життя, власне, відділяє лише 
дзеркальна поверхня, яка з кож
ним метром перетворюється на 
непробивне скло. Чи не спробу
вати ворухнутися? Чи змири
тися з приступом меланхолії і 
потонути? Аж раптом запитуєш 
себе: хіба ж хочеться лягти на 
дно ось так, нічого не поба
чивши, не сказавши, не зро
бивши?.. Починаєш перебирати 
руками з нескінченною жагою 
життя, а не прісного існування. 
Прагнеш ковтка повітря. 

ЧиСТе МІСТО
Недавно в Берліні отримала, так 
би мовити, новий досвід. Дові
ривши мені вигуляти свого со
баку, люб’язний господар окрім 
повідка простяг іще й пакетики 
для екскрементів. І нічого мені не 
сталося, зібрала теплі кульки 
після Лотти, викинула їх у най
ближчий смітник. Тільки в порів
нянні можна по-справжньому 
щось оцінити або переоцінити. 
Пригадалися розповіді киянки 
Аліни, яка в гурті інших молодих 
мам боролася із власниками псів 
за чистий парк. Його таки вда
лося відстояти, проте не переко
нуваннями, а легендою про те, 
що там розкидане отруйне м’ясо. 
А ось у лісосмузі поруч отрути 
немає… Дорогою додому кожен 
може помітити, що роботи в Ки
єві – непочатий край. 

ДОГРАВСя ДО НАГОРОДи
Намагаюся не зловтішатись, але 
іноді не можу стриматись. УЄФА 
дискваліфікувала на два роки 
голкіпера «Шахтаря» Олександра 
Рибку за використання забороне
них препаратів для схуднення. 
Ця людина – корінний киянин. 
Ще півбіди, що він перейшов із 
«Динамо» в табір головного су
перника. Важливо те, як він це 
зробив і що при цьому казав. При
їхавши до Донецька, повідомив, 
наскільки місцевий клуб круті
ший за столичний. Пообіцяв 
стати справжнім «шахтарем». 
Апофеоз – спілкування з уболі
вальниками ненормативними 
жестами на ще вчора рідному ста
діоні в Києві під час матчу з «Ди
намо». Назвати його зрадником – 
надто велика честь. Просто «на
города» знайшла «героя».  

Богдан  
Буткевич 
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пр-т Свободи, 7 тел.: (032) 235-73-68
М. ХАРКІВ 
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вул. Незалежності, 31 тел.: (0342) 72-29-04
М. ВІННИЦЯ 
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М. ТЕРНОПІЛЬ 
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