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ВиГІДНІше, НІЖ НА ПОшТІ!

Інші переваги редакційної передплати:
• можливість оформлення передплати як на місяць, так і до кінця 2012 року;
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НІКОЛи Ще ПеРеДПЛАТА Не БУЛА 
ТАКОЮ ПРОСТОЮ ТА шВиДКОЮ!
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редакційна:
у будь-якому банку за наведеними нижче  
реквізитами. Повідомте адресу доставки  
за телефоном (067) 407 10 96 (з 9:00 до 18:00, 
оператор скине Ваш виклик і перетелефонує);

у відділеннях Укрпошти: 
за індексом 99319;

за системою Portmone: 
на сайті журналу – http://tyzhden.ua/Virtual/
Subscription/

СУСПІЛьНО-ПОЛІТиЧНий ЖУРНАЛ 
Передплатний індекс 99319
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▪ за 2 міс. – 90 грн
▪ за 3 міс. – 135 грн
▪ за 4 міс. – 180 грн
▪ за 5 міс. – 225 грн
▪ за 6 міс. – 270 грн
▪ за 11 міс. – 495 грн
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За що європейці           люблять своїх лідерів

Перебуваючи на посаді з 1995 року, 
Юнкер має неабияку популярність 
поміж співгромадян. Чим завдячу-
вав як економічному добробуту 
люксембуржців, так і світовому 
визнанню як політика. Представни-
ка з невеличкої країни вважають 
одним із архітекторів Маастрихт-
ського договору, він був претенден-
том на посаду президента Євроко-
міс�, а нині є неформальним ліде-
ром країн – учасниць зони євро: 
очолює Єврогрупу (клуб міністрів 
фінансів країн єврозони).

■ ЛЮКСЕМБУРГ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 1,6%
◀ Інфляція (річна, 2011 рік): 3,4%
◀ ВВП на особу за ПКС (2011 рік): 
$84 829

87%

Жан-Клод Юнкер
прем’єр-міністр 
Люксембургу

Якби не законодавчі обмеження 
щодо терміну президентства, то, 
вочевидь, вона очолила б державу 
й утретє – так полюбилася людям 
ця врівноважена соціал-демократ-
ка, яка походить із пролетарського 
району Гельсінкі. Її називають 
найпопулярнішим президентом 
країни всіх часів, а 2004 року вона 
єдина з живих потрапила до 10 
найславетніших фінів, яких 
визначило однойменне телешоу. 
Посада президента у Фінлянд� має 
переважно церемоніальний 
характер, але вона важлива у 
формуванні громадської думки.

■ ФІНЛЯНДІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 3,1%
◀ Інфляція (річна, 2011 рік): 2,6%
◀ ВВП на особу за ПКС (2011 рік): 
$36 723

85%

Тар’я Галонен
президент Фінлянд�

У насиченій скандалами литовській 
політиці 2009 року Даля Ґрібаускайте 
стала для виборців свіжим ковтком 
повітря, тож � (то був лише другий 
такий випадок в істор� країни) об-
рали президентом вже в першому 
турі голосування. Цьому передувала 
плідна робота в литовському уряді та 
Єврокоміс� (2005-го тижневик Euro-
pean Voice назвав � «комісаром ро-
ку» за зусилля в реформуванні бюд-
жету ЄС). На президентській посаді 
вона відзначилася жорсткою пози-
цією в обстоюванні інтересів Литви, 
зокрема в суперечці з російським 
Газпромом.

■ ЛИТВА
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 6,1%
◀ Інфляція (річна, 2011 рік): 3,5%
◀ ВВП на особу за ПКС (2011 рік): 
$18 769

76%

Даля Ґрібаускайте 
президент Литви 

Райнфельдту вдалося змінити 
сприйняття його Поміркованої пар-
т� у шведському суспільстві: якщо 
раніше цю політичну силу вважали 
правою, то зараз вона зайняла 
центристську позицію. Сам себе він 
вважає прихильником комуніта-
ризму – ідеолог�, яка виступає за 
сильне громадянське суспільство, 
основою якого є місцеві спільноти 
та неурядові громадські організац�. 
Спокійна та гармонійна особистість 
Райнфельдта припала до душі шве-
дам, тож навіть у часи зниження 
популярності уряду його особиста 
популярність залишається 
високою.

■ ШВЕЦІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 4%
◀ Інфляція (річна, 2011 рік): 0,4%
◀ ВВП на особу за ПКС (2011 рік): 
$40 613

67%

Фредрік Райнфельдт
прем’єр-міністр Швец� 

Федеральний президент Австр�, на 
думку критиків, завдячує своєю 
популярністю тому, що завжди 
уникає конфліктів. Робити йому це 
неважко, оскільки повноваження 
президента цієї парламентської 
федеративної республіки досить 
обмежені.

■ АВСТРІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 2,9%
◀ Інфляція (річна, 2011 рік): 3,4%
◀ ВВП на особу за ПКС (2011 рік): 
$41 805

70%

Гайнц Фішер
президент Австр� 

■ ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 0,7%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 4,8%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $35 974

50%

Девід Кемерон
прем’єр-міністр 
Великої Британ�  

■ МАЛЬТА
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 2,1%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 1,3%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $25 782

49%

Лоуренс Ґонці
прем’єр-міністр 
Мальти

■ ДАНІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 1,2%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 2,4%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $37 741

47%

Ларс Люкке 
Расмуссен★
прем’єр-міністр Дан� 

■ КІПР
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 0,3%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 4,2%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $29 100

45%

Дімітріс 
Христофіас
президент Кіпру 

■ БОЛГАРІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 2,2%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 2%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $13 562

44%

Георгій 
Пирванов*
президент Болгар� 

■ УГОРЩИНА
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 1,4%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 4,1%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $19 647

36%

Віктор Орбан
прем’єр-міністр 
Угорщини 

■ УКРАЇНА
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік): 5,2%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 4,6%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $7198

7,3%

Віктор 
Янукович★★
президент України 
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★ Вже залишили 
свої посади

★★ Частка тих, хто 
цілковито підтримує 
діяльність Віктора Януковича 
(дані опитування Центру Разумкова 
в грудні 2011 року)

■ СЛОВАЧЧИНА
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 2,9%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 4,6%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $23 384

31%

Івета Радичова
прем’єр-міністр 
Словаччини

Словацька прем’єрка 
намагалася подолати 
наслідки економічної кризи, 
зменшуючи бюджетні 
видатки, але не підвищуючи 
водночас податки, однак це 
не допомогло їй утримати 
популярність. У жовтні 2011 
року парламент виніс вотум 
недовіри � уряду, паралельно 
заблокувавши виділення 
словацьких коштів до 
Європейського фонду 
фінансової стабільності 
(до речі, вона теж дуже 
критично ставилася до цієї 
ідеї). Дострокові вибори 
призначено на березень, 
поки прем’єрка очолює 
тимчасовий уряд.

■ РУМУНІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 1,7%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 3,2%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $12 357

11%

Траян Басеску
президент Румун�

Популізм не завжди прино-
сить народну любов, і націо-
налістичними гаслами не 
замінити падіння рівня жит-
тя. Останнім ударом по рей-
тингу президента була непо-
пулярна реформа медици-
ни, яка стала причиною від-
ставки з посади міністра 
охорони здоров’я Раеда Ара-
фата, медика родом із 
Палестини, який є популяр-
ним у суспільстві. Січневі акц� 
протесту вийшли з-під кон-
тролю, десятки людей були 
поранені в сутичках у Буха-
ресті. Хоча Басеску й оголо-
сив, що відмовляється від ре-
форми, тепер демонстранти 
вимагають відставки прези-
дента і дострокових виборів.

■ ФРАНЦІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 1,6%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 2,7%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $35 048

29%

Ніколя Саркозі
президент 
Франц�

Французький президент 
своєю малоефективною гі-
перактивністю вже піднабрид 
своїм співвітчизникам, і навіть 
вдала воєнна кампанія з по-
валення режиму лівійського 
диктатора Каддафі, яку він 
ініціював торік, не змогла 
врятувати його рейтинг. 
Економічна ситуація в країні 
не з найкращих.

■ ЧЕХІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 1,8%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 2,8%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $25 933

24%

Петр Нечас
прем’єр-міністр 
Чех�

В умовах фінансової кризи 
уряд Нечаса був змушений 
вдатися до звільнення 
держслужбовців та 
зниження зарплат. Це не 
могло не позначитися на 
рейтингу глави уряду, якого, 
втім, характеризують як 
освічену, працьовиту і 
порядну людину. 
Щоправда, слабкістю 
Нечаса є непублічність. Він 
не є яскравим і 
харизматичним політиком, 
а це не сприяє зростанню 
рейтингу. 

р

■ СЛОВЕНІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 1,1%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 2,1%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $29 179

25%

Борут Пагор
прем’єр-міністр 
Словен�

Економічна криза в країні та 
політичні тертя призвели до 
того, що у вересні минулого 
року парламент виніс вотум 
недовіри уряду соціал-де-
мократа Борута Пагора. 
На дострокових виборах 
у грудні його партія здобула 
лише 10,5% голосів. Наступ-
ника Пагора на прем’єрсь-
кій посаді ще не визначено.

■ НІДЕРЛАНДИ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 1,8%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 2,5%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $42 330

66%

Марк Рютте
прем’єр-міністр 
Нідерландів 

■ ІРЛАНДІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 1,1%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 1,7%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $39 507

66%

Енда Кенні
прем’єр-міністр 
Ірланд�

■ ЛАТВІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 4,5%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 3,9%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $15 448

58%

Валдіс Затлерс★
президент 
Латв�

■ БЕЛЬГІЯ 
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 2,2%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 3,2%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $37 677

53%

Ів Летерм★
прем’єр-міністр 
Бельг�

■ ЕСТОНІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 8%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 4,1%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $20 182

52%

Тоомас Гендрік 
Ільвес
президент Естон� 

■ НІМЕЧЧИНА
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 3%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 2,3%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $37 935

52%

Анґела Меркель
канцлер 
Німеччини 

 (не) 

■ ПОЛЬЩА
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 4%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 4,5%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $20 136

35%

Дональд Туск
прем’єр-міністр 
Польщі  

■ ІТАЛІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 0,5%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 3,7%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $30 165

25%

Сільвіо 
Берлусконі★
прем’єр-міністр Італ�

■ ІСПАНІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 0,7%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 2,4%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $30 622

25%

Хосе Луїс Сапатеро★
прем’єр-міністр 
Іспан�

■ ПОРТУГАЛІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): -1,9%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 3,5%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $23 204

25%

Жозе Сократеш★
прем’єр-міністр 
Португал�

■ ГРЕЦІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): -5,5%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 2,2%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $27 624

21%

Георгіос 
Папандреу★
прем’єр-міністр Грец�

ДЛЯ 

ПОРІВНЯННЯ
Лідери симпатій 

Середняки

Лідери антипатій

Шкала рейтингу

Найближчими днями найвищу посаду в Фінлянд� залишить Тар’я Галонен – одна з небагатьох державних лідерів, які мають беззаперечну народну підтримку. Перша 
жінка-президент в істор� країни готується передати повноваження наступникові: 5 лютого відбувся другий тур виборів, на яких переміг Саулі Нііністо – він стане пер-
шим фінським президентом від консерваторів більш як за 50 років. За фінським законодавством, Галонен уже не могла балотуватися, оскільки відбула два терміни. 

Соціологічна компанія Gallup 2011 року провела дослідження громадської думки в усіх країнах Євросоюзу, щоб визначити рейтинг підтримки лідерів. На перший 
погляд, є очевидним зв’язок між економічною ситуацією в певній державі та популярністю � керівника. Однак це стосується переважно 

початку й кінця цього списку: економіки Люксембургу та Фінлянд� явно в кращому стані, ніж грецька чи румунська. Поміж 
середняків такої чіткої кореляц� вже немає; наприклад, чеська та польська економіки пере-

бувають у ліпшому стані, ніж естонська або латвійська, проте їхні лідери не мо-
жуть похвалитися популярністю на рівні своїх балтійських колег. Це 

може свідчити, що часто харизма політика, його лідерські 
якості здатні переважити навіть економічні     

негаразди.

Ціна непевності
Як Україна програє 
азербайджанський 
газ рішучішим Росії 
та Туреччині

Служба безпеки 
президента
Чиї інтереси 
захищатиме 
новий очільник 
СБУ?

Східні каторжани
70 років тому почалося 
масове вивезення 
населення з України 
на примусові роботи до 
Третього Рейху

30 3228

12 14

48 52

626054

42

46

Фейс-контроль
Чому в Україні 
не з’являється 
справжня еліта

Національні проЖекти
Розслідування: 
«Національні  
проекти України» –  
це здебільшого 
зловживання, прикриті 
порожніми обіцянками

Маскуючи слабкість 
Чи зможе Україна 
скористатися 
з проблем 
енергетичної  
імперії Путіна

Найбільш 
дискусійні 
матеріали січня

16 2622

10

64

Громовідвід.ua
Чому в російських 
протестах посилився 
«український чинник»

Фото тижня
Померзли 
за Путіна

Анґела-законодавиця
Яка ціна пакту 
країн Євросоюзу 
про зменшення 
бюджетного 
дефіциту

Єгипет не 
пропонувати
Чому арабська 
революція 
виходить з-під 
контролю

За що європейці 
(не) люблять своїх 
лідерів

36

40

38

Євроінтеграція 
для галочки
Чому Україна 
ігнорує 
енергетичні 
єврозобов’язання 

Дипломатичні поради
Надзвичайний і Повноважний 
Посол Австрійської Республіки 
в Україні Вольф Дітріх Хайм 
про охолодження відносин 
між ЄС та Києвом, перспективи 
австрійських банків в нашій 
країні та майбутнє єврозони

Інтернет-Майдан
Якими будуть 
політичні наслідки 
чергової дурниці 
української влади –  
спроби закрити 
файлообмінник 
ех.ua

8

Майже 
серйозно 
про полювання 
на відьом

поліТИКА

Провина війни
Як склалися 
долі колишніх 
остарбайтерів

СвіТ

СпАДоК

зміст|НА чАСі

«Я – кривавих 
шляхів апостол»
Євген Маланюк у 
ролі «українського 
Фройда»

Ростислав Семків 
про українське 
кіно «для 
домашнього 
вжитку»

У глиб минулого
Тиждень дослідив 
інший бік заповідника 
«Чигирин» і побачив 
те, чого не помічає 
звичайний турист

Людина – що це таке?
Генетичні дослідження 
мозку розкривають 
таємницю того, 
що робить людину 
людиною

Атака клонів
Джордж Лукас 
про те, чому 
він повертає 
«Зоряні війни» 
на великий 
екран

Громовідвід U    A

НАвігАТоР
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Померзли за Путіна 4 
лютого в Москві відбулися масові зібрання людей, 
найбільшими з яких стали акція «За чесні вибори» на 
Болотній площі та «антипомаранчевий» мітинг на 
Поклонній горі. Якщо учасники першої підняли гасла 

проти чергового президентства Владіміра Путіна, то «контр-
революціонери» скандували його ім’я. Поліція нарахувала 
майже 140 тис. прихильників прем’єра і на сотню тисяч 
менше прибічників чесних виборів, опозиціонери кажуть 
про співвідношення 85–90 тис. перших проти 65 тис. других. 
Ні для кого не таємниця, що більшість пропутінських мані-
фестантів прибули на подію «за рознарядкою» з підпри-
ємств Московської та сусідніх областей і, як правило, за гроші 
(у російських ЗМІ фігурує сума 500 руб. на особу). Внаслідок 
переохолодження госпіталізовано 10 «путінців» і двох опо-
зиціонерів. Тим часом «народна підтримка» прем’єра фаль-
сифікується і в теплих приміщеннях: у медіа потрапили 
імена впливових блогерів із Росії та України, які отримували 
за його прославлення плату від пропутінського руху «Наши».

Фото: REUTERS
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Тиждень 
в історії

Відбулися 
вибори до Сойму 
Карпатської 
України в Хусті

Відбулось урочисте 
відкриття Одеської опери

Вождь японських 
племен Дзімму 
заснував державу 
Японія і започаткував 
імператорську династію

10 лютого 1810 року 11 лютого 660 року до н. е. 12 лютого 1939 року

У Сирії урядові війська 
обстріляли місто Хомс. 
217 загиблих

Розблоковано роботу 
Ex.ua. Однак більша 
частина файлів, що 
раніше містилися на 
сайті, досі недоступна 

Сутички у Братиславі: 
поліція застосувала 
сльозогінний газ проти 
опозиціонерів

2 лютого 3 лютого 4 лютого

7
 лютого креативний директор української 
групи компаній Escape Digital Marketing 
Group Олексій Новіков повідомив, що шеф-
редактор програми «Спеціальний корес-

пондент» телеканалу «Россия» пропонував йому 
дати коментар для програми на «замовну» тему 
«Небезпечний інтернет». Під час ефіру Новіков 
мав розповісти про те, що він був учасником По-
маранчевої революції в Україні, а нині працює за 
гроші в соціальних мережах, агітуючи проти 
Владіміра Путіна...
Російському загалу активно нав’язують думку, 
що учасники дедалі численніших опозиційних 
мітингів у різних містах Росії – лише жертви іно-
земних провокаторів, фінансованих спецслуж-
бами геополітичного ворога. Такий собі удоско-
налений римейк на тему «наколотих апельсинів» 
і «американських валянків».
Паралельно в інформаційному просторі поси-
лилась кампанія з дискредитації України, су-
часні негаразди в якій прямо чи опосередковано 
пов’язують із наслідками «помаранчевого ха-
осу» та небажання повернутися на єдино пра-
вильний шлях розвитку братніх слов’янських/
пострадянських народів, що сьогодні реалізу-
ється в межах ініційованих Путіним інтеграцій-
них утворів на кшталт Митного союзу, ЄЕП і в 
перспективі Євразійського союзу. Наприклад, в 
агітаційній листівці «101 запитання», розробле-
ній штабом кандидата в президенти РФ Владі-
міра Путіна стверджено, що коли український 
гарант Віктор Янукович відмовиться від вступу 
України до Євразійського союзу, це означатиме 
для нього «початок кінця» і загрозу «помаран-
чевого реваншу». Крім того, наголошено, що 
така кричуща «історична несправедливість сто-
совно російського народу», як перебування 
Криму та Севастополя в складі України, може 
бути компенсована лише тісним союзом остан-
ньої з Росією. В іншому випадку – суцільна дес-
табілізація.

Автор:
Олександр 

Крамар

Громовідвід U    A
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Відкрився 
ХХ з’їзд КПРС, 
на якому було 
засуджено культ 
особи Сталіна

Народився Семен 
Гулак-Артемовський, 
український композитор, 
співак, автор першої 
української опери

Французькі 
винахідники Луї 
та Оґюст Люм’єри 
запатентували 
синематограф

13 лютого 1895 року 14 лютого 1956 року 15 лютого 1989 року 16 лютого 1813 року

Завершено виведення 
«обмеженого 
контингенту 
радянських військ» із 
Афганістану

Уряд Румунії під тиском 
акцій протесту пішов 
у відставку. Новим 
прем’єром країни 
призначено Міхая Унґуряну

Президентські вибори 
у Фінляндії. Вперше за 
50 років переміг представ-
ник консервативних сил – 
Саулі Нііністо

Революція на Мальдівах. 
Після того як поліція стала 
на бік опозиції, президент 
країни Мохамед Нашид 
пішов у відставку 

5 лютого 6 лютого 7 лютого
У Керченській 
протоці заборонено 
судноплавство. 
Причина – погодні 
умови

8 лютого

ф
о

т
о

: у
н
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н

$500 тис. за зраду Тимошенко?
Народний депутат від БЮТ Роман Забзалюк став автором сенсації 
тижня, оприлюднивши аудіозапис розмови, у якій голова депутат-
ської групи «Реформи заради майбутнього» Ігор Рибаков нібито 
пропонує йому гроші за вихід із лав опозиції. Ще 23 грудня Забза-
люк, який понад 15 років був прибічником Юлії Тимошенко, напи-
сав заяву про вихід із фракції БЮТ, а 27 грудня – про вступ до «Ре-
форм…», групи в парламенті, сформованої перебіжчиками з опози-
ційних таборів.
8 лютого депутат дав прес-конференцію, на якій оголосив, що на-
вмисне став учасником «спецоперації», покликаної викрити методи 
провладних сил. На оприлюднених ним записах обговорюється одно-
разовий хабар перебіжчикові до $500 тис. із подальшими виплатами 
близько $20 тис. щомісяця за умови «правильного» голосування. Де-
путат від «Реформ…» Володимир Каплієнко заявив, що Забзалюк 
справді отримав гроші, але 
лише близько $100 тис. і як до-
помогу – він потребував доро-
гого лікування, а в БЮТ йому 
відмовили в підтримці. Остан-
ній, своєю чергою, стверджує, 
що від «Реформ...» він нібито 
одержав «за зраду» $450 тис., 
які тепер має намір витратити 
на потреби Блоку Юлії Тимо-
шенко. 

Водночас упродовж останнього тижня набула но-
вого розмаху газово-торговельна війна проти 
Києва. Її лейтмотивом стали вже призабуті зви-
нувачення на адресу України, «яка сидить на 
трубі», у відборі газу, призначеного для європей-
ських споживачів, а українських виробників – у 
низькій якості, ба навіть небезпечності їхньої 
продукції. Причому із площини погроз Москва 
перейшла у площину введення та розширення 
санкцій. Україні вже виставлено рахунок до 
сплати за неспожитий, але передбачений конт-
рактами обсяг газу, що мав бути закуплений у 
Газпрому в січні. Від 7 лютого «Роспотребнад -
зор», якщо вірити публічній заяві його очільника 
Ґєннадія Аніщєнка, таки ввів заборону на поста-
чання до Росії сирів кількох українських сирова-
рень. Щоправда, в Держветфітослужбі України 
досі офіційної інформації з цього приводу від ро-
сійських колег не отримали. Окрім сирів у неми-
лість до контрольних органів РФ потрапили й 
українські вагони. 31 січня в Амурській області 
зійшов із рейок потяг, який перевозив нафту, – 
винним назвали українського виробника вагонів 
Азовелектросталь (Маріуполь). Після чого РЖД 
відразу ж призупинила експлуатацію виготовле-
них українським підприємством 25 тис. вагонів. 
2 лютого російська залізниця поширила відпо-
відну заборону й на вагони Кременчуцького ста-
леливарного заводу, внаслідок чого загальна 
кількість забракованих українських вагонів сяг-
нула 80 тис. одиниць.
Деякі політологи переконані, що остання хвиля 
звинувачень на адресу України в російському ін-
формаційному просторі окрім традиційного за-
тягування в Азіопу має на меті мобілізацію про-
владного електорату напередодні президент-
ських виборів «на тлі загрози імпорту помаран-
чевого хаосу».
В реакції офіційного Києва на посилення тиску 
Москви наразі переважають лобісти східного 
вектора. Зокрема, головний промоутер ідеї 
вступу України до Митного союзу, уповноваже-
ний уряду зі співпраці з СНД та ЄврАзЕС, за-
ступник міністра економіки Валерій Мунтіян 
заявив, що виходом із ситуації є інтеграція 
України до МС і ЄЕП. Мовляв, навіть «якщо 
країни СОТ виставлять нам компенсації, краї-  
ни Митного союзу готові узяти на себе цей тя-
гар і розподілити. Йдеться про компенсацію 
$1,9 млрд». 

Вибір на користь диктатора
Росія та Китай наклали вето на ухвалену Радою Безпеки ООН ре-
золюцію, яка вимагала від сирійського диктатора Башара Ассада 
подати у відставку, щоб припинити криваве протистояння з опози-
цією. Резолюція була розроблена Лігою арабських держав (ЛАГ), 
відтак між РФ та арабським світом спалахнув конфлікт, концен-
трованим виявом якого стала погроза російського представника в 
ООН Чуркова «стерти з карти Катар», озвучена у відповідь на попе-
редження останнього про можливе погіршення відносин Москви 
із ЛАГ. Оглядачі не мають сумнівів щодо мотивів, які зумовлюють 
вперту підтримку Кремлем кривавого диктатора, – військово-
політичний інтерес. Зокрема, в Сирії ще з часів СРСР розміщена 
російська військова база. Тамтешній режим також є великим по-
купцем зброї з РФ. 
Сирії загрожує міжнародна ізоляція. Посольство в Дамаску вже за-
крили США, своїх послів із цієї країни для консультацій відкли-
кали Велика Британія, Італія, Бельгія, Франція, Іспанія та група 
держав Перської затоки.
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Краще не їхати
Міністерство закордонних справ радить українцям 
утриматися від поїздок до восьми країн Близького 
Сходу та Африки, де відбуваються масштабні зброй-
ні конфлікти й криваві масові заворушення. До «чор-
ного» списку потрапив і популярний серед наших 
громадян Єгипет: на найпоширеніші курорти 
Шарм-ель-Шейх та Хургаду застереження не поширю-
ються, водночас туристам радять не відвідувати такі 
міста, як Каїр, Александрія, Асуан, Луксор, Таба, 
Порт-Саїд та Суец. Українські дипломати також 
не радять вирушаати до Сирії і Лівії, де ситуація 
залишається доволі напруженою. За даними МЗС України Ірак                                                          Нігерія                                                Кенія                                                      Сомалі

ЛівіяЄгипет (частково) Ємен Сирія

У 38 освітніх проектах 45% Чернівціобленерго$59,216 млрд
Такої позначки сягнув держборг України 
у 2011 році. Дані Мінфіну

взяла участь Україна торік у межах про-
грами ЄС. Це значно менше, ніж у 2000–
2006-му, коли на рік припадало 109 та-
ких програм; на початку 1990-х – 49

придбала за 70 млн грн 
VS Energy International Ukraine – 
компанія, контрольована російським 
бізнесменом Алєксандром Бабаковим

ВОЛОДиМиР 
КОНСТАНТиНОВ
українофоб
Спікера кримського 
парламенту «дра-
тує», що чимало мі-
ністрів звертають-
ся до нього україн-
ською мовою.

ЄЛиЗАВеТА ІІ
60 років на престолі
Британська 
королева від-
значила діа -
мантовий 
ювілей сво-
го правлін-
ня.

ЖОЗе МАНУеЛ ПІНТУ 
ТейшейРА
не вірить Януковичу
Представник ЄС в 
Україні вважає, що 
діалог із президен-
том України не має 
сенсу, бо «ознак по-   
ліпшення ситуації 
не спостерігається».

ДМиТРО САЛАМАТІН
посунув Єжеля
Віктор Янукович звільнив Михайла 
Єжеля з посади міні-
стра оборона і при-
значив на його міс-
це цивільного – Дми-
тра Саламатіна, який 
за часів свого депутат-
ства прославився ку-
лачними боями.

5 ОБЛиЧ МАйЖе СеРйОЗНО

БеЗПеКА

НАТАЛІЯ КОРОЛеВСьКА
попалася на «джинсі»
Журналісти повідомили, 
що на провідних теле-
каналах та в інших ме-
діа розпочалася хви-
ля замовних матеріа-
лів від колишньої бю-
тівки.
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Краще не їхати
Міністерство закордонних справ радить українцям 
утриматися від поїздок до восьми країн Близького 
Сходу та Африки, де відбуваються масштабні зброй-
ні конфлікти й криваві масові заворушення. До «чор-
ного» списку потрапив і популярний серед наших 
громадян Єгипет: на найпоширеніші курорти 
Шарм-ель-Шейх та Хургаду застереження не поширю-
ються, водночас туристам радять не відвідувати такі 
міста, як Каїр, Александрія, Асуан, Луксор, Таба, 
Порт-Саїд та Суец. Українські дипломати також 
не радять вирушаати до Сирії і Лівії, де ситуація 
залишається доволі напруженою. За даними МЗС України Ірак                                                          Нігерія                                                Кенія                                                      Сомалі

ЛівіяЄгипет (частково) Ємен Сирія

135 українців$3,71 млрд
заробила соцмережа Facebook 
2011 року, що на 88% більше за 
показник 2010-го

померли від переохолодження 
під час цьогорічних морозів – 
найбільше серед країн Європи

КОРОТКО

П
ерший заступник Генпрокурора Ренат Кузьмін наре-
шті знайшов головну проблему України. Це журналісти. 
По-перше, вони не такі розумні, як сам він, а по-друге, 
ще й ледь не поголовно служать закордонним ворогам. 

Вам смішно? А Кузьміну ні. «Абсолютно без знання предмета 
про щось і про когось пишуть. По типу: ось такий я герой, бач-
те, як сміливо пишу про інших», – обурився правоохоронець в 
інтерв’ю НБН. Зізнавшись перед тим, що, виявляється, сам має 
диплом журналіста і навіть отримав його раніше, ніж здобув 
юридичну освіту. 
Звісно, журналістам в Україні ну просто незмірно легше кри-
тикувати прокурорів, ніж прокурорам – журналістів. Але Кузь-
мін на цьому надзвичайно сміливому твердженні не спинився 
і вирішив різати правду до останку, назвавши вітчизняних ме-
дійників виконавцями «спецоперацій» іноземних держав. «Де-
монізація української влади та ідеалізація української опози-
ції», на думку посадовця (і на якому «Інтері» він побачив таке 
страхіття?!), ставить за мету не більше й не менше, ніж «скинен-
ня нинішньої влади». Про жодні підтвердження своїх слів, на 
жаль, відважний прокурор-журналіст не подбав. Щоправда, не 
тільки представники ЗМІ знають, що в разі потреби наші проку-
рори завжди знаходять «докази». Але при цьому не бачать під-
став реагувати на численні журналістські розслідування зло-
вживань високопосадовців, підкріплені документами.

Прокурорське 
полювання 
на відьом
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Півроку декларованого спокою 
Державна податкова служба продовжить мора-
торій на перевірки малого бізнесу до 1 липня 
2012 року. Про це повідомляє її прес-служба. 
Голова ДПСУ Олександр Клименко наголосив, 
що нині чинний мораторій виконується в пов -
ному обсязі: «Жоден інспектор чи податковий 
міліціонер не відвідав жодного ринку або інше 
місце, де працюють підприємці». На практи-
ці ж ситуація дещо відмінна: у деяких регіонах 
справді спостерігається певне затишшя, в ін-
ших – «податковий бєспрєдєл». 

Росія озброюється 
Росія в майбутньому може нарощувати ядер-
ні озброєння у зв’язку з новими викликами, 
«пов’язаними з військово-ядерним поширен-
ням». Про це повідомив заступник міністра 
оборони РФ, учасник російсько-американських 
перемовин про угоду СНВ Анатолій Антонов. 
Натомість щодо інших озброєнь Москва має 
конкретніші плани, які безпосередньо стосу-
ються України: бойовий склад Чорноморсько-
го флоту РФ укомплектується до 2017 року 
шістьма новими дизель-електричними під-
водними човнами. Раніше головнокомандувач 
ВМФ Росії адмірал Владімір Висоцкій повідо-
мив, що ЧФ до 2020-го поповниться 15 нови-
ми надводними кораблями і дизельними під-
водними човнами, зокрема з 2013-го щоро-
ку одним-двома кораблями. Експерти переко-
нані, що посилення ЧФ РФ може призвести до 
зміни військово-політичної ситуації в Чорно-
морському регіоні.  

ФАТХ + ХАМАС = ?
7 лютого два найбільших палестинських ру -
хи – ФАТХ і ХАМАС – підписали угоду про 
співпрацю й спільне формування уряду. Се-
ред першочергових завдань коаліційного 
об’єднання – підготовка до виборів парламен-
ту і голови національної адміністрації. Трива-
лий час ці два рухи ворогували один з одним, 
каменем спотикання були відносини з Ізраї-
лем: ХАМАС досі займав радикальнішу пози-
цію в «єврейському питанні». Тель-Авів засу-
див це об’єднання, поставивши перед лідерами 
ФАТХ питання руба: або союз із ХАМАС, або 
мирний договір з Ізраїлем. 

Публічні конгресмени 
Американський сенат ухвалив законопроект, 
який заборонятиме членам Конгресу викорис-
товувати конфіденційну інформацію в торгах 
на фондових ринках. Також він вимагає від за-
конодавців розміщення в інтернеті відомостей 
про будь-які придбані ними акції. Лідер респу-
бліканської більшості в палаті представників 
Ерік Кантор пообіцяв, що нижня палата вине-
се цей законопроект на розгляд уже наступно-
го тижня. 
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Росії стане легше жити УКРА-
ЇНЦЕМ.

Юрко: Якщо лист дійсно 
справжній, то я радий, що ав-
тор вважає себе НЕукраїнцем. 
Вірю, що в нашому випадку 
спрацює дарвіністська теорія: 
залишаться тільки справжні,  
а решта так і житимуть зі сво-
їм борщем, пампушками та 
люлі-люлі. Табачник їм брат!!!

Привіт з України: Дуже 
стисло, але досить конкретно 
описав цей хлопчина мента-
літет українця, який по якійсь 
із причин проживає в Росії. 
Важко засуджувати цих зем-
ляків. Тому що такого шові-
нізму, як у Росії, – годі шу-
кати в цілому світі. Хто зі 
слов’ян попадає в їхнє сус-
пільство – має жити по прин-
ципу «С волками жить – по 
волчьи выть». І не залежить, 
чи ти українець, білорус, по-
ляк чи болгарин. Найостанні-
ший засмальцьований росія-
нин зі зневагою ставиться до 
всіх іноземців. Такого прини-
ження та зверхнього ставлен-
ня до особистості ви не відчу-
єте ні на Заході, ні в Північ-
ній, ні Південній Америці, де 
багато приїжджих і зневаж-
ливе ставлення до особистості 
може каратись законодавчо, а 
в суспільстві сприймається як 
поява якогось чужорідного ві-
русу в здоровому організмі. 
Це з одного боку. А з іншого, 
на жаль, в українців із Цен-
тральної та Східної України 
дуже слабо розвинуте почуття 
патріотизму. Опинившись у 
чужому суспільстві (особливо 
відокремлено) українці дуже 
часто асимілюються і гублять 
свою автентичність.

Юрій: А я «етнічний росія-
нин», народився й живу в Ки-

єві, але часто буваю на своїй 
другій батьківщині в Москві. 
Щодо зверхнього ставлення до 
українців, я на це не зважаю, 
адже сміються з українців 
або через банальне незнання 
України й українського, або 
через шовінізм. Тих, хто насмі-
хається над українським, мені 
просто шкода, бо це роблять 
тільки обмежені й не дуже ро-
зумні люди. Тільки так і треба 
до цього ставитися, і зовсім не 
потрібно комусь щось доводи-
ти. Авторові ще скажу: асимі-
ляція людей різних національ-
ностей відбувається не тільки 
в Росії, а й усюди.

Петро: У часи радянські я на-
вчався в мореходці. 78 рік. 
Отримуємо паспорти... в Оде-
сі… В паспортному столі пи-
тають українця: яку націо-
нальність написати? Прак-
тично в групі було 30 чоло-
вік – всі українці… але росія-
нами записалися 27. Я їх пи-
тав: «Чому?» – а вони: «Так 
все мы русские!!!» Та й модно 
було бути москалем. Так ста-
вали в Україні русскими. Та й 
зневага була в місті до україн-
ської мови. Самі ж себе і зне-
важали: приїхало чучело з 
села і стало розмовляти росій-
ською в Києві. Приїжджає до-
дому зараз у рідне село – і до 
мами російською.

Larisa: НИКОГДА и особен-
но сейчас западный украин-
ский язык не считался укра-
инским. Это такой же сур-
жик, как и на востоке, толь-
ко перемешанный с поль-
ским языком. И ничего в 
нем красивого нет. Настоя-
щий украинский язык – это 
язык Полтавы. Мягкий, пе-
вучий, льющийся. И поня-
тие «хохол» – это не принад-
лежность к национальности 

«Як українці стають  
росіянами» 
(Тиждень, №3/2012)
Українець Денис Дунас, ко-
трий живе у Москві, пояснює, 
чому віднедавна вважає себе 
росіянином

Ігор: Мовне питання в само-
ідентифікації – найважливі-
ше, але починати його вар-
то з України, тоді й діаспо-
ра підтягнеться. Мода, пре-
стиж на УКРАЇНСТВО повин  ні 
популяризуватися УКРАЇ-
НОЮ, її зірками, що працю-
ють за межами України. Поло-
вина естради московської – це 
українці. Вони повинні бути 
промотивовані держсекто-
ром України популяризува-
ти неможливість приниження 
Українського. Тоді й рядовий 
русофіл задумається над влас-
ною поведінкою. І українцю в 
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«украинец». Это состояние 
души. Сейчас хохлов в Укра-
ине все больше и больше. И 
национальности они разной 
(украинцы, русские, татары, 
даже грузины есть). Состоя-
ние у них одно – хапнуть по-
больше, и обвинить во всем 
всех кругом. Я думаю таких 
хохлов сейчас и в России по-
лно. А что касается прене-
брежительного отношения 
москвичей ко всему украин-
скому – так это не москвичи. 
Это «суржики», съехавшиеся 
в Москву за длинным ру-
блем. Воспитанные 
интеллигентные люди никог-
да не позволят себе неуважи-
тельное отношение к окру-
жающим, ни по какому во-
просу.

Космополит: Москва – го-
род космополитов. Там ра-
ботают и живут наиболее 
грамотные, предприимчивые, 
успешные и мобильные 
выходцы из СССР и постсо-
ветского пространства. Ес-
тественно – сибиряки не 
ездят на медведях, чук-
чи – на оленях, узбеки – на 
арбе, шотландцы не одева-
ют юбки, африканцы – по-
вязки. Буддисты, правда, в 
сарафанах есть, готы, пан-
ки и прочая субкультура. 
Для большинства жителей 
Москвы – Тамбовский хор, 
нанайские пляски и ридна 
мова – это фолк. Когда нечем 
гордиться – тогда гордяться 
сословием, происхождением, 
национальностью.

Олександр: Автор забув до-
дати, що під час перепису на-
селення у 2010-му в РФ із яко-
юсь метою ввели таку позицію 
в переліку національностей, 
як «хохол». Можливо, тому і 
зменшується частка «украї-
нець» у російському соціаль-
ному середовищі. Для тих, хто 
виїхав за часів СРСР, «хохол» 
було більш знайоме для позна-
чення його національності. Це 
лише останні роки в Україні 
сформувався чіткий розподіл 
на українців і хохлів, до яких 
перші віднесли якраз таких, 
як Денис, або російськомов-
них українців, що не визначи-
лися де вони живуть: чи у віль-

ній Україні, чи в частині вели-
кої Росії.

У репортажі 
«Бєспрєдєл» 
(Тиждень, №4/2012)
Богдан Буткевич розповідає 
про рейд супермаркетами 
міста громадської ініціативи 
«Україна без холопів», який 
закінчився побиттям жур-
налістів

Геннадий Романович: 
Если честно, то такой гнев 
нахлынул. Просто кошмар, 
какое отношение к клиентам 
магазина и какая реакция «со-
трудников». Первое, что в го-
лову пришло: как только был 
нанесен первый удар, так сра-
зу нужно было отступить-
ся, кричать: «КТО-НИБУДЬ 
ВЫЗОВИТЕ МИЛИЦИЮ, СО-
ТРУДНИКИ МАГАЗИНА ХО-
ТЯТ УБИТЬ ПОСЕТИТЕЛЯ!», 
«случайно» зацепить стел-
лаж (желательно с элитным 
алкоголем), чтобы рухнул 
как минимум один стеллаж. 
Все снять со стороны на ви-
део (нужно в магазин захо-
дить группой, где пара че-
ловек как бы будут ходить 
отдельно, чтобы без про-
блем аккуратно все заснять), 
вызвать милицию и сразу 
выкрикнуть, что НАРЯД МИ-
ЛИЦИИ УЖЕ ВЫЕХАЛ. Ну, 
а дальше по сценарию: ста-
тьи на популярных блогах, в 
интернет-газетах, форумах и 
печатных изданиях (привлечь 
журналистов тех изданий) за-
пустить «рекламу» такого ма-
газина. В любом случае, РЕ-
БЯТА, ВЫ МОЛОДЦЫ. Пус-
кай заживают носы, и в следу-
ющий раз будьте готовы к та-
кому повороту событий. УДА-
ЧИ!

brivzeme: Після таких жах-
ливих подій лишається тільки 
загальний бойкот закладу – 
тут усе в руках громадян.

Саша Харків: Охоронці – це 
взагалі якась суперкаста; бу-
ває, що багато клопоту – «об-
ламати» неправомірні дії цих 
«ідіотів», але дорогу осилить 
той, хто іде. Важко з ними, бо 
цих «холопів» «зомбували» 
їхні «пани», і вони вважають, 
що діють законно, – хоча на-
віть даішники не мають пра-
ва вас обшукувати – повинні 
викликати міліціонера (буває, 
такого, який вам наркоту під-
кине). А от охоронці всіх на-
магаються обшукувати, поки 
нападуть на «не такого». І 
коли отримають прочухана, 
тоді розуміють, що схибили.

ОрфОграфія дОписувачів зберігається

УТОЧНеННЯ 
У № 5/2012 
на стор. 25 у статті 
«Знакові голосу-
вання в Конституцій-
ному Суді» допу-
щено помилку. Про-
цедура розгляду 
справ у КСУ не пе-
редбачає голосу-
вання «проти». 
Судді Конституцій-
ного Суду можуть 
мати лише окрему 
думку до його рі-
шення

Всього голосів: 
1735
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На чергові 
ведмежі 
дії влади в 
інтернет-
просторі 
відреагували 
черговою 
порцією 
креативу

Інтернет-Майдан
Політичні наслідки чергової дурниці української влади

К
оли заглиблюєшся в істо-
рію із закриттям і наступ-
ним відкриттям сайту еx.ua, 
згадується прислів’я: коня 

кують, а жаба ногу підставляє.
Нещодавно на вимогу аме-

риканської прокуратури було 
закрито сайт Megaupload. Його 
власників звинувачують у тому, 
що з їхньої вини ті, хто має 
права на продукцію, недоотри-
мали прибутків на $500 млн. 
Cвоєю чергою, представники 
Megaupload стверджують, що 
своєчасно й акуратно реагували 
на всі претензії про розміщення 
на їхніх серверах піратського 
контенту. Звинувачення вису-
нуто проти семи фізичних та 
двох юридичних осіб – компа-
ній Megaupload Ltd. і Vestor Ltd.

На знак помсти хакери 
20 січня вчинили низку кібера-
так на веб-ресурси Міністерства 
юстиції США, ФБР і Американ-
ської асоціації кінокомпаній. 
Відповідальність за акції взяли 
на себе учасники міжнародного 
кіберугруповання Anonymous. 
Усе це відбувалося на тлі обго-
ворення в Конгресі двох законо-
проектів «Зупинити інтернет-
піратство» (Stop Online Piracy 
Act – SOPA) і «Захистити інте-
лектуальну власність» (Protect 
Intellectual Property Act – PIPA). 
Чи то через кібератаки, чи то 
через явну сирість і неопрацьо-
ваність законопроектів, від них 
відмовилися навіть автори – се-
натори Марко Рубіо від штату 
Флорида та Рой Блант від Міс-
сурі, голосування за ними від-
клали на невизначений термін.

Коли порівнюєш те, що ста-
лося за океаном, із ситуацією до-
вкола еx.ua, то за всієї схожості 
простежуються й істотні відмін-
ності. У США давно й наполе-
гливо точиться боротьба за до-
тримання авторських прав. 
Справа ця складна, щó наочно 
засвідчує епізод зі згаданими за-
конопроектами, та й усе-таки бо-
дай якась правова основа є. До 
того ж там наявна певна куль-
тура шанування й дотримання 
приватної власності. Навряд чи 

Автор:  
Юрій Райхель

американська прокуратура про-
сто собі знічев’я вдалася б до та-
ких рішучих дій щодо сайту 
Megaupload і його власників. У 
разі виправдального рішення 
суду їй могло б добряче пере-
пасти на горіхи. Таке там бувало, 
і це служить повчанням для охо-
чих похвалитися своєю владо -
спроможніс  тю. І ще один украй 
важливий факт. У справі Mega -
upload немає жодної політичної 
складової. Тільки гроші, прибу-
ток та суперечки довкола них.

В українському випадку – 
дещо прямо протилежне.

Припустімо, на сайті еx.ua 
справді було щось піратське. І в 
порядку порушеної криміналь-
ної справи спочатку його за-
крили, а потім «слідство розібра-
лося, що факт розміщення на 
порталі неліцензійних продуктів 

не може стати причиною для 
блокування домена, тому вимогу 
було відкликано. Тепер домен 
знову може бути включений, 
проте сервери порталу все ще в 
міліції», – пояснив ЗМІ партнер 
«Юскутуму» (юридич  на фірма, 
що представляє інтереси файло-
обмінника) Артем Афян. А до 
того, як закривали, а потім від-
кривали, слідство не могло розі-
братися? Це що, кричущий не-
професіоналізм чи факт такої са-
мої кричущої безкарності за 
принципом: як захочу, так і буде? 
Ставити питання про те, хто за 
все відповідатиме, в українських 
умовах просто смішно. Навіть 
формулювання його як такого 
абсолютно безглузде. Ніхто й ні 
за що. Що стосується непрофесі-
оналізму, то тут ніби складніше. 
Серед слідчих і прокурорів про-
фесіоналів цілком достатньо. 
Але діяти згідно із законом вони 
найчастіше не можуть, адже не 
лише йому служать, а ще й 
повин  ні виконувати вказівки ві-
домих організацій. А це вже не 
юриспруденція, а політика. Змі-
шування цих двох складових і 
призводить до таких казусів.

Узагалі переслідування за 
піратство в інтернеті з боку дер-
жавних органів бачиться просто 
смішним. Надто ж на тлі непри-
критої корупції та відверто-  
го крадійства «государеви  ми» 
людьми. У державних установах 
використовують неліцензоване 
програмне забезпечення. Це ви-
знав, зокрема, начальник прес-
служби МВС Володимир Полі-
щук і додав, що чинне кримі-
нальне законодавство не перед-
бачає відповідальності за такі 
дії. А 47% використовуваного в 
його відомстві програмного за-
безпечення – неліцензійне.

Нарешті – чергова «випад-
ковість» (за нинішньої влади їх 
особливо багато): до поспішних 
дій щодо еx.ua вдалися тільки 
після того, як на ньому з’явився 
карикатурний портрет глави 
держави. 

Реакція блогосфери й нас -
тупні атаки на урядові сайти 

12|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 6 (223) 10 – 16.02.2012

НА чАСі|інтЕРнЕт-КонтРоль



цілком зрозумілі; дивує, що їх 
не передбачили ті, хто ех-війну 
спровокував. Втім, ця історія 
вкотре показала, що влада абсо-
лютно відірвана від народу – 
геть не знає, як і чим він живе. 
Мільйони людей утратили до-
ступ до інформації, якою корис-
тувалися щодня. До речі, саме 
на ех.ua можна подивитися ін-
телектуальні й високохудожні 
фільми, документалістику, ук -
раїномовні мультфільми для ді-
тей, адже цю кінопродукцію 
більшість вітчизняних телека-
налів просто ігнорують. Тисячі 
людей загубили розміщену на 
серверах особисту інформацію. 
Хто її відновить? Сайт зазнав 
фінансових збитків, і міліція 
вже заявила, що нічого компен-
сувати не збирається. Це пряме 
заохочення безвідповідальності 
правоохоронців, їхньої вседоз-
воленості. Не кажучи вже про 
те, що в процесі допитів, як по-
відомила на прес-конференції 
свідок у справі та юрист 
компанії-партнера сайту еx.ua 
Тетяна Кушнірук, обшук і допит 
співробітників здійснювали з 
порушеннями й моральним 
тиском. Оце в дусі наших стра-
жів закону. Процесуальні норми 
їм не указ.

Окреме питання – чому 
сайти органів влади виявилися 
такі незахищені. Бо ж, за вели-
ким рахунком, атакували їх не 
хакери, а прості користувачі. Без 
особливих програмних та інших 
викрутасів. А якщо завтра ві-
йна? Віртуальна, але не менш 
небезпечна в інформаційну до -
бу. Супротивника перестерігати-
мемо, як це робила прес-
секретар президента Дар  ка Че-
пак у своєму блозі? Це вже пи-
тання державної безпеки, й за 
прогалини в такій царині треба 
суворо вимагати. Особливо тих, 
хто останні два роки вибирав 
підрядників і виділяв на них со-
тні тисяч гривень для «онов-
лення» сайтів органів влади.

І все-таки видається, що на-
віть не втрата якихось особис-
тих даних чи неможливість 
звернення до звичного сайту й 
інші незручності обурили бло-
госферу.

Влада дістала предметний 
урок того, як до неї ставиться 
найбільш просунута частина 
суспільства. Та, яка чудово ро-
зуміє, що наїзд на сайт еx.ua ви-
кликаний виключно політич-

ними мотивами. А це означає, 
що влада, а з нею і президент не 
просто втрачають рейтинг: най-
важливіша, найкреативніша 
час  тина суспільства від них від-
вернулася. Вона не лише невдо-
волена, а й висловлює протест і 
активно діє в доступний їй спо-
сіб. І не боїться якихось репре-
сій. Багато хто відкрито в інтер-
неті писав, що заходив на офі-
ційні сайти й тим самим 
ускладнював їх роботу. Солі-
дарність – справа велика.

Шоковий стан української 
влади наочно помітний із реф-
лекторних дій не лише правоо-
хоронців, які просто не знають, 
що діяти. Виконавці відчули: їх, 
як і належить за бюрократич-
ними канонами, звинуватять у 
всьому. А когось навіть покара-
ють. Не сильно, але все-таки. 
Перестаралися, не вгадали, ре-
тельніше, хлопці. Чого вартий 
запит народного депутата Ві-
ктора Януко  вича-молодшого на 
ім’я міністра внутрішніх справ 
Віталія Захарченка з метою 
з’ясувати: на яких підставах був 
заблокований ін  тернет-ресурс 
ex.ua. Не «можна вирішити 
циф  рову проблему аналого-
вими методами», – цитує депу-
тата його прес-служба. Це не-
зграбна спроба врятувати за-
лишки того, що ще при владі 
залишилося. Міністр щось від-
повість, його-то не знімуть, за-
надто близький до президента. 
Та й провина його в очах мож-
новладців ніяка. Дрібна про-
машка. З ким не буває?

Реакція інтернет-спільноти 
на закриття еx.ua є справжнім 
Майданом, тільки у віртуаль-
ному просторі. Український на-
род укотре продемонстрував своє 
ставлення до цієї влади. Все вка-
зує на те, що відбувається гори-
зонтальна самоорганізація соці-
уму. І це той елемент, який най-
ближчим часом визначатиме 
сус  пільні процеси в Україні.

І якщо вітчизняна влада така 
безголова, що увірвалася навіть 
на останній майданчик сво-
боди – в інтернет, – то й відсіч 
дістала відповідну. Дуже багато 
хто зрозумів, що за мережею 
своєї землі вже немає. І якщо сво-
боду у віртуальному просторі не 
врятувати, то в людей узагалі ні-
чого не залишиться. І коли ця 
ідея заволодіє масами, вона стане 
тією матеріальною силою, з якою 
влада нічого не вдіє. 
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18 
січня президент Яну-
кович призначив мі-
ністром фінансів Ва-
лерія Хорошковсь ко-

 го, котрий доти очолював Служ-   
бу безпеки України (див. Тиж-
день, №4/2012).  Виконувати 
обо  в’язки голови спецслужби 
Янукович призначив першого 
заступника Хорошковського – 
Володимира Рокитського. Проте, 
як зазначали джерела Тижня, 
шанси закріпитись на посаді той 
мав мінімальні. Серед можли-
вих нових керівників називали й 
ім’я невідомого широкому зага-
лові начальника Управління 
державної охорони Ігоря Калі-
ніна, який зрештою і був при-
значений головою СБУ указом 
Януковича від 3 лютого. 

МиНУЛе
Офіційна біографія Ігоря Калі-
ніна, яка в день його призна-
чення була доступна на сайті 
Управління держохорони (УДО), 
вкрай скупа. Народився 28 
грудня 1959 року в селі Райове 
Митищинського району Москов-
ської області. 1981 року закінчив 
Московське вище командне учи-
лище дорожніх та інженерних 
військ. Від 1984-го працював у 
КДБ СРСР, у 1986–1988-му встиг 
побувати в Афганістані, після 
чого отримав орден Червоної 
зірки. Звання й посада в КДБ на 
момент розпаду СРСР невідомі. 
Від 1992-го 10 років пропрацював 
у Національній академії СБУ. В 
тематиці викладання, зокрема, – 
протидія спецопераціям інозем-
них спецслужб. До речі, Калінін 
має науковий ступінь кандидата 
військових наук за спеціальністю 
«розвідка та іноземні армії». Є 
непідтверджені дані, що в КДБ 
він працював по лінії зовнішньої 
контррозвідки.

У 2002 році Калінін очолив 
Центр спецпідготовки Головного 
управління «А» – нащадків відо-
мого радянського спецпід-
розділу «Альфа». Управлінням 
тоді керував Олександр Бірсан. 

Служба безпеки президента
Чиї інтереси захищатиме новий очільник СБУ?

Автор:  
Олександр Михельсон
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ПРиЗНАЧеННЯ КАЛІНІНА  
СТАЛО ЧеРГОВиМ І ЦІЛКОМ 
ОЧІКУВАНиМ КРОКОМ ДО 
ПОСиЛеННЯ ПОЗиЦІй «СІМ’ї»

Саме його Калінін у квітні 2010 
року замінить на посаді голови 
УДО (призначав Бірсана ще пре-
зидент Ющенко). До того, що-
правда, буде Помаранчева рево-
люція, після якої Ігор Калінін 
піде в запас. Після приходу но-
вого голови СБУ в пресу просо-
чились відомості, що від 2005 до 
2010 року він працював у комер-
ційній охоронній структурі 
«Альфа-Щит», створеній від-
ставниками «Альфи» ще 1991-го. 
Там Калінін, за деякими даними, 
керував центром спецпідготовки 
водіїв для VIP-персон, зокрема й 
для Віктора Януковича.

За словами одного з генера-
лів запасу СБУ, 2005 року Калі-
нін пішов з органів у званні пол-
ковника, в якому й залишався до 
2010-го. Сьогодні він генерал-
лейтенант. Тобто після призна-
чення головою УДО менш ніж за 
два роки подолав два кар’єрні 
щаблі.

СКАНДАЛи
Працюючи в УДО, Калінін проде-
монстрував уміння виходити су-
хим із води. Так, 21 квітня 2010 
року, буквально наступного дня 
після призначення Каліні  на, су-
провід президента потрапив у 
гучне ДТП: коли кортеж на вели-
кій швидкості рухався Харків-
ською площею в Києві (Янукович 
їхав на зустріч із російським пре-
зидентом Мєдвєдєвим), швидка 
допомога з кортежу врізалася в 
автомобіль таксі ВАЗ 2110. Водій 
таксі загинув.

Про скандал скоро забули: 
сумнозвісні Харківські угоди, які 
підписав Янукович на тій зустрічі, 
обурили суспільство набагато 
більше. Рідним покійного випла-
тили компенсацію. Але у жовтні 
2010-го інтернет-видан  ня «Укра-
їнська правда» оприлюднило роз-
слідування, автори якого припус-
кали, що УДО може бути не винне 
в тій аварії. Журналісти з’ясували, 
що насправді особистою охоро-
ною Януковича керував громадя-
нин Росії Олександр Заневський. 
У ЗМІ його називали креатурою 
старшого президентського сина 
Олександра. Від 22 березня 2010 
року Заневський значився радни-
ком глави держави.

Після скандалу офіційним 
керівником охорони Віктора 
Януковича став заступник на-
чальника УДО Костянтин Коб-
зар. Сам начальник УДО, тобто 
Ігор Калінін, у ЗМІ ніколи цієї 

теми не коментував. Але скан-
дали довкола його відомства не 
вщухали. Так, у червні 2010 року 
набув резонансу конфлікт між 
журналістом телеканалу СТБ 
Сергієм Андрушком та одним 
із президентських охоронців. 
Останній, прийнявши мікрофон 
за «вибухонебезпечний пред-
мет», заламав репортерові руки 
й кинув його на землю.

У позові до УДО журналіс-
тові в судах відмовили. Утім, ім’я 
Калініна дивним чином узагалі 
не виринало в ЗМІ. І хоча відтоді 
скарги на охоронців Януковича 
не припиняються (так, торік у 
квітні охорона перешкоджала 
пресі знімати президентський 
кортеж, а 6 грудня журналістів, 
що прибули в Донецьк висвітлю-
вати візит лідера держави на 
Єнакіївський метзавод, піддали 
безпрецедентному огляду ще в 
аеропорту), особа Ігоря Калініна 
лишалась невідомою широкому 

загалові аж до його останнього 
призначення.

ПеРСПеКТиВи
Непублічність, певно, природна 
для генералів спецслужб. Але ті 
факти з життя Калініна, що 
стали відомі публіці, таки дають 
змогу робити певні прогнози 
щодо його діяльності на посту 
голови СБУ.

Призначення стало черговим 
і цілком очікуваним кроком до 
посилення позицій «сім’ї». Це 
підтверджують і коментатори з 
числа його колишніх колег. «Те, 
що президент призначив голо-
вою СБУ начальника особистої 
охорони, для аналітиків говорить 
усе. Це людина, яка віддана пре-
зиденту, президент їй довіряє, 
звідси треба й висновки робити», 
– сказав Тижню екс-заступник 
голови СБУ Олександр Скіпаль-
ський. Інше джерело з досвідом 
роботи в органах безпеки уточ-
нює, що «жодного помітного біз-
несу в нього не було... Таким чи-
ном, Калінін буде цілком відда-
ний людині, яка його призна-
чила, тобто президентові».

Цікаво, що новий очільник 
СБУ перебував на провідних по-

зиціях в елітному підрозділі 
«Альфа» під час Помаранчевої 
революції і відразу після зміни 
влади пішов у відставку. Його 
повернення на важливі для без-
пеки президента посади в ни-
нішніх умовах може свідчити 
про те, що в критичні моменти 
листопада – грудня 2004 року 
він демонстрував послідовну 
відданість Вікторові Януковичу. 
А відтак може виявитися цінним 
для влади під час непростих 
парламентських виборів 2012 
року й відразу після них.

Водночас призначення Калі-
ніна може призвести й до зрос-
тання впливу російських спец-
служб на розвиток ситуації в 
Україні. Якщо раніше Хорош-
ковський заявляв лише про 
«спільне чекістське минуле» 
СБУ із ФСБ Росії, то відтепер у 
них може з’явитися ще й спільне 
майбутнє (тоді як у більшості 
європейських країн колишнього 
соцтабору відповідні структури, 
навпаки, відмовляються від 
того, щоб їх очолювали люди, 
виховані в традиціях КДБ).

Власне, й досвід протидії 
іноземним спецопераціям, на-
бутий Калініним у КДБ, стосу-
вався саме боротьби із Захо-
дом, тоді як нині загрози де-
далі частіше виникають зі 
Сходу (перманентні торго-
вельні й газові війни з Росією, 
енергетична залежність від неї, 
недвозначні антиукраїнські за-
яви тамтешніх політиків, під-
тримка сепаратистських рухів, 
присутність вій  ськ РФ у Криму 
тощо). Чи буде здатна протиді-
яти їм спецслужба під орудою 
очільника з кадебешним мину-
лим, і наскіль  ки ефективно? А 
відтак чи не виявляться спря-
мованими зусил  ля СБУ насам-
перед на протидію «втручанню 
Заходу» у внутрішньополі-
тичні процеси в Україні, в тіс-
ній взаємодії зі спецслужбою 
«братньої країни» й на ос нові 
досвіду, нею апробованого?

У будь-якому випадку при-
значення нового голови СБУ не 
варто розглядати лише як реф-
лексію на зміну місця роботи ін-
шим цінним для президента 
«кадром» – Валерієм Хорошков-
ським. Із погляду інтересів 
«сім’ї», в нинішніх умовах при-
вести на посаду керівника спец-
служби потрібну й в ідеалі більш 
лояльну фігуру – цілком само-
достатня мета. 
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1 
лютого 2012 року Віктор 
Янукович затвердив своїм 
указом Стратегію держав-
ної кадрової політики на 

2012–2020 роки. Цей документ 
передбачає утворення й форму-
вання Президентського кадро-
вого резерву «Нова еліта нації» 
з метою залучення найбільш 
обдарованих громадян України 
до впровадження в країні еко-
номічних реформ, забезпечен-
 ня їхньої підготовки до роботи 
у пріоритетних сферах держав-
ного управління.

ФАВОРиТиЗМ 
ТА НеКОМПеТеНТНІСТь
В Україні вже давно йдеться 
про заблокованість «соціаль-
них ліфтів» у політико-управ -
лін  ській сфері, тобто тих кана-
лів, через які кожен громадя-
нин завдяки своїм знанням і 
вмінням отримує реальну мож-
ливість увійти в управлінську  
й політичну еліту (те, що іно-   

ді називають істеблішментом) 
дер  жави.

Якщо проаналізувати склад 
управлінських кадрів України 
(до прикладу, персональний 
ск лад Кабміну, керівництва мі-
ністерств, державних служб, 
аген тств, держадміністрацій), 
побачимо, що серед них є оди-
ниці (за нашими підрахунками 
не більш ніж 5–8%), котрих 
можна вважати такими, що до-
сягли свого статусу за рахунок 
процедур об’єктивного оціню-
вання вмінь, навичок, досвіду 
роботи.

ЧОМУ ТАК?
По-перше, всі управлінські по-
сади, які становлять відповідну 
еліту, згідно з чинним законо-
давством, обіймають лише за 
одноосібним (абсолютно су б’єк -
тивним) рішенням президента. 
Для призначення не потрібно 
ані досвіду роботи, ані спеціалі-
зованої освіти.

По-друге, спеціалізована ус -
та   нова з підготовки державних 
службовців і підвищен  ня їхньої 
кваліфікації – НАДУ при пре-
зидентові України – не має на-
лежного статусу авторитетного 
інституту з підготовки управ-
лінців.

По-третє, внаслідок зрощен-
 ня бізнесу і влади на сьогодні 
основними чинниками кадро-
вого добору на керівні управлін-
ські посади є належність до пев-
ного бізнес-середовища, осо-
бисті стосунки, лобіювання пред -
ставників кланів, особиста від-
даність тощо.

Крім того, невелику частку 
в процесі формування вищих 
керівних кадрів має партійно-
квотний принцип. Наприклад, 
призначення на посади за кво-
тами партнерів Партії регіонів 
по парламентській коаліції – 
Народної партії Литвина і Ком-
партії. Зокрема, екс-голова 
Державної комісії з регулю-

БеЗ еЛІТи
Нові кадрові ініціативи влади виявилися черговою порцією 
«реформаторського» піару, а не реальним кроком до оновлення еліти

ФейС-КОНТРОЛь 

У 
свідомості багатьох українців гли-
боко вкорінилася думка, що нова 
політична еліта має постати зі змі-
ною поколінь. Проте за 20 років 

української незалежності молодих облич 
серед політиків і чиновників високого 
штибу не побільшало. Середній вік укра-
їнського можновладця сягає 50 років. Ті 
ж нечисленні представники молодшої 
генерації, які потрапляють до кола полі-
тиків першого ешелону, і на високих по-
садах своїм успіхам мають завдячувати 
насамперед не винятковим талантам і 
професіоналізму, а впливовим родичам 
чи друзям. Український непотизм має 
свої особливості. На державні посаді 
просувають не лише синів, доньок і небо-
жів, а й їхніх друзів, а також кумів, коха-
нок, водіїв, кухарок тощо. Ще одна ве-
лика категорія «нових облич нової 
еліти» – пристосуванці, які у різний спо-
сіб знаходять можливості потрапити до 
політсили, що при владі (див. «У по
трібному місці в потрібний час»). 

Автор:  
Аліна 

Пастухова

ВІКТОР ЯНУКОВиЧ-МОЛОДший, 
30 років
Син президента розпочав політичну 
кар’єру ще 2006 року. Тоді Янукович-
молодший був уперше обраний депутатом 
Верховної Ради за списком Партії регіонів, 
де йшов під № 90. З 2006-го обіймає по-
саду голови підкомітету з питань автомо-
більного транспорту в парламентському ко-
мітеті з питань транспорту і зв’язку. Нардеп 
справді добре знається на транспорті. Його 
хобі – автоперегони. Влітку 2011-го разом 
із 200 іншими власниками джипів влашту-
вав гонки у Поліському та Рівненському за-
повідниках, а також у Шацькому націо-
нальному парку, попри застереження еко-
логів. За кілька років до цього, точніше 
2005-го, сайт «Інтернет-репортер» опублі-
кував доволі довгий список дорогих автівок 
(вартістю щонайменше $60 тис. кожна), 
якими на той час користувався Янукович-
молодший. За час роботи в Раді більше 
запам’ятався не законодавчими ініціати-
вами (є співавтором дев’яти законопроек-
тів), а вмінням голосувати за чотирьох.

Діти партноменклатури  
(«залатая маладьож»), вибране

Автор:  
Андрій 
Скумін
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вання ринків фінансових по-
слуг Василь Волга, який пере-
буває під слідством, ішов за 
квотою КПУ.

ВиТОКи ХВОРОБи
Проблема формування управ-
лінської еліти є ровесницею від-
родженої незалежності, оскіль-
 ки перші кроки державності 
Україна робила зі старою кому-
ністичною елітою, вихованою в 
обкомах, райкомах і вищих пар-
тійних школах. До кінця 1990-х 
більш ніж половину управлін-
ських посад обіймали представ-
ники старої партійної номен-
клатури.

Саме остання охопила всі 
ключові управлінські посади в 
новоствореній незалежній кра-
їні починаючи від президента й 
закінчуючи його представни-
ками в областях та районах. 
Щоправда, зазнавши певного 
переформатування – посили-
лася роль так званого черво-
ного директорату, якому часто 
були глибоко чужими націо-
нальні й державні цінності, 
ринкове мислення й демокра-
тичні алгоритми ведення дер-
жавної політики.

Представники цієї нової-ста-
рої еліти забезпечували під-
тримку «родинної пам’яті», про-
тегуючи призначення своїх ді-
тей. Наслідок цього процесу спо-

стерігаємо до сьогодні, коли діти 
високопосадовців дістають по-
сади із перспективою швидкого 
зростання або з доступом до 
розподілу бюджетних коштів.

ОНОВЛеННЯ  
Чи АСиМІЛЯЦІЯ?
У перші роки незалежності були 
здійснені спроби створення ка-
налів оновлення еліти. Зокрема, 
локальним виявом цієї тенден-
ції стало спрямування представ-
ників Народного руху до органів 
державної влади. Як приклад, у 
частині областей саме за реко-
мендацією рухівських організа-
цій заміщували посади заступ-

ників голів обласних державних 
адміністрацій з питань гумані-
тарної політики. Проте жоден 
керівник області, керівник фін -
управління за такою квотою 
призначений не був.

Ще одним «соціальним 
ліфтом» стали обрані на по-
чатку 1990-х органи місцевого 
самоврядування, насамперед 
облас  ні ради, міськради облас-

них центрів. Їх виконкоми тоді 
входили в систему виконавчої 
вла  ди держави, тому обрані го-
лови рад, котрі також очолю-
вали виконкоми, автоматично 
були включені в нову управлін-
ську еліту. До прикладу, голо-
вою Львівської облради і її ви-
конавчого комітету був В’я  че -
слав Чорновіл, головою львів-
ської міськради – Василь Куй-
біда, Тернопільсь  кої – В’ячеслав 
Негода.

Свою роль у поповненні 
управ  лінської еліти новими об-
личчями у 1990-х відіграла й 
ВР: представники опозиційного 
об’єднання «Народна рада» піс-
 ля здобуття незалежності діс-
тали доступ до посад у виконав-
чій владі. Та все-таки цей про-
цес оновлення еліти масовим 
назвати важко, до того ж він був 
нормований, дозований і керо-
ваний, та й самі призначенці не 
поспішали привносити до істе-
блішменту нові стандарти. 
Радше приймали поширені там 
совкові правила і здебільшого 
грали за ними.

Водночас саме через Вер  хов-
 ну Раду в управлінські еліти 
«в’їхав» і вітчизняний бізнес. З 
перетворенням України на олі-
гархічну економіку відбувалося 
не тільки підминання товстосу-
мами «червоних директорів» 
(керівників радянських великих 

АРТеМ ПшОНКА, 
35 років
Народний депутат V і VI скликань від ПР, 
син генерального прокурора Віктора 
Пшонки. До приходу в політику будував 
кар’єру в органах прокуратури. У 2005-му 
дослужився до посади старшого поміч-
ника прокурора Кіровського району Доне-
цька. У 2006-му на час обрання до Верхов-
ної Ради обіймав посаду заступника про-
курора Горлівки Донецької області.

ОЛьГА ДЖАРТи, 
23 роки
Молодша донька 
покійного прем’є-
 ра Криму Василя 
Джарти  у свої 23 
вже обіймає по-
саду заступника 
начальника Київ-
ської обласної 
митниці. Джарти 
закінчила юридич-
ний факультет До-
нецького націо-
нального універси-
тету у 2010 році. 
За свою коротку 
кар’єру на держ-
службі встигла по-
бувати в епіцентрі 
скандалу. За вер-
сією газети «Се-
годня», у Bentley, 
який 10 листопада 
протаранив вісім 
автівок на Хреща-
тику, сиділа саме 
вона.

ВІКТОРІЯ ДЖАРТи, 
31 рік
Старша сестра Ольги 
Джарти завдяки впливо-
вому батькові зробила 
стрімку кар’єру судді. 
Працювала в Господар-
ському суді Донецької 
області, де була призна-
чена на посаду спеціа-
ліста ІІ категорії. Згодом 
переведена на посаду 
помічника судді. З 
грудня 2002-го – поміч-
ник першого заступника 
голови Донецького апе-
ляційного господар-
ського суду. У 2008 році 
Вікторія Джарти стала 
суддею Господарського 
суду Донецької області. 
8 квітня 2010 року була 
переведена на посаду 
судді Господарського 
суду Києва, а вже у травні 
2011-го стала заступни-
ком голови Господар-
ського суду Києва.

ПОЛОВиНУ УПРАВЛІНСьКиХ 
ПОСАД ОБІйМАЮТь 
ПРеДСТАВНиКи  
СТАРОї ПАРТІйНОї 
НОМеНКЛАТУРи
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МиКОЛА ГеРМАН (КОРОВІЦиН), 
32 роки
Син радника президента Ганни Герман 
після приходу до влади Віктора Януковича 
був призначений заступником міністра з 
надзвичайних ситуацій Нестора Шуфрича. 
Але після відставки останнього втратив по-
саду. Перш ніж стати заступником міністра, 
Микола Герман працював помічником нар-
депа Тараса Чорновола. Джерела в МНС 
стверджують, що після відставки Шуфрича 
Ганна Герман намагалася вмовити його на-
ступника Віктора Балогу залишити сина у 
міністерстві, проте безуспішно. 

АРТеМ ЩеРБАНь, 
37 років
Народний депутат від Партії 
регіонів, син скандально відо-
мого екс-губернатора Сумської 
та Донецької областей Воло-
димира Щербаня. Подейку-
ють, що Артем є одним із ліп-
ших друзів меншого сина пре-
зидента Януковича Віктора. 
Кар’єру в політиці Щербань-
молодший розпочав 2004-го. 
Тоді він був обраний депута-
том Донецької обласної ради. 
А вже за два роки Щербань по-
трапив до парламенту за спис-
ком ПР. Євген Щербань – по-
стійний герой глянцевих жур-
налів, які зазвичай висвітлю-
ють його участь в гламурних 
вечірках, амурні пригоди та 
дорогі покупки. За даними 
ЗМІ, є власником чотирьох ав-
томобілів VIP-класу вартістю 
не менше ніж $70 тис. кожна. В 
інтерв’ю Щербань-молодший 
полюбляє похизуватися своїми 
знаннями жіночих душ. 

підприємств), а й формування 
бізнесових груп навколо осно-
вних гравців (пізніше їх стали 
називати «фі  нансово-про  мис  ло -
вими», «бізнес-адмі  ні стра  тив     -
ними» чи на  віть «олі  гар хіч  но-
по  літични    ми» гру  па  ми). Пред-
ставники цих спільнот також 
пішли до парламенту – відстою-
вати інтереси відповідного біз-
несу. Особливо це було поміт-
ним у скликанні 1998–2002 ро-
ків (знаковими «новоприбуль-   
ця  ми» стали Інна Богословська, 
Валерій Хорошковський, Василь 
Хмельницький).

Більшість представників 
ці  єї бізнес-еліти поділяли мо-
сквоцентричне світобачення 
(походили зазвичай зі східних 
та південно-східних регіонів, 
де зосереджувалися найбільші 
виробничі потужності й роз-
вивався їхній бізнес, пере-
важно побудований на співп-
раці з олігархами чи їх «обслу-
 говуван  ні»). Утім, вони також 
мали досить прагматичне 
ставлення до української неза-
лежності, вбачаючи в ній, зо-
крема, гарантії безпеки від по-
глинання потуж  ніши  ми росій-
ськими грав  ця  ми. Однак ці ді-
ячі були зорієнтовані на лобі-
ювання власних економічних 
інтересів через інститу  ти вла-
 ди в «найшвидший» спосіб, 
тоб то тіньовий і корупційний.
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ЄВГеН ГОЛОВІН, 
31 рік
Син голови Конститу-
ційного Суду Анато-
лія Головіна. З квітня 
2010-го є заступни-
ком голови Київської 
облдержадміністра-
ції. До призначення 
на цю посаду досві-
 ду роботи на держслужбі не мав (був ди-
ректором ТОВ «Укрбуд-1»).

МАКСиМ МеЛьНиК, 
22 роки
Син нардепа від ПР Петра Мельника, який 
також керує Податковою академією в Ір-
пені, попри брак досвіду, намагається як-

найкраще прислу-
житися державі, по-
заяк одночасно він 
є депутатом Київ-
ської обласної ради 
і до того ж працює в 
департаменті забез-
печення діяльності 
голови Державної 
митної служби.

ЮЛІЯ СІГАЛ, 
21 рік
Юна дочка перебіжчика з БЮТ Євгена Сі-
гала також вже є депутатом Київської обл-
ради.  Обиралася Сігал за списком Партії 
регіонів, хоча на той час батько ще не був 
виключений із БЮТ. У Київській облраді 
очолила постійну комісію з питань агро-
промислового розвитку. Прикметно, що у 
сфері інтересів її батька перебуває  аграр-
ний бізнес. Євген Сігал є почесним прези-
дентом та співзасновником компанії 
«Комплекс Агромарс» (Київська область, 
ТМ «Гаврилівські курчата»).

СеРГІй  
АРБУЗОВ, 
36 років
Із грудня 2010 
року очолює На-
ціональний банк 
України. Сергія 
Арбузова вважа-
ють близьким до 
старшого сина 
президента 
Олександра Яну-
ковича. У травні 2010-го уряд призначив 
його головою наглядової ради державного 
Укрексімбанку. До цього Арбузов обіймав 
посаду голови правління донецького Укрбіз-
несбанку. За повідомленнями ЗМІ, Укрбіз-
несбанк тісно пов’язаний із інтересами стар-
шого сина Віктора Януковича. У цьому банку 
був відкритий рахунок компанії «Медінвест-
трейд», на користь якої з держвласності 
була виведена резиденція Межигір’я. Але 
вважається, що стрімкій кар’єрі банкіра Сер-
гій Арбузов має завдячувати своїй матері 
Валентині, яка є давнім другом родини ни-
нішнього глави держави, вона ж є головою 
правління Всеукраїнського банку розвитку, 
який контролює старший син президента. 

Уже з перших років незалеж-
ності відчувалася слабкість ка-
дрової політики. До прикладу, 
депутатам перших скликань Вер-
ховної Ради довелося формувати 
законодавство нової держави; як 
наслідок, значна їх частина за-
кінчували свої скликання з дуже 
високим фаховим рівнем. Але на-
лежного застосування десятки 
інших висококласних фахів  ців 
поза межами парламенту на дер-
жавній служ  бі своїм знанням та 
досвіду не знайшли.

Здібну молодь також зде-
більшого до держслужби не за-
лучали: на нових консервативно 
налаштовані посадовці диви-
лися з підозрою; тим більше що 
«перспективні» крісла заповню-
валися їхніми-таки нащадками і 
знайомими. Спеціального ор-
гану, який провадив би нову ка-
дрову політику, не було. Підбір 
кадрів розглядали – і великою 
мірою досі розглядають – в 
Україні як технічний процес за-
повнення клітинок штатного 
розпису або призначення на 
«хлібні» посади своїх людей, а 
не як один зі способів прове-
дення політики – свідомої зміни 
якості управ  ління.

Поряд із цим у 1990-х розпо-
чалися спроби цільового вихо-
вання управлінської еліти. 
Проте створений при Кабінеті 
Міністрів України Інститут дер-

жавного управління й місце-
вого самоврядування, який 
1995 ро  ку перетворили на Укра-
їнську (пізніше Національну) 
академію державного управ-
ління при президентові, так і не 
став кузнею керівних кадрів.

По-перше, методи  ки викла-
дання були заслабкими для 
підготовки фахівців у сфері 
управління. По-друге, онов-
лення управлінських еліт за ра-
хунок випускників НАДУ могло 
б відбуватися лише у випадку 
гарантованого обійняття ними 
вищої посади по закінченні 
академії. Утім, статусом випус-
кники НАДУ при президентові 
України майже не відрізнялися 
від тих, хто одержав диплом 
звичайного вишу. Понад те, 
траплялися непоодинокі ви-
падки, коли випускник не міг 
повернутися навіть на попере-
днє місце служ  би. По-третє, 
призначення на всі керівні по-
сади в органах державної влади 
було віднесено прямо чи опосе-
редковано до ком  петенції пре-
зидента без будь-яких випробу-
вальних процедур. Конкурсну 
процедуру застосовували (й за-
стосовують) виключно до адмі-
ністративних службовців (тре-
тьої–сьомої категорії), решту 
посад обіймають на підставі во-
льового рішення президента чи 
іншого інституту влади.

ОЛІГАРХІЧНА КЛІЄНТеЛА
Циркуляція еліт була суттєво 
пригальмована у другий куч-
мівський термін, коли в Укра-
їні повністю утвердилася олі-
гархічна модель прийняття 
державних рішень. Від кінця 
1990-х більшість з них були 
пов’язані з балансуванням ін-
тересів кількох конкуруючих у 
політиці кланів: Суркіса – 
Медведчука, Пінчука та доне-
цької групи, які лобіювали по-
зиції великого бізнесу і спри-
яли призначенням на впливові 
посади «своїх» людей та їхніх 
нащадків.

Декларації помаранчевих 
про розділення бізнесу і влади, 
яке мало б дати поштовх якісній 
зміні істеблішменту, здебільшого 
залишилися на папері. Зокрема, 
й через те, що великий бізнес у 
їхній команді також був пред-
ставлений дуже широко (варто 
згадати, наприклад, Третьякова, 
Порошенка, Червоненка, Жва-
нію та інших з оточення 
Ющенка, а потім олігархів, які 
«здавались у полон» до БЮТ).

По суті, лідери Майдану ви-
явилися з того самого совкового 
тіста, що і їхні опоненти. 2005 
року було звільнено з держ-
служби понад 19 тис. осіб (трохи 
менше ніж 10% загальної чи-
сельності держслужбовців, 
яких приблизно 270 тис.). Од-
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ОЛеСь ДОВГий, 
31 рік
Син нардепа IV–VI скликань від НУ–НС Ста-
ніслава Довгого до Київради потрапив у 
складі «молодої команди» Леоніда Черно-
вецького. Чинною на той час промерською 
більшістю був обраний секретарем Київ-
ради, з його легкої руки проголосовано чи-
мало скандальних рішень щодо столичної 
землі. Після «взяття» Києва регіоналами і 
втрати Черновецьким впливу у столиці 
Довгого усунули з посади. Але він і далі  
шукає шляхи, як залишитися в політичній 
еліті, зокрема, налагоджуючи нові родинні 
зв’язки. У листопаді 2010-го одружився з 
дочкою народного депутата від ПР Ірини 

Горіної Катери-
ною. Активно го-
тується до парла-
ментських вибо-
рів, перейнявши 
від колишнього 
патрона його  
методи задо-
брювання елек-
торату (див. 
Тиждень, 
№ 4/2012).

ОЛеКСАНДР КЛиМеНКО, 
31 рік

Уродженець 
Донецька, з 
листопада 
2011-го очо-
лює Дер-
жавну подат-
кову службу. 
Клименка 
вважають 
близьким до 
старшого 
сина прези-
дента Олек-
сандра. 
Після об-
рання прези-

дентом Януковича Клименко став швидко 
просуватися по службі. Із травня 2010 
року він є першим заступником голови 
Державної податкової адміністрації у До-
нецькій області. З вересня 2010-го – го-
лова ДПА в Донецькій області. З 18 лютого 
2011-го – заступник голови ДПС України. 
Подейкують, що саме дружба з україн-
ською сім’єю номер один допомогла Кли-
менкові очолити податкову. 

У потрібному місці  
в потрібний час, вибране

ВЛАДиСЛАВ КАСьКІВ, 
39 років
Позаштатний радник міні-
стра економіки у 2000-му, 
один із активістів Пома-
ранчевої революції, коор-
динатор громадянської 
кампанії «Пора», член ро-
бочої групи з організації 
акцій, спрямованих на за-
хист волевиявлення на 
президентських виборах 2004-го, радник 
президента Віктора Ющенка, народний депу-
тат від НУ – НС, голова Держагентства з інвес-
тицій та управління нацпроектами за прези-
дента Віктора Януковича… Владні команди 
змінюються, але талант знаходити спільну 
мову з будь-ким допомагає Каськіву залиша-
тися на політичному Олімпі за будь-яких об-
ставин. На думку більшості експертів, ефек-
тивність роботи Держагентства відтоді, як його 
очолив Каськів, майже нульова (див. стор. 22). 
Тим не менш, на відміну від більшості пере-
біжчиків, від яких регіонали давно позбави-
лися, Каськів досі на плаву.

нак на їхнє місце прийшли най-
частіше не кращі, а лише «свої» 
для нових можновладців.

Анонсоване залучення до 
управління державою (в ор-
гани влади) молодих людей, 
які здобули освіту в західних 
навчальних закладах, також не 
спрацювало. По-перше, так і не 
було знайдено конкретних ме-
ханізмів їхнього залучення на 
державну службу; по-друге, за-
лишилося невирішеним пи-
тання мотивації таких управ-
лінців (зрозуміло, що випус-
кник Гарварда не міг погоди-
тися на зар  плату в $500–1000).

А найголовніше – способів 
вирішити ці наперед відомі 
проблеми ніхто особливо не 
шукав. Відтак ті, хто потрапив 
до держслужби на хвилі Пома-
ранчевої революції з бажанням 
змінити ситуацію, опинялись у 
меншості, а їхні ініціативи на-
штовхувалися на відписки «не 
на часі» чи «потребує додатко-
вого опрацювання».

ЧеРГОВА ІМІТАЦІЯ…
Сповна скориставшись із поми-
лок помаранчевих, після повер-
нення до влади нинішні лідери 
країни перетворюють реформи 
на піар-заходи. Це стосується й 
реформи управління, зокрема 
«створення нової еліти». Але 
ідея Президентського кадро-

вого резерву породжує біль  ше 
запитань, ніж відповідей.

Насамперед чому він «пре-
зидентський»? Якщо це резерв 
тих посад, на які здійснює при-
значення президент України, 
то він уже існує. Понад те, спе-
ціальна процедура його фор-
мування була встановлена ще 
за п’ять років до Стратегії ка-
дрової політики. Постановою 
Кабінету Міністрів України від 
21 лютого 2007 року № 272 пе-
редбачено порядок формуван-
 ня кадрового резерву на по-
сади першої–третьої категорій 
державної служби, призна-
чення на які здійснюються або 
погоджують  ся президентом та 
урядом України.

Якщо ж це резерв усіх держав-
них службовців (що є менш логіч-
ним, адже президент більшість з 
них не призначає на посади), то й 
такий резерв на сьогодні вже 
створений. Кадровий резерв фор-
мується на решту посад держав-
них службовців із розрахунку по 
два резервісти на одне місце.

До того ж, як показав досвід 
функціонування двох резервів, їх -
ня ефективність критично низька.

Не витримує жодної кри-
тики і сам «контент» ідеї «Нової 
еліти нації». Як можна судити з 
пілотного проекту Президент-
ського кадрового резерву, який 
утілює Адміністрація, такий ре-

зерв жодним чином не вплине 
на виховання кадрів «для реалі-
зації реформ».

За відкритою інформацією 
Адміністрації президента, Про-
грама включає такі етапи:  
1) курс «Підготовка лідерів у 
державному секторі» (вісім 

днів); 2) семінари з підготовки 
до роботи в державному секторі 
(8–10 днів); 3) працевлашту-
вання в державному секторі. 
Якщо це і є президентський ка-
дровий резерв «Нова еліта на-
ції», то в нації перспектив бути з 
новою елітою небагато. Вихо-
вати за три тижні стажування 
службовця (не кажучи про ке-
рівника органу) – це нонсенс.

Тому, коли сьогодні в Стра-
тегії з’являється така претен-
зійна ініціатива, логічне заува-
ження: для чого створювати ще 
один кадровий резерв, чому 
влада не вдосконалює наявний 
інститут резерву? Зауважмо: мі-
сяць тому, 10 січня 2012 року, 
президент Янукович підписав 
новий закон про державну 
службу, яким узагалі ліквідував 

ЧеРеЗ ВеРХОВНУ РАДУ 
В УПРАВЛІНСьКІ еЛІТи 
«В’їХАВ» І ВІТЧиЗНЯНий 
БІЗНеС
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ЮРІй ПАВЛеНКО, 
36 років
Один із представників помаранчевої 
команди розпочав політичну кар’єру 
ще у 19 років, ставши депутатом Хар-
ківської районної ради Києва. За пре-
зидентства Ющенка обіймав посаду 
міністра з питань сім’ї, молоді та 
спорту. Після приходу до влади Ві-

ктора Януковича вирішив не залишатися в опозиції: з літа 
2011-го обіймає посаду уповноваженого президента з 
прав дитини.

ВАЛеРІй ПиСАРеНКО, 
31 рік
Випускник Академії адвокатури 
до Верховної Ради вперше по-
трапив за списком БЮТ 2006 
року. Але у вересні 2010-го був 
виключений з фракції білосер-
дечних за синхронне голосу-
вання з провладною парламент-
ською більшістю. Писаренка за-
раховують до так званої групи 
впливу Андрія Портнова, екс-
бютівця, який у 2010-му пого-
дився працювати в Адміністрації 
президента Януковича.

МиКОЛА ЛеВЧеНКО, 
33 роки

Регіонал, з 2004 року обі-
ймає посаду секретаря Доне-
цької міськради. Трудову ді-
яльність розпочав 2001-го як 
учитель історії в школі, протя-
гом 2003–2004-го працював 
начальником відділу зв’язків 
із громадськістю в Донецькій 
міськраді. «Прославився» 
українофобськими вислов-
люваннями. За це, мабуть, і 
тримають? 

ІРиНА БеРеЖНА, 
35 років
Вперше була 
обрана на-
родним де-
путатом 
2007-го під 
№ 151 у 
списку ПР. У 
2009-му 
отримала 
нагороду 
всеукраїн-
ського рей-
тингу «Лю-
дина року» у 
номінації 
«Нова гене-
рація року». 
Хоча широ-
кому загалу відома лише як нотаріус по-
пулярного шоу «Танці з зірками» на теле-
каналі «1+1» та як палка любителька до-
рогого одягу, аксесуарів і годинників, про 
що свідчать численні фотосесії у глянце-
вих журналах з гламурних вечірок за її 
участю.

Особливий випадок, вибране 

кадровий резерв у органах 
влади від 1 січня 2013 року.

ЩО РОБиТи?
Насправді не потрібно вигаду-
вати велосипед. На сьогодні іс-
нує світова практика підго-
товки управлінських кадрів, 
яку можна і треба використову-
вати. Щоб одержати фахівців, 
які здатні були б реалізувати 
програму реформ, здійснити 
модернізацію управління, тре-
 ба повністю змінювати підходи 
до кадрової політики.

Насамперед необхідно за-
провадити прозорі процедури 
під час приходу на вищі управ-
лінські посади, встановити ви-
моги до їх обіймання в частині 
освіти й досвіду керівної роботи.

Наступним кроком має ста-   
ти реформування Національної 
академії державного управління 
при президентові України, де 
наразі дипломи видають усім 
поголовно й рівень спеціальних 
знань слухачів невисокий. Але 
це має бути реформування не у 
спосіб перетворення академії на 
великий тренінговий центр (як 
дехто сьогодні пропонує), а че-
рез наслідування досвіду євро-
пейських, канадської та інших 
шкіл підготовки управлінців.

Як приклад, Національна 
шко  ла адміністрації при пре- 
м’єр-міністрові Франції (ЕНА) – 

один зі світових лідерів у підго-
товці кадрів для вищих органів 
влади. Дворічний курс у ній 
включає, крім навчання, майже 
чотири місяці стажування. Фак-
тично випускник ЕНА по закін-
ченні володіє повним баченням 
управлінського процесу і здатен 
брати участь в ухваленні най-
складніших рішень. Дуже пози-
тивним є також досвід функціо-
нування Федеральної вищої шко-
 ли державного і муніципального 
управління Німеччини чи Канад-   
ської школи державного управ-
ління, де теоретичні заняття по-

єднуються з кількамісячним ста-
жуванням випускників.

Звичайно, й ідею кадрового 
резерву відкидати не варто. Але 
кадровий резерв на вищі керівні 
посади повинен передбачати 
прозорий відбір (через скла-
дання іспиту-тесту), має бути за-
безпечено систему підвищення 
компетентності «резервістів»: 
ротацію кадрів, стажування, са-
моосвіту й інші форми роботи.

Водночас, якщо відбувається 
стажування за кордоном, угоди 

про це слід укладати з органами 
влади зарубіжних країн – щодо 
набуття практичного досвіду ре-
зервістами на конкретних поса-
дах, а не «стажування» у вигляді 
кількаденного лекційного курсу 
чи семінару.

У країні справді є актуаль-
ним питання стратегічного пла-
нування державної кадрової по-
літики, зокрема й у частині ка-
дрового забезпечення органів 
державної влади. Є потреба фор-
мування нової державницької 
управлінської еліти, здатної усві-
домлювати національні інтереси 
і брати на себе відповідальність 
за їх реалізацію. Щоб вона була 
готова не лише приймати во-
льові рішення, а й ефективно на-
давати управлінські послуги.

Але люди, які беруться за такі 
амбітні цілі, як оновлення націо-
нальної управлінської еліти, ма-
ють вірити в те, що роблять, а не 
створювати ілюзію видимого. 
Громадянину не потрібні доку-
менти для документів, стратегій 
для стратегій, потрібен результат. 
Тому, коли влада робить шумні 
заяви про Президентський ка-
дровий резерв, вона повинна 
чітко розуміти, що це не має ні-
чого спільного з піаром. Це не імі-
джевий проект, він не може мати 
короткострокового результату. 
Однак є сумніви, що це розуміють 
на Банковій. 

ЛІДеРи МАйДАНУ 
ВиЯВиЛиСЯ З ТОГО САМОГО 
СОВКОВОГО ТІСТА, ЩО І їХНІ 
ОПОНеНТи
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ПРОФАНАЦІЯ? 
Грандіозне 
будівництво 
«Повітряного 
експреса» 
обмежилося 
урочистим 
забиванням 
«срібного 
костиля»

Національні 
проЖекти
Розслідування засвідчило, що наразі 
«національні проекти України» – це 
здебільшого зловживання, прикриті 
порожніми обіцянками

Ч
и не в усіх своїх закордон-
них виступах Віктор Яну-
кович згадує так звані на-
ціональні проекти. На 

Банковій, вочевидь, хочуть по-
казати, що, попри безправ’я і 
тотальну корупцію, в Україну 
хтось таки наважується вкла-
дати гроші. Але через півтора 
року після проголошення цієї 
ідеї-фікс гаранта можна зроби-
 ти висновок: нацпроекти мало 
чим відрізняються від решти 
кроків вітчизняної влади. Їх ха-
рактеризують неефективність, 
порожній піар та збагачення 
вузького кола осіб.

НАПОЛеОНІВСьКІ ПЛАНи
Готуючи матеріал, автор споді-
вався, що більша його частина 
буде присвячена саме реалізації 
національних проектів. Утім, як 
виявилося, у цій царині дослі-
джувати… просто нічого. Ос -
кільки Державне агентство з ін-
вестицій та управління націо-
нальними проектами, очолю-
ване Владиславом Каськівим, 
майже не має тут реальних здо-
бутків. Далі переговорів та прес-
релізів за рік справа особливо не 
зрушила. Ніби на підтвер-
дження цього на сайті відомства 
в розділі «Звітування» з липня 
інформація не оновлюється. 

Наприклад, флагманський 
нацпроект – будівництво тер-
мінала з прийому скрапленого 
газу – ще на етапі розробки 
техніко-економічного обґрун-
тування. Досі невідомо, де його 
спорудять і хто. Доходить до 
смішного. У день, коли Віктор 
Янукович і Владислав Каськів 

на міжнародній конференції 
Invest Kyiv намагалися переко-
нати нечисленних представни-
ків зарубіжного бізнесу вкла-
дати гроші в нацпроекти, го-
лова проекту «LNG-термінал» 
Віталій Дем’я  нюк заявив, що 
будувати вже ніхто не збира-
ється. Натомість влада хоче 
орендувати меншу за потуж-
ністю, але дешевшу плавучу 
LNG-уста  новку. 21 січня енер-
гетичний міністр Юрій Бой  ко 
підтвердив цю інформацію: 
«Можна обійтися і без спору-
дження дорогої інфраструк-
тури та дворічного періоду її 
освоєння». 

Схожа історія і з рештою на-
ціональних проектів. Так, «Від-
критий світ» передбачає ство-
рення мережі 4G-зв’язку та за-
безпечення українських школя-
рів електронними підручни-
ками. Навесні чиновники Держ-
нацпроекту пафосно заявили, 
що в нього хоче інвестувати 
в’єтнамський телекомунікацій-
ний оператор Viettel. Тепер дже-
рела у відомстві кажуть, що 
останній злякався надто висо  - 
кої ціни, яку наші чиновники  
запросили за монополію на 
стандарт 4G. Він розраховував 
на $600 млн, але вітчизняні  
можновладці «викотили» суму 
$2 млрд. Бажання продати ук -
раїнський частотний ресурс яко-
мога дорожче цілком похвальне. 
Але, як виявилося, крім ображе-
них в’єтнамців, нікого з інозем-
них інвесторів він не цікавить. 
Отримавши гарбуза в Україні, 
Viettel швидко вклав гроші й 
уже працює в Мозамбіку. 

Змушений звітувати про  
результати своєї роботи, голо  - 
ва Держнацпроекту нещодавно 

зробив сенсаційну заяву: його 
відомство залучило $450 млн 
інвестицій лише 2011 року. А  
за результатами закордонного 
роуд-шоу нацпроектів будуть 
підписані контракти на $2 млрд.

Цифри вражають. Але Кась-
ків уперто не хоче розповісти 
детальніше про загадкових ін-
весторів, які так прагнуть 
вкласти в Україну мільярди. 

– Ви прозвітували, що осо-
бисто залучили $450 млн інвес-
тицій. Від кого надійшли ці ко-
шти? – цікавлюсь у керівника 
Держнацпроекту.

– Йдеться про національний 
проект «Повітряний експрес», – 
відповів Каськів. – У нас тут є за-
контрактовані угоди. 

– З ким?
– З китайським Ексімбанком.
– Він надає кредит чи вкла-

дає гроші? Це ж різні речі!
– Це кредит не уряду, а 

суб’єкту господарювання. Фак-
тично інвестиція. 

Автор:  
Дмитро Гнап, ТВі
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ПРиЯТеЛІ ТА еКС-
ОДНОПАРТІйЦІ МОЖУТь 
ТІшиТиСЯ ВиГОДОЮ ВІД 
ЗНАйОМСТВА  
ІЗ КАСьКІВиМ

Він забув додати, що $450 млн 
китайського Ексімбанку, які за-
писує собі в здобутки, за угодою 
будуть перераховані для оплати 
робіт китайської ж компанії 
«CMCEC». Кредит (під гарантії 
уряду!) інвесторам із Піднебес-
ної повертатимуть за рахунок 
майбутніх прибутків від «По -
вітряного експреса». Тобто, як  - 
що диво-залізниця виявиться 
збитковою, доведеться потрусити 
держбюджет. 

Інші українські нацпроекти: 
«Доступне житло», «Чисте міс-
 то», «Якісна вода» – також поки 
що лише на папері. Єдиний, чиї 
результати існують у матеріаль-
ному світі, – це «Нове життя», 
мета якого поліпшити умови 
пологів в Україні. Втілюється 
бюджетним коштом. У його 
межах споруджують центри в 
Києві, Кіровограді, Харкові та 
Донецьку. Та навіть цей нацпро-
ект Каськів і компанія колек-
тивними зусиллями не можуть 

довести до пуття. Голова Держ-
нацпроекту багато разів заяв-
ляв: «Планується, що до нового 
року запрацюють чотири пери-
натальні центри!» Але ось він, 
новий рік, і в Головному управ-
лінні охорони здоров’я КМДА 
авторові повідомили, що від-
криття Київського перинаталь-
ного центру відкладається на 
невизначений термін. Напри-
кінці січня замість чотирьох 
свої двері відчинить лише 
один – у Кіровограді.

Тож за півтора року роботи 
керівникові Держнацпроекту 
похвалитися особливо нічим. 
Натомість приятелі та екс-од -
нопартійці можуть тішитися 
вигодою від знайомства із са-
мим Каськівим. 

«ЛЮБІ ДРУЗІ»
Восени навколо згаданого відом-
ства зчинився скандал. Держ-
нацпроект замовив на 12 млн грн 
рекламу в закордонних медіа і на 
13 млн грн в українських. Пі-
кантність ситуації полягала в 
тому, що в обох тендерах брали 
участь тільки дві фірми: ТОВ 
«Космополіт менеджмент» та 
громадська організація «Роз-
май». У першому переміг «Кос-
мополіт», а вже в другому він  по-
ступився місцем своєму «супер-
нику» ГО «Розмай». Компанії, 
користуючись футбольною лек-
сикою, просто «розпасували» 
між собою 25 млн грн. 

Цікаво, що ТОВ «Космополіт 
менеджмент» не має ані офісу, 
ані сайта, ані робочого теле-
фону. Зате його засновником є 
Андрій Матюханов, який 2008 
року балотувався за списками 
«ПОРИ» до Київради. Сам Ма-
тюханов, якого вдалося розшу-
кати, роздратовано відповів, що 
керівництвом фірми не займа-

ється, де розміщений її офіс не 
скаже, але підтвердив, що є її 
єдиним засновником.

Автор ретельніше перевірив 
інформацію про власників зга-
даних компаній. І виявив крім 
Матюханова… цілу низку дру-

зів, колег та однопартійців 
Кась      ківа, яким на тендерах 
Держнацпроекту перепало за-
галом 29 млн грн. 

Зокрема, з’ясувалося, що Ма-
тюханов нині працює в Інституті 
Євро-Атлантичного Співробітни-
цтва (ІЄАС), очолюваному Бори-
сом Тарасюком, а його начальни-
ком є Олег Гаряга, який раніше 
був одним із лідерів київської ор-
ганізації партії «ПОРА» й зна-
йомство з яким визнав і Каськів. 
Понад те, Матюханов і Гаряга по-
єднані спільною участю в ТОВ 
«Бізнес-студія МКС». 

Останній спростував причет-
ність до раптового збагачення 
свого підлеглого. Але прізвище 
Гаряги спливало й далі в цій іс-
торії. 9 листопада минулого року 
відомство Каськіва уклало угоду 
з ТОВ «Вістка» на виготовлення 
поліграфії на 2 млн грн. Зас-   
нов  никами «Вістки» виявилися 
троє людей: Костянтин Євту-
шенко, молодший брат Сергія 
Євтушенка, який очолює один із 
ключових напрямів у Держнац-
проекті – «Єдине інвестиційне 
вікно» (Євтушенко-старший та-
кож свого часу був правою рукою 
Каськіва в партії «ПОРА»); Роман 
Жорін, депутат Васильківської 
райради Київщини від партії 
«УДАР», його керівником по 
фракції є вже згаданий Олег Га-
ряга; Вадим Кастеллі, режисер 
та лінгвіст, якого в медіа нази-
вали особистим перекладачем 
Януковича.

Кастеллі підтвердив, що час 
від часу Адміністрація прези-
дента запрошувала його робити 
переклади для гаранта. Але, 
ймовірно, не тільки завдяки пе-
рекладацькій роботі він увій-
шов до вузького кола перемож-
ців тендерів Держнацпроекту. В 
розмові визнав свою дружбу і 
спільний бізнес із «молодою ко-
мандою» Каськіва. І ось резуль-
тат: заснована Кастеллі гро -
мадська організація «Розмай» 
отримує від згаданого відом-
ства 13 млн грн на… «форму-
вання позитивного ставлення 
до України» у вітчизняних ме-
діа. А 7 листопада останній «до-
вантажили» ще 1,5 млн грн. Під 
час бесіди свої перемоги в тен-
дерах Нацагентства не дуже ві-
домий в рекламних колах Ва-
дим Кастеллі пояснив так: «У 
мене є люди, які прийшли і ска-
зали: «Начальнику, ми збирає-
мося взяти участь у тендері». Я 
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запитав у них: «Про що?» – «Та 
будемо рекламу робити!» – 
«Рек  ламу? Давайте!» 

«А ви знаєте скільки ви гро-
шей виграли? – поцікавився ав-
тор у нього. – 13 млн грн!» 
«Класно! Мені подобається ця 
сума!» – відреагував той.

«Тендери, які проводить на -
ше агентство, мають виключну 
прозорість! – стверджує Вла-
дислав Каськів. – Тому шукати, 
що хтось із кимось знайомий 
через третє коліно, більше 
схоже на інформаційну прово-
кацію». «Брат вашого заступ-
ника виграв у вас тендер, – за-
перечив автор. – Це хіба через 
третє коліно?» «Послухайте, 
звідки я маю знати? – відмах-
нувся той. – Не моя робота ді-
знаватися про це!»

Зрозуміло, що 29 млн грн, які 
дістануться людям, так чи 
інакше пов’язаним із Каські-
вим, – це не мільярди, що освою-
ються в інших галузях наближе-
ними до влади фірмами. Але ци-
нізм ситуації полягає в тому, що 
більшу частину роботи, описаної 
в тендері, ТОВ «Космополіт ме-
неджмент» і ГО «Розмай»… не 
виконали. Звіт Держнацпроекту 
свідчить, що замість масованої 
кампанії в провідних закордон-
них медіа – кілька публікацій у 
бортових журналах авіаліній. За-
мість масштабної реклами на 
українських телеканалах і на біл-
бордах – малопомітні макети в 
кількох часописах.

ОБІЦЯНКи-ЦЯЦЯНКи
Можливо, відомство Каськіва і 
справді навесні покаже підпи-
сані контракти й живих інвес-
торів, які не побоялися вкла-
дати гроші в Україну. Але не ви-
ключено, що озвучені головою 
Держнацпроекту цифри знову 
виявляться далекими від ре-
альності. Як, зокрема, сталося з 
інформаційним ефектом роуд-
шоу інвестиційного потенціалу 
України в Токіо. Каськів па-
фосно назвав цю подію «успі-
хом, що перевершив споді-
вання»: «У нас понад 3,5 тис. 
публікацій у світових медіа». 

Авторові стало цікаво, 
скільки і яких вийшло матеріа-
лів про закордонне турне Кась-
ківа. Але ні американська вер-
сія Google, ні прямий пошук на 
сайтах видань Financial Times, 
Wall Street Journal, The New York 
Times тощо не знаходив жодних 

матеріалів про подорож поса-
довця світовими столицями, 
які, до речі, обійшлися платни-
кам податків у 12 млн грн.

Усе, про що написала про-
відна західна преса за останні 
місяці про Україну, стосується 
переважно або корупції, або ви-
року Тимошенко. Навіть поп-   
ри те, що адвокатська фірма  
«Арцінгер», яка організовувала 
роуд-шоу, отримала з бюджету 
мільйони на «джинсу» за кор-
доном. У цій фірмі так і не пока-
зали переліку публікацій, які 
вони мали розмістити. 

У самому Держагентстві  з 
інвестицій після тривалих су-
перечок надали список статей, 
що ними так вихвалявся Кась-
ків. Яким же було здивування 
автора, коли більша частина з 

них виявилася звичайним пере-
кладом українських матеріалів 
на англомовних версіях вітчиз-
няних ін  тернет-ресурсів. Чи не 
єдина публікація в провідному 
іноземному медіа про україн-
ські нацпроекти – на сайті 
агентства Bloomberg, і йдеться в 
ній про те, що в України немає 
грошей на будівництво LNG-
термінала.

Владислав Каськів планує 
об’їхати наступного року ще 25 
міст світу. Але авторитетний за-

рубіжний інвестор, здається, 
вже зробив свої висновки щодо 
нашої держави. І навряд чи його 
переконають зустрічі чи презен-
тації. Леннарт Дальґрен, колиш-
ній директор всесвітньо відомої 
шведської меблевої компанії 
IKEA, так пояснив, чому його 
фірма досі тут не працює: «Укра-
їна – суцільно корумпована кра-
їна. Я зустрічався і з Кучмою в 
2004 році, і з усіма українськими 
прем’єр-мініст  рами по кілька 
разів, і з Ющенком, коли він став 
президентом, і нещодавно з 
Януковичем. І всі вони заяв-
ляли, що хочуть нам допомогти. 
Але нам не вдалося домовитися. 
Тому що в системі IKEA немає 
коштів на підкуп. Зрозуміло, 
проблема не тільки в президен-
тах чи прем’єрах, а й у місцевих 
чиновниках. Та з якого це дива 
земля в Києві коштувала б 
утричі дорожче, ніж у Москві чи 
Лондоні?»

На фінансування Держнац -
проекту торік бюджетом було 
передбачено 1,15 млрд грн. З 
них лише на утримання чинов-
ників відомства – 31 млн грн, на 
формування позитивного інвес-
тиційного іміджу України – 
47 млн грн. Решта коштів мала 
бути спрямована на втілення 
національних проектів. На-
скільки ефективно вони реалі-
зуються, читач може зробити 
висновки сам. 

Матеріал підготовлено за 
сприяння SCOOP – міжнарод-

ної програми підтримки жур-
налістських розслідувань.

НА ФІНАНСУВАННЯ 
ДеРЖНАЦ  ПРОеКТУ ТОРІК 
БЮДЖеТОМ БУЛО 
ПеРеДБАЧеНО 1,15 МЛРД ГРН

ВЕЛИКІ 
МРІЙНИКИ. 
Владислав 
Каськів планує 
об’їхати 
наступного 
року ще 25 
міст світу, 
щоб таки 
переконати 
непоступли-
вих інвесторів 
у необхідності 
вкладати в 
Україну
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Агресивність Газпрому під час аномальних 
холодів у Європі свідчить про проблеми 
енергетичної імперії Путіна. Але, схоже, Україна 
не зможе скористатися з цього

В умовах сильних морозів, що 
охопили більшість європей-
ських країн, російський га-
зовий монополіст різко 

змен  шив постачання палива 
своїм основним споживачам. 
Найсерйозніший дефіцит від-
чули його партнери в Австрії та 
Словаччині (30%), Італії (24%), а 
також Польщі (8%). Але реакція 
Газпрому на повідомлення про 
скорочення поставок та вимоги 
хоч якось пояснити ситуацію була 
далекою від адекватної. Спочатку 
його речники заперечували сам 
факт. Потім неоригінально стали 
закидати несанкціонований від-
бір газу Україні. А коли обидві 
версії були спростовані, заходи-
лися… звинувачувати Європу. 3 
лютого начальник управління 
структурування контрактів та ці-
ноутворення ТОВ «Газпром екс-
порт» Сєрґєй Комлєв у кулуарах 
Форуму «Росія-2012» заявив, що 
«вони просять більше, ніж ми 
зобов’язані дати». Але наступного 
дня заступник голови правління 
Газпрому Андрєй Круґлов на зу-
стрічі з Путіним був змушений 
визнати, що компанія на кілька 
днів таки обмежувала надхо-
дження газу в Західну Європу до 
10% передбачених контрактом об-
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сягів, але запевнив, що їх уже від-
новлено. Проте європейські дже-
рела цього не підтвердили.

НеСПРОМОЖНий ПАРТНеР
Цьогорічна ситуація вкотре на-
гадала, що РФ хоч і є одним із 
найбільших експортерів блакит-
ного палива, проте частка газу, 
який вона постачає іншим дер-
жавам, становить менше тре-
тини загального видобутку. Від-
так у разі різкого зростання спо-
живання всередині країни, яке 
до того ж часто збігається з ана-
логічними піками в ЄС, виявля-
ється об’єктивно нездатною до 
різкого збільшення експорту. 

За словами голови East 
European Gas Analysis Михайла 
Корчємкіна, добовий видобуток 
Газпрому (1,6 млрд м3) і відбір 
палива з підземних сховищ 
(0,63 млрд м3) останніми днями 
були на піку. Але монополіст не 
в змозі компенсувати змен-
шення традиційного для ньо  го 
в минулі роки реекспорту па-
лива із середньоазійських 
країн, які переорієнтувалися на 
Китай (наприклад, за останні 
п’ять років обсяг закупівель 
туркменського газу Газпромом 
скоротився вчетверо). 

Піку видобутку монополією 
було досягнуто 1993-го, й відтоді 
він постійно падає: у 2003–2008-
му – 547–556 млрд м3 на рік, а в 
2010–2011-му – лише 508–
510 млрд м3. Причина – довго-
тривала тенденція, зумовлена 
вичерпанням старих родовищ і 
браком інвестиційного ресурсу 
для розробки нових. Адже на-
явні кошти спрямовуються пере-
важно на сумнівні з погляду еко-
номічної доцільності проекти, 
що мають насамперед геополі-
тичне підґрунтя. 

Гнучкішими до дедалі біль-
шого попиту європейських країн 
за цих обставин виявилися аль-
тернативні постачальники, які, 
на відміну від РФ, не є великими 
споживачами газу (наприклад, 
Норвегія) та/або розташовані в 
інших кліматичних зонах (Ал-
жир, інші країни Північної Аф-
рики та Перської затоки тощо). 
Зокрема, в італійській Eni пові-
домили про збільшення імпорту 
газу з Алжиру та Північної Єв-
ропи через Швейцарію. 

еНеРГеТиЧНА НеДОІМПеРІЯ
Важливим для України за цих об-
ставин було те, що в ситуації, коли 
споживання блакитного палива в 
країні сягнуло 1 млрд м3 за три 
дні, Газпром укотре продемон-
стрував схильність до вирішення 
суперечливих питань з позиції 
монопольної сили в найкритичні-
ший для партнера момент: Києву 
відмовили в додаткових обсягах 
поставок, безпідставно звинува-
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ГАЗПРОМ ВКОТРе 
ПРОДеМОНСТРУВАВ 
СХиЛьНІСТь ДО ВиРІшеННЯ 
СУПеРеЧЛиВиХ ПиТАНь З 
ПОЗиЦІї МОНОПОЛьНОї СиЛи

тили в несанкціонованому відборі 
газу, паралельно натякнувши єв-
ропейським споживачам на за-
требуваність «Південного пото-
 ку», а на довершення вистави-   
ли рахунок за недоімпортовані за 
контрактом у січні 800 млн м3 на 
суму $330 млн. 

Енергетичні експерти пере-
конані, що чергова дискредита-
ція України перед потенційними 
партнерами в ЄС, намагання 
штучно створити кризову ситуа-
цію в нашій енергетиці – еле-
менти великої політичної гри 
Кремля, який у такий спосіб по-
силює тиск на офіційний Київ.  

Зрозумілі й мотиви риторики 
російського керівництва щодо 
проблем газопостачання до Єв-
ропи. Зрештою, у Москві їх і не 
приховують. Владімір Путін, зо-
крема, заявив, що ЄС має адресу-
вати свої запитання тим, хто 
впродовж останніх років висту-
пав за диверсифікацію постачань 
і проти форсованого нарощу-
вання присутності Газпрому на 
європейському газовому ринку 
включно з будівництвом «необ-
хідних» для цього «Північного 
потоку» та «Південного потоку». 
А гендиректор Газпромекспорту 
Алєксандр Мєдвєдєв 6 лютого 
прямо заявив: «Якби Третій енер-
гетичний пакет ЄС був застосова-
ний сьогодні, то половина нашого 
газу через «Північний потік» не 
досягла б споживачів... Ми споді-
ваємося, що ця ситуація змусить 
Єврокомісію ще раз подумати про 
те, що важливіше: мрії про лібе-

ралізацію ринку чи створення ре-
альної конкуренції...».

Однак у дійсності поєд-
нання шантажу і докорів стало 
симптомом проблем енергетич-
ної імперії Путіна й прагнення 
встигнути взяти по максимуму 
до того моменту, коли цей факт 
стане цілком очевидним. 

Під час останньої економічної 
кризи Газпром припустився стра-
тегічної помилки, віддавши пере-
вагу поточній вигоді. Його відпо-
віддю на дедалі більший розрив 
між вартістю його трубопровід-
ного газу, що постачався за довго-
строковими контрактами і фор-
мульними цінами, та палива на 
спотовому ринку, насамперед 
скрапленого газу, стало підкрес-
лене небажання йти на будь-які 
компроміси. З європейськими 
споживачами він діяв із тради-
ційної для пострадянського про-
стору позиції сили, вимагаючи 
створення СП та продажу йому 
пакетів акцій енергетичних ком-
паній. Це змусило уряди деяких 
країн та Європейську комісію пе-
реглянути перспективи газової 
співпраці з Москвою, а компанії – 
перенести вирішення конфлікту 
до Стокгольмського суду.

Ще в липні 2011 року під час 
економічного форуму в Санкт-
Петербурзі канцлер ФРН Анґела 
Меркель заявила, що зміни в 
енергетичній політиці Німеч-
чини щодо закриття АЕС не є під-
ставою для її безмежного накачу-
вання додатковими обсягами ро-
сійського газу й будівництва «тре-
тьої, четвертої та п’ятої труб». Во-
сени Єврокомісія відмовила газп-

ромівським потокам в особли-
вому правовому статусі, який да-
вав би змогу уникнути обов’яз  ко-   
вого доступу до них третіх сторін. 

НОВий ГРАВеЦь 
Але навіть незалежно від здат-
ності Єврокомісії приборкати 
стагнуючого російського газо-
вого монополіста на європей-
ський ринок уже вийшов новий 
потужний гравець – динаміч-
ний газовий бізнес США. За-
вдяки активному розвитку слан-

цевого газовидобутку ціни на 
блакитне паливо в країні вже за-
раз знизилися до менш як $100 
за тис. м3, а впродовж найближ-
чих двох років можуть опусти-
тися до $71, тоді як внутрішні в 
Росії перевищують $126. 

Вражений від побаченого в 
США, сумніви у спроможності 
енергетичної політики РФ у січні 
поточного року висловив навіть 
голова «Сбербанка» Росії Ґєрман 
Греф: «Американське енерге-
тичне агентство на сьогодні пе-
реоцінює світові запаси газу 
більш ніж у 10 разів... ми зі своєю 
часткою (у світових запасах за 
поточною оцінкою. – Ред.) 25% 
намагаємося будувати трубопро-
води та зберігати монополію на 
видобуток... Те, куди ми пішли 
нині в енергетиці, створює коло-
сальні системні ризики».

Останнім часом спостеріга-
ється активне підключення аме-
риканської дипломатії до лобію-
вання інтересів власних газодо-
бувних компаній у європейських 
країнах, що потерпають від за-
силля Газпрому. 6 лютого Гілларі 
Клінтон здійснила візит до Болга-
рії, одного з основних партнерів 
РФ по «Південному потоку», й за-
кликала там активізувати спів -
працю з американськими енерге-
тичними компаніями щодо видо-
бутку сланцевого газу, щоб вийти 
з-під нездорового політичного 
тиску Росії. Наступного тижня до 
Софії прибуде спецпредставник із 
євразійських енергетичних пи-
тань Річард Морнінґстар, щоб об-
говорити тему більш предметно.

6 лютого заступник держсе-
кретаря США у справах Євразії та 
Європи Філіп Гордон заявив, що 
під час зустрічі з Віктором Яну-
ковичем на Мюнхенській конфе-
ренції з питань політики безпеки 
Гілларі Клінтон донесла до нього 
чітку позицію, що Сполучені 
Штати зацікавлені в інвесту-
ванні у розвідку та видобуток 
сланцевого газу в Україні. Проте 
це буде можливо лише за умови 
загального відновлення співп-
раці із Заходом, що погіршилася 
внаслідок антидемократичної 
внутрішньої політики україн-
ської влади, а також поліпшення 
інвестиційного клімату в енерге-
тичному секторі, зокрема через 
лібералізацію внутрішньо  го 
ринку газу в напрямку активні-
шого залучення на нього провід-
них європейських компаній та 
реформування Нафтогазу. 
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У 
розпал газової війни з Ро-
сією Україна втратила 
один із основних козирів, 
які використовувала для 

тиску в переговорах. Анонсована 
до підписання наприкінці січня в 
Давосі під час зустрічі Віктора 
Януковича та Ільхама Алієва 
угода про створення українсько-
азербайджанського СП для поста-
чання скрапленого каспійського 
газу на LNG-термінал в Україні (в 
проекті) так і не була підписана. 
Натомість сторони обмінялися 
черговою порцією декларацій. 

Заспокійлива версія для 
українського загалу полягає в 
тому, що азербайджанська сто-
рона лише «взяла тайм-аут», 
оскільки в неї зберігаються не-
узгоджені питання щодо поста-
чання газу до Туреччини відпо-
відно до укладеної 25 жовтня 
минулого року угоди. Остання 
передбачає не лише поставки з 
другої черги найбільшого родо-
вища Шах-Деніз до Туреччини, 

а і його подальший транзит її те-
риторією до ЄС. 

Спільний із Туреччиною га-
зопровід є пріоритетом для Азер-
байджану, і конкурувати з ним 
Україна не може, хоч би з огляду 
на особливі політичні відносини 
цих двох держав. Проте згаданий 
проект має стартувати лише 
2017-го, тобто значно пізніше, 
ніж планувалося розпочати по-
стачання азербайджанського 
газу до нашої країни (2014–2015 
роки) та й обсяги, що передбача-
лися для постачання газу на 
український LNG-термінал (спо-
чатку 2 млрд м3 на рік, а потім 
збільшення до 5 млрд м3) не-
співмірні із запланованими для 
Трансанатолійського газогону 
(спочатку 16 млрд м3, а потім до 
37 млрд м3 на рік)

ПРиМУшУЮЧи ДО МиРУ
Та схоже на те, що до непідпи-
сання угоди між Києвом і Баку 
може бути причетний Газпром. 

23 січня 2012 року в управлінні 
інформації російського газового 
монополіста повідомили, що в 
Красній Поляні (поблизу Сочі) за 
результатами зустрічі Дмітрія 
Мєдвєдєва та Ільхама Алієва 
щодо Нагорно-Карабаського уре-
гулювання між головою прав-
ління ВАТ «Газпром» Алєксєєм 
Міллєром і президентом Держав-
ної нафтової компанії Азербай-
джанської Республіки (ДНКАР) 
Ровнагом Абдуллаєвим було під-
писано нове доповнення до чин-
ного контракту про купівлю азер-
байджанського палива. 

2010-го Азербайджан експор-
тував до Росії лише 0,8 млрд м3. 
Однак в умовах загострення га-
зових відносин з Україною та по-
гроз Києва замінити російське 
блакитне паливо азербайджан-
ським Газпром почав діяти на 
випередження і 3 вересня 2010-
го підписав перше доповнення до 
контракту 2009 року, за яким у 
2011-му збільшив імпорт до 1,5 

Ціна непевності
Україна програє азербайджанський газ рішучішим Росії та Туреччині
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2  
млрд м³ 

азербайджан-
ського газу  

від 2014 року мало 
постачати  

до України СП, 
створення якого 

анонсував Владис-
лав Каськів на  

26 січня, але яке 
так і не відбулося

КРОК  
НА ВИПЕ-
РЕДЖЕННЯ. 
Обираючи 
між чіткою 
обіцянкою 
Москви і 
непевною 
позицією 
Києва, Ільхам 
Алієв зробив 
тактичний 
вибір на 
користь 
Газпрому

УКРАїНА ДАЛА 
АЗеРБАйДЖАНУ ДОСиТь 
ПІДСТАВ ЗАСУМНІВАТиСь  
У її ГОТОВНОСТІ  
ДОВеСТи ГАЗОВий ПРОеКТ 
ДО ЗАВеРшеННЯ

млрд м3. А відповідно до остан-
нього підписаного напередодні 
зустрічі в Давосі нового доповне-
ння «обсяг закупівлі газу з Азер-
байджану в 2012-му зросте з 
1,5 млрд до 3 млрд м3 на рік, а з 
2013-го перевищить 3 млрд м3». 

Фактично йдеться саме про 
передбачений з 2014 року обсяг 
газу для українського LNG-
термінала. Коментуючи укла-
дення угоди, Міллєр заявив, що 
«виключення транзитних зон 
дають Азербайджану змогу еко-
номічно найвигідніше експорту-
вати природний газ до Росії». 
Дарма, що та є його одним із най-
більших у світі експортером, а 
відтак імпортує його з інших 
країн лише з метою посилення 
своїх монопольних позицій на 
ринку. 

Найцікавіше, що логіку та-
ких дій у Москві навіть не прихо-
вують: позбавити Україну аль-
тернативного азербайджансь-
кого газу та змусити Київ бути 
поступливішим до російських 
претензій на нашу ГТС. Зокрема, 
16 січня генеральний директор 
Фонду національної енергетич-
ної безпеки РФ Константін Сімо-
нов заявив, що «погрози (Ки-
єва. – Ред.) налагодити ввезення 
скрапленого газу з Азербай-
джану – це не більше ніж байки. 
У Баку немає такого обсягу для 

постачань в Україну, де, своєю 
чергою, немає навіть термінала з 
його приймання! Бойко розуміє, 
що прибріхує, якщо і далі пла-
тить по $400 за тисячу кубоме-
трів. Як і те, що за такої ціни ко-
лапс в економіці країни може на-
стати дуже швидко. Тому альтер-
нативи домовленостям із Росією 
в України немає».

ВЛАСНиХ РУК СПРАВА
Проте окрім цілеспрямованих 
дій російської газової диплома-
тії відіграли свою роль і прита-
манні нинішній нашій владі не-
послідовність та нерішучість у 
реалізації заходів із диверсифі-
кації постачання блакитного па-
лива до країни. У результаті в за-
рубіжних партнерів, і зокрема 
самого Азербайджану, цілком 
могло скластися враження, що 
далі проектів чи навіть ТЕО 
справа із LNG-терміналом не 
піде. 

Наприкінці минулого року 
голова координаційної ради дер-
жавного підприємства «Націо-
нальний проект LNG-Термінал» 
Віталій Дем’янюк повідомив ЗМІ, 
що вже майже рік провідні сві-
тові компанії відмовляються від 
інвестування проекту, посилаю-
чись на те, що в разі досягнення 
домовленостей Нафтогазу з 
Газпромом він може втратити 

імовірну прибутковість. Нато-
мість в уряді заговорили про 
можливість заміни (формально 
для пришвидшення процесу) 
стаціонарного термінала на тим-
часово зафрахтований плавучий, 
оренда якого обходилася б при-
близно в $60 млн на рік. 

З одного боку, таке рішення 
видавалося «соломоновим» з 
погляду тактичного тиску на 
Газпром, оскільки не потребу-
вало б значних інвестицій (ста-
ціонарний термінал коштував 
би щонайменше $1 млрд). А з ін-
шого – це позбавляло той самий 
Азербайджан будь-якої певності 
в тому, що, домовившись із Газ-
промом та отримавши своє, 
Україна не вирішить припинити 
оренду плавучого термінала, а 
відтак і закупівлю його газу. 

Понад те, можливо, щоб спра-
вити більше враження на Газп-
ром, українська сторона продо-
вжувала бурхливу діяльність з по-
шуку газу для термінала за меж-
ами Чорноморського регіону. Зо-
крема, 22 листопада 2011 року 
український посол у Туреччині 
Сергiй Корсунський на презента-
ції національних проектів нашої 
держави в Стамбулі повідомив, 
що ми проводимо консультації з 
Анкарою щодо технічних питань 
проходження танкерiв-газовозiв 
до майбутнього LNG-термінала 
через Босфор. Зрозуміло, що в 
цьому випадку йшлося не про 

азербайджанський газ. І Баку це 
не могло не непокоїти.

Відтак, обираючи між непев-
ними прожектами нинішньої 
української влади та чіткими про-
позиціями, ймовірно, підкріп -
леними обіцянками лояльної до 
Баку позиції Москви у врегулю-
ванні Нагорно-Карабаського кон-
флікту, в Азербайджані вирішили 
зробити свій вибір на користь 
Кремля. Для Києва ж була сфор-
мульована цілком закономірна 
відповідь про готовність поверну-
тися до обговорення співпраці за 
більшої чіткості його позиції та 
наявності вільних обсягів газу. 

На  

1,5  
млрд м³ 

має збільшитися 
2012 року  

надходження  
азербайджан-

ського блакитного 
палива Газпромові 

згідно  
з підписаним  

23 січня  
доповненням  

до попередньої 
угоди
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1 
лютого 2011 року, коли 
Україна офіційно приєдна-
лася до Договору про засну-
вання Енергетичного cпів-

товариства (ДЕС), урядові чи-
новники раділи й підносили цю 
подію як виняткове досягнення. 
«Ми стали повноправним чле-
ном Енергетичного співтовари-
ства – своєрідного «європей-
ського союзу» в енергетиці. Ми 
«рівні серед рівних», маємо ана-
логічні права, як, скажімо, Ні-
меччина, і нас сприйматимуть 
зовсім інакше, ніж ставилися до 
України та її енергетичних про-
блем протягом останніх п’яти 
років», – зазначив тоді профіль-
ний міністр Юрій Бойко.

І справді, Енергетичне спів-
товариство як спільнота 39 
країн (27 членів ЄС та 12 держав 
поза ним) із більш ніж півмі-
льярдним населенням відкри-
ває знач ні перспективи. Суть 
об’єд нан  ня полягає у створенні 
спільного європейського енер-
горинку через упровадження в 
національне законодавство 
єдиних «правил гри» – дирек-
тив та регламентів ЄС.

Завдяки імплементації євро-
пейських норм Україна могла б 
значно зміцнити власну енерге-
тичну безпеку, запровадити вищі 
технічні стандарти й правила, 
посилити конкуренцію на вну-
трішньому ринку, привабити 
серйозних інвесторів, збільшити 
капіталізацію вітчизняних акти-
вів у паливно-енергетичній га-
лузі, покращити стан довкіл  ля. 
Громадяни могли б вільно отри-
мувати детальну інформацію 
про тарифи, методику їх нараху-
вання та структуру. Особ ливо 
уразливі категорії споживачів 
мали б гарантії захисту від від-
ключень електроенергії та газо-
постачання.

ДІАЛОГ РІЗНиМи МОВАМи
Проте дива не сталося. Не ми-
нуло й року, як тон вітчизняних 

високопосадовців змінився на 
прямо протилежний. Під час 
підсумкової прес-конференції у 
грудні президент України Вік-
тор Янукович розкритикував 
європейців: «Поки що ми не по-
бачили ніяких позитивних ре-
зультатів. Ми бачимо, що Укра-
їну ігнорують наші колеги в 
Енергетичному співтоваристві... 
Якщо буде зберігатися така  
динаміка, для чого це нам?  
Для галочки  чи це данина 
моді?»

Чіткіше висловився Юрій 
Бойко. Виступаючи на конфе-
ренції в січні цього року, мі-
ністр заявив, що членство у 
ДЕС було можливістю одержати 
від ЄС дві речі: кошти на модер-
нізацію ГТС та підтримку в 
протистоянні російському «Пів-
денному потокові». А Україна, 

мовляв, «не отримала чіткого 
сигналу» з жодного питання.

На такі закиди голова Се-
кретаріату Енергетичного спів-
товариства Славчо Нейков у 
інтерв’ю «Українській енерге-
тиці» відповів: «…ми «Півден-
ним потоком» не займаємось 
[...] позиція Енергетичного 
співтовариства така, що ми не 
надаємо пріоритет тому чи ін-
шому проекту. Це суверенне 
право кожної держави і компа-
нії». Водночас він висловив не-
задоволення браком інформа-
ції від Києва про виконання 
зобов’я зань і вже в березні пла-
нує відрядити до України групу 
експертів для оцінки прогресу.

Європейська сторона вказує 
на необхідність виконання 
Україною зобов’язань, узятих 
під час вступу в ДЕС. У теле-

Євроінтеграція для галочки
За рік членства в Енергетичному cпівтоваристві Україна не 
виконала зобов’язань і прагне перекласти відповідальність на ЄС

Автор:  
Оксана Кушнір
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Енергетичне співто-
вариство розпо-
чало свою діяль-
ність у 2006 році, 

маючи на меті інте-
грацію енергетич-
них секторів ЄС та 
прилеглих країн. 

Створене терміном 
на 10 років. Його 
діяльність може 

бути подовжена за 
одностайним рі-

шенням Ради міні-
стрів об’єднання 

Членами організа-
ції на сьогодні є 

Україна, Молдова, 
Сербія, Хорватія, 
Боснія і Герцего-

вина, Македонія, 
Чорногорія, Алба-
нія, Косово. Вірме-
нія, Грузія, Норве-
гія та Туреччина 

мають статус спо-
стерігачів 

ЗАВДЯКи ІМПЛеМеНТАЦІї 
ЄВРОПейСьКиХ НОРМ 
УКРАїНА МОГЛА Б ЗНАЧНО 
ЗМІЦНиТи ВЛАСНУ 
еНеРГеТиЧНУ БеЗПеКУ

фонній розмові з Бойком 13 
січня комісар ЄС із питань енер-
гетики Ґюнтер Еттінґер нага-
дав, що на них базовано відпо-
відний розділ Угоди про асоціа-
цію і будь-яка нова угода з Ро-
сією має їх враховувати. У тому 
ж таки контексті слід розгля-
дати й нещодавню заяву Еттін-
ґера про готовність Єврокомісії 
стати третьою стороною в газо-
вих переговорах України та Ро-
сії.

Така неузгодженість взаєм-
них очікувань і відсутність на-
лежної комунікації призвели до 
того, що Україні особливо ні-
чим і звітуватися. Президент і 
уряд настільки захопилися по-
літичними іграми навколо «по-
токів» та ціни на газ, що втра-
тили контроль над процесом 
імплементації енергетичного 
законодавства ЄС. Кабмін за-
твердив План заходів щодо ви-
конання зобов’язань у межах 
ДЕС лише через шість місяців 
після приєднання – 3 серпня 
2011 року.

Уже нині Україна не вкла-
лася в терміни впровадження 
низки acquis communautaire 
(угод ЄС, на яких базуються Ко-
пенгагенські критерії) у сфері 
газу, електроенергетики та від-
новлюваних джерел, що чітко 
зазначені у Протоколі про при-
єднання до ДЕС. Понад те, як 
свідчить дослідження аналі-
тичного центру «Діксі Груп», 
проведене за підтримки Міжна-
родного фонду «Відродження», 
пов ністю не виконано жодного 
із зобов’язань, що мали бути ре-
алізовані до 2012 року.

ДОБРе СТОїМО
У паливній сфері вдоскона-
лення та якісного виконання 
потребує Закон «Про засади 
функціонування ринку природ-
ного газу», прийнятий 2010 
року. Для пов ної відповідності 
Директиві 2003/55/EC необ-
хідні підзакон  ні акти, частину 
з яких уже ухвалила Націо-
нальна комісія ре гулювання 
електроенергети  ки (НКРЕ). Од-
нак газовий ринок не стане 
вільним, допоки не буде віль-
них споживачів. Постанова про 
визначення ступеня їх кваліфі-
кації перебуває у стадії ухвале-
ного, але незатвердженого про-
екту.

Не додає динаміки відкла-
дена в часі реструктуризація 

НАК «Нафтогаз України». Сум-
нозвісний законопроект № 
9429, який передбачає надання 
Кабміну виняткового права ре-
організації компанії, не має ні-
чого спільного з європейськими 
нормами. Не затверджено По-
рядку доступу до Єдиної 
газотранс портної системи 
України, розробленого НКРЕ 
для імплементації європей-
ського Регламенту 1775/2005 ще 
в березні 2011 року. Ще одним 
політичним ускладненням є не-
визначений формат управління 
ГТС, зокрема чутки про ство-
рення «міжнародного консорці-
уму» й фактичну передачу 
труби під контроль Росії.

Не було прийнято докумен-
тів, які безпосередньо стосу-
ються Директиви 2004/67/EC 
про заходи задля безпеки по-
стачання природного газу. 
Розроб лені окремі підзаконні 
акти, проте навіть за умови їх 
схвалення зміни будуть фраг-
ментарними.

Практично немає зрушень в 
електроенергетичному компо-
ненті. Зобов’язання перед ДЕС 
накладаються на непростий пе-
рехід до моделі ринку двосто-

ронніх договорів, а також неод-
нозначні приватизаційні про-
цеси в країні. Директива 
2003/54/EC вимагає прийняття 
нового Закону «Про засади 
функціонування ринку елек-
тричної енергії в Україні». Ві-
домо, що проект документа доо-
працьовують, проте його роз-
гляд у парламенті залишається 
невизначеним. У пуб лічному 
просторі відсутня інформація 
про заходи Міненерговугілля 
щодо Директиви 2005/89/EC, 
яка стосується безпеки інвесту-
вання в системи електропоста-
чання та інфраструктури.

Не було внесено змін до За-
кону «Про електроенергетику» 
для впровадження Регламенту 
1228/2003 стосовно умов до-
ступу до мережі транскордонної 
передачі електроенергії. Прак-
тика також залишається дис-

кримінаційною: фактично всі 
лоти аукціонів із доступу до 
експортного перетину кордону 
викуповують компанія Рината 
Ахметова ДТЕК або афільовані 
структури.

В умовах дедалі більшої за-
цікавленості інвесторів та 
справжнього буму на ринку від-
новлюваної енергетики Україна 
й у цьому секторі не поспішає 
переходити на європейські 
норми. Кабмін мав до 1 липня 
2011 року схвалити плани імп-
лементації Директив 2001/77/
EC (сприян  ня використанню 
електро енергії з відновлюваних 
джерел) та 2003/30/EC (спри-
яння використанню біопаль-
ного). Відповідальне відомство 
– Державне агентство з енерго-
ефективності та енергозбере-
ження – підготувало проекти 
документів іще на початку 2011 
року, однак їх затвердження й 
оприлюднення досі не відбу-
лося.

Чотири директиви у сфері 
охорони довкілля мають різні 
терміни імплементації, проте 
виконуються досить слабко. 
Поки що Мінекології сконцен-
троване на виконанні Дирек-
тиви 2001/80/EC щодо гранич-
них рівнів викидів у тепловій 
енергетиці. Майже немає да-
них про роботу над упрова-
дженням Директиви 1999/32/
EC щодо зменшення вмісту 
сірки в певних видах рідкого 
палива. У сфері дії Директиви 
85/337/EEC Україна, навпаки, 
віддалилася від запрова-
дження європейських стан-
дартів через прийняття За-
кону «Про регулювання місто-
будівної діяльно  сті», яким ска-
совано інститут екологічної 
експертизи.

Україні далеко й до стандар-
тів ЄС щодо наявності незалеж-
ного регуляторного органу. 
Проект закону про регулятора в 
енергетиці безуспішно розгля-
дає Верховна Рада ще від 2007 
року. А прийняте торік законо-
давство з питань регулювання 
природних монополій підпо-
рядковує нацкомісії безпосе-
редньо президенту, чим поси-
лює їхню політичну залежність.

Складається враження, що 
й на Банковій, і в урядових кабі-
нетах забули не лише про суть 
Енергетичного співтовариства, 
а й про ціну питання – енерге-
тичну безпеку держави. 

Секретаріат  
Співтовариства  
розташований  

у Відні.  
Бюджет у 2011 році 

становив  

€3 млн, 
98% із яких  

покривається за ра-
хунок коштів ЄС
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ЄВРО-2012 ДАЄ ВеЛиКІ 
шАНСи УКРАїНІ БУТи 
ПОМІЧеНОЮ БАГАТьМА...  
Це УНІКАЛьНА НАГОДА

У. Т.: Австрія має довгу історію 
зв’язків з Україною. Чи усвідом-
лює сьогодні австрійське сус-
пільство, що Україна не Росія? 
Чи бачить воно нашу країну час-
тиною Європи?

– Справді, Австрія має довгу 
історію зв’язків із великими час-
тинами Західної України, які ко-
лись належали до Австро-Угор -
ської імперії від кінця XVIII сто-
ліття й до Першої світової війни. 

Чимало австрійців відчу-
вали певну ностальгію за та-
кими університетськими міс-
тами, як Львів та Чернівці, але 
після 1918 року ці регіони відда-
лились і стали недосяжними. 
Завдяки мистецтву й, зокрема, 
літературі – згадаймо бодай та-
кого автора, як Йозеф Рот, – іс-
торія і життя на Галичині досяг-
нули ширшої австрійської ауди-
торії у ХХ столітті.

Лише після розпаду Радян-
ського Союзу Україна знову ви-
ділилась як окремий суб’єкт у 
загальному сприйманні Захід-
ної Європи. Після того як вона 
здобула незалежність у 1991-му, 
Київ дедалі більше ставав відо-
мий як європейська столиця. 
Помаранчева революція знову 
зробила Україну знаною. Зо-
крема, від 2005 року простежу-
ється позитивна тенденція 
збільшення потоку австрійців 
до вашої країни, причому чи-
мало з них відвідують її вперше.

Євро-2012 дає великі шанси 
Україні бути поміченою ба-
гатьма, хто мало знає про цю 
країну – одну з найбільших у Єв-
ропі. Це унікальна нагода, якої 
не можна змарнувати.

У. Т.: Чи має австрійський полі-
тикум розуміння того, наскільки 
важливо приєднати Україну до 
решти Європи?

– Серед політичних партій, 
представлених в австрійському 
парламенті, є широкий консен-
сус щодо відносин із Україною. 
Ми надаємо великого значення 

тутешнім подіям; наявною є со-
лідна підтримка руху Києва до 
ЄС, наближення українського за-
конодавства до європейсько го, 
виконання Україною зобов’язань 
перед Європою та втілення євро-
пейських цінностей. Упродовж 
останнього року, однак, в Австрії 
та в інших країнах ЄС певні 
групи дедалі більше сумнівалися 
в тому, наскільки серйозно Укра-
їна сприймає свої зобов’я зання 
щодо європейських цінностей і 
стандартів.

У. Т.: Україна очолює Централь-
ноєвропейську ініціативу від  
1 січня 2012 року. Австрія тради-
ційно відіграє провідну роль у 
цій організації. Які можливості 
надає ЦЄІ у плані сприяння єв-
роінтеграції України?

– ЦЄІ – найбільший і най-
старший міжурядовий форум ре-
гіональної співпраці в Європі. Він 
охоплює 18 країн різного розміру 
й економічної потужності, з різ-
ною історією та політикою. Поло-
вина з них – члени ЄС. Незабаром 
10-ю такою країною стане Хорва-
тія. Решта членів ЦЄІ – це «су-
сіди» в плані тісної співпраці (як 
кандидати чи потенційні канди-
дати). ЦЄІ послідовно підтримує 
добросусідські відносини, ста-

більність, безпеку держав регіону, 
збільшуючи економічний та соці-
альний зв’я зок у межах чинного 
на сьогодні Європейського Союзу 
та його майбутнього розшире-
ного скла  ду. Діяльність ЦЄІ по-
кликана, зокрема, допомогти 
кра їнам-членам зблизитися з ЄС.

Справді сильною стороною 
ЦЄІ є те, що цій організації вда-
лося перетворити відмінності 
між своїми членами на додаткову 

перевагу. Вона дала кожній із цих 
країн відчуття, що в їхніх руках – 
різні механізми співробітництва, 
й у такий спосіб сприяла співп-
раці та взаємній допомозі з метою 
наближення до ЄС. Сьогодні ЦЄІ 
– двигун регіональної співпраці 
заради європейської інтеграції: 
європейська перспектива країн-
членів залишається її основною 
місією. Понад те, маючи вихід до 
трьох морів (Балтійського, Адріа-
тичного та Чорного) і Дунай посе-
редині, ЦЄІ володіє всіма переду-
мовами, щоб стати мостом між 
макрорегіонами. Ця ініціатива 
вже вносить свою лепту до Стра-
тегії ЄС для Дунайського регіону 
в таких напрямах, як транспорт, 
відновлювані джерела енергії та 
дослідження, й очікує нагоди до-
лучитися до творення інших 
можливих стратегій.

Що стосується інституцій-
них структур, то варто зазна-
чити: нова формула поділу пов-
новажень між Секретаріатом 
ЦЄІ та країною, яка головує, а 
саме зустріч міністрів закордон-
них справ у Трієсті й саміт орга-
нізації в країні-очільниці, добре 
спрацювали торік за голову-
вання Сербії, ставши одним із 
чинників загального успіху та 
помітності ЦЄІ. Ми сподіває-
мось, що цей формат буде повто-
рено й за головування України.

У. Т.: Як далеко, на вашу думку, 
може зайти процес охоло-
дження відносин між ЄС  
і офіційним Києвом?

– Перешкоди на шляху євро-
пейської інтеграції України – це 
не тільки переслідування й не-
допуск до політичної діяльності 
окремих колишніх урядовців. 
Якщо демократичних цінностей 
і принципів правової держави 
не дотримуються, не охороня-
ють їх узагалі й не підвищують 
стандартів, то будь-які деклара-
ції про намір наблизити Україну 
до Євросоюзу сприйматимуться 
з недовірою.

Дипломатичні поради
Надзвичайний і Повноважний Посол Австрійської Республіки в Україні 
Вольф Дітріх Хайм про охолодження відносин між ЄС та Києвом, 
перспективи австрійських банків в Україні та майбутнє єврозони

Минуло  

15  
місяців  

після погодження 
плану дій ЄС – 

Україна,  
а офіційний  
Київ все ще  

не розробив  
антикорупційної 

стратегії

Спілкувалися  
Дмитро 
Губенко,

Олександр 
Крамар
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У. Т.: Чи готові у ЄС чітко роз-
межувати ставлення до ниніш-
ньої влади та українського на-
роду?

– Корисно подивитися на ін-
ший приклад. У Білорусі полі-
тика Євросоюзу чітко розрізняє 
уряд і владу, з одного боку, а з 
другого – громадянське суспіль-
ство і все населення загалом.

Звісно, Україна не Білорусь і 
не Росія. Але багато лідерів по-
милилися, думаючи, що не 
можна ефективно вжити певних 
заходів, бо так чи так це вдарить 
по населенню. Це досить-таки 
цинічна позиція.

Візьмімо для прикладу лібе-
ралізацію візового режиму. За-
раз ми на першій стадії техніч-
ного процесу, який полягає у 
прийнятті Україною необхід-
ного законодавства. Тут бачимо 
певні затримки стосовно анти-
корупційної стратегії і норма-
тивної бази.

Минуло 15 місяців після по-
годження плану дій ЄС – Укра-
їна, а все ще немає антикоруп-
ційної стратегії та відповідних 
законів. Щойно буде запрова-
джено необхідну правову основу, 
почнеться друга стадія – аналіз 
упливу нового законодавства.

Як бачимо, не можна поспі-
шати, якщо зобов’язання вчасно 
не виконуються. Інший крайній 
приклад – це прийняті Украї-
ною зобов’язання під час вступу 
до Ради Європи 16 років тому, на 
що вказує нещодавно прийнята 
резолюція ПАРЄ.

У. Т.: Наскільки активний австрій-
ський бізнес в Україні сьогодні?

– За даними Державної 
служби статистики України, Ав-
стрія посідає четверте місце за об-
сягами інвестицій у вашу країну з 
показником $3,54 млрд. Це силь-
ний коефіцієнт активності. Біль-
шість австрійських інвестицій 
сконцентровано у фінансовому 
секторі. Майже всі великі австрій-
ські банки й страхові компанії 
були серед перших закордонних 
інвесторів у цих галузях. Остан-
німи роками економічна ді-
яльність наших компаній 
поширилися на багато різ-
них секторів, як-от теле-
комунікації, виробництво 
(як машинобудування, 
так і виробництво спо-
живчих товарів), імпорт 
автомобілів, харчування  
та дистрибуція продуктів, 

сільське господарство, нерухо-
мість, а також екологічні послуги, 
як-то прибирання сміття, – і це 
аж ніяк не повний перелік.

Однак через складний бізнес-
клімат багато австрійських ком-
паній і досі надають перевагу 
торгівлі з Україною перед інвес-
тиціями в неї. Нещодавня криза 
позначилася на активності ав-
стрійських компаній у вашій кра-
їні, хоча лише кілька з них ціл-
ком залишили український ри-
нок. 2010 рік був, поза сумнівом, 
періодом відновлення, а 2011-го 
позитивні тенденції збільшення 
обсягу тривали.

Мені здається, що інтерес до 
України зростає, хоча переважає 
вичікувальне ставлення з 
огляду на значні ризики й ма-
лий прогрес у царині верховен-
ства права. Бізнес-клімат, за 
всіма показниками, ще не ви-
правдав сподівань.

Тож у центрі уваги мають 
бути зусилля щодо зміцнення 
верховенства права, сприяння 
незалежності судової гілки та 
прагнення до більшої рівноваги 
між судовими органами. Мало 
хто з оглядачів міг би сказати, що 
в цьому контексті було досягнуто 
значного поступу.

У. Т.: Уряд Австрії рекомен-
дував таким фінансовим 
інституціям, як Erste 
Bank, Raiffeisen Bank 
тощо (які присутні на 
українському ринку), 
обмежувати кре-
дитні лінії. На-
скільки  скоро-

тяться інвестиції в разі поглиб-
лення кризи в ЄС?

– Як завжди, важко сказати, 
чи покращиться скоро світова 
економіка, чи суверенна боргова 
криза в багатьох західних краї-
нах поглибиться. Гадаю, бага-
тьом із них потрібно ще чи-
мало зробити, щоб подолати цю 
кризу. Австрії безпосередньо не 
загрожує великий ризик спаду. 
Рівень нашого державного боргу 
відносно скромний, але і його 
потрібно поступово знижувати, 
від 72% ВВП до 60%. Утім, дефі-

№ 6 (223) 10 – 16.02.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|33

ПЕРсона|СвіТ

ф
о

т
о

: у
н

іа
н



Повну версію 
інтерв’ю 

читайте на сайті 
www.tyzhden.ua

цит австрійського державного 
сектору був і є куди нижчий, ніж 
у більшості країн ЄС, навіть у 
післякризові роки.

Попри те, Управління фінан-
сових ринків Австрії має намір 
установити ліміт для кредитних 
ліній австрійських комерційних 
банків у центральноєвропей-
ських країнах на певному рівні 
співвідношення кредит–депозит. 
Більшість наших банків в Україні 
в цьому контексті достатньо за-
хищені від ризиків, їхні кредитні 
портфелі добре забезпечені депо-
зитами, тому немає небезпеки 
браку валютних коштів чи по-
треби в зовнішньому рефінансу-
ванні. Цих обмежень, як і непев-
ності, що виникає через суве-
ренну боргову кризу в деяких 
країнах, не слід тлумачити як ви-
лучення капітальних інвестицій 
з українських філій. Австрійські 
банки в Україні мають відповід-
ний досвід, достатні масштаби, 
довготермінову стратегію і ви-
тривалість, щоб працювати на 
тутешньому ринку.

У. Т.: Австрія – одна з найста-
більніших країн єврозони, а 
отже (як і Німеччина чи Нідер-
ланди), може стати донором 
для її периферії. Що думаєте 
про ідею перетворення валют-
ного союзу на трансферний?

– Австрія вносить нетто-
платежі до бюджету ЄС. Це озна-
чає, що наш внесок туди дещо 
більший, ніж виплати австрій-
ським фермерам, підприєм-
ствам, науковцям та ін. у межах 

цілої низки програм ЄС. Це дуже 
складне питання, оскільки пла-
тежі відображають не всі еконо-
мічні наслідки. Су ма, яку ми 
щороку сплачуємо до бюджету 
ЄС, чітко встановлюється кошто -
рисним законодавством. Скіль- 
ки ми отримуємо звідти – це ди-
намічне, конкурентне питання. 
Від австрійців самих (як окре-
мих осіб, так і державних інсти-
туцій) залежить, як найкраще 
використати фонди ЄС. Держа-
ви-члени щороку не освоюють 
великої частини бюджету Євро-
союзу, бо проекти чи програми 
не визначаються вчасно або не 
зовсім відповідають законодав-
ству ЄС.

Інше питання – який сукуп-
ний економічний ефект у чи-

стому вираженні від нашого 
членства у Євросоюзі. Більшість 
фахівців погоджуються з дум-
кою, що Австрія дуже виграла від 
нього. Це можна проілюструвати 
кількома способами. Від 1995 
року її економіка значно зросла, 
стала більш конкурентоспро-
можною, інтернаціоналізованою. 
Наш експорт, а більшість торгівлі 
припадає на ЄС, різко зріс. Ось 
уже кілька років зберігається по-
зитивний зовнішній платіжний 
баланс, тоді як 20 років тому він 

був хронічно негативним. За 
остан  ні 10 чистий обсяг на-
ших прямих іноземних інвес-
тицій зріс від нуля приблизно до 
€10 млрд за рік, більшість яких 
вкладають у Східну Європу.

До членства у ЄС наш доступ 
на ринок був дуже обмежений. 
Після створення Європейського 
валютно-економічного союзу 
більш як половина нашої торгівлі 
припадає на єврозону: без бар’є-
рів, операційних витрат, багатьох 
ризиків, які 15 років тому слід 
було страхувати або брати до 
уваги під час формування цінової 
політики. На мою думку, це по-
рівняння також може показати 
потенційний вплив вільної тор-
гівлі України з Європою: доступ 
на ринок, де є приблизно 500 млн 
споживачів із набагато вищою ку-
півельною спроможністю.

Лідери ЄС щойно прийняли 
низку правил, спрямованих на 
покращення бюджетної дисци-
пліни через «фіскальний пакт», 
щоб збільшити в єврозоні кон-
вергенцію, узгодити економічну 
політику й покращити управ-
ління цією зоною.

25 країн ЄС погодилися, що 
державний бюджет має бути або 
збалансованим, або профіцит-
ним. Держави з надмірним дефі-
цитом запровадять програму 
бюджетного й економічного 
партнерства, куди входить де-
тальний опис реформ для врегу-
лювання надмірного бюджет-
ного дефіциту.

Можливо, до повного впро-
вадження цієї нової стратегії 
пройде певний час, адже дер-
жави ЄС повинні самі визначати 
пріоритети відповідно до своїх 
конкретних потреб і обставин. 
Наприклад, Австрія має най-
нижчі показники безробіття в 
ЄС. Це означає, що своєю полі-
тикою працевлаштування і 
створення нових робочих місць 
ми можемо помітно відрізня-
тися від інших країн, де рівень 
безробіття зашкалює за 20%, а в 
деяких членів ЄС серед молоді 
навіть вищий. Особисто я не 
бачу причин для перетворення 
Європейського валютно-еконо-
мічного союзу на так званий 
трансферний союз. Борги за-
вжди повинні бути сплачені 
тими, хто їх накопичив. Будь-
який «клуб рівноправних», де 
одні повинні покривати боргові 
зобов’язання інших, прирече-
ний на розвал. 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВиХ 
РиНКІВ АВСТРІї МАЄ НАМІР 
УСТАНОВиТи ЛІМІТ  
ДЛЯ КРеДиТНиХ ЛІНІй

Австрія посідає  
четверте місце  

за обсягами інвес-
тицій в Україну  
з показником 

$3,54 
млрд
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15|02|2012
(середа) 

18:00
Книгарня «Є»
Київ, вул. Лисенка, 3
(ст. м. «Золоті ворота»)

Журнал «Український тиждень» 
та Книгарня «Є» запрошують 
на зустріч у межах спільного 
проекту «Європейський досвід»

Наш гість – 
ВОЛЬФ ДІТРІХ ХАЙМ
Надзвичайний і Повноважний Посол Австрійської 
Республіки в Україні

Тема зустрічі: «Україна має 
натиснути на кнопку «прис-
корення» для забезпечення 
енергоефективності»

Вольф Дітріх Хайм народився 23 липня 1967 року в містечку 
Кірхдорф-ан-дер-Кремс, федеральна земля Верхня Австрія.
1989–1994 роки – навчання у Віденському економічному 
університеті за спеціальністю «Комерційні науки». Диплом 
магістра менеджменту за програмою СЕМSMa�ers.
Також навчався в Національній школі державного управління 
Франц� ENA (Ecole Nationale d’Admini�ration) у Страсбурзі 
й Парижі (повний курс навчання ENA Cyclelong 1995/1996), 
у коледжі MarianopolisCollegeMontreal, Канада (1985/1986) 
та Університеті Сантьяго-де-Чилі, Чилі (1991). 
1997–2001 роки – директор Австрійського культурного 
форуму в Токіо/аташе з питань культури Посольства Австр� 
в Япон�, Токіо.
2001–2003 роки – заступник голови дипломатичної міс� 
(радник-посланник) Посольства Австр� у Фінлянд�, Гельсінкі.
2004–2006 роки – заступник керівника Виконавчого 
секретаріату з питань ЄС.
З жовтня 2006 року – заступник начальника Генеральної 
інспекц� Міністерства закордонних справ Австр�.

Генеральний інформаційний партнер ВХІД ВІЛЬНИЙ

   АВСТРІЯ



Л
ише трохи більше ніж 
40 днів і ночей знадо-
билося Анґелі Мер-
кель, щоб дати людям 

скрижалі фіскального закону. 
30 січня на саміті в Брюсселі 
25 керівників європейських 
країн присягнули дотримува-
тися цього завіту і принесли 
економічний суверенітет своїх 
держав у жертву всеспалення. 
Але діти Європи вже волають 
у пустелі: «Як довго ще, о Гос-
поди, мучитиме нас режим су-
ворої економії?»

Меркель тримає в таєм-
ниці пророцтво про політич-
ний союз. Проте нині й по-
всякчас зменшення дефіциту 
– єдиний шлях до правед-
ності, каже вона. Погляньте на 
Італію та Іспанію: ринки за-
спокоїлися, щойно почалися 

серйозні реформи. Подивіться 
на Грецію, відповідають неві-
руючі: нав’язане Євросоюзом 
скорочення бюджету штовхає 
її в безодню рецесії і завору-
шень, все ближче до хаосу та 
дефолту. А Португалія свід-
чить, що Греція така не одна.

Дехто вбачає надію в тому, 
що Меркель ще не зробила. 
Вона не заблокувала призна-
чені на березень дебати щодо 
збільшення фонду стабілізації 
євро. Не зажадала повернення 
невикористаних коштів ЄС, а 
замість того дозволила пере-
кинути їх на проекти, спрямо-
вані на стимуляцію зростання 
і створення робочих місць. І 
не вразила караючою десни-
цею Європейський централь-
ний банк за надання фінуста-
новам маси ліквідності. Утім, 
у землю обітовану, яка тече єв-
робондами і в якій ЄЦБ надає 
позики суверенам, нинішнім 
політикам поки що не ввійти. 

У третій рік європейської 
боргової кризи на лідерів дер-
жав тиснуть із різних боків: 
ринки боргових зобов’язань 

погрожують загнати їх у стан 
неплатоспроможності, євросо-
юзні інститути озброїлися но-
вими повноваженнями для 
моніторингу бюджетів та еко-
номічної політики, а керів-
ники-колеги не соромляться 
сунути носа в сусідські справи.

Такий натиск витримати 
майже неможливо. Анґелі Мер-
кель і Ніколя Саркозі виста-
чило лише обмінятися багато-
значними усмішками – і долю 
прем’єр-міністра Італії Сільвіо 
Берлусконі було вирішено. 
Грецького прем’єра Георгіоса 
Папандреу також змістили з 
посади під об’єднаним тиском 
«Меркозі». Новий бельгійський 
уряд на чолі із соціалістом Еліо 
ді Рупо згорнув омріяні соці-
альні програми через загрозу 
санкцій Євросоюзу (а загаль-
ний страйк змусив лідерів – 
учасників саміту приземлятися 
на військовому летовищі). 

А що ж громадяни? Їм не 
надто дають можливість ви-
словитися з приводу втрат на-
ціональної прерогативи. Звіс -
 но, демократична політика 
якраз і означає участь у ство-
ренні та розподілі багатства. 
Але проект фіскального дого-
вору був укладений так, щоб 
уникнути референдумів, осо-
бливо в Ірландії (хоча суди 
можуть із цим не погодитися). 
Навіть якщо його буде вине-
сено на голосування, він усе 
одно набере чинності у разі 
схвалення 12 із 17 членів євро-
зони. Країни, які не ратифіку-
ють договору, з 2013 року не 
отримуватимуть більше допо-
могу для боротьби з кризою.

Незважаючи на завору-
шення в Греції та протести в 
інших країнах, страх перед 
економічним крахом усе ще 
стримує вибух народного не-
вдоволення. «У періоди рецесії 
легше просити людей іти на 
жертви, ніж у часи достатку», – 
вважає високопосадовець із 
Брюсселя. Технократи в Римі 
та Афінах усе ще покладаються 
на підтримку владних партій. 
У більшості інших урядів ЄС 

Ціна пакту про зменшення 
бюджетного дефіциту – 
наростання дефіциту 
демократії

ЗАПОВІДІ  
ВІД МЕРКЕЛь. 
Не сотвори 
собі структур-
ного дефіциту. 
Надмірну за-
боргованість 
свою пога-
шай. Правило 
збалансо  ваного 
бюджету вклю-
чи до Консти-
туції своєї і по-
дай її на роз-
гляд Європей-
ського суду 
справедли-
вості...

Анґела-законодавиця
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біля керма перебувають право-
центристи, які зазвичай вірять 
у консолідацію бюджету.

Але цей консенсус дуже 
крихкий і, можливо, незаба-
ром зазнає перевірки на міц-
ність. У квітні Греція, ймо-
вірно, проведе вибори, на яких, 
не виключено, переможе лідер 
консервативної опозиційної 
партії «Нова демократія» Ан-
тоніс Самарас. Він злить євро-
пейських лідерів тим, що лише 
частково підтримує міжна-
родну програму реформ. Чи 
дозволить єврозона Греції ого-
лосити дефолт, якщо той опи-
ратиметься диктату ЄС? У 
Франції Франсуа Олланд, 
якому опитування громадської 
думки пророчать перемогу на 

травневих президентських пе-
регонах, хоче переглянути фіс-
кальний пакт. Важко уявити 
собі, що Меркель позивати-
меться на Олланда до суду, 
якщо останній раптом відмо-
виться приймати правило зба-
лансованого бюджету.

Такими викликами можна 
пояснити німецьку політику 
важкої руки. Рішення Меркель 
агітувати за повторне обрання 
Саркозі президентом вида-
ється непродуманим. Заклик 
німецької офіційної особи при-
значити «бюджетного комі-
сара» з правом вето грецьких 
видатків уже викликав звину-
вачення ФРН в намаганні по-
ставити над Грецією «Г-ауляй-
тера». Канцлер ФРН від цієї 
ідеї відхрестилася, але її плани 
інтенсивнішого «контролю», 
мож    ливо, відрізняються нена-
багато. Усе це розпалює анти-
німецькі настрої. 

Дехто вважає, що виборні 
національні уряди нищаться 

антидемократичною Європою. 
Це поверхове враження. Для 
кількох держав ЄС – гарантія 
демократії. Багато з них вва-
жали б за краще поступитися 
своїм суверенітетом на ко-
ристь Європи, де вони мають 
якийсь вплив, аніж здати його 
фінансовим спекулянтам. А 
члени монетарного союзу, зви-
чайно, мають право протесту-
вати, якщо інші діють нео-
бачно. Зрештою, це країни ви-
рішують, чи приєднуватися їм 
до Євросоюзу або навіть до єв-
розони.

Усе ж таки ЄС не схожий на 
інші міжнародні клуби. Він 
радикально втручається у 
внутрішні справи своїх чле-
нів. Вихід із єврозони був би 
важким і надзвичайно болю-
чим. Процес ухвалення рі-
шень у Союзі для більшості 
людей незрозумілий.

Погляньмо на невиборну 
Європейську комісію. Можли-
 во, зараз вона і не така впли-
вова в брюссельському сило-
вому протиборстві, як колись, 
але отримує важливі повнова-
ження стосовно країн-членів, 
зокрема повноваження реко-
мендувати санкції. Так, демо-
кратичні уряди надають неза-
лежність багатьом важливим 
посадам від голів центробан-
ків до суддів. Але комісія має і 
політичну, і технократичну 
роль. А в Раді міністрів, яка 
репрезентує виборні уряди, 
рішення приймаються в ході 
таємних кулуарних угод. Єв-
ропарламент навряд чи може 
пишатися любов’ю виборців. 

Тому громадяни почува-
ються безсилими. Їхні власні 
уряди залишаються лише для 
проформи, проте виборці не 
мають можливості викинути 
геть брюссельських нероб-
бюро   кратів. Це небезпечно. 
Контроль над боргом і, що 
важливіше, запровадження 
реформ для сприяння зрос-
танню потребують не один 
рік самопожертви й страж-
дань. Це можна забезпечити, 
лише маючи сильний націо-
нальний мандат. Без нього і 
національні уряди, і Євро-
союз зрештою будуть дискре-
дитовані. 

КРАїНи ЄС, ЯКІ Не 
РАТиФІКУЮТь УГОДи 
МеРКеЛь, З 2013 РОКУ 
Не ОТРиМУВАТиМУТь 
ФІНАНСОВОї ДОПОМОГи

© 2012 The economist Newspaper 
Limited. all rights reserved

Анґела-законодавиця



За що європейці           люблять своїх лідерів

Перебуваючи на посаді з 1995 року, 
Юнкер має неабияку популярність 
поміж співгромадян. Чим завдячу-
вав як економічному добробуту 
люксембуржців, так і світовому 
визнанню як політика. Представни-
ка з невеличкої країни вважають 
одним із архітекторів Маастрихт-
ського договору, він був претенден-
том на посаду президента Євроко-
міс�, а нині є неформальним ліде-
ром країн – учасниць зони євро: 
очолює Єврогрупу (клуб міністрів 
фінансів країн єврозони).

■ ЛЮКСЕМБУРГ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 1,6%
◀ Інфляція (річна, 2011 рік): 3,4%
◀ ВВП на особу за ПКС (2011 рік): 
$84 829

87%

Жан-Клод Юнкер
прем’єр-міністр 
Люксембургу

Якби не законодавчі обмеження 
щодо терміну президентства, то, 
вочевидь, вона очолила б державу 
й утретє – так полюбилася людям 
ця врівноважена соціал-демократ-
ка, яка походить із пролетарського 
району Гельсінкі. Її називають 
найпопулярнішим президентом 
країни всіх часів, а 2004 року вона 
єдина з живих потрапила до 10 
найславетніших фінів, яких 
визначило однойменне телешоу. 
Посада президента у Фінлянд� має 
переважно церемоніальний 
характер, але вона важлива у 
формуванні громадської думки.

■ ФІНЛЯНДІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 3,1%
◀ Інфляція (річна, 2011 рік): 2,6%
◀ ВВП на особу за ПКС (2011 рік): 
$36 723

85%

Тар’я Галонен
президент Фінлянд�

У насиченій скандалами литовській 
політиці 2009 року Даля Ґрібаускайте 
стала для виборців свіжим ковтком 
повітря, тож � (то був лише другий 
такий випадок в істор� країни) об-
рали президентом вже в першому 
турі голосування. Цьому передувала 
плідна робота в литовському уряді та 
Єврокоміс� (2005-го тижневик Euro-
pean Voice назвав � «комісаром ро-
ку» за зусилля в реформуванні бюд-
жету ЄС). На президентській посаді 
вона відзначилася жорсткою пози-
цією в обстоюванні інтересів Литви, 
зокрема в суперечці з російським 
Газпромом.

■ ЛИТВА
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 6,1%
◀ Інфляція (річна, 2011 рік): 3,5%
◀ ВВП на особу за ПКС (2011 рік): 
$18 769

76%

Даля Ґрібаускайте 
президент Литви 

Райнфельдту вдалося змінити 
сприйняття його Поміркованої пар-
т� у шведському суспільстві: якщо 
раніше цю політичну силу вважали 
правою, то зараз вона зайняла 
центристську позицію. Сам себе він 
вважає прихильником комуніта-
ризму – ідеолог�, яка виступає за 
сильне громадянське суспільство, 
основою якого є місцеві спільноти 
та неурядові громадські організац�. 
Спокійна та гармонійна особистість 
Райнфельдта припала до душі шве-
дам, тож навіть у часи зниження 
популярності уряду його особиста 
популярність залишається 
високою.

■ ШВЕЦІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 4%
◀ Інфляція (річна, 2011 рік): 0,4%
◀ ВВП на особу за ПКС (2011 рік): 
$40 613

67%

Фредрік Райнфельдт
прем’єр-міністр Швец� 

Федеральний президент Австр�, на 
думку критиків, завдячує своєю 
популярністю тому, що завжди 
уникає конфліктів. Робити йому це 
неважко, оскільки повноваження 
президента цієї парламентської 
федеративної республіки досить 
обмежені.

■ АВСТРІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 2,9%
◀ Інфляція (річна, 2011 рік): 3,4%
◀ ВВП на особу за ПКС (2011 рік): 
$41 805

70%

Гайнц Фішер
президент Австр� 

■ ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 0,7%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 4,8%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $35 974

50%

Девід Кемерон
прем’єр-міністр 
Великої Британ�  

■ МАЛЬТА
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 2,1%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 1,3%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $25 782

49%

Лоуренс Ґонці
прем’єр-міністр 
Мальти

■ ДАНІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 1,2%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 2,4%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $37 741

47%

Ларс Люкке 
Расмуссен★
прем’єр-міністр Дан� 

■ КІПР
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 0,3%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 4,2%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $29 100

45%

Дімітріс 
Христофіас
президент Кіпру 

■ БОЛГАРІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 2,2%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 2%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $13 562

44%

Георгій 
Пирванов*
президент Болгар� 

■ УГОРЩИНА
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 1,4%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 4,1%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $19 647

36%

Віктор Орбан
прем’єр-міністр 
Угорщини 

■ УКРАЇНА
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік): 5,2%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 4,6%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $7198

7,3%

Віктор 
Янукович★★
президент України 
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★ Вже залишили 
свої посади

★★ Частка тих, хто 
цілковито підтримує 
діяльність Віктора Януковича 
(дані опитування Центру Разумкова 
в грудні 2011 року)

■ СЛОВАЧЧИНА
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 2,9%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 4,6%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $23 384

31%

Івета Радичова
прем’єр-міністр 
Словаччини

Словацька прем’єрка 
намагалася подолати 
наслідки економічної кризи, 
зменшуючи бюджетні 
видатки, але не підвищуючи 
водночас податки, однак це 
не допомогло їй утримати 
популярність. У жовтні 2011 
року парламент виніс вотум 
недовіри � уряду, паралельно 
заблокувавши виділення 
словацьких коштів до 
Європейського фонду 
фінансової стабільності 
(до речі, вона теж дуже 
критично ставилася до цієї 
ідеї). Дострокові вибори 
призначено на березень, 
поки прем’єрка очолює 
тимчасовий уряд.

■ РУМУНІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 1,7%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 3,2%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $12 357

11%

Траян Басеску
президент Румун�

Популізм не завжди прино-
сить народну любов, і націо-
налістичними гаслами не 
замінити падіння рівня жит-
тя. Останнім ударом по рей-
тингу президента була непо-
пулярна реформа медици-
ни, яка стала причиною від-
ставки з посади міністра 
охорони здоров’я Раеда Ара-
фата, медика родом із 
Палестини, який є популяр-
ним у суспільстві. Січневі акц� 
протесту вийшли з-під кон-
тролю, десятки людей були 
поранені в сутичках у Буха-
ресті. Хоча Басеску й оголо-
сив, що відмовляється від ре-
форми, тепер демонстранти 
вимагають відставки прези-
дента і дострокових виборів.

■ ФРАНЦІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 1,6%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 2,7%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $35 048

29%

Ніколя Саркозі
президент 
Франц�

Французький президент 
своєю малоефективною гі-
перактивністю вже піднабрид 
своїм співвітчизникам, і навіть 
вдала воєнна кампанія з по-
валення режиму лівійського 
диктатора Каддафі, яку він 
ініціював торік, не змогла 
врятувати його рейтинг. 
Економічна ситуація в країні 
не з найкращих.

■ ЧЕХІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 1,8%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 2,8%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $25 933

24%

Петр Нечас
прем’єр-міністр 
Чех�

В умовах фінансової кризи 
уряд Нечаса був змушений 
вдатися до звільнення 
держслужбовців та 
зниження зарплат. Це не 
могло не позначитися на 
рейтингу глави уряду, якого, 
втім, характеризують як 
освічену, працьовиту і 
порядну людину. 
Щоправда, слабкістю 
Нечаса є непублічність. Він 
не є яскравим і 
харизматичним політиком, 
а це не сприяє зростанню 
рейтингу. 

р

■ СЛОВЕНІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 1,1%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 2,1%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $29 179

25%

Борут Пагор
прем’єр-міністр 
Словен�

Економічна криза в країні та 
політичні тертя призвели до 
того, що у вересні минулого 
року парламент виніс вотум 
недовіри уряду соціал-де-
мократа Борута Пагора. 
На дострокових виборах 
у грудні його партія здобула 
лише 10,5% голосів. Наступ-
ника Пагора на прем’єрсь-
кій посаді ще не визначено.

■ НІДЕРЛАНДИ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 1,8%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 2,5%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $42 330

66%

Марк Рютте
прем’єр-міністр 
Нідерландів 

■ ІРЛАНДІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 1,1%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 1,7%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $39 507

66%

Енда Кенні
прем’єр-міністр 
Ірланд�

■ ЛАТВІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 4,5%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 3,9%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $15 448

58%

Валдіс Затлерс★
президент 
Латв�

■ БЕЛЬГІЯ 
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 2,2%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 3,2%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $37 677

53%

Ів Летерм★
прем’єр-міністр 
Бельг�

■ ЕСТОНІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 8%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 4,1%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $20 182

52%

Тоомас Гендрік 
Ільвес
президент Естон� 

■ НІМЕЧЧИНА
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 3%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 2,3%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $37 935

52%

Анґела Меркель
канцлер 
Німеччини 

 (не) 

■ ПОЛЬЩА
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 4%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 4,5%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $20 136

35%

Дональд Туск
прем’єр-міністр 
Польщі  

■ ІТАЛІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 0,5%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 3,7%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $30 165

25%

Сільвіо 
Берлусконі★
прем’єр-міністр Італ�

■ ІСПАНІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 0,7%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 2,4%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $30 622

25%

Хосе Луїс Сапатеро★
прем’єр-міністр 
Іспан�

■ ПОРТУГАЛІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): -1,9%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 3,5%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $23 204

25%

Жозе Сократеш★
прем’єр-міністр 
Португал�

■ ГРЕЦІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): -5,5%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 2,2%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $27 624

21%

Георгіос 
Папандреу★
прем’єр-міністр Грец�

ДЛЯ 

ПОРІВНЯННЯ
Лідери симпатій 

Середняки

Лідери антипатій

Шкала рейтингу

Найближчими днями найвищу посаду в Фінлянд� залишить Тар’я Галонен – одна з небагатьох державних лідерів, які мають беззаперечну народну підтримку. Перша 
жінка-президент в істор� країни готується передати повноваження наступникові: 5 лютого відбувся другий тур виборів, на яких переміг Саулі Нііністо – він стане пер-
шим фінським президентом від консерваторів більш як за 50 років. За фінським законодавством, Галонен уже не могла балотуватися, оскільки відбула два терміни. 

Соціологічна компанія Gallup 2011 року провела дослідження громадської думки в усіх країнах Євросоюзу, щоб визначити рейтинг підтримки лідерів. На перший 
погляд, є очевидним зв’язок між економічною ситуацією в певній державі та популярністю � керівника. Однак це стосується переважно 

початку й кінця цього списку: економіки Люксембургу та Фінлянд� явно в кращому стані, ніж грецька чи румунська. Поміж 
середняків такої чіткої кореляц� вже немає; наприклад, чеська та польська економіки пере-

бувають у ліпшому стані, ніж естонська або латвійська, проте їхні лідери не мо-
жуть похвалитися популярністю на рівні своїх балтійських колег. Це 

може свідчити, що часто харизма політика, його лідерські 
якості здатні переважити навіть економічні     

негаразди.
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За що європейці           люблять своїх лідерів

Перебуваючи на посаді з 1995 року, 
Юнкер має неабияку популярність 
поміж співгромадян. Чим завдячу-
вав як економічному добробуту 
люксембуржців, так і світовому 
визнанню як політика. Представни-
ка з невеличкої країни вважають 
одним із архітекторів Маастрихт-
ського договору, він був претенден-
том на посаду президента Євроко-
міс�, а нині є неформальним ліде-
ром країн – учасниць зони євро: 
очолює Єврогрупу (клуб міністрів 
фінансів країн єврозони).

■ ЛЮКСЕМБУРГ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 1,6%
◀ Інфляція (річна, 2011 рік): 3,4%
◀ ВВП на особу за ПКС (2011 рік): 
$84 829

87%

Жан-Клод Юнкер
прем’єр-міністр 
Люксембургу

Якби не законодавчі обмеження 
щодо терміну президентства, то, 
вочевидь, вона очолила б державу 
й утретє – так полюбилася людям 
ця врівноважена соціал-демократ-
ка, яка походить із пролетарського 
району Гельсінкі. Її називають 
найпопулярнішим президентом 
країни всіх часів, а 2004 року вона 
єдина з живих потрапила до 10 
найславетніших фінів, яких 
визначило однойменне телешоу. 
Посада президента у Фінлянд� має 
переважно церемоніальний 
характер, але вона важлива у 
формуванні громадської думки.

■ ФІНЛЯНДІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 3,1%
◀ Інфляція (річна, 2011 рік): 2,6%
◀ ВВП на особу за ПКС (2011 рік): 
$36 723

85%

Тар’я Галонен
президент Фінлянд�

У насиченій скандалами литовській 
політиці 2009 року Даля Ґрібаускайте 
стала для виборців свіжим ковтком 
повітря, тож � (то був лише другий 
такий випадок в істор� країни) об-
рали президентом вже в першому 
турі голосування. Цьому передувала 
плідна робота в литовському уряді та 
Єврокоміс� (2005-го тижневик Euro-
pean Voice назвав � «комісаром ро-
ку» за зусилля в реформуванні бюд-
жету ЄС). На президентській посаді 
вона відзначилася жорсткою пози-
цією в обстоюванні інтересів Литви, 
зокрема в суперечці з російським 
Газпромом.

■ ЛИТВА
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 6,1%
◀ Інфляція (річна, 2011 рік): 3,5%
◀ ВВП на особу за ПКС (2011 рік): 
$18 769

76%

Даля Ґрібаускайте 
президент Литви 

Райнфельдту вдалося змінити 
сприйняття його Поміркованої пар-
т� у шведському суспільстві: якщо 
раніше цю політичну силу вважали 
правою, то зараз вона зайняла 
центристську позицію. Сам себе він 
вважає прихильником комуніта-
ризму – ідеолог�, яка виступає за 
сильне громадянське суспільство, 
основою якого є місцеві спільноти 
та неурядові громадські організац�. 
Спокійна та гармонійна особистість 
Райнфельдта припала до душі шве-
дам, тож навіть у часи зниження 
популярності уряду його особиста 
популярність залишається 
високою.

■ ШВЕЦІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 4%
◀ Інфляція (річна, 2011 рік): 0,4%
◀ ВВП на особу за ПКС (2011 рік): 
$40 613

67%

Фредрік Райнфельдт
прем’єр-міністр Швец� 

Федеральний президент Австр�, на 
думку критиків, завдячує своєю 
популярністю тому, що завжди 
уникає конфліктів. Робити йому це 
неважко, оскільки повноваження 
президента цієї парламентської 
федеративної республіки досить 
обмежені.

■ АВСТРІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 2,9%
◀ Інфляція (річна, 2011 рік): 3,4%
◀ ВВП на особу за ПКС (2011 рік): 
$41 805

70%

Гайнц Фішер
президент Австр� 

■ ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 0,7%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 4,8%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $35 974

50%

Девід Кемерон
прем’єр-міністр 
Великої Британ�  

■ МАЛЬТА
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 2,1%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 1,3%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $25 782

49%

Лоуренс Ґонці
прем’єр-міністр 
Мальти

■ ДАНІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 1,2%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 2,4%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $37 741

47%

Ларс Люкке 
Расмуссен★
прем’єр-міністр Дан� 

■ КІПР
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 0,3%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 4,2%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $29 100

45%

Дімітріс 
Христофіас
президент Кіпру 

■ БОЛГАРІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 2,2%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 2%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $13 562

44%

Георгій 
Пирванов*
президент Болгар� 

■ УГОРЩИНА
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 1,4%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 4,1%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $19 647

36%

Віктор Орбан
прем’єр-міністр 
Угорщини 

■ УКРАЇНА
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік): 5,2%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 4,6%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $7198

7,3%

Віктор 
Янукович★★
президент України 
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★ Вже залишили 
свої посади

★★ Частка тих, хто 
цілковито підтримує 
діяльність Віктора Януковича 
(дані опитування Центру Разумкова 
в грудні 2011 року)

■ СЛОВАЧЧИНА
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 2,9%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 4,6%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $23 384

31%

Івета Радичова
прем’єр-міністр 
Словаччини

Словацька прем’єрка 
намагалася подолати 
наслідки економічної кризи, 
зменшуючи бюджетні 
видатки, але не підвищуючи 
водночас податки, однак це 
не допомогло їй утримати 
популярність. У жовтні 2011 
року парламент виніс вотум 
недовіри � уряду, паралельно 
заблокувавши виділення 
словацьких коштів до 
Європейського фонду 
фінансової стабільності 
(до речі, вона теж дуже 
критично ставилася до цієї 
ідеї). Дострокові вибори 
призначено на березень, 
поки прем’єрка очолює 
тимчасовий уряд.

■ РУМУНІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 1,7%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 3,2%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $12 357

11%

Траян Басеску
президент Румун�

Популізм не завжди прино-
сить народну любов, і націо-
налістичними гаслами не 
замінити падіння рівня жит-
тя. Останнім ударом по рей-
тингу президента була непо-
пулярна реформа медици-
ни, яка стала причиною від-
ставки з посади міністра 
охорони здоров’я Раеда Ара-
фата, медика родом із 
Палестини, який є популяр-
ним у суспільстві. Січневі акц� 
протесту вийшли з-під кон-
тролю, десятки людей були 
поранені в сутичках у Буха-
ресті. Хоча Басеску й оголо-
сив, що відмовляється від ре-
форми, тепер демонстранти 
вимагають відставки прези-
дента і дострокових виборів.

■ ФРАНЦІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 1,6%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 2,7%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $35 048

29%

Ніколя Саркозі
президент 
Франц�

Французький президент 
своєю малоефективною гі-
перактивністю вже піднабрид 
своїм співвітчизникам, і навіть 
вдала воєнна кампанія з по-
валення режиму лівійського 
диктатора Каддафі, яку він 
ініціював торік, не змогла 
врятувати його рейтинг. 
Економічна ситуація в країні 
не з найкращих.

■ ЧЕХІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 1,8%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 2,8%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $25 933

24%

Петр Нечас
прем’єр-міністр 
Чех�

В умовах фінансової кризи 
уряд Нечаса був змушений 
вдатися до звільнення 
держслужбовців та 
зниження зарплат. Це не 
могло не позначитися на 
рейтингу глави уряду, якого, 
втім, характеризують як 
освічену, працьовиту і 
порядну людину. 
Щоправда, слабкістю 
Нечаса є непублічність. Він 
не є яскравим і 
харизматичним політиком, 
а це не сприяє зростанню 
рейтингу. 

р

■ СЛОВЕНІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 1,1%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 2,1%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $29 179

25%

Борут Пагор
прем’єр-міністр 
Словен�

Економічна криза в країні та 
політичні тертя призвели до 
того, що у вересні минулого 
року парламент виніс вотум 
недовіри уряду соціал-де-
мократа Борута Пагора. 
На дострокових виборах 
у грудні його партія здобула 
лише 10,5% голосів. Наступ-
ника Пагора на прем’єрсь-
кій посаді ще не визначено.

■ НІДЕРЛАНДИ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 1,8%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 2,5%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $42 330

66%

Марк Рютте
прем’єр-міністр 
Нідерландів 

■ ІРЛАНДІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 1,1%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 1,7%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $39 507

66%

Енда Кенні
прем’єр-міністр 
Ірланд�

■ ЛАТВІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 4,5%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 3,9%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $15 448

58%

Валдіс Затлерс★
президент 
Латв�

■ БЕЛЬГІЯ 
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 2,2%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 3,2%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $37 677

53%

Ів Летерм★
прем’єр-міністр 
Бельг�

■ ЕСТОНІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 8%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 4,1%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $20 182

52%

Тоомас Гендрік 
Ільвес
президент Естон� 

■ НІМЕЧЧИНА
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 3%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 2,3%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $37 935

52%

Анґела Меркель
канцлер 
Німеччини 

 (не) 

■ ПОЛЬЩА
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 4%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 4,5%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $20 136

35%

Дональд Туск
прем’єр-міністр 
Польщі  

■ ІТАЛІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 0,5%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 3,7%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $30 165

25%

Сільвіо 
Берлусконі★
прем’єр-міністр Італ�

■ ІСПАНІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): 0,7%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 2,4%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $30 622

25%

Хосе Луїс Сапатеро★
прем’єр-міністр 
Іспан�

■ ПОРТУГАЛІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): -1,9%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 3,5%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $23 204

25%

Жозе Сократеш★
прем’єр-міністр 
Португал�

■ ГРЕЦІЯ
◀ Зростання ВВП 
(2011 рік, прогноз): -5,5%
◀ Інфляція 
(річна, 2011 рік): 2,2%
◀ ВВП на особу за ПКС 
(2011 рік): $27 624

21%

Георгіос 
Папандреу★
прем’єр-міністр Грец�

ДЛЯ 

ПОРІВНЯННЯ
Лідери симпатій 

Середняки

Лідери антипатій

Шкала рейтингу

Найближчими днями найвищу посаду в Фінлянд� залишить Тар’я Галонен – одна з небагатьох державних лідерів, які мають беззаперечну народну підтримку. Перша 
жінка-президент в істор� країни готується передати повноваження наступникові: 5 лютого відбувся другий тур виборів, на яких переміг Саулі Нііністо – він стане пер-
шим фінським президентом від консерваторів більш як за 50 років. За фінським законодавством, Галонен уже не могла балотуватися, оскільки відбула два терміни. 

Соціологічна компанія Gallup 2011 року провела дослідження громадської думки в усіх країнах Євросоюзу, щоб визначити рейтинг підтримки лідерів. На перший 
погляд, є очевидним зв’язок між економічною ситуацією в певній державі та популярністю � керівника. Однак це стосується переважно 

початку й кінця цього списку: економіки Люксембургу та Фінлянд� явно в кращому стані, ніж грецька чи румунська. Поміж 
середняків такої чіткої кореляц� вже немає; наприклад, чеська та польська економіки пере-

бувають у ліпшому стані, ніж естонська або латвійська, проте їхні лідери не мо-
жуть похвалитися популярністю на рівні своїх балтійських колег. Це 

може свідчити, що часто харизма політика, його лідерські 
якості здатні переважити навіть економічні     

негаразди.
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Єгипет Не 
пропонувати
Арабська революція виходить з-під контролю

Л
ють і розчарування, що 
наростають у Каїрі та ін-
ших основних містах 
країни, віщують страхіт-

ливе майбутнє. Унаслідок по -
боїща на стадіоні в Порт-Саїді 74 
мертвих. Велелюдні протести 
знову заповнюють площу Тахрір 
і територію довкола Міністер-
ства внутрішніх справ. Банда 
озброєних бедуїнів викрала 
двох американських туристів на 
Синайському півострові. За рік 
після революції, яка змусила 
президента Мубарака піти у від-
ставку і вселила світлі надії на 
перехід до свободи та демократії 
в арабському світі, вулицями Ка-
їру ширяться агресія і лиховісні 
передчуття.

ЗАВиЩеНІ ОЧІКУВАННЯ 
На тлі дедалі більшого хаосу і 
політичної нестабільності роз-
лючені юрби звинувачують вій-
ськовий уряд у небажанні від-
ступитися від влади, постійно 
влаштовують сутички на вули-
цях із міліцією, на яку си-
плеться шквал образ, і ставлять 
під сумнів спроможність ново -
обраного парламенту вирішити 
дедалі серйозніші проблеми 
Єгипту. Розчарування є ціл-   
ком передбачуваним. Населен-
 ня кра  їни живе у злиднях, воно 
розлючене, зневірене і нетерп-
ляче, має нереалістичні споді-
вання на те, що буде покладено 
край корупції, підвищенню цін 
та нужді, 40% людей перебува-
ють за межею бідності. За 
останній рік умови не лише не 
поліпшилися, а значно погір-
шилися. Ціни збільшилися, 
зарплати впали, робочі місця 
зникли. Рівень зростання єги-
петської економіки знизився з 
5% до 1%. Обсяг прямих інозем-
них інвестицій катастрофічно 
зменшився з $6,4 млрд 2010-го 

Автор:  
Майкл Бініон

до $500 млн торік. Валютні за-
паси – з $36 млрд до $10 млрд. 
Тепер Єгипет на порозі фінансо-
вої кризи, маючи бюджетний 
дефіцит 10% ВВП. 

Та найбільше непокоїть те, 
що країна стрімко втрачає потік 
туристів, із якого живуть чимало 
дрібних торгівців і підприємців. 
Тільки пляжі на узбережжі Чер-
воного моря здавалися захище-
ними від лиха, що охопило ре-
шту країни. Наприклад, у Шарм-
ель-Шейху кількість приїжджих 
не зменшувалася. Але викра-
дення двох американців, що по-
верталися до міста після екскур-
сії, та нещодавнє вбивство фран-
цузького туриста під час пере-
стрілки бандитів із поліцією не 
минуть безслідно.  

ВОЄННий ПеРеВОРОТ?
Єгипет стає підозріливим до 
всього: восьмимільйонної гро-
мади християн-коптів, відро-
дження руху радикальних ісла-
містів, уряду і Заходу. Добра не 
віщує й те, що в порт-саїдському 
побоїщі звинувачують числен-
них ініціаторів, що таємно пра-
цюють на військову владу і є 
призвідцями конфліктів. При-
хильники теорій змов, яких в 
арабському світі чимало, при-
пускають, що таємні агенти на-
вмисне створювали ситуації, які 
закінчувалися актами насилля, 
щоб дати уряду підстави по-
вторно запровадити надзвичай-
ний стан і придушити щоденні 
антиурядові виступи. Пересічні 
єгиптяни, попри свою зневагу до 
поліції, тепер звинувачують її в 
тому, що вона недостатньо ак-
тивно бореться з хвилею зло-
чинності, яка активізувалася 
останнім часом, а це пограбу-
вання банків, напади на людей і 
вуличні злочини, що за Муба-
рака були рідкістю.

Відповідальність за всі ці не-
гаразди лежить на вже немоло-
дих, але сановних плечах фельд -
маршала Мухаммеда Тантаві, го-
лови правлячої Військової ра  ди. 
Небагатослівність і брак лідер-
ських якостей переконують бага-
тьох у тому, що єдиною його ме-
тою є утримання найвищої влади 
військовими за будь-якого уряду. 
Тепер єгиптяни хочуть знати, 
коли він передасть її «Братам-
мусульманам», що виступили на 
виборах найбільшою партією і 
нині є основними претендентами 
на те, щоб очолити новий уряд. 

Однак наразі невідомо, хто є 
провідниками «Братів», якою 
бу  де їхня політика і чи сформу-
ють вони коаліцію з радикаль -
нішою салафістською партією 
«Аль-Нур», котра набрала бли -
зь    ко чверті голосів і виступає як 
різко фундаменталістська та іс-
ламістська. Як майбутній уряд 
під проводом «Братів» збира-
ється вирішувати економічні 
проблеми Єгип  ту? Чи розпочне 
він пуританську програму глиб-
шої ісламізації країни, щоб від-
вернути увагу населення від що-
денних матеріальних трудно-
щів? І чи керуватиметься жор-
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ВУЛИЦІ 
БЕЗЛАДУ.
Нова влада 
розганяє 
демонстрантів 
у Каїрі

ОЧеВиДеЦь

Ранія Аль-Малкі, головний  
редактор The daily news Egypt:

Один із моїх 
друзів дитин-
ства поховав 
сина. Хлопцю 
було 22. Його 
звали Омар. У 
нього все життя 
було попереду. 
Ніхто не міг 
припустити пе-
ред матчем у 

Порт-Саїді, що Омар та 73 інші 
хлопці повернуться з футболу в 
трунах. Це була спланована контр-
революційна акція, аби посіяти 
ненависть єгиптян одне до одного, 
аби виправдати владу військових.
Когось затоптали в тисняві, інші 
померли від ножових і вогнепаль-
них ран. Очевидці кажуть, коли 
люди намагалися втекти зі стаді-
ону, вони опинились у пастці, бо 
всі виходи були закриті військо-
вими ззовні. Натовп спробував ви-
бити ворота, але через тисняву ба-
гатьох задавили. Інших скидали з 
трибун і вони розбивалися. Чомусь 
головний матч прем’єр-ліги проіг-
норували губернатор провінції та 
голова місцевої служби безпеки.
Поза сумнівом, якби були нор-
мальні заходи безпеки, трагедії 
можна було б уникнути. Це не 
було футбольне хуліганство. Або 
військовим випадково не вдалося 
гарантувати безпеки, або вони 
співучасники злочину. Останнє 
стає дедалі очевиднішим через рік 
їхнього правління – вони карають 
єгиптян за революцію. Це ж ті самі 
військові, які роками вірно слу-
жили Мубараку.
Упродовж двох місяців парламент-
ських виборів по всій країні армія 
гарантувала абсолютну безпеку. А 
тут не змогла гарантувати безпеки 
одного матчу? Вони кажуть, що не 
можуть пильнувати за кожним кут-
ком, бо передали владу парла-
менту і скасували надзвичайний 
стан. Але вони відповідальні, бо 
залишаються гарантами безпеки.
Росте третя хвиля революції. Су-
тички протестувальників із поліцією 
вже забрали два житті в Суеці та ще 
два у Каїрі. Ще півтори тисячі – по-
ранені. Генерали нічого не навчи-
лися, як і їхній колишній бос Муба-
рак. Ми робили революцію не за-
для відставки Мубарака, а заради 
справжніх змін. Чи стануть ці чорні 
дні початком звільнення Єгипту від 
керування військових? Можливо.

ОБСЯГ ПРЯМиХ ІНОЗеМНиХ 
ІНВеСТиЦІй ЗМеНшиВСЯ 
З $6,4 МЛРД 2010-ГО 
ДО $500 МЛН ТОРІК

сткою антизахідною, антиаме-
риканською та антиізраїльсь  кою 
ідеологією? Якщо так, це може 
призвести до припинення ще-
дрого потоку допомоги, яку Єги-
пет отримує від США, та під-
тримки Саудівської Аравії.  

КЛАСиКА ЖАНРУ
Схоже, революція в Єгипті йде 
класичним шляхом, що супро-
воджується типовими політич-
ними проблемами. На зміну по-
чатковій ейфорії приходить не-
терпіння, а потім розчарування 
тим, що ранні надії не справ-
джуються. До влади приходять 
нові правителі, обіцяючи сво-
боди, але згодом швидко стика-
ються зі спротивом, придушу-
ють протести та врешті-решт за-
бувають обіцянки, дані раніше, і 
скочуються до диктатури, жор-
стокішої за своїх попередників.

Що ж тепер робити Заходу та 
решті світу, щоб запобігти па-
дінню революції в Єгипті до нової 
диктатури? Багато тамтешніх лі-
бералів, студентів і жіночих орга-
нізацій вже занепокоєні ниніш-
нім розвитком подій. Але вони не 
хочуть втручання Європи: через 
значну підтримку, яку Америка 

надавала колишньому режиму 
Мубарака, навіть ліберали по-
чали сильно сумніватися в тому, 
якими мотивами насправді керу-
ється Захід. Тому Вашингтон пу-
блічно не коментує ситуації в 
Єгипті, однак у кулуарах наполя-
гає на тому, щоб військові поква-
пилися з переходом до демократії. 
Європейські уряди не зменшують 
обсягів допомоги і торгівлі з цією 
країною, але приватні інвестори 
стали обережними. Понад усе 
зов  нішній світ остерігається при-

кладу Ірану. Якщо ісламісти й 
собі погодяться на таку ради-
кальну й антизахідну політику, 
яку колись провадив Хомейні 
після падіння шахського режиму, 
Єгипет може змінитися з основ -
ного стовпа стабільності та перед-
бачуваності в регіоні на нову за-
грозу миру на Близькому Сході. 
За розвитком подій з пересторо-
гою стежить, зокрема, Ізраїль. 
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Н
аціонал-соціалістичний 
арбайтайнзац (залучення 
до праці) в роки Другої 
світової війни став най-

більшим в історії з часів рабства 
масовим застосуванням праці 
чужинців в економіці окремої 
держави. Якщо врахувати, що 
50% цих радянських робітників 
доставили з території, яку нині 
займає сучасна Україна, то наші 
співвітчизники становили одну з 
найчисленніших груп іноземців, 
що працювали в Рейху. Мало не 
кожна українська родина під час 

окупації вермахту зазнала лиха 
трудових депортацій. Примусові 
роботи в нацистській Німеччині 
та повоєнна радянська політика 
репатріації трагічно позначи-
лися на долі мільйонів жителів 
нашої країни, радикально змі-
нивши їхній життєвий шлях. 

ВІД АГІТАЦІї  
ДО ПРиМУСОВОї ДеПОРТАЦІї
Перші українці опинилися на 
німецькій примусовій роботі ще 
влітку 1939-го. Це були меш-
канці окупованого угорськими 

військами Закарпаття, яких ви-
возили на роботу до Австрії. На-
ступними на початку вересня 
1939-го потрапили до Рейху га-
личани – військовослужбовці 
польської армії, які виявилися в 
полоні й з часом були переведені 
до розряду цивільних робітни-
ків. Перші цивільні робітники з 
окупованої вермахтом України 
стали добровільно виїжджати 
до Німеччини ще влітку 1941-го 
з дистрикту «Галичина». 

До початку німецько-радян-
ської війни нацистське керівни-

Східні каторжани
70 років тому почалось масове вивезення населення з України  
на примусові роботи до Третього рейху 

Автор:  
Тетяна 

Пастушенко
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БЕЗ ДОБРОї 
ВОЛІ. 

Відправлення 
українських 

жінок на 
примусові 
роботи до 

Німеччини. 
Весна 1943 

року

цтво не планувало використову-
вати в промисловості своєї кра-
їни робочу силу з окупованих 
територій СРСР (зокрема, й з 
України). Навпаки, розробляли-
 ся схеми масового винищення 
мільйонів місцевих мешканців 
(генеральний план «Ост») та ні-
мецької колонізації захоплених 
радянських земель. Зрив «блис-
кавичної війни» восени 1941-го, 
необхідність проводити пози-
ційні бойові дії та мобілізову-
вати все більше німецьких селян 
і робітників до армії змусили 
Гітлера частково змінити свої 
екстермінаційні плани й піти на 
використання трудових ресурсів 
з окупованих східних територій 
в економічних інтересах Тре-
тього Рейху.  

Спершу нацистські функціо-
нери покладали свої надії на 
кілька мільйонів радянських 
військовополонених. Однак до 
кінця 1941-го з 3,5 млн червоно-
армійців, які потрапили в полон, 
унаслідок політики геноциду 
60% бранців не пережило голо-
дної зими 1941/1942-го. Відтак 
на захоплених територіях СРСР 
основні зусилля німців були 
спрямовані на вербування ци-
вільних робітників. 

Агітаційна кампанія нацис-
тів в Україні стартувала взимку 
1942-го. Першочергове значення 
в ній відводилося великим міс-
там: Харкову, Києву, Сталіному 
(сучасний Донецьк), Дніпропе-
тровську. В умовах безробіття та 
голоду населення великих про-
мислових центрів ставало бажа-
ною здобиччю нацистської про-
паганди.  

У розпал голодної зими 1942-
го на сторінках київської газети 
«Нове українське слово» з’явило  ся 
звернення генерал-комісара Ки-
єва Квітцрау: «Українські чоло-
віки й жінки! Німеччина дає вам 
нагоду для корисної й добре 
оплачуваної роботи. У січні 1942 
року перший транспорт поїзда 
вирушає до Німеччини. Під час 
переїзду ви отримуватимете до-
бре постачання, крім того, в Ки-
єві, Здолбунові та Перемишлі 
гарячу їжу. В Німеччині ви бу-
дете добре забезпечені й зна-
йдете хороші житлові умови. 
Платня також буде доброю: ви 
одержуватимете гроші за тари-
фом і за продуктивністю праці. 
Про ваші родини дбатимуть весь 
час, поки ви працюватимете в 
Німеччині». 

Не дивно, що знайшлося чи-
мало безробітних городян, зму-
чених голодом і безпросвітним 
існуванням у напівзруйнованих 
містах, які повірили обіцянкам 
німецьких вербувальників. Пер-
ший ешелон із 1117 робітниками-
спеціалістами вирушив із Хар-
кова до Кельна 18 січня 1942-го, 
другий до Бранденбурга – 21 
січня. Вивезення трудових ре-
сурсів із Києва розпочалося 22 
січня 1942-го, коли до Німеч-
чини було відправлено 1,5 тис. 
осіб. 24 лютого перший потяг 
від’їхав із Сталіного. Особли-
вістю початкових німецьких 
трудових наборів була чітка спе-
ціалізація робітників за профе-
сіями (перевага віддавалася чо-
ловікам зі спеціальністю буді-
вельників, металургів, гірників 
тощо), а також їхній здебільшого 
добровільний характер. 

У лютому 1942 року нацист-
ські посадовці вже вимагали до-
ставити з України 290 тис. сіль-
ськогосподарських робітників, 
30 тис. кваліфікованих спеціа-
лістів для німецької промисло-
вості з Києва та 50 тис. зі Сталі-
ного. Однак потік добровольців 
не задовольняв дедалі більшу 
потребу в робочій силі, а після 
перших листів із «вільної Єв-
ропи» взагалі припинився. Роз-
почалася широка акція приму-
сового вивезення, у якій брали 
участь й органи місцевого управ -
ління та поліції. 

Після запровадження в бе-
резні 1942-го посади головного 
уповноваженого з використання 
робочої сили, яку обійняв Фріц 

Заукель, масштаби роботи вер-
бувальних комісій на Сході зна-
чно зросли. У своїй телеграмі від 
31 березня 1942 року до рейхско-
місарів окупованих областей він 
відкрито вимагав вживати при-
мусових заходів: «Прошу вас 
форсувати вербування, за яке ви 
відповідаєте разом із комісіями, 
всіма доступними засобами, 
включаючи суворе застосування 
принципу примусової праці з 

КОМПеНСАЦІЯ
У 1946 році Міжнародний військовий трибунал у Нюрн-
берзі визнав нацистську практику вигнання та примусо-
вої праці іноземців як злочин проти людяності й грубе 
порушення норм міжнародного права. Однак питання 
визнання примусових робітників жертвами нацизму та 
їхнього права на компенсацію тривалий час перебувало 
поза межами міжнародно-правового та внутрішньодер-
жавного регулювання. 
Тільки наприкінці 1980-х розпочалися переговори між 
СРСР і Західною Німеччиною про виплату гуманітарної 
допомоги колишнім примусовим робітникам із Радян-
ського Союзу, що закінчились у 1993-му підписанням 
російсько-німецької угоди. На її виконання ФРН надала 
в розпорядження фондів «Взаєморозуміння і прими-
рення», які були створені в Києві, Москві та Мінську,  
1 млрд марок.
У вересні 1993-го на тристоронніх переговорах у Мін-
ську цю суму поділили між Росією, Україною та Біло-
руссю у співвідношенні відповідно 40%, 40% і 20%. Ста-
ном на 1 вересня 1999-го гуманітарні виплати в Україні 
отримали 631 375 осіб, на що виділили 377 млн 407 тис. 
німецьких марок.  
У вересні 2000-го у ФРН було створено фонд «Пам’ять, 
відповідальність та майбутнє», участь у якому взяла не 
тільки Німецька держава, а й промислові кола. Його за-
вданням стало надання не гуманітарної допомоги, а 
компенсації колишнім примусовим робітникам. За ре-
зультатами діяльності до червня 2007-го, коли офіційно 
було завершено виплати, 1,6 млн людей у понад 100 краї-
нах світу загалом отримали €4 млрд 37 млн. В Україні 
фонд «Взаєморозуміння і примирення» здійснив ви-
плати 471 тис. претендентам, зокрема й колишнім остар-
байтерам та їхнім спадкоємцям, у розмірі €867 млн.
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тим, щоб у найкоротший строк 
потроїти кількість завербова-
них». 

З весни 1942-го німці розпо-
чали масові облави на місцеве 
населення із залученням до 
цього поліції та солдатів вер-
махту. Запроваджена система з 
обіцянок, соціального тиску і 
брутального терору дала їм 
змогу того року депортувати з 
окупованих східних територій 
понад 1 млн цивільних робітни-
ків, більшість із яких (714 тис.) 
були вихідцями з України. 

1943-й позначився для на-
ших співвітчизників новою ак-
цією нацистів: мобілізацією на 
роботи працездатного насе-
лення віком від 16 до 50 років. 
Про добровільність навіть у про-
пагандистських оголошеннях не 
було й мови. Відтепер це був 
обов’язок. Протягом 1943-го 
німці вивезли з України майже  
1 млн 90 тис. осіб, а 1944-го до-
датково ще 600 тис.  

ПІД ЗНАКОМ OST
Жителі України незалежно від 
того, поїхали вони до Рейху до-
бровільно чи примусово, мали 
однаковий соціальний і право-
вий статус, а точніше перебу-
вали в безправному становищі. 
Щоб забезпечити «чистоту ні-
мецької крові», запобігти поши-
ренню впливу «більшовицької 
пропаганди» на німців і досяг-
нути продуктивного викорис-
тання вихідців зі східних оку-
пованих територій, Головному 
управлінню безпеки Рейху 
(РСХА) було доручено розро-

бити комплекс спеціальних до-
кументів, які регламентували б 
згаданий процес. Один із чинов-
ників РСХА Бернхард Баатц за-
пропонував розпізнавальний 
знак для цієї багатонаціональ-
ної категорії робітників у ви-
гляді прямокутника з літерами 
OST на блакитному тлі (за ана-
логією зі знаком для польських 
робітників із Генерального гу-
бернаторства, які носили літеру 
Р). Згодом вихідців з окупованих 
східних територій за цим зна-

ком стали називати остарбайте-
рами, тобто східними робітни-
ками. Не всі приїжджі з України 
були остарбайтерами. Галичани 
мали в Рейху інший правовий 
статус. 

Основні положення стосовно 
використання праці східних ро-
бітників були викладені в так 
званих Указах про остарбайте-
рів, які підготувала спеціальна 
комісія РСХА і підписав Генріх 
Гіммлер 20 лютого 1942-го. 
Вони передбачали контроль над 
їхньою працею, пересуванням, 
дозвіллям і навіть статевим 
життям. Остарбайтерів утриму-
вали в спеціальних таборах під 
суворою охороною. На виробни-
цтві ізолювали від німців і ре-
шти іноземних робітників, вида-
вали кошти, що становили поло-
вину, а то й третину зарплати 
німця, з яких до того ж вирахо-
вували гроші на їх утримання. 
Норми харчування були най-
нижчими серед решти категорій 
іноземних робітників у Німеч-
чині. Штрафні санкції за трудові 
та політичні провини включали 
широкий спектр заходів від ті-
лесних покарань до відправ-
лення на кілька тижнів до 
штрафного чи концентрацій-
ного табору. За статеві контакти 
остарбайтера з німкою – 
смертна кара для партнера і 
концтабір для жінки. 

Упродовж війни законодав-
ство щодо східних робітників 
змінювалося. Наприкінці 1942-
го їм дозволили листуватися з 
рідними (надсилати дві лис-
тівки на місяць), з листопада 
1943-го – виходити за межі та-
бору з відома керівництва, на-
прикінці 1944-го норми харчу-
вання вихідців із Радянського 
Союзу були прирівняні до норм 
інших іноземців. Однак до за-
вершення війни східні робіт-
ники залишалися найбільш без-
правною і гнобленою категорією 
у Третьому Рейху.

Шанси на виживання зале-
жали значною мірою від того, 
куди людина потрапляла: на 
державне виробництво, де умо-
 ви праці та побуту були найваж-
чими, чи до сільського госпо-
даря, де було легше прохарчува-
тися. Третина остарбайтерів 
працювала в сільському госпо-
дарстві, 45% – у промисловості. 
За статево-віковим складом по-
між східних робітників був най-
більший відсоток жінок (51%) і 

НІМЕЦьКИЙ 
ОБЛІК. 
Робоча картка 
остарбайтера 
з України Софії 
Руденко

НА ГОЛОДНОМУ ПАЙКУ. 
Східні робітники з дітьми 

в бараку в Мюнхені
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найбільша кількість неповноліт-
ніх (майже 41% серед чоловіків і 
60% серед жінок). 

Погані умови проживання, 
недостатнє харчування, тяжка 
праця, катастрофічний санітар-
но-гігієнічний стан у таборах, 
поширення різноманітних пара-
зитів і шкідників призводили 
до того, що серед остарбайтерів 
спостерігався найвищий відсо-
ток (порівняно з іншими інозем-
цями) випадків травматизму та 
смертності від інфекційних хво-
роб і виснаження. Найбільше 
смертей було від туберкульозу, 
серцево-судинної недостатності, 
сухот, виробничих травм і тифу. 

За даними статистики, се-
редньомісячна смертність серед 
остарбайтерів у 1943-му сягала  
1210 осіб на місяць. Однак у 
1944–1945-му вона була ще ви-
щою внаслідок бомбардування 
авіації союзників. За дуже обе-
режними підрахунками, у Рейху 
померло від 80 до 100 тис. остар-
байтерів. 

Від табору до табору, від гос-
подаря до господаря умови 
життя наших співвітчизників 
різнилися. Багато хто з примусо-
вих робітників зміг уже через ба-
гато років по війні розповісти 
про допомогу й співчуття німець-
ких колег по роботі, людяне став-
лення до них «бауерів» (німець-
ких фермерів – Ред.). Для час-
тини з них це була перша, а часом 
єдина поїздка не лише за кордон, 
а й за межі рідного села. І через 
колючий дріт багатьом вдалося 
розгледіти значно вищий рівень 
життя не лише звичайних нім-
ців, а й чехів, поляків, французів, 
своїх братів по неволі. Для декого 
то була можливість втекти від ко-
лишньої радянської дійсності, не 
повернутися до СРСР. 

РеПАТРІАЦІЯ
Після завершення бойових дій у 
Європі 1945-го більшість приму-
сових робітників зі Сходу деякий 
час перебували в таборах перемі-
щених осіб у Західній Німеччині. 
Згідно з міжнародними угодами 
між союзниками по антигітле-
рівській коаліції, ухваленими на 
Кримській та Потсдамській кон-
ференціях у 1945-му, повернення 
(репатріацію) до СРСР було ого-
лошено обов’язковим для всіх 
громадян, які до 1939-го меш-
кали в Країні Рад. Таких із тери-
торії УРСР налічувалося 1 млн 
850 тис. осіб, серед яких значну 

частину становили колишні при-
мусові робітники. Ті з них, хто не 
побажав повертатися до Радян-
ського Союзу й зміг уникнути 
примусової репатріації, стали од-
нією зі складових так званої тре-
тьої хвилі еміграції з України.

Для забезпечення повер-
нення з-за кордону мільйонів ра-
дянських громадян у рекордні 
терміни було організовано сотні 
різноманітних таборів і пунктів 
на території східноєвропейських 
країн і в західній прикордонній 

смузі СРСР. Їхнім пріоритетним 
завданням, на відміну від відпо-
відних установ західних союзни-
ків, були політична фільтрація й 
статистичний облік осіб, які три-
валий час перебували за кордо-
ном, а не медична та матеріальна 
допомога постраждалим від на-
цизму. Більшість репатріантів 
проходили перевірку й фільтра-
цію у фронтових та армійських 
таборах або збірно-пересильних 
пунктах Наркома  ту оборони і 

перевірочно-фільт раційних пун -
ктах НКВС, які проводили че-
кісти. За її результатами тільки 
58% з них повернулися у свої ро-
дини до попереднього місця про-
живання. 19% чоловіків були мо-
білізовані до Червоної армії, ще 
14% – до так званих трудових ба-
тальйонів, 6,5% передано в розпо-
рядження НКВС, тобто арешто-
вано, а 2% працювали в збірних 
таборах або інших радянських 
військових частинах за кордоном. 
Але й тим, кому дозволили по-
вернутися додому, потрібно було 
знову пройти перевірку в органах 
держбезпеки, за результатами 
якої на кожну особу відкривали 
так звану фільтраційну справу.   

Таким чином, незважаючи 
на декларовані радянським 
урядом права і свободи репа-
тріантів, у реальному житті по-
літичний статус цих людей 
фактично мало чим відріз-
нявся від статусу криміналь-
них злочинців (бесіди з праців-
никами НКВС та НКДБ, від-
криття спеціальних справ, обо- 
  в’язкова реєстрація в міліції, 
заборона проживання в сто-
личних містах). 

ЖЕРТВА 
НАЦИСТСьКОГО 
ТРУДОВОГО 
ПРИМУСУ. 
Лікар 
американської 
армії оглядає 
у вугільних 
шахтах 
Дортмунда 
остарбайтера, 
хворого на 
туберкульоз. 
30 квітня 1945 
року

У роки Другої 
світової війни  

з території України 
на примусову 

працю до Третього 
рейху було 
вивезено 

2–2,5 
млн 

робітників 

СХІДНІ РОБІТНиКи БУЛи 
НАйБІЛьш БеЗПРАВНОЮ  
І ГНОБЛеНОЮ КАТеГОРІЄЮ 
У ТРеТьОМУ РейХУ

Продовження теми 
на стор. 46
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ВАРВАРА САВеНКО
Народилася 1923 року в селі В’юнище на Київщині

«У квітні 1942 року прийшли так звані поліцаї і сказали батьку, 
щоб він ішов у сільраду. Він пішов, а тоді через деякий час прихо-
дить і каже, щоб я збирала речі й буду відправляться в Германію. 
Зібрали нас коло школи, було чоловік 30, і хлопці, й дівчата. По-
гнали на станцію Переяслав, пам’ятаю, гнали нас підводами, 
там стояли товарні вагони, і нас у цих вагонах повезли в город 
Хемніц (Німеччина). Там на так званому розподільчому пункті – 
туди сходились фабриканти, бауери, хазяєва, усі що хотіли дар-
мову робочу силу – нас забрали на перчаточну фабрику в місті 
Міттельбах, там ми в’язали мужські перчатки».
Після першого досвіду арбайтайнзацу в травні 1942-го написала 
лист додому, в якому недобрим словом згадала нацистів. За цей 
«злочин» була заарештована гестапо й після численних допитів і 
побоїв відправлена до німецького жіночого концентраційного та-
бору у місті Равенсбрюку. Там страждала від голоду, холоду, ін-
фекційних хвороб і важкої праці до квітня 1945-го, коли була ви-
зволена радянськими військами.

Провина війни
У радянські часи колишні остарбайтери так і не змогли позбутися 
тавра «праці на ворога» 

П
ро примусових робітників Тре-
тього рейху в СРСР зазвичай не 
згадували під час феєричних 
святкувань дня Перемоги, ані в 

будь-які інші дні червоного кален-
даря. Радянська влада не тільки не по-
дбала про їхнє повноцінне матері-
альне й медичне забезпечення після 
повернення з неволі, а й повсяк-
час ставилась до них із певною 
підозрою та недовірою. Людей, 
які на власні очі побачили від-
мінне від «радянського раю» 
життя в Західній та Центральній 
Європі, ще довгий час визнавали 
носіями ворожої класової свідо-
мості та неповноцінними грома-
дянами Країни Рад.

Про життя й будні україн-
ських остарбайтерів Тиждень 
дізнавався в Переяславі-Хмель -
ницькому. 

Записав: 
Олександр Пагіря

Фото: 
Олександр Чекменьов

ОЛеКСАНДРА КАЗАКОВЦеВА
Народилася 1923 року в селі Виповзки на Київщині

«Я була студентка, навчалась у фельдшерській школі у Василькові, а 
тоді приїхала у Виповзки, ми тоді здали перший екзамен. Ми приї-
хали тільки на канікули, і ніхто не знав, що нас звідти заберуть у Ні-
меччину. Мене відправили туди 17 травня 1942 року. І коли ми приї-
хали туди, мене відправили в місто Моосбірбаум (Австрія) на фа-
брику. Спочатку я робила на кухні, мила посуду, чистила картошку, а 
тоді як наш барак розбомбили (весна 1943 року), то мене перевели в 
санітарний барак і там я вже була медработніцею. Там я перев’язки 
робила, робила ін’єкції кальцієм [...], а потім я працювала санітаркою 
в госпіталі до квітня 1945-го, коли нас визволили».
Після приходу радянських військ була залучена до медичної праці в 
госпіталі для поранених воїнів Червоної армії неподалік озера Балатон 
в Угорщині. Повернувшись додому в 1947-му, Олександра Гнатівна та її 
родина не могли мешкати в Києві, зазнавали утисків під час навчання й 
роботи через тавро «праці на ворога» в роки Другої світової війни.
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СОФІЯ ГОЛЯНД
Народилася 1924 року в Переяславі

«Прийшла я додому, а мама каже: «Ой, Соню, 
ой, донечко, забирають у Германію діток, що ж 
робить!» Заховали мене в солому за хату. А тоді 
прийшли до мами й питають: «Де ваша до-
чка?» Мама каже: «Я не знаю, десь була, по-
други прийшли  – і пішла». Днів три ходили, а 
тоді вислідили мене і зловили. На дворі стояла 
коняка і там сиділи чотири дівчини. По селах 
багато коней виїжджало, а по конях дівчата, і 
всіх нас везли на станцію (червень 1942-го)».
Після прибуття в Баварію потрапила до німець-
кого бауера із села Баєріш-Айзенштайн. Під зна-
ком Ost виконувала всю важку роботу в господар-
стві, зазнавала частих побоїв із боку власника, го-
лодувала. Після першого досвіду виснажливої 
примусової праці втекла. Згодом була направ-
лена біржею до іншого господаря, який людяно 
ставився до українки (годував разом із сім’єю, да-
вав гроші та одяг за роботу). Навесні 1945-го опи-
нилася в американській зоні окупації Німеччини. 
Репатріація проходила разом із процедурою 
фільтрації з боку органів НКВС-НКДБ. «Нас пи-
тали, де ми робили, в кого робили, встановлю-
вали – й після цього давали справку».

МиХАйЛО БОРКО
Народився 1924 року  

в селі шарки на Київщині
«З початком 1942-го німці почали набирати 
людей у Германію, я ховався на чердаку. Разів 
п’ять приходили до мене з повістками. 1 червня 
1942-го прийшли поліцаї і забрали батька за 
мене, і тоді я вийшов зі схованки й батька звіль-
нили. Нас погрузили на станції Рокитне в то-
варні вагони, була музика, співали, кричали, 
плакали матері. Нас відправили до міста Гоф 
(Баварія), де я працював на лісопильній фа-
бриці. Ми жили в гуртожитку, біля асфальтової 
дороги, на роботу водили, дали резинові чо-
боти, лопату, довелось нам важко працювати, 
а їжа була погана – 200 г хліба».
Після місяця важкої праці та голодного існу-
вання вирішив утекти в Україну, однак доро-
гою затримало гестапо. Перебував під слід-
ством у Нюрнберзі, а згодом став в’язнем ні-
мецьких концтаборів Флоссенбюрг і Маут  - 
  гаузен-Гузен (Австрія), з якого вийшов тільки 
5  травня 1945-го після вступу в місто амери-
канських військ. Під час репатріації пройшов 
фільтрацію. Після війни перебував під нагля-
дом радянських органів. Написав спогади 
«Мені не зламали крила» (2009).
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І
м’я Євгена Маланюка 
(1897–1968) повернулось до 
УРСР наприкінці 1989 року, 
коли в тижневику «Укра-

їна» з’яви лася добірка його ві-
ршів із супровідним словом 
словацького професора Ми-
коли Неврлого. То був початок 
реабілітації поета-емігранта, 
який за 69 (!) років перед тим, 
21 листопада 1920-го, пере-
жив трагедію армії УНР: по-
разки, здачі зброї, залишення 
рідної землі. Сот никові Мала-
нюку тоді йшов 24-й. Разом із 
тисячами інтернованих воя-
ків він опинився на території 
Польщі. У таборі Щипьорно 
біля Каліша, із трьох боків 
огородженому дротом, а з чет-
вертого – дощатим навісом, і 
почалася його літературна бі-
ографія, що тривала майже 
півстоліття.

По-своєму типова вигнан-
ська доля з її химерними зиг-
загами й вимушеною геогра-
фічною розлогістю: у 1923-му – 
переїзд до Чехословаччини, 
навчання в Українській госпо-
дарській академії в Подебра-
дах; одруження зі студенткою 
медицини Карлового універси-
тету Зоєю Равич; вихід двох 
перших поетичних збірок; по-
вернення до Польщі, активна 
співпраця з літературними ви-
даннями; розлучення й нове 
одруження, народження сина 
Богдана (1934); 1944-го – Ні-
меччина, ще одні табори; зре-
штою, в 1949-му 52-річний 
Євген Маланюк залишає Єв-
ропу (де на нього полювали 
«людолови» з радянських 
спецслужб), щоб останні 19 ро-

«Я – кривавих 
шляхів апостол»

Автор:  
Володимир Панченко

Євген Маланюк у ролі «українського Фройда»

1 лютого 
виповнилося 

115 років 
від дня 

народження 
Євгена 

Маланюка
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ПОеЗІЯ
1924 року Маланюк пише вірш «З «сучасни-
ків»», яким він прощався зі своєю «першою 
любов’ю» в літературі – Павлом Тичиною.

…Раптом ...брязнуло враз! І ридально навік  
розірвалось...
І бездонним проваллям дихнула порожня луна.
...від кларнета твого – пофарбована дудка зосталась
...в окривавлений Жовтень – ясна обернулась Весна.

І по синіх степах дикий вітер повіяв примару,
Щоб журить і жахать... Замогильний доноситься спів.
І вночі мертвий місяць освітлить з-за сірої хмари
Божевільну Офелію – знов половецьких степів.

«Серпень»
Herr, es ist Zeit!
Р. М. Рільке
Час, Господи, на самоту й покору.
Все про цей час нагадує: вага
Знекровленого тіла, перше срібло
На скронях та пооране чоло.
І під чолом ті, що колись горіли,
А нині глибше й глибше западають
І пригасають – ті неситі очі…
Бо зір звертається до себе, внутр,
З переситом від людського й земного.

Час, Господи, покори й самоти.
Найперше – це покора. О, навчи
В ночах безсонних, в бичуванні долі,
У дрібничковій помсті днів і діб,
В безсиллю немощів – навчи, навчи покори.
Найпершої чесноти початок.
Ти дарував її надміру гойно
Твоїм численним найгіднішим слугам, –
Подай її найнижчому – тепер.

Час, Господи, покори й самоти.
Смирися, духу гордий і невдячний –
Збунтованого ангела насліддя!
О, кожен день життя жагуче пив
І все шукав – але не те, що треба,
Все пізнавав, але недовідоме,
І все стремів, але незрячим серцем,
І не зважав, що під зухвалим кроком
Розтоптані лишались пелюстки.

Час, Господи, покори й самоти.
О самото, ти, знаю, найтрудніша.
Тебе навчитись тяжче, ніж покори,
Ти вимагаєш скупчених зусиль,
Як іскра, що рождають криця й кремінь,
Як скорч останніх м’язів переможця,
Як крик кінцевий того, що дійшов
Вершини.
Бо якщо покора – мудрість,
То самота – є завжди висота.

Час, Господи!

ків провести в нелюбій серцю 
Америці (США).

СТиЛеТ І СТиЛОС
У радянські часи про Євгена Ма-
ланюка знали хіба що літерато- 
ри з генерації «недостріляного 
відродження» (Микола Бажан, 
Максим Рильський, Павло Ти-
чина), дисиденти-шістдесятники 
та «літературознавці» зі спец-
служб, яким «положено» було 
пильнувати за такими журна-
лами, як мюнхенська «Сучас-
ність», де Маланюка друкували. 
Ім’я його мало щезнути наза-
вжди. І то було ще страшніше за 
прокльони, які сипалися на го-
лову поета зі сторінок радян-
ських видань у 1920–1930-ті...

Утім, саме в ці роки Євген 
Маланюк, хоч як дивно, був ак-
тивно присутній у літератур-
ному просторі УСРР. У 1926-му 
на його першу поетичну збірку 
(«Стилет і стилос») зі сторінок 
журналу «Життя і революція» 
відгукнувся Микола Зеров, на-
звавши Маланюка «найтала-
новитішим з молодих поетів 
української еміграції». Виявля-
ється, живучи в більшовиць-
кому Києві, Зеров знав і про ка-
ліський таборовий журнал «Ве-
селка», редактором якого був 
Євген Маланюк, і про альманах 
«Озимина» (Каліш, 1923), у 
якому дебютував поет. Читав 
його критичні статті, зокрема 
про раннього Тичину. Оцінки 
Зерова досить стримані: Мала-
нюкові інвективи, вважав кри-
тик, підказані російською пое-
зією, або Пантелеймоном Кулі-
шем. Що ж до стилістичних за-
собів, то вони «до певної міри 
архаїчні»; загальний тон Мала-
нюкової поезії – «афектований, 
декламаційний». Не залиши-

лася непоміченою і політична 
спрямованість збірки «Стилет і 
стилос»: «Нема поезії більш 
протилежної ідеологічно на-
шим настроям і темам, як пое-
зія Маланюка», – резюмував 
Зеров; «розуміється, наша ра-
дянська дійсність має в Мала-
нюкові великого ворога».

Опинившись у таборі для ін-
тернованих, Євген Маланюк 
швидко зрозумів, що відтепер 
боротьба за «суверенність На-
ції» має бути продовжена вже не 
в мілітарний спосіб, а за допомо-
гою духовної зброї – мистецтва. 
Надзвичайно інтенсивне творче 
життя українських таборових 
республік початку 1920-х років 
було відчайдушним викликом 
зневір’ю та безнадії. Заговорили 
й публіцистика та поезія Євгена 
Ма ланюка, внутрішньо взоро-
вані на «Літературно-науковий 
віст ник» Дмитра Донцова і його 
ж таки «Підстави нашої полі-
тики», це, кажучи Маланюко-
вими словами, «євангеліє поко-
ління». Творець теорії інте-
грального націоналізму став 
для вчорашнього сотника «во-
лодарем дум».

«Я – кривавих шляхів апос-
тол», – ця зухвала Маланюкова 
самохарактеристика з’явилась 
уже в першій його поетичній 
збірці. Стилет і стилос для її ав-
тора були не просто співзвуч-
ними словами, а синонімами: 
перо прирівнювалося до кин-
джала.

Художнє мислення автора 
«Стилета і стилоса» та «Герба-
рію» (1926) зближує його з по-
пулярним у Європі експресіо-
нізмом. Саме на «вольовий сві-
тогляд експресіоністів» орієн-
тував молодих митців із ка-
ліського табору Дмитро Донцов. 

У своїй статті «Про молодих» 
(«Літературно-науковий віст-
ник». – 1923. – №11), що була 
відповіддю Євгенові Маланюку 
як авторові розлогої репліки 
«Pro domo sua» в журналі «Ве-
селка» (1923. – №7/8), він без-
жально «відшмагав» «весел-
ківців» за «горобчикову лег-
кість» і «синьо-жовту безжурну 
ніжність» їхньої поезії, а також 

«КУЛьТ». Ініціативна група Товариства 
українських письменників у Подебрадах
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за надмірне захоплення своїм 
«духовним вітцем» – Павлом 
Тичиною. Натомість рішучим 
жестом Донцов указував на 
естетичну альтернативу – «не-
спокійну, шарпливу, нервуючу 
й сильну поезію експресіо-
нізму». Її прикмети – воля, ак-
тивність, волюнтаризм «Я», ір-
раціоналізм, «нова мова», спов-
нена енергії чину. Євген Мала-
нюк не залишився глухим до 
донцовських настанов, тим 
паче що вони відповідали його 
інстинктивним творчим шу-
канням і можливостям поетич-
ного темпераменту.

Маланюк-поет досить швид-
 ко знайшов свою інтонацію. 
Він узяв на себе тяжку місію 
бути «українським Фройдом», 
який досліджує природу наці-
ональних комплексів. Головна 
причина поразок – «рак мен-
тальності», доходив висновку 
він. Противник матеріалізму, 
Євген Маланюк вірив у Дух і 
Волю, тому й узявся за боже-
вільно складне завдання: «пе-
рекодувати» українську вдачу, 
сформувати нового українця, 
випекти з його душі комплекси 
раба-малороса, породжені хво-
робами бездержавності.

«ПОСЛАНІЄ»
Перші поетичні збірки Євгена 
Маланюка побачили світ тоді, 

коли в підрадянській Україні 
набирала розмаху та гостроти 
літературна дискусія, головним 
призвідником якої був Микола 
Хвильовий. 1926 року пролу-
нали його радикальні гасла: 
«Геть від Москви!» і «Дайош 
психологічну Європу!» – і хіба 
міг 29-річний подебрадський 
студент Євген Маланюк не від-
гукнутися на брязкіт бойових 
рапір? Звісно, не міг. Так 
з’явилося його «Посланіє» 
(1926).

Іронічно імітуючи оповід-
ний стиль поем Максима Риль-
ського і картаючи автора «Си-
ньої далечіні» за безтурботний 
«рибальський» ескапізм у часи 
великих потрясінь, Євген Ма-
ланюк, зрештою, не обмежився 

полемікою лишень з одним 
адресатом. Він підключався до 
дискусії про шляхи розвитку 
української культури, про вибір 
між Сходом і Заходом, про Єв-
ропу, її стан і майбуття. Украї-
нець-емігрант обстоював Єв-
ропу всупереч тим, хто бачив її 

у присмерках або ж і взагалі 
приреченою на «гниття». Ма-
ланюків європоцентризм мав 
виразну антибільшовицьку 
«підкладку»: він був різко про-
тиставлений ілюзіям зачарова-
них «світлом зі Сходу» «лівих» 
інтелектуалів (Анрі Барбюс, 
Бернард Шоу, Ромен Роллан, 
Анатоль Франс, Освальд Шпен-
ґлер...). Для Маланюка «світло 
зі Сходу» означало не що інше, 
як новий – червоний – імперіа-
лізм, забарвлений старим ро-
сійським месіанізмом із його 
апологією «святої Русі» та про-
тягуванням ідеї «третього 
Риму». Тому його «Посланіє» 
перейняте палючим духом ін-
вектив, спрямованих одразу 
проти кількох опонентів: до 
двох згаданих (європейські 
«ліві» та російські більшовики-
«месіаністи») слід додати й 
«наших Смердякових», своїх, 
на українських землях вироще-
них, «московських задрипа-
нок» (вислів Хвильового). Без 
гострої національної самокри-
тики, без похмурих, зате тера-
певтично корисних «єреміїад» 
узагалі важко уявити публіцис-
тику й поезію Маланюка, і «По-
сланіє» підверджує цей факт.

Він і собі дорікав, зокрема 
коли згадував свої (та Риль-
ського) молодечі захоплення 
поезією Алєксандра Блока. І це 
означало, що тепер, у середині 
1920-х, його уявлення про місію 
слова змінились у бік войовни-
чості. То був цілком свідомий 
вибір, про що свідчить і вельми 
характерне протиставлення спі-
вучої «Еллади» й залізного 
«Риму». Маланюк вважав, що 
розслаблена «елладність» заче-
пила Україну з її причорномор-
ськими степами фатальним чи-
ном, – звідси його туга за «Ри-
мом» із його міццю й «держав-
ною бронзою».

У «Посланії» ця туга спону-
кає автора до візіонерства: він 
мовби «викликає» той час, 
коли нарешті з’явиться «нації 
міцної син». Саме в цьому кон-
тексті виринають згадки про 
Шевченка з його пророчим ду-
хом, а також про майбутній – 
рятівний для Європи, а отже, й 
для України – «християнський 
ренесанс» («гряде наш рене-
санс в огні»). Звісно, це Мала-
нюкова альтернатива більшо-
вицькому войовничому без-
божництву. А водночас і його 

МАЛАНЮК ПРАГНУВ 
ВиПеКТи З ДУшІ УКРАїНЦЯ 
КОМПЛеКСи РАБА-МАЛОРОСА, 
ПОРОДЖеНІ ХВОРОБАМи 
БеЗДеРЖАВНОСТІ

ПАМ’ЯТь. 
Освячення 
погруддя 
поета в 
Новоархан -
гельську на Кі-
ровоградщині 
(1997)
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коректива до гасла Миколи 
Хвильового про «азіатський 
ренесанс». Хвильовий шукав 
формулу українського месіа-
нізму. Маланюку так само було 
важливо запропонувати фор-
мулу відродження для Укра-
їни, маючи на увазі й досвід су-
часного йому Заходу. Ідея 
«християнського ренесансу» 
увібра  ла в себе скепсис Євгена 
Маланюка щодо віри у вирі-
шальну роль матеріального, 
технічно  го, економічного чин-
ника («машина не спасла лю-
дини»). Наголос у «Посланії» 
зроблено на християнських 
цінностях, можливостях духу 
людини й нації, на містиці іс-
торії. Є тут навіть їдка іронія 
щодо «солодкого смороду гу-
манізму»!

У політичному штабі УСРР 
«Посланіє» викликало лють. 
На адресу Євгена Маланюка 
посипалися звинувачення в 
«українському фашизмі». Що-
правда, в другій половині 
1920-х самé явище фашизму 
сприймали не так, як десяти-
літтям пізніше, коли почалася 
Друга світова війна. Націонал-
комуніст у Харкові, як і націо-

налісти у Львові чи Подебра-
дах, могли бачити в ідеології 
молодого італійського фашиз-
 му передусім силу, здатну від-
роджувати нації.

Судячи з усього, від україн-
ських радянських поетів у пар-
тійних кабінетах вимагали дати 

«фашистові» Маланюку гнівну 
відсіч. Найвідомішою є «Відпо-
відь» Володимира Сосюри:

Шановний пане Маланюче,
ми ще зустрінемось в бою!
Ви не фашист, а лиш фашистик!
Ми вам «Посланіє» згадаєм,
коли ви станете від мур...

Микола Неврлий свідчив: 
Сосюра згодом «жалів, що так 
гостро виступив проти нього 
(Євгена Маланюка. – Авт.). Він 
казав, що в той час майже ні-
чого про Маланюка не знав, ані 
одного його вірша не читав і на-
ївно повірив критикові Андрі-

єві Хвилі, який тоді громив Ма-
ланюка. [...]. Віршами Мала-
нюка, які я тоді (це було, прига-
дую, десь 1956–1957 рр.) живо 
відновлював із пам’яті, Сосюра 
був захоплений. Особливо йому 
подобалась «Варязька балада», 
яку він назвав геніальною».

ІДАЛьГО
А втім, не варто думати, що 
Євген Маланюк був, за ще од-
нією його самохарактеристи-
кою, «імпе  ратором залізних 
строф» і тільки. Ні, він поста-
вав і в образі українського 
ідальго, особливо ж у любов-
ній, а потім – у пізній філософ-
ській ліриці, нерідко прониза-
ній ностальгійними спогадами 
про Синюху та Новоархангель-
ськ. Для нього, тепер уже літ-
нього чоловіка, надходив час 
прощання. Тож до одного зі 
своїх найпронизливіших вір-
шів («Серпень») він узяв за епі-
граф слова Райнера Марії Рі-
льке – «Herr, es ist Zeit!» (у пе-
рекладі Миколи Бажана: «Мій 
Боже, Час!»):

Зір поета, переситившись 
«людським і земним», звер-
тався «до себе, внутр»... 

НА АДРеСУ ЄВГеНА 
МАЛАНЮКА ПОСиПАЛиСЯ 
ЗВиНУВАЧеННЯ В 
«УКРАїНСьКОМУ ФАшиЗМІ»
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Кіно «для домашнього 
вжитку»

Н
овий український, як хвалилися напе-  
ред, блокбастер «ТойХтоПройшовКрізь-
Вогонь» сягнув принаймні одного безу-
мовного успіху: вже нині, після кількох 

тижнів прокату унаочнилося те, що в нас є до-
волі велика каста глядачів, котрі вперто ходити-
муть на будь-який фільм вітчизняного вироб-
ництва – незалежно від його якості. Такий 
ефект стає цілком зрозумілий, якщо помірку-
вати про стан і статус сучасного кіно в Україні. 
До того ж очевидно, що кінематограф і надалі 
залишається дієвим флагманом масової пропа-
ганди і що в північного сусіда, котрий цілеспря-
мовано й методично точить зуби на наш мен-
тальний простір, ця сама кінопропаганда сягає 
таких масштабів, що загрожує поглинути будь-
які інші спроби пробитися на екран. Наш вну-
трішній дозорець кричить «ґвалт!» і спонукає 
любити українське гаманцем, і немає жодної ло-
гіки, котра йому заперечувала б. Справді, мо-
жемо тішитися: демонструємо значну солідар-
ність, і це однозначно дає вітчизняним режисе-
рам шанс. Ми і далі щиро любимо українське 
сучасне кіно – захоплюватися там нині абсо-
лютно нічим.
«ТойХтоПройшовКрізьВогонь» створює вра -
жен      ня низки кліпів, упродовж демонстрації 
яких автори фільму намагаються встигнути 
все: розгорнути авантюрний сюжет про 
льотчика-героя, котрий по-
трапив у полон до гітлерів-
ців, потім у радянські та-
бори, а далі втік до Америки 
й став поважною особою се-
ред індіанців (сюжет сам со-
бою чудовий, тим більше що нібито доку-
ментальний), а ще – дві любовні історії, 
сюжетну лінію падлюки-енкаведиста, а та-
кож коротко дати уявлення про розкурку-
лення, репресії, традиції козаків-харак  тер -
ників і набір українських поетичних символів. 
Спершу ланцюжок коротких сцен навіть сприй-
маєш як цікавий режисерський прийом, одначе 
з наближенням кінця фільму сильнішає вра-
ження, що автори розмахнулися надто масш-
табно, а потім забракло коштів – і їм сказали: 
«Хлопці, треба різати».
Інакше просто незрозуміло, наприклад, навіщо 
здався епізод з епілептичним нападом у батька 
головної героїні й чому він, котрий так довго по-
яснював, як герою непомітно вибратися з міс-
течка, уникнувши лап енкаведистів, посеред бі-
лого дня опиняється з ним на полігоні під їхнім 
обстрілом, і чому вже індіанець Іван Додока так 
довго й безуспішно їздить фільмом на коні 
тощо. Забагато зайвого, а ще повторюваного, як 

ті національно-сентиментальні лелеки, котрих 
у фільмі тиражовано на кожному кроці.
Складно сказати, якщо вже про стилістику та ко-
лорит, чи це українське поетичне кіно вперто не 
випускає режисера з поля свого тяжіння, чи він 
навмисне прагне наголосити на власній поетич-
ній ангажованості: от навіщо герою перед шлюб-
ною ніччю китиця калини в зубах? Та не було та-
кого звичаю – не переконуйте! І ще: якщо замов-
ляння «Неси мене, куций пес…», може, і вчить 
успішно літати, то на віднаджування вовків лі-
ричним «Била мене мати…» зала, навіть усуціль 
національно свідома, реагує лише сміхом.
Більш-менш авторською взагалі можна визнати 
лише першу частину фільму, в якій стартує лю-
бовна історія. Тут є вдалі епізоди з освідченням у 
коханні/поцілунком, побиттям нахабних гуль-
тяїв на вечірній вулиці тощо. Вдале закінчується 
на центральній площі Кам’янця драматичним 
оголошенням війни. Далі починається кавер за 
мо тивами фільму «В бій ідуть лише старі», а «ін-
діанська» частина стрічки феноменально нага-
дує сербсько-циганські медитації Кустуріци. Зда-
ється, глядача намагалися задобрити постмодер-
ністськими прийомчиками. Мовляв, ось вам пе-
регук сюжетів – інтертекстуальність. Але ж, ви-
бачте, в Бикова закохані вчать мову одне одного у 
невеликому ліричному епізоді! То нащо ж розтя-
гувати цю знахідку на 10-хвилинний урок 

татарсько-ук  раїнської філо-
логії? Замість залишити на-
тяк, за яким грамотна люди-
 на, будьте певні, вгадає оригі-
нал, глядачам довго роз’яс-  
  нюють такими уривками пи-

тому гуманність і доброту полтавця Додоки, в 
якій насправді від початку ніхто й не сумні-
вається.

Персонажі, до речі, зіграні добре. Це, можливо, 
єдине, що безапеляційно вдало: і льотчик-
герой, котрий вагається, але вірить, поборює 
страх, пересилює слабкість, мріє, засмучується, 
щиро радіє, і обидві кохані жінки (татарка, а по-
тім індіанка), і навіть гадина-Степан зі своєю га-
люциногенною совістю. Шкодять їм хіба пласкі 
діалоги та вже згадана уривчастість сценарію.
Завершальні епізоди фільму, в яких різко біль-
шає повчальних монологів індіанця Івана, ви-
даються затягнутими й нудними. Проте вдалий 
авторський прийом рятує ситуацію: глядач мит-
тєво упізнає братів Капранових, що цікавляться 
кукурудзою у складі хрущовської делегації до 
Канади, і враження від фільму залишається 
світлим та приємним. Але ж хочеться побачити 
колись і таку українську стрічку, котра викличе 
в нас позбавлений скепсису захват. 

ФІЛьМ ІЛЛЄНКА 
СТВОРЮЄ ВРАЖеННЯ 

НиЗКи КЛІПІВ

Автор:  
Ростислав 

Семків
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на авторитетну думку експертів ринку 
нерухомості, з кожним роком частка покуп-
ців, що прагнуть придбати квартиру в но-
вому будинку, зростає на 3–5%. і це цілком 
можна пояснити. новобудови мають низку 
очевидних переваг перед морально та фі-
зично застарілим житловим фондом столи-
ці. Це і сучасні будівельні матеріали та тех-
нології, і актуальне на сьогодні планування 
квартир, і наявність містких паркінгів тощо.

найвищий рівень комфорту пропону-
ють сучасні житлові комплекси. крім на-
званих вище переваг вони мають влас-
ну закриту територію, дитячі та спортивні 
майданчики, сервісні й торговельні об’єкти 
і, що важливо для багатьох покупців, пе-
редбачають приблизно однорідні соціаль-
не середовище та контингент мешканців.

вельми яскравим і затребуваним та-
ким комплексом у києві на сьогодні є 
«комфорт таун», який зводить компанія 
«к.а.н. девелопмент», один із найбільших 
забудовників столиці. Проект, що займає 
територію майже 28 га в дніпровському 
районі києва, б’є всі рекорди за темпа-
ми реалізації житла на первинному рин-
ку нерухомості: за дев’ять місяців від дня 
відкриття офісу продажу Жк «комфорт 
таун» уже реалізовано понад 1000 квар-
тир із 1280, що належать до першої черги. 

активні будівельні роботи ведуться на 
схованій у глибині кварталу ділянці біля 
житлових масивів Березняки та русанів-
ка. Завдяки розвиненій магістральній ме-
режі комплекс має хороше сполучення як 
із правим берегом столиці, так і з основни-
ми інфраструктурними об’єктами лівого. 
виїзд на просп. возз’єднання та міст Па-
тона безпосередньо з’єднує територію із 
серцем Печерська, ділового та культурно-
го центру києва, харківське та Бориспіль-
ське шосе – з міжнародним аеропортом, 

просп. гагаріна, Броварське шосе та  
вул. Братиславська – практично з будь-
якою точкою лівого берега (великі торго-
вельні центри, ринки, медичні установи).

Перше, що привертає увагу в Жк 
«комфорт таун», – незвичайний зовніш-
ній вигляд забудови. Підсвідомо виникає 
враження, ніби перебуваєш у невелико-
му, але дуже затишному західноєвропей-
ському містечку в Бельгії, данії, Централь-
ній франції. різнокольорові будиночки у 
фламандському стилі, тихі внутрішні дво-
рики, стильний млин у центрі. Перша чер-
га комплексу, а це 1280 квартир, практич-
но готова до введення в експлуатацію, і 
вже навесні щасливі мешканці переїдуть 
до своїх квартир, у нове, комфортне і на-
сичене життя.

Ще на етапі розробки концепції комп-
лекс був задуманий як такий, що при-
внесе європейський рівень комфорту в 
сучасний мегаполіс. невисокі будинки 
змінної поверховості спроектовані так, 
щоб у всі вікна потрапляла максималь-
на кількість денного світла й відкрива-
лися мальовничі краєвиди золотих купо-
лів києво-Печерської лаври, русанівських 
озер і паркової території Жк.

однією з родзинок «комфорт тауна» 
є інфраструктурне наповнення. тут буде 
все, щоб забезпечити максимально зруч-
ні умови в найближчій пішій доступності: 
торговельний центр із продовольчим су-
пермаркетом, аптеками, кафе та рестора-
нами, відділеннями банків, хімчисткою, са-
лоном краси. для мешканців та їхніх гос-
тей передбачені місткі паркінги. основни-
ми пріоритетами комплексу є сімейні цін-
ності та здоровий спосіб життя. Саме тому 
на його території відведені ділянки для об-
ладнання дитячих та спортивних майдан-
чиків, велику увагу приділено створенню 

екологічного середовища (паркова зона, 
велика площа озеленення).

для активного сімейного дозвілля та під-
тримання здоров’я і краси в «комфорт тау-
ні» передбачено сучасний фітнес-центр, від-
криття якого заплановане вже на цю вес-
ну. для маленьких мешканців комплексу 
комфортне, активне і насичене життя ста-
не звичним з дитинства завдяки дитячому 
садочку, Школі раннього розвитку та спеці-
алізованій Школі мистецтв, де кваліфікова-
ні педагоги зможуть розкрити і розвинути ін-
дивідуальні таланти та здібності дітей.

у «комфорт тауні» це можливо. Завдя-
ки спеціалізованій інфраструктурі на закри-
тій території комплексу діти матимуть змо-
гу приділяти час цікавим улюбленим занят-
тям із досвідченими педагогами, спілкувати-
ся й товаришувати з ровесниками, витрача-
ти на дорогу до школи лише кілька хвилин і 
при цьому бути в цілковитій безпеці. 

«комфорт таун» є оптимальним комп-
лексом для красивого, комфортного, наси-
ченого та безпечного життя, яке можна собі 
дозволити, не виїжджаючи за межі столи-
ці. додатковими плюсами проекту стали 
продумане й досить компактне планування 
квартир, що позбавляє покупців потреби пе-
реплачувати за «роздуті» метражі, лояльна 
цінова політика (вартість квадратного метра 
досить доступна за київськими мірками) і 
наявність власної безвідсоткової розстрочки 
від забудовника терміном до 10 років.

київ, вул. регенераторна, 4
тел. (044) 364-64-64

Дозвіл на виконання будівельних робіт 
№1818-Дн/С від 29.12.09, 

виданий Управлінням державного архітектурно-
будівельного контролю у м. Києві 
Ліцензія на будівельну діяльність: 

Серія АВ №406947 від 15.05.2008, 
видана Державною архітектурно-будівельною  

інспекцією.

Комфорт у великому місті

Так виглядає 1-а черга комплексу вже зараз



Атака клонів
Джордж Лукас про те, чому він повертає «Зоряні війни» 
на великий екран

В
ід моменту випуску пер-
шого фільму «Зоряні ві-
йни. Епізод 4: Нова на-
дія» (1977) цей кінобренд 

став світовим феноменом. 
Теми, порушені Джорджем Лу-
касом, зажили такої популяр-
ності завдяки своїй універсаль-
ності, адже у фільмі йдеться 
про боротьбу добра і зла, техно-
логії та людства. 1999 року 
стрічкою «Зоряні війни. Епі-
зод 1: Прихована загроза» 
було започатковано нову 
трилогію-прик  вел, яка 
розкривала передісторію 
оригінальної саги. У 2012-
му сила повертається – 
цього разу в 3D. Інші п’ять 
епізодів «Зоряних воєн» пе-
реведуть у цей формат най-
ближчими роками.

Не можу дочекатися ви
ходу стрічки на великі ек 
рани. Нам довелося неабияк по-
працювати, щоб дістати опти-
мальну якість 3D. Фільм робили 
так, аби глядач міг потрапити до 
того середовища, всередину зву-
 ку й зображення. Нічого схожого 
ще немає. Вже буде третя генера-

Записала 
елейн Ліпворт

ція, яка побачить стрічку на ве-
ликих екранах, а для молодих 
глядачів це взагалі незабутній, 
надзвичайно потужний досвід.

«Зоряні війни» – це 
фільм про те, як одне поко
ління намагається стати 
кращим за попереднє.

Перші три картини 
знімали дуже рете  ль  но, 

але з обмеженою кіль
кістю декорацій, кос

тюмів, нечисленни
 ми прибульцями й 

космічними кора
блями. Проте ко  -
ли я вже почав пра-

цювати над «Прихова-
ною загрозою» і двома на-

ступними епізодами, то почу-
вався вільніше, бо на той час ві-
зуальні технології вже достатньо 
розвинулися. Фактично я міг ро-
бити, що заманеться. Це було 
схоже на шлях від розписування 
церковних стін і стель фресками 

до можливості працювати 
з олійними фарбами в 

полі і споглядати, як 
сонце відбивається на 
листі, бачити абсо-
лютно інший світ.
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Спочатку я не був вели
ким прихильником 3D. Три-
вимірність у кіно мені здавалася 
якоюсь хитромудрою вигадкою. 
А потім якось я намагався вста-
новити цифрові проектори в кі-
нотеатрах. У мене була презен-
тація в Лас-Вегасі. До мене піді-
йшли Боб Земекіс і Джим Кеме-
рон і сказали: «Ми хочемо де-
монструвати в кінотеатрах 3D. 
Ти з нами? Покажеш власникам 
кінотеатрів, що можна зробити в 
3D?» На це я відповів: «Було б 
добре, адже для 3D потрібні 
цифрові кінотеатри. Це допо-
може мені втілити мою ідею 
щодо них». А коли я побачив 
пробну версію «Зоряних воєн» у 
3D, я зрозумів, наскільки то було 
класно і як цікаво – дивитися та-
кий фільм. Мене захопила ідея 
про переведення інших епізодів 
у 3D, хоча простіше було це ска-
зати, ніж зробити. Ми довго від-
працьовували структуру, яка 
дала б змогу справді якісно пе-
ревести двовимірний фільм у 
тривимірність.

Моя історія приходу в 
кіно трохи божевільна. Спо-
чатку я хотів збирати машини, бо 
мені це подобалося. Був столя-
ром. Батько не дозволяв мені 
вступати до мистецької школи, 
тому я пішов учитися фотогра-
фії. Відтак вступив до Універси-
тету Південної Каліфорнії і 
тільки потім зрозумів, що потра-
пив до школи кінематографа. На 
той час я й подумати не міг, що 
можна навчитися знімати кіно в 
коледжі. Та й узагалі, про кіно я 
знав мало. А потім зрозумів, що 
мені подобається фільмувати, і 
мені це непогано вдавалося. Я 
знайшов своє в житті.

Коли починаєш пра  цю 
вати над кінокартиною, 

«Зоряні війни. 
епізод 1: 
Прихована 
загроза»  
в 3d форматі.
У кінотеатрах 
України
з 9 лютого

слід бути наполегливим і 
завзятим, незважаючи ні 
на що. Треба діяти так, наче 
від цього залежить твоє життя, 
і робити все можливе, аби зро-
бити стрічку за будь-яких об-
ставин.

Я завжди був великим 
прихильником візуального 
боку фільмів і в коледжі ви-
ступав на підтримку німого 
кіно. Мені подобається розпові-
дати історію рухом і графікою. І 
всі мої картини зняті таким чи-
ном. Можна просто пустити му-
зику й дивитися стрічку – ефект 
такий самий, як слухати й розу-
міти розмову.

У моїх фільмах є те, що 
називають «легким запамо
роченням». Я ніколи не зні-
мав дуже темного кіно. Мені 
воно просто нецікаве. У філь-
мах мають бути хороший сюжет 
і гарні персонажі. А ще вони по-
винні мати потужний психоло-
гічний підтекст, аби люди змо-
гли співвіднести персонажів із 
власним життям. Стрічка має 
оповідати про основоположні 
речі. Я роблю саме таке кіно.

Я вигадую історії і пере
ношу їх на фільм. Митці саме 
цим завжди й займалися. Але 
тут виникає багато проблем. 
Якщо є тільки вуглина, якою 
можеш писати на стіні, зре-
штою хочеться додати кольору. 
Це штовхає тебе на пошуки ко-
льорів, і так рухаєшся вперед. 
Кінематограф – найбільш тех-
нічне з усіх мистецтв. Щоб зні-
мати фантастику доводиться 
знаходити якісь нові техноло-
гічні прийоми. Я мусив розши-
рювати арсенал засобів, аби 
можна було зробити те, чого до 
нас не робили.

Мені завжди вдавалося 
знайти ефективніші шляхи 
передачі свого бачення на 
екран. Насправді, те, що нази-
вають «майстерністю візуаліза-
ції», – просто результат розча-
рування в наявних засобах і 
спроб удосконалити їх. Не 
знаю, може, замість цього ви-
значення краще називати це 
здатністю чітко бачити.

Коли починав як режи
сер, мене надихали Акіра Ку-
росава, Федеріко Фелліні, Жан-
Люк Ґодар, Річард Лестер і Джон 
Форд. Тепер, коли я вже старий, 
я, здається, більше надихаю, ніж 
надихаюся.

Щойно завершив роботу 
над стрічкою під назвою 
«Червоні хвости». Це історія 
афроамериканських військових 
льотчиків під час Другої світо-
вої. Я працював над цим проек-
том 23 роки. І ця робота прине-
сла мені чимало задоволення.

Я всім кажу, начебто йду 
на пенсію. Але насправді вер-
таюся туди, де починав – до більш 
авангардного, експерименталь-
ного кіно. Я заробив достатньо, 
аби фінансувати це своїм коштом. 
Мені не треба хвилюватися чи 
відповідати перед кимось, можу 
тепер робити, що захочу. І навіть 

якщо ці стрічки ніколи не 
вийдуть, то так і буде. 

БІОГРАФІЧНА 
НОТА
Джордж Лукас 
Американський 
сценарист, режи  - 
сер, продюсер. 
Перший повно-
метражний фільм  
зняв 1970 року – 
фантастична 
драма-анти  уто -
пія мала назву 
«THX 1138». У 
1971-му створив 
власну кіноком-
панію Lucas  film 
Ltd. 1977-го напи-   
сав сценарій до 
перших «Зоря-
них воєн» і став 
режисером стріч-   
ки, що поби  ла всі 
рекорди прода-
жів і здобула сім 
пре  мій «Оскар». 
Згодом узяв 
участь у напи-
санні сценарію 
до «Імперія за-
вдає удару у від-
повідь» і «Пом  - 
с  ти джедая», в 
котрих виступив 
і як виконавчий 
продюсер. Три -
логією-прик  ве -
лом, яка старту-
вала 1999-го, Лу-
кас опікувався 
як продюсер, 
сценарист і ре-
жисер.
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Eмбієнтні візуально-
музичні перформанси

Центр імені Леся Курбаса
(Київ, вул. Володимирська, 23в)
Протягом двох днів відбу  ватимуться 
вечори за участю польських та укра-
їнських музикантів. Проект Маре  - 
ка Камінського Lights Dim (на фо -
то) – це поєднання неокласики, ем-
бієнту та електроніки. Компози  тор-
самоучка Heinali (Олег Шпудейко) 
спеціалізується на мінімалістич  ній 
музиці. Акустичний соль  ний проект 
Гайдена Беррі під назвою Visionary 
Hours твориться на основі звучання  

духових та струнних  
інструментів, а Crea-   
tion VI є трансфор-
мацією ембієнтних  
звуків у стилях am -
bient drone, psyche -
delic ritual sleep 
soundscape. 

«Ціанистий калій… 
З молоком чи без?»

Палац «Україна»
(Київ, вул. Велика Васильків-
ська, 103)
Сюжет чорної комедії театру-студії 
«Образ» за мотивами п’єси Хуана 
Хосе Мільяна побудований на кіль-
кох історіях із життя різних людей. 
Ненависть, бажання багатства, ли-
цемірство та жа  га керувати змушу-
ють звичайних мешканців невели-
кого іспанського містеч ка  
Бадахос забути про людяність і 
честь. Вони отруюють життя ін  шим,  
таким чином завда-
ючи непоправної 
шкоди й собі. Вдень 
герої видають себе 
не за тих, ким є на-
справді, тоді ко  - 
ли ніч відкриває їхні 
справжні обличчя.

Анонси

«Закохані у Київ» – 
другий за два місяці 
вітчизняний фільм у 
прокаті, який викликає 
амбівалентні почуття

маючи пляшку з вином у руці й, вочевидь, не ма-
ючи царя в голові. Те, що іронічність відповіді не 
викликає сміху чи бодай посмішки, що всі зага-
лом комедійні моменти в альманаху є ходуль-
ними, несуттєво. Здається, творці не надто дбали 
про те, аби глядач розумів, що відбувається в сю-
жеті новел. Що поселилося в підвалі з новели 
«Дещо» Ольги Гебелінди, може, і становить певну 
інтригу, заграючи із жанром містики і дияволь-
ською темою, але чому це дещо відмовилося ви-
пити з героєм? Що отримувала від своїх «жертв» 
героїня Даші Астаф’євої, відьма з однойменної но-
вели: ресторани зі старими і страшними відвіду-

У цій збірці з восьми міні-фільмів, на відміну 
від подібних альманахів короткометражок, 
де зізнавалися в любові до Парижа, а потім 
до Нью-Йорка, Києва парадоксально мало. 

Не настільки, звісно, як у назві для російського 
прокату – там дистриб’ютор узагалі викинув із за-
головка українську столицю. Кияни зможуть роз-
пізнати міст над Інститутською, печерські дво-
рики чи Пасаж (блимання в кадрі назв магазинів і 
брендів у дусі product placement – вдалий хід, аби 
не купувати для стрічки якусь річ). Але безпосе-
редньо, окрім «баби» з мечем, на яку в першій но-
велі, кружляючи, спускається камера, попередньо 
панорамуючи столицю з висоти, самого міста чи 
окремо виражених його місць немає. Цитуючи 
анонс для прокату альманаху в Росії, маємо «8 вє-
сьолих … лєнт о чувствах… людєй Восточной Єв-
ропи». Ці люди переважно говорять російською, 
але часом, якщо якийсь іноземець спитає, можуть 
відповісти й англійською, при цьому, щоправда, 

11 лютого, 19:00 11–12 лютого, 19:0010 лютого, 18:00
Вечір пам’яті 
Віслави шимборської

Книгарня «Є»
(Львів, просп. Свободи, 7)
Для вшанування пам’яті великої 
польської поетки відбудуться чи-
тання її віршів. Декламуватимуть 
поезії лауреатки Нобелівської пре-
мії 1996 року актори Львівсько-
го академічного театру імені Леся 
Курбаса Олег Стефан, Оксана Ко-

закевич і Наталя Пархо-
менко. Вступне слово про 
постать літераторки мати-
ме консул Республіки Поль-
ща у Львові Анджей Дрозд. 
Українською мовою вірші 
Віслави Шимборської пере-
кладали Дмитро Павличко, 
Григорій Кочур, Ярина Сен-
чишин, Наталя Сидяченко, 
Леонід Череватенко, Ана-
толій Глущак та ін.

Дещо 
українське

«Закохані у 
Київ».
У кінотеатрах 
України
з 9 лютого

КІНО
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До 29 лютого
«Жлоб-арт»

Арт-музей-ресторан «Сало»
(Львів, просп. Свободи, 6/8)
Проект Антіна Мухарського з про-
мовистою назвою «Жлоб-арт» 
вперше покинув межі Києва й при-
їхав до Львова. Скульптури, живі 
інсталяції та полотна сучасних 
митців зосереджені на показі яви-
ща жлобізму і його виявів у нашо-
му світі. Крім візуального мисте-
цтва, представленого роботами 
Івана Семесюка, Олекси Манна, 

Сергія Коляди й Анд -
рія Єрмоленка, гля-
дачі зможуть поба-
чити показ «жлоб-
ських» мод, концерт 
гурту й стати учасни-
ками хепенінгів ра-
зом із художниками, 
акторами, музикан-
тами та діджеями. 

19 лютого, 19:00З 18 лютого, 11:00

вачами та потворного пузатого чоловіка в ліжку? 
Чому пасажирка таксі, що потрапила в аварію в 
новелі «Остання ніч грудня», так і залишилася 
стояти на вулиці? Кожна новела – це безліч пи-
тань без відповідей. Натомість маємо «літаючі» 
камери, розфокуси і феєрверки, модний одяг у ка-
дрі й модну музику поза ним, красуню Астаф’єву і 
красеня Гошу Хостікоєва, відому Аду Роговцеву й 
дебютанта Івана Дорна. Плюс перший власне 
український фільм у прокаті Росії. Плюс амбіції. 
Для початку досить?

Ярослав ПідгораГвяздовський

Saskia Laroo Quintet

Національна музична акаде-
мія України імені П. І. Чайков-
ського (Київ, вул. Архітектора 
Городецького, 1/3)
Одна з найвідоміших трубачок Єв-
ропи Саскія Лару, знана в музичних  
колах як «європейська леді Майлз», 
приїде разом зі своїм гуртом, щоб 
здивувати українську публіку імпро-
візаціями у різних стилях – від лати-
но до свінгу та джазу. Такі відомі ко-
леги по сцені, як Вінтон Марсаліс, 
Тоотс Тільманс, Рой 
Гарґров і Тедді Ед-
вардс, визнали її 
гідним партнером у 
світі музики. «Хочу, 
щоб лю  ди танцюва-
ли, коли я граю. Я 
не граю для нудних 
музичних крити-
ків», – каже Лару.

«Цитати»

Національний художній  
музей України
(Київ, вул. М. Грушевського, 6)
Свої візії на твори відомих українсь -
ких класиків художник Микола Бі-
лоус втілив у серії «Цитати». Запо-
зичивши мистецькі образи Федо-
ра Кричевського, Анатоля Петриць-
кого, Івана-Валентина Задорожно-
го, Миколи Пимоненка, мотиви на-
родної картини «Козак Мамай» та 
скульп  тури «Самсон», автор праг-
нув наочно продемонструвати віч -
ний зв’язок між сучасним артом та 

художньою традицією. Мовляв, 
знання історії мистецтва відіграє 
важливу роль у становленні ху-
дожника XXI століття. Роботи Бі-
лоуса містяться в міських гале-
реях та приватних колекціях Ні-
меччини, Чехії, Бразилії, Австрії, 
Росії та України.

Cd

Gamardah Fungus. «Nuclear Winter»
Це вже четвертий лонгплей дніпропетровського 
колективу. Обидва його учасники з моменту дебю-
ту формації у 2009-му не перестають завойовувати 
душі слухачів новими релізами, досліджуючи за-
гадкові й нерідко похмурі, експериментальні саунд-
ландшафти на перетині drone doom і dark ambient. 
Новому альбому властиві риси попередніх: меди-
тативний настрій та урочиста атмосфера. Мотив 
ядерної зими розкривається у п’ятьох треках-візіях, 
що є найніжнішими й найбільш мінімалістичними 
в усій творчості Gamardah Fungus.

Nimb. «Back To Homeplace»
Другий альбом київського гурту, як і дебютник, по-
єднує в собі риси трип-хопу та індитроніки з вираз-
ним електронним «обличчям», однак є цікавішим 
із погляду композиторських знахідок. Безперечним 
також є прогрес вокалістки. «Back To Homeplace» – 
цілком англомовна робота. Загалом диск справляє 
враження продуманого і зрілого (зокрема, й у плані 
саундпродюсування), плавно і з цікавістю слухаєть-
ся. Проте йому критично бракує хітового матеріалу, 
який не давав би сприймати його як фонову музику. 

The Вйо. «Є?»
Вихід нової платівки славнозвісних The Вйо, які в 
останні кілька років відновили активну музичну ді-
яльність після тривалої перерви, здається, прире-
чений на значну високу слухацьку увагу в Україні. 
Альбом «Є?» не несе кардинальних змін у стиліс-
тичній спрямованості їхньої музики – це, як і рані-
ше, впізнавані, позитивні ритми регі та фанку і не 
менш знайомі розслаблені інтонації Мирослава Ку-
валдіна. Хоча порівняно з «архівним» альбомом 
Ganja помітним є сучасний, живий звук, який став 
фірмовою ознакою теперішніх The Вйо.

ВіДгуКи/анонси|НАвігАТоР



Дебютний сингл українського гурту 
Champagne Morning потрапив 
у лідери музичних чартів за кордоном

Х
лопці з гурту Champagne Morning стали одним із найцікавіших мину-
лорічних відкриттів на музичній сцені України. Буквально перша їхня 
композиція «Miracle» одразу потрапила в англійські та американські 
музичні чарти, де перебувала серед лідерів кілька місяців. Здається, 

дуже короткий перелік актуальних за кордоном українських виконавців по-
повнився ще однією назвою. Тиждень поспілкувався з талановитими дебю-
тантами в їхній затишній студії в Києві.

У. Т.: Ви вважаєте себе проектом чи гуртом?
Віталій Ляк (гітарист): Усе розпочиналося як проект, але рік тому ми 

таки стали гуртом. Хоча йшли до цього сім років. Звичайно, є в Україні тенден-
ція, коли під артиста купують пісні та музикантів, а потім усе це в такому ви-
гляді й працює. У нас інша ситуація, бо ми самі робимо музику, аранжування, 
зведення. Оце і є головна різниця між проектом та гуртом.

У. Т.: А чому співаєте лише англійською?
Діма Сніжко aka Dima Kelly (вокаліст): Ми орієнтуємося на іноземний 

ринок. Хоча чи не щодня чуємо: «Хлопці, краще російською», – бо англійську, 
мовляв, розуміють тільки в Києві, Харкові, ще кількох містах. Англійська для 
нас – це стан душі. Мелофоніка цієї мови суттєво відрізняється від слов’ян -
ських мов, тому абсолютно інші акорди просяться в музичний супровід. Ду-
маю, якби ми спробували перекласти нашу творчість українською чи росій-
ською, із цього нічого не вийшло б.

Головне: судячи з реакції слухачів, така музика в нас цілком не зайва. Але 
нам справді важко. Бо музичні лейбли заливають ефіри продуктом не надто 
високої якості, який пропихається в статус хіта завдяки безкінечному повторю-
ванню. Водночас для нас є і певний позитив у цій ситуації – майже повної від-
сутності якісного продукту. Бо спочатку ніхто не вірить, що ми український 
гурт. А потім, коли впевнюються, то в усіх захват, мовляв, вау, нічого собі, в 
Україні таку «фірму» зробили.

У. Т.: Якщо у вас і надалі все так гарно розвиватиметься в плані просування 
на Захід, чи не плануєте переїхати туди?

Діма Сніжко: Хочеться жи  ти у своїй країні, але подорожувати. Окрім 
того, добрий артист має постійно перебувати у стані гастролей. І якщо, напри-
клад, це великі тури, то можна й по півроку бути в мандрах. Тож де нас хотіти-
муть бачити й чути, там ми й будемо в цей момент. Але все одно Батьківщина 
залишається Батьківщиною.

У. Т.: Ви, на відміну від більшості українських виконавців, не піддалися моді 
на world music, не використовуєте у своїй творчості етноелементи. Чому?

Діма Сніжко: Ми граємо лише те, що нам близьке. До речі, розмови про 
британський характер нашої музики точаться тільки тут, в Україні. Самі ан-
глійці так не вважають. Американці, наприклад, визнають нас близькими до 
Maroon 5. Альбом, який ми згодом випустимо, буде експериментальним на-
самперед у плані максимальної кількості стилів та саундів, з якими нам хо-
четься попрацювати: рок, євро-поп, хіп-хоп тощо.

У. Т.: Чи є якась різниця між західним слухачем та нашим?
Максим Сабодаш (клавішник): На концертах жодної.
Саша Чунін (басист): Єдине, що трохи різниться, – західний слухач до-

свідченіший. Там більше слухають музику, ніж у нас. І реально поаплодують 
за гарну імпровізацію.

Діма Сніжко: Абсолютно згоден. Наші слухачі, на жаль, менш уважні, 
більшості головне – погоцати. Бажано в нетверезому стані. Ще дуже важливий 
момент. У нас часто думають, ніби на Заході слова не мають значення, всі слуха-
ють тіль  ки музику. Нічого подіб  ного – lyrics неймовірно важливі й саме вони 
визначають ставлення тих-таки англійців до якоїсь пісні. Рецепт хітовості най-

Спілкувався  
Богдан Буткевич
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відоміших пісень дуже простий: там співається про життя навколо, тому кожна 
людина відчуває свою співучасть у цьому.

У. Т.: Чи важливо для заняття музикою мати профільну освіту?
Віталій Ляк: Ми всі маємо музичну освіту, окрім Віталіка, який усього 

досяг приватними заняттями.
Максим Сабодаш: Звісно, є дуже багато прикладів, коли відсутність 

профільної освіти аж ніяк не заважала успіху. Але для нас це головний фак-
тор, бо він, своєю чергою, визначає музичне мислення.

У. Т.: Що порадите молодшим колегам?
Діма Сніжко: Ми починали з нуля. Тому я дуже радий, що ми змогли зі-

братись і хоч чогось досягнути на сьогодні. У кожного музиканта має бути роз-
винена інтуїція. Він повинен бути голодним і не до кінця щасливим. Бо я 
пам’ятаю, коли в мене був період щастя, я взагалі нічого не міг робити. Так ми-
нуло два роки, а потім я зрозумів, що треба прокидатись і творити. Головне – 
вірити в себе й ніколи не зупинитись. Бо якщо ти, пропрацювавши 10 років над 
якоюсь ідеєю, таки кидаєш її, значить змарнував увесь цей час.

Саша Чунін: Треба не боятися помилятись. Бо в якийсь момент розу-
мієш, як багато міг би зробити, якби щоразу не казав собі: «Та ну, не хочеться 
осоромитись, краще помовчу».

Віталій Ляк: Треба постійно оновлюватися, намагатися діставати нову ін-
формацію.

Максим Сабодаш: Музикант як творча одиниця є плідним достатньо 
обмежену кількість часу. Тому, щоб не зупинитися, треба постійно розвива-
тися і вкладати у свій розвиток час і гроші. Зупинився – став нецікавим.

У. Т.: Скільки років вашому слухачеві, яка цільова аудиторія? 
Діма Сніжко: Від 16 до 35 років. Це я не голослівно кажу, саме такі дані ми 

отримали в результаті власного дослідження аудиторії нашого сайта, інших 
інтернет-ресурсів, радіостанцій. І що для нас дивно, останнім часом багато лю-
дей зовсім не з мільйонників, а й з невеличких міст. Усюди є ті, кому хочеться 
гарної музики.

Віталій Ляк: Я виріс у містечку з тисячею мешканців під Мелітополем. 
Це я до того, що, звичайно, музичні смаки виховуються, але якщо є внутріш-
ній потяг до прекрасного, його нічим не вбити.

У. Т.: Чи варто в нашій країні вкладати гроші в добротний саунд, якщо пу-
бліка така невибаглива?

Віталій Ляк: Якісний саунд – це не тільки привезти гарні колонки, а на-
самперед якість виконання й мислення. На жаль, більшість того, що в нас 
зветься музикою, абсолютно не є якісним матеріалом. Як на мене, треба пи-
тання ставити ширше. Змінювати мислення людей, які просто не можуть на 
нинішньому рівні створювати щось справжнє й добре.

У. Т.: Тобто є певна гра на «пониження» в більшості українських музичних 
виконавців чи, вважаєте, вони просто не здатні на краще?

Віталій Ляк: Я особисто бачив багато разів, коли народний, заслужений 
артист, який цілком може собі дозволити фінансово цей самий якісний са-
унд, каже: «А навіщо воно мені? Оті ваші барабани живі, репетиції? Краще 
під «фанєру» покривляємося, заплачу вам (музикантам), щоправда, трохи 
менше». Знаєте, ось береш до рук, наприклад, альбом Оззі Осборна 
2010 року – і просто дах зносить від саунду, який видає вже майже дідусь. І 
береш якогось нашого виконавця, котрий 30 років грає одне й те саме. Річ у 
тому, що на Заході кожна людина справді прагне бути першою і найкращою у 
своїй справі. Тоді як у нас усе робиться за принципом: «Якось там пройде». 
Тому треба починати із себе, піднімати планку. А потім, може, інші подив-
ляться й собі також захочуть рухатися.

У. Т.: Що Україна в музичному плані може дати світові?
Віталій Ляк: Людей. У нас безліч неймовірних талантів. Особливо серед 

молоді, тих, кому років 20. Вони вже не залякані совком.
Діма Сніжко: Іноді приходять до мене на студію музиканти молоді запи-

суватися, і справді плакати хочеться, коли чуєш цей рівень англійської, голос, 
партії. Чорт забирай, Україна – центр Європи, і чому ми не можемо давати таку 
саму купу якісної музики, як та ж таки Англія? Сподіваюсь, саме вони й поро-
дять український музичний new wave. Ну й ми, звичайно. 
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Людина – що це таке?
Генетичні дослідження мозку розкривають таємницю того, 
що робить людину людиною

П
роблема з розумінням 
унікальності людини са -
ме в її унікальності й по-
лягає. Хоча власне об’єк -

том у вивченні людства може 
бути тільки людина, ці студії 
мало що дадуть, коли не буде із 
чим її порівняти.

Принаймні такої думки до-
тримується Сванте Пеебо з Ін-
ституту еволюційної антрополо-
гії Макса Планка в Лейпцигу. 
Доктор Пеебо, чиї дослідження 
ДНК викопних тварин підка-
зали ідею фільму «Парк юр-
ського періоду», відтоді заціка-
вився еволюцією людини. Для 
цього він із колегами провів сек-
венування ДНК неандертальця 
й азійського виду доісторичної 
людини, так званої денисівської 
людини, ідентифікацію якої 
уможливило це дослідження.

Тепер його ува  гу захо-
пив сучасний Homo 

sa  piens. У спів праці 
з командою вче-

них із Китайсь -
кої академії наук 
Пеебо та його 
ко  лега Філіпп 

Хайтович прове-
 ли порівнян  ня ге-
нетичних змін про-  
тягом жит  тя в 
моз   ку людини, а 
також шимпан-
 зе та макак-ре -
зусів. Тоді вче-

 ні зіставили результати дослі-
джень із тим, що науці відомо про 
неандертальців, – і, як вважають, 
це дало їм змогу виявити при -
наймні частину генетичних від-
мінностей між Homo sapiens та ін-
шими, тобто те, що робить лю-
дину унікальною.

Доктор Пеебо та його колеги 
зосередилися на дослідженні 
двох ділянок мозку. Перша – це 
дорсолатеральна префронтальна 
зона кори головного мозку, від-
повідальна за абстрактне мис-
лення й соціальну поведінку, 
тобто саме те, в чому особливо 
«сильна» людина. Друга – лате-
ральна зона кори мозочка, яка 
більше пов’язана з моторикою. 
Вчені брали посмертні зразки 
клітин від людей, шимпанзе та 
макак різного віку й визначали, 
які саме гени були активними за 
життя їх носіїв.

Це вони робили через дослі-
дження РНК клітин. Молекули 
РНК – одноланцюжкові копії по-
двійної спіралі генів ДНК в ядрі 
клітини. Їх функція – транслю-
вати генетичну інформацію в 
білки клітини. Нині розшифро-
вано більшість генів приматів, 
тому можливо створити чипи, 
вкриті додатковими ланцюж-
ками до «кур’єрів» РНК, до яких 
останні прикріплюються в уні-
кальний спосіб і таким чином 
діють як зонди для пошуку кон-
кретних молекул-кур’єрів.

Із використанням таких чи-
пів Хайтович і Пеебо змогли ви-
значити, коли за життя кон-
кретні гени були активними,  
вирахувавши, скільки РНК від 
кожного гена містили клітини 
певних ділянок мозку даної осо-
бини певного віку. Результати 
розділилися на шість категорій.

По-перше, вони виявили де-
які гени, моделі експресії яких за 
життя були саме людськими 
(тобто за однаковості їх у шим-
панзе й макак – особливими в 
людей), а інші – характерними 
лише для шимпанзе (однаковими 
в людей і макак, але вімінними 
саме в цього виду). По-друге, ви-

нятково людські моделі експресії 
переважали кількісно над винят-
ково «шимпанзячими». По-третє, 
тільки людські моделі експресії 
були типовішими для префрон-
тальної зони кори головного 
мозку, ніж для мозочка. По-
четверте, хоча ці неповторні варі-
анти експресії генів були найак-
тивніші в молодих особин кож-
ного з видів, у людей період їх ак-
тивності був на кілька років до-
вшим, ніж у шимпанзе й макак. 
По-п’яте, робота багатьох із цих 
унікально активних генів, зда-
ється, була узгоджена: вчені вия-
вили сім груп генів (п’ять у пре-
фронтальній зоні кори головного 
мозку і дві в мозочку), кожна з 
яких працювала як модуль. І по-
шосте, ці модульні гени, схоже, 
були задіяні в надзвичайно важ-
ливій роботі – зв’язували нервові 
клітини за допомогою контактів, 
які називаються синапсами.

Отже, людина має набори ге-
нів, які, можливо, надають моз  -
ку «пластичності» й здатності 
сприймати зміни набагато довше 
(приблизно до п’яти  річного віку), 
ніж це властиво шимпанзе або 
макакам (мозок яких утрачає 
пластичність іще до досягнення 
однорічного віку). Понад те, Хай-
тович зміг з’я  су  вати, як саме коор-
динується експресія цих генних 
модулів, дослідивши «вимикачі» 
(так зва  ні чинники транскрипції), 
які вмикають або вимикають їх.

Порівнявши сучасні геноми з 
розшифрованими даними про ге-
ном неандертальця, група док-
тора Пеебо виявила, що регуля-
торний процес в одному з модулів 
виник уже після виокремлення 
гілок сучасної людини й неандер-
тальця приблизно 300 тис. років 
тому. На жаль, дослідити модель 
експресії генів у неандертальців 
неможливо й, очевидно, цього ні-
коли не вдасться зробити. Але з 
розвитком науки, не виключено, 
вдасться реконструювати її час-
тину за допомогою вивчення ДНК 
цього вимерлого виду. Що ж, хто 
хоче до «Парку плейстоценового 
періоду»? 
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17|02|2012
(п’ятниця) 

18:30
Книгарня «Є»
Київ, вул. Лисенка, 3
(ст. м. «Золоті ворота»)

Журнал «Український тиждень» 
та Книгарня «Є» запрошують 
на зустріч у межах спільного 
проекту «Європейський досвід».

Наш гість – 
ДІТМАР ШТЮДЕМАНН
Німецький дипломат, Надзвичайний і Повноважний 
посол Німеччини в Україні у 2000–2006 роках

Тема зустрічі: «Верховенство 
принципів громадянського 
суспільства – запорука 
демократичної держави»

Дітмар Штюдеманн – німецький дипломат, 
правник, економіст.
Народився 1941 року в місті Вельсі, Австрія
Вивчав право, славістику та соціологію 
в Німеччині й Франц�.
За науковим обміном між ФРН та СРСР 
проводив дослідження на юридичному 
факультеті Ленінградського університету.
Від 1972 року – співробітник МЗС ФРН: 
працював у Москві, Афінах та Відні; 
очолював різноманітні політичні 
та економічні відділи в Бонні та Берліні.
2000–2006 роки – посол Німеччини 
в Україні.
2006–2007 роки – радник президента 
України, подав у відставку за власним 
бажанням.
На цей момент – старший радник 
Deutsche Bank

Генеральний інформаційний партнер ВХІД ВІЛЬНИЙ

НІМЕЧЧИНА



Н
аціональний історико-
культурний заповідник 
«Чигирин» за останні 
років шість помітно змі-

нився. Коли я вперше потрапив 
сюди, хіба що краса природи та 
деякі руїни могли привабити 
туриста. Нині ж, перефразу-
вавши Миколу Гоголя, скажу: 
«І чого тільки немає в тому за-
повіднику!» В самому лише Чи-
гирині – й відновлений бастіон 
Дорошенка на Замковій горі, й 

церква Петра і Павла, й геть-
манська резиденція. А якщо 
згадати про позитивні зміни 
на інших об’єктах заповід-
ника – в Суботові, Медведівці, 
Буді та поки що маловідомій 
Стецівці, – стає зрозуміло, чому 
за останні роки потік туристів 
зріс уп’ятеро (!).

Проте я полюбив інший об-
раз цих місць. Холодний Яр 
(частина згаданого заповід-
ника. – Ред.) тиші та лісів, де 
можна кинути спальний мішок 
на землю неподалік Іллінської 
церкви й серед ночі милува-

У глиб минулого

Тиждень дослідив інший бік 
заповідника «Чигирин» і побачив те, 
чого не помічає звичайний турист

Автор:  
Олег Репан

Буда

Мельники

СуботівЧИГИРИН
Грушівка

Жаботин

Вергуни
Нечаївка

Михайлівка
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тися виточненими банями в не-
рівному світлі місяця. Одного 
разу, коли ми продиралися із 
рюкзаками крізь яри й бук-
вально «випали» на невелике 
лісове озерце, один зі студентів, 
місцевий не в першому поколін  - 
ні, сказав: «Воно того варте! Я 
думав, такі краєвиди лишилися 
хіба десь у Новій Зеландії».

Зрозуміло, що нині ризи-
куєш бути затоптаний турис-
тичними натовпами; завдання 
переважної більшості – засвід-
чити своє перебування в Хо-
лодному Яру на камеру, з’їсти 
гречаники («Ой, пупсик, мест -
ные так прикольно готовят!») 
та й дременути якомога швид-
 ше додому.

Але для наполегливих є ін-
ший шлях. Не екстенсивний – 

інтенсивний. І якщо ти докла-
деш зусиль, відійдеш трохи 
вбік від популярних стежок, то 
обов’язково натрапиш на за-
люб  лених у Холодний Яр лю-
дей, які покажуть тобі те, чого 
не бачить пересічний турист.

МІСЦеВий АНДеРГРАУНД
Спочатку лише один малень-
кий сюжет про те, як тут уміли 
копати. Коли холодноярці взя-
лися до цієї корисної справи, 
вам не скаже ніхто. Для підзе-
мель тут гарні умови – дуже ба-
гато лесових ґрунтів: пророб-
лені в них одного разу ходи мо-
жуть стояти дуже довго, аби 
лиш добре провітрювання. Що 
місцеві будівельники це чудово 
розуміли, можна впевнитися, 
обійшовши Мотронинський 
монастир із «нетуристського» 
боку. Але будьте обережні – па-
горб пронизаний вентиляцій-
ними отворами.

До більшості потайних ко-
ридорів ви не потрапите – 
входи завалено. Воно й на до-
бре, бо коли на початку 1930-х 
троє цікавих із комуни «Запо-
віт Лєніна» полізли до старих 
монастирських печер, то роз-
шукали їх лише на четвертий 
день. Комунари були недалеко 
від виходу, але не змогли ви-
плутатися з підземного лабі-
ринту. Зараз для огляду до-
ступний невеликий льох, ме-
трів 20 завдовжки, який дасть 
змогу бодай скласти уявлення 
про підземну творчість ченців. 
Знавці кажуть, що з монастиря 
вели кілька ходів у сусідні яри, 

тож ворог, навіть увірвавшись 
до обителі, ловив облизня.

Є підземелля і в Суботові, 
батьківщині та резиденції Бог-
дана Хмельницького. Про на-
явність старої традиції свідчать 
сучасні погреби – іноді просто 
шедеври у виконанні митців 
кирки та лопати. Вони мають 
таке саме співвідношення ши-
рини й висоти (один до двох) та 
напівовальне склепіння, як ві-
домі нам споруди значно давні-
шого часу. До речі, часто їх ри-
ють там-таки, де пару-трійку 
сотень років тому це робили 
предки. Наприклад, під час 

розширення погреба селянин 
виявив цеглину середини XVII 
століття з… відбитком собачої 
лапи!

Що ж до творчої уяви, то її 
нашим людям теж ніколи не 
бракувало. Суботівці розпові-
дають, що за козацьких часів іс-
нували підземелля, які вели не 
тільки до Чигирина (7 км на-
впростець), а й до Мотронин-
ського монастиря – 30 км! При-
чому останній хід рили з роз-
махом – у ньому мав проїхати 
вершник.

Богдан Хмельницький, пла-
нуючи оборонну систему рід-
ного Суботова, теж не обій-
шовся без підземних споруд. 

У глиб минулого

Цитата
«…було замаско-

вано дві їхні «хати», 
кожна з яких могла 

вмістити щонай-
менше півсотні лю-
дей, а поруч козаки 

вирили ще й під-
земну стайню на 

таку ж кількість ко-
ней. Усі ці три зем-
лянки з’єднувалися 
між собою лазами, 
щоб, не виходячи 
зайвий раз надвір, 

можна було ходити 
одне до одного «в 

гості».
Василь шкляр, 

«Чорний ворон»

ТЕ, ЩО  
НА СПОДІ. 
Резиденція 
Богдана 
Хмельницького 
в Чигирині – вже 
традиційна 
туристська 
принада. Трохи 
відійшовши 
звідси, можна 
зануритись під 
землю

ДЛЯ ПІДЗеМеЛь  
ТУТ ГАРНІ УМОВи –  
ДУЖе БАГАТО  
ЛеСОВиХ ґРУНТІВ
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Як розповідає Віктор Гугля, ди-
ректор місцевої філії заповід-
ника, легенди приписували 
гетьманові створення трьох 
підземних ходів з Іллінської 
церкви. Один точно був і зв’я-
зував мурований храм, який 
мав також і бойове призна-
чення, з кам’яною оборонною 
вежею замку. Частково підзе-
мелля дослідили ще у 1950-х 
роках, а під час сильних злив 
на межі століть тут, біля 
церкви, утворилися два про-
валля на відстані 15 м. В од-
ному з них на стіні збереглися 
отвори для закріплення смо-
лоскипів. Підземні споруди 
були і в самому Суботівському 
замку – раз по раз тут западає 
ґрунт. Дещо з них, хоч і зовсім 
мало, – вже досліджено. Зага-
лом можна говорити, за най-
більш обережними підрахун-
ками, про кількадесят метрів 
підземних ходів.

Ближчі за часом до нас під-
земелля копали вже в період 
Визвольних змагань. У Холод-
ному Яру з червоними боро-
лися системно до 1922 року, а 
пострілювали подеколи ще й 
1925-го. У 1919–1921-му хлопці 
справді часто брали більшови-
ків у шаблі, хоча ті без особли-
вої потреби до сіл Холодного 
Яру не лізли. Перед очима дуже 
завзятих стояв приклад спец-
загону «по борьбе с банди-
тизмом» петроградської ЧК. 
Близь  ко 200 досвідчених зарі-
зяк до лісу зайшли, але жоден 
не повернувся. На повстанцях 
відтоді частенько можна було 
побачити дуже практичні шкі-

рянки. Однак цей час посту-
пово минав. І холодноярцям, 
аби вижити й продовжувати 
боротьбу, треба було закопува-
тись у землю.

СХРОНи БеЗ МАСКУВАННЯ
Спочатку їдемо у старенькому, 
ще радянського виробництва, 
«джипі» лісовими путівцями. 
Далі – вже тільки пішки, і тут 
згадується репліка одного 
хлопця, який у перший день по-
ходу через місцеві яри геть за-
хекався й під час невеликого 
привалу видав: «Бідні більшо-
вики! Ви подумайте, як їм 
важко було цими ярами за на-
шими хлопцями ганятися!» 
Пробираючись хащами за моїм 
товаришем Юрком, я не раз 
згадував цю фразу. Але він обі-
цяв показати справжні холод-
ноярські схрони, бо застав іще 
живими багатьох дідів, які тут 
партизанили.

Перше враження – Василь 
Шкляр у «Чорному Вороні» 
каже правду. Схрон величез-
ний! Якщо людей не на півсотні, 
то на 30–40 точно. У схил врі-
зане одне велике приміщення, 
вентиляційні ходи у стелі. Зви-
чайно, багато що осипалося – 
копали в глині. Щоби підтри-
мати стелю, ставили дерев’яні 
стовпи, їх залишки де-не-де ще 
видно. Така криївка принци-
пово відрізняється від упівської 
1940–1950-х: якщо вже ворог по-
трапив сюди, то не помітити її 
не міг. Для цього хлопці на під-
ходах тримали варту.

Але бували й інші варіанти, 
коли підземні споруди гаран-

тували безпеку вдома. На межі 
Кіровоградської та Черкаської 
областей, на березі невеликої 
річки жив такий собі Бенедикт 
Пантелійович. Повоював у 
Першу світову, а коли повер-
нувся і побачив, що роблять 
червоні – приєднався до хо-
лодноярських повстанців. Ну а 
щоб ЧК раптом не захопила 
вдома, зробив собі три запасні 
виходи під землею – один із 
хати, другий – із колодязя (тут 
іще був побудований схрон), 
третій – із сараю. Якщо враху-
вати, що всі ходи ще й 
пов’язані, то двір Бенедикта 
Пантелійовича дуже нагаду-
вав голівку сиру. А виводили ці 
ходи не прямо до яру – від 
двору було далеченько. Вони 
тяглися до ще одного ходу, 
прокладеного вздовж усього 
(нехай і невеликого) хутора, і 
вже він пірнав у яр. Коли ж ви-
явилося, що цей підземний 
«проспект» зв’язаний майже з 
усіма дворами на хуторі, то ли-
шилося тільки зняти капе-
люха – от уже вміли й любили 
люди копати!

САКРАЛьНІ ПеЧеРи
Біля Онуфріївського монас-
тиря, що притулився на горі 
над селом Чубівка в північ-
них околицях Холодного Яру, 
є сакральні підземні ходи. 
Вони пронизують усю монас-
тирську гору й, судячи за про-
валами, тягнуться тільки по 
прямій не менш ніж на 300–
400 м. Коли виникли ці кори-
дори, вам не скаже ніхто. 
Перші згадки про монастир 
сягають 1604-го, але цілком 
можливо, що пустельники 
оселилися тут раніше. У 1996–
2000 роках 70 м монастир-
ських печер розчистили й до-
слідили черкаські археологи. 
Тут є все: й невелика підземна 
церква, й монастирські келії, 
й заплутані кола ходів.

Цьогорічний візит «до 
Онуфрія» приніс приємну не-
сподіванку. Настоятель, отець 
Ераст, зглянувся над нами й 
наказав відкрити печери. Чен-
 ці тут спокійно працюють – 
розчистили вже метрів 200 
підземель, обкладають їх це-
глою, обладнують тут церкву. 
І трохи соромлячись недокін-
ченої роботи, запрошують на 
весну, коли вже «здадуть 
об’єкт».  

Сучасний 
фольклор

Наприкінці 1990-х 
група «чорних ар-
хеологів» завітала 
до Холодного Яру з 
якісною апарату-

рою. Знайшли пус-
тоти, спустилися 

під землю. Здава-
лося, професіо-
нали, які з цього 
живуть, мали б 

знати все про не-
безпеки роботи у 

старих підвалах та 
підземних ходах. 

Виявилось, аж ніяк! 
Отямившись у тих 
«норах» лише на 

ранок, «шукачі 
скарбів» шви-

денько поверну-
лися до рідних Чер-

кас і більше до 
цього підземного 

ходу не лізли

АРКОПОДІБНА 
ЛАКУНА. 
Традиційна 
форма 
холодноярсь-
ких підземних 
ходів
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10–17 лютого
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
10 лютого, 18:30 – Позаеротичні читання, або Вечір принципо-
во НЕеротичної поез�. Учасники: Іван Андрусяк, Олег Коцарев, 
Ірина Шувалова, Світлана Богдан, Галина Ткачук, Олеся Мамчич, 
Олаф Клеменсен, Олена Максименко, Роман Скиба.
11 лютого, 12:00 – дитячий захід спільно з проектом «Срібна 
читацька Книга». Наші гості – письменниця й казкотерапевт 
Катерина Єгорушкіна і художник Кость Лавро.
14 лютого, 18:00 – презентація поетичної збірки «Шоколадні 
вірші про кохання» за участю Мар’яни Савки, Дмитра Лазуткіна, 
Маріанни Кіяновської, Тараса Федюка, Ірини Шувалової, Наталі 
Пасічник та Сергія Грабара.
15 лютого, 18:00 – проект «Європейський досвід»: відкрита 
лекція Вольфа Дітріха Гайма, Надзвичайного і Повноважного 
Посла Австр� в Україні.
16 лютого, 16:00 – презентація антолог� «Шість соток на 
Парнасі».
16 лютого, 18:00 – презентація нової книжки Андрія Куркова 
«Львівська гастроль Джимі Хендрікса».
17 лютого, 18:30 – проект «Європейський досвід». Наш гість – 
Дітмар Штюдеманн, німецький дипломат, Надзвичайний і 
Повноважний Посол Німеччини в Україні у 2000–2006 роках.

|| Київ (вул. Спаська, 5):
17 лютого, 18:00 – презентація книжки Вадима Карпенка 
«Пригоди Марка та Харка».

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
10 лютого, 19:00, 4-й поверх – джаз-клуб: перегляд концерту 
Чіка Кор� та Гері Бертона.
13 лютого, 18:00, 4-й поверх – проект «Літературне бомбарду-
вання» презентує вечір романтичної літератури: обмін роман-
тичними книжками, конкурси та спілкування.
16 лютого, 18:00, 4-й поверх – презентація «Аби книжки» 
Олександра Бойченка. Модератор Юрій Андрухович.

|| Львів (просп. Свободи, 7):
10 лютого, 18:00 – вечір пам’яті Віслави Шимборської. Вірші 
польської поетеси читатимуть актори Львівського академічного 

театру імені Леся Курбаса Олег Стефан, Оксана Козакевич, 
Наталка Пархоменко.
13 лютого, 18:00 – презентація книжки «Шоколадні вірші про 
кохання».
14 лютого, 18:00 – презентація книжки Андрія Куркова 
«Львівська гастроль Джимі Хендрікса».
15 лютого, 18:00 – «Роль чуда в літературі». Розмова про 
Данила Кіша за участю Алли Татаренко, Ірини Старовойт, 
Василя Ґабора, Івана Лучука.
17 лютого, 18:00 – презентація книжки Богдана Жеплинського 
і Дар� Ковальчук «Українські кобзарі, бандуристи, лірники».

|| Харків (вул. Сумська, 3):
10 лютого, 19:00 – брифінг «Талановиті люди. Ген�». Мова 
заходу англійська. 
14 лютого, 18:00 – поетичний вечір «Вірші про кохання». 
Любовні істор� українських письменників.
15 лютого, 19:00 – лекція-дискусія «День закоханих». Від 
зародження свята й до сьогодні. Мова заходу англійська.

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
11 лютого, 17:00 – літературний квазіфестиваль «3х3: від 
«двадцятників» до «двотисячників» (до п’ятиріччя виходу 
поетичної збірки «Цілодобово!»). Олег Коцарев, Богдан-Олег 
Горобчук та Павло Коробчук презентують власні твори та нові 
видання «Вибраних творів» Миколи Хвильового, Олекси 
Слісаренка та Василя Стуса видавництва «Смолоскип».
14 лютого, 18:00 – поетично-амурний вечір «Любов в усіх 
іпостасях».
17 лютого, 14:00 – марафон дитячих заходів до Дня спонтанно-
го вияву доброти.

|| Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
12 лютого, 13:00 – дитячі читання з дитячою письменницею 
Іриною Мацко.

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

Дмитро 
Вовнянко

Олена  
Чекан

Аліна 
Пастухова

КЛЮЧ – ПОРУЧ
В отця сімейства зник ключ... 
Від машини. З брелоком, що 
активує складну електронну 
сигналізацію. Чим відчинити 
автівку – зрозуміло: знайшовся 
запасний, потрібний саме на 
такий випадок. Але кому при-
ємно усвідомлювати, що твоє 
«найпотаємніше» залюбки мо-
жуть відкрити чужі руки?.. 
Батько пояснив родині: «Ключ – 
удома!» Але відшукати його так 
і не вдалось. Від безвиході дове-
лось іти дізнаватися про ціну 
нового ключа, а повернувшись 
додому, сформулювати суму. 
Після цього ледь не заголосила 
мамця. Очікувані грошові 
утрати пригнітили всіх, аж 
раптом синочок (дворічне 
маля) почухав за вухом, кудись 
побіг і приніс… ключ. Багато 
втрачають ті, хто вважає дітей 
нерозумними. 

КАМеРи-КОНТРОЛеРи
Повертаючись додому в перепов -
неній маршрутці, помітила, що 
її інтер’єр прикрашає… камера 
спостереження. Здивована й на-
віть трішки обурена, почала 
уважно придивлятись і домис-
лювати причини встановлення 
пристрою. Лад у роздумах на-
вела… інша камера, що дивилась 
у бік водія. З цікавістю запитала 
в нього про причини нововве-
дення. Водій підтвердив, що ка-
мери встановив приватний під-
приємець, власник маршруток. 
«І сходинки рахують… Хто ввій-
шов, хто вийшов… Усьо…» – до-
дав із гордістю. Таким чином, за 
його словами, контролюють обіг 
коштів. Цікаво було б дізнатися, 
скільки заробляють на одній 
маршрутці, якщо підприємець 
може облаштувати її двома ка-
мерами, а, може, ще й сенсор-
ними східцями?  

ПРОСТО ПеРеХОЖІ
10-та вечора, мінус 15 за Цель-
сієм. Поспішаємо із сином до-
дому. Здаля майже в темряві 
бачимо на тротуарі людину, 
яка підводиться на коліна й… 
падає. Повз чоловіка поспіша-
ють перехожі. Пришвидшує-
мось. Із двох боків його підтри-
муємо. Молодий хлопець, до-
бре вдягнений, накульгує. Дя-
кує. Пояснює, що не побачив 
слизької ділянки на асфальті й 
упав. Намагався підвестися, 
проте не вдалося – з дитинства 
церебральний параліч. Звер-
тався по допомогу до перехо-
жих, ніхто не підходив. Хвилин 
20. Постраждалий, до речі, ви-
явився кандидатом фізико-
математичних наук, із яким 
приємно було смакувати каву в 
найближчій кав’ярні. Агов, пе-
рехожі!.. Цікаві співрозмов-
ники – на дорозі. 

Дмитро  
Губенко

КУПІВеЛьНА 
НеСПРОМОЖНІСТь
Міжнародний валютний фонд 
підрахував минулорічний се-
редньосвітовий показник ВВП 
на особу за паритетом купі-
вельної спроможності, вийшло 
$10 922. Хоч як це прикро ви-
знавати, Україна (зі своїм ВВП 
на особу за ПКС у $7198) нале-
жить до біднішої половини люд-
ства. Поміж європейських дер-
жав не дотягують до середньо-
світового рівня ще Албанія, Бос-
нія і Герцеговина, Македонія, 
Молдова, Сербія. Отака-от ком-
панія переважно балканських 
аутсайдерів. Звісно, до таких 
країн поки належать і дина-
мічні Індія ($3703) та Китай 
($8394), проте не думаю, що це 
може когось в Україні втішити. 

СКОРІше Б ВеСНА!
Уже тиждень живу однією дум-
кою: скоріше б весна! І не тому, 
що не люблю зиму, а тому що 
зима в нашій державі – це сти-
хійне лихо. У новинах повідо-
мили: за минулий тиждень у Єв-
ропі замерзло 163 людини, із них 
100 – в Україні. А морози трива-
тимуть, і люди, боронь Боже, за-
мерзатимуть, падатимуть… На-
ші дідусі й бабусі страждатимуть 
на нечищених тротуарах, зне-
рвовані кияни пританцьовува-
тимуть на зупинках в очікуванні 
заледенілих маршруток, а в 
п’ятницю на черговому телеві-
зійному ток-шабаші далекі від 
усього цього люди переконува-
тимуть, що все в нас добре, а 
скоро буде краще. Скоріше б 
весна!.. 

ДВОРУКІ «БАНДиТи»
Уже вдруге зустрічаю їх у 
маршрутці. Сідають зазвичай 
десь на задніх рядах бусика ра-
зом утрьох. Дуже швидко діс-
тають карти й роздають. Інші 
дивляться, наче роззяви біля 
ігрових столів у казино. Мені 
видно карти одного, який зби-
ває їх у цупке віяло. Інший опі-
кується відбоєм, розмістивши 
відіграний стос на коліні. Вод-
ночас розслаблені й сконцен-
тровані, вони заповнюють 
першу-ліпшу паузу близьким і 
зрозумілим для них змістом, 
схожим на ритуал… Не знаю, 
чи встигли вони завершити 
партію, перш ніж доїхали до їх-
ньої зупинки. Можливо, гра й 
досі триває.  

Інна  
Завгородня

НАш ТИЖДЕНЬ| 
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