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Таки дрібний зрадник 
Чому Литвин підписав мовний закон

Транзит в Азіопу
Чому, ратифікувавши Угоду про зону 
вільної торгівлі в межах СНД, влада 
підтримала кремлівську стратегію 
євразійської інтеграції

Імпічмент по-дакійськи
Траян Бесеску вистояв у другому 
за свою кар’єру референдумі про 
імпічмент. Та питання про легітимність 
румунського президента залишається 
відкритим
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Економіст Даррен Хейман 
про те, чому для України зона 
вільної торгівлі з Євросоюзом 
вигідніша від Митного союзу 
з Росією

Вахтанг Кіпіані 
про тих, хто мав би захистити 
українську мову, але не зробив 
цього

6

Ще одна слабка ланка 
єврозони
Як багатостраждальні 
уряди в Мадриді та Римі 
воюють із заборгованістю 
регіонів

Коли олігархи ляжуть під Путіна
Чому «українським» 
олігархам вигідно поширити 
на свою історичну батьківщину 
правила і суверенітет сусідньої 
держави

Точка 
біфуркації 
Як відмежувати 
владу від 
бізнесу

Великий бізнес на держслужбі 
Як країни, які здійснили 
економічний прорив, спромоглися 
підпорядкувати потенціал великого 
бізнесу загальнонаціональним 
пріоритетам 
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Майже серйозно 
про футболіста-політика

Вони назвались опозицією 
Серед кандидатів у депутати 
від об’єднаної опозиції немає 
волкових і жваній, однак 
без потенційних тушок не 
обійшлося    

40

Мистецтво переробки
Як дати «друге життя» 
зайвому мотлоху

Витіснити лікаря
Терапевтам у центрі системи 
охорони здоров’я дедалі 
важче витримувати тиск 
нових технологій

Речник серця
Лідер гурту Brainstorm Ренарс 
Кауперс про небажання йти в 
політику та латиську мову як єдиний 
варіант самозбереження нації

Каміння й виноград
Подорож Тижня 
Молдовою

Викрадачі лісу
Як чиновники багатіють на 
розподілі земель лісфонду й 
браконьєрській вирубці, а під 
суд ідуть прості лісники
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Олімпійський 
неспокій
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Олімпійський 
неспокій

О
лімпійські ігри у Лондоні, 
за задумом їхніх британ-
ських організаторів, мають 
стати найдорожчими і най-

без печнішими за всю історію зма-
гань. Водночас уряд Девіда Кеме-
рона сподівається на отримання £13 
млрд прибутку. Утім, попри райдуж-
ний оптимізм господарів, уже перші 
дні Олімпіади ознаменувалися кіль-
кома міжнародними скандалами. 
Ще за два тижні до її початку компа-
нія G4S, що забезпечує охорону офі-
ційних заходів під час спортивного 
свята, заявила, що зможе виділити 
тільки 4 тис. співробітників замість 
10,5 тис. запланованих. У підсумку 
акції цієї найбільшої у світі охорон-
ної компанії відразу обвалилися на 
8,5%, а Даунінг-стрит був змушений 
залучити додаткові урядові війська. 
До цього додалися транспортні 
труднощі після початку Ігор.      
Та найгучнішою стала серія сканда-
лів, спричинених плутаниною до-
вкола державних символів і країн 
походження спортсменів. Уже в пер-
ший день змагань було «грубо обра-
жено» футболісток Північної Кореї: 
їхні прізвища подали на тлі прапора 
Південної Кореї. У відповідь спортс-
менки покинули поле, й організато-
рам довелося вибачатися. 
Великого розголосу, зокрема в нашій 
країні, набули неточності в інформа-
ції, розміщеній на офіційному сайті 
Олімпійських ігор, про російських 
учасників, що походять із України, 
місцем народження яких було вка-
зано Ukraine Region («область Укра-
їна»).  
Ще одна колотнеча пов’язана з квит-
ками. Попри ажіотаж (усі вони роз-
куплені), трибуни під час низки зма-
гань зяяли порожніми рядами. На-
самперед це були місця, виділені під 
квоту національних олімпійських ко-
мітетів (НОК): для членів офіційних 
делегацій, спортивних функціоне-
рів, чиновників, спортсменів та ін. 
Міжнародний олімпійський комітет 
(МОК) уже розпочав розслідування у 
зв’язку з появою на чорному ринку 
кількох тисяч спекулятивних тикетів, 
підозрюючи в корупційних схемах 
низку НОК. Нагадаємо, ще в травні 
генеральний секретар НОК України 
Володимир Геращенко пішов у від-
ставку після скандалу навколо про-
дажу квитків, виділених нашому ко-
мітету (британські журналісти тоді 
звинуватили його в спекуляціях з 
квитками). 

Фото: АР
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Автори: 
Олесь 

Олексієнко, 
Олександр 
Михельсон 

Тиждень 
в історії

У Клівленді (США) 
встановлено перший у світі 
електричний світлофор

Христофор Колумб 
на кораблі «Санта Марія» 
розпочав подорож 
у пошуках морського 
шляху до Індії 

У Львовi засновано 
політичну організацію 
«Cоюз визволення 
України»

3 серпня 1492 4 серпня 1914 5 серпня 1914

У № 28/2012 Тиждень писав: після того як 
Володимир Литвин подав у відставку з по
сади голови Верховної Ради начебто на знак 
протесту проти ухваленого з порушенням 

процедури мовного закону, вибір у нього залишався 
невеликий: цілковито заблокувати його в будь-якій 
редакції (у такому разі він пішов би на відкритий 
конфлікт із регіоналами, але цей крок міг гаранту
вати йому тривале політичне майбутнє як відпові
дального політика) або, знайшовши красивий хід 
для власного іміджу (що вкрай важливо, якщо ти 
балотуєшся за україномовним округом) тонко піді
грати Партії регіонів. 30 липня ВР проголосувала за 
висловлення довіри Литвину, таким чином не при
йнявши відставки, після чого той підписав скан
дальний закон авторства Колесніченка – Ківалова. 
Відтак він обрав другий варіант, який дає йому 
шанс потрапити до парламенту наступного скли

кання (адмінресурс, вочевидь, тепер також допо
може перемогти по рідному округу на Житомир
щині), але при цьому Володимир Михайлович те
пер вже точно повторить шлях Олександра Моро  - 
за – стане цілком контрольованим владою суб’єк -
том, яким знехтують за першої-ліпшої нагоди.    
Литвин, ясна річ, виправдовується, але, на відміну 
від попередніх дивних вчинків, тепер аргументи 
майстра красного слівця видаються комічними. 
«Якщо брати Конституцію та регламент, у голови 
Верховної Ради тільки зобов’язання є, а прав жодних 
немає, – просвіщав журналістів Литвин 31 липня, 
одразу по завершенні з’їзду Народної партії. – Якщо 
жодна пропозиція спікера не прийнята, то він не
гайно зобов’язаний підписати поданий йому на під
пис закон». Днем раніше, коли ВР підтвердила його 
повноваження як голови, тобто не прийняла власно
руч підписану ним заяву про відставку, регіонали і 

У Сербії сформовано 
коаліційний уряд на 
чолі із соціалістом Івіцею 
Дачичем

Україна почала евакуацію 
громадян із Сирії. Наразі до 
нашої країни вже вивезено 
62 людей, ще 114 чекають 
на допомогу

Прокуратура закрила 
справу проти 
гендиректора «ТВі»

26 липня 27 липня 28 липня

Таки дрібний зрадник 
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У СРСР ухвалено «закон 
про п’ять колосків», який 
установив смертну кару 
за крадіжку державної й 
колективної власності 

Народився Амедео 
Авоґадро, італійський 
фізик і хімік, відкривач 
хімічної формули води

Відкрився 
найстаріший 
кінофестиваль 
світу у Венеції 

6 серпня 1932 7 серпня 1932 8 серпня 1949 9 серпня 1776

У Страсбурзі 
відбулася 
перша сесія 
Ради Європи
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Ко справді відхилили поправки до мовного закону, 
подані Володимиром Михайловичем. Журналісти, 
утім, все ж хотіли почути від нього пряме зізнання. 
Спікер же натомість і далі розкидався локшиною, 
розлого розповідаючи, що направив президентові 
власні пропозиції щодо захисту української мови і 
що підпише закон не раніше, ніж отримає від Януко
вича відповідь. «Думаю, це станеться найближчими 
днями», – нарешті видушив із себе він. Проте вже за 
дві години прес-служба парламенту повідомила: до
кумент підписано. Про жодну відповідь президента 
на «пропозиції» нічого не чути й досі. Тож, схоже, уся 
ця історія з підписанням/непідписанням – добре 
підготовлений «красивий хід Литвина».
Хай там скільки спікер посилатиметься на ст. 48 та 
131 регламенту ВР, за якими нібито мусив поставити 
підпис після відхилення своїх поправок, грубі пору
шення в процесі ухвалення від того нікуди не поді
лися. Відтак він не лише підтримав, по суті, анти-
український документ, а й благословив незаконні 
дії, що стали традицією нинішнього парламенту. 
Потенційним виборцям Литвина, напевне, було б 
цікаво дізнатися причини такого кроку. Джерела 
стверджують, що спікерові погрожували реаніма
цією справи Гонгадзе й переведенням зі статусу 
свідка у звинувачувані. З погляду Кримінально-
процесуального кодексу, вважають опитані Тиж-
нем юристи, зробити це дуже складно, але на
скільки нинішню прокуратуру хвилює дотри
мання процедур? Не більше, ніж Верховну Раду. 
До речі, те, що спонукало литвинівців голосувати за 
мовний законопроект, стало зрозуміло 30 липня, 
коли свій передвиборчий список оприлюднила ПР, і 
31 липня, коли відбувся з’їзд Народної партії. На 
прохідних місцях списку регіоналів виявилися не 
лише троє нардепів від Блоку Литвина (Шаров, За
рубінський, Ващук), а й олігарх Василь Хмельниць
кий. Саме він, як твердять деякі джерела, спонсору
вав політсилу Литвина на попередніх парламент
ських виборах і зберіг вплив на його парламентську 
фракцію. На з’їзді ж литвинців стало відомо, що На
родна партія за списком на вибори не йде. Мовляв, 
немає грошей. У підсумку делегати одностайно під
тримали пропозицію висунути кандидатів лише за 
мажоритарними округами. Загалом таких канди
датів від народників буде аж 69. Але реальні шанси 
серед них мають щонайбільше десяток – це якраз 
нинішні депутати, які голосували за мовний зако
нопроект і які мають непогані ресурси, поза сумні
вом, тепер і адміністративний.

У ДТП на 
залізничному переїзді 
в Польщі загинуло 
9 українських 
заробітчан

Лісові пожежі в Ро-
сії охопили терито-
рію 23 тис. га, пе-
реважно в Сибіру

Литва виграла у 
Стокгольмському суді 
справу проти Газпрому, 
позбавивши РФ моно -
полії на литовську ГТС

29 липня 30 липня 31 липня
Віктор Янукович 
підписав 
скандальний закон 
про держзакупівлі

1 серпня

Китай в поміч
На позачерговій сесії регіонали відзначилися не так «красою», як 
швидкістю гри. Мимохідь розігравши спікеріаду, якої зрештою не 
сталося, вони взялися до важливих для них економічних і своїх біз
несових завдань: поспіхом ратифікували Угоду про зону вільної тор
гівлі в межах СНД (див. стор. 16) і навіть установили рекорд за об
сягами наданих держгарантій – змінами до закону про державний 
бюджет на 2012 рік їх підвищено більш ніж учетверо (з 15 млрд грн 
до 68,8 млрд). Власне, в цьому чітко читаються чиїсь бізнес-
інтереси. Державні гарантії надаються під багатомільярдний ки
тайський кредит. 13 липня Міненерговугілля і Державний банк роз
витку КНР підписали протокол про співробітництво в реалізації 
програми заміщення споживання природного газу українським ву
гіллям. Його положення передбачають можливість відкриття Під
небесною спеціальної кредитної лінії для фінансування таких про
ектів на загальну суму $3,656 млрд із залученням її технологій. Є ін
формація, що освоюватимуть ці кошти компанії, дотичні до 
віт  чизняних олігархів, які контролюють вугільні шахти. Тобто за та
кої оборудки навіть якщо ті проекти не буде втілено в життя (уряд 
декларує, що завдяки їм держава заощаджуватиме понад  
3 млрд м3 газу і $1,5 млрд щороку), то в будь-якому разі виграють ки
тайці й ті, хто освоюватиме їхні гроші, держава натомість втратить. 
Екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник у збільшенні обсягів держ
гарантій вбачає й іншу потенційну проблему: «За умови надання 
таких гарантій та за наявних тенденцій виконання бюджету дер
жавний борг України (прямий і гарантований) цього року може 
впритул наблизитися до 600 млрд грн і перевищити 40% ВВП. Тож 
2012-й може посісти «достойне місце» у втягуванні країни в борго
вий зашморг в обсязі понад 100 млрд грн, конкуруючи з 2004-м та 
2010-м (приріст відповідно на 128 і 114 млрд грн). У наших умовах 
гарантовані державою 
позики – це спосіб кре
дитування, коли гроші 
взяли одні, а повертати 
доводиться іншим. Важ-
 ко сподіватися на іншу 
ситуацію, коли комер
ційні ризики бере на се -
бе держава. Відроджен-
 ня порочної практики 
держгарантій (нікому, 
крім Автодору, з 2000 по 
2008 рік вони не нада
валися) та стрімке їх на
рощування не є тим сиг
налом, що додає спокою 
українській економіці та 
інвесторам».
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(Не)робочий настрій
Найбільше оптимізму щодо перспектив працевлаштування мають мешканці країн 
Південної та Північної Америки, а також монархічних держав Близького Сходу. 
Вочевидь, даються взнаки економічний підйом, що спостерігається, зокрема, у 
деяких латиноамериканських країнах, наприклад у Бразилії, і щедрість шейхів, які 
не шкодують нафтодоларів на соціальні програми, щоб зупинити наступ Арабської 
весни. Водночас скептичні настрої превалюють в охопленій кризою Європі та на 
пострадянських теренах: тут більшість людей вважають, що нині не найкращі часи 
для пошуків роботи. Про це свідчать дані опитування, проведеного американським 
соціологічним дослідним інститутом The Gallup Organization. 

% опитаних, які вважають, що нині хороший час для пошуку роботи За даними The Gallup Organization

КРАЇНИ-ОПТИМІСТИ КРАЇНИ-ПЕСИМІСТИ

Саудівська Аравія

Панама Катар

Росія Україна

Ірландія Італія Греція

69

67 65

22 12

6 4 2

190 млрд грн 40 млрд грн€154 тис.
таку рекордну суму Європейський суд з 
прав людини зобов’язав Україну відшко-
дувати мешканцю Прикарпаття як ком-
пенсацію за катування в міліції

становить заборгованість українців пе-
ред банками. Дані Незалежної асоціації 
банків на 1 липня цього року

коштуватиме добудова третього 
та четвертого енергоблоків на 
Хмельницькій АЕС. Сума затверджена 
Кабміном

АНАТОЛІй МОГиЛьОВ 
обурив татар 
Голова ради міністрів АРК 
пролобіював призна-
чення свого радника 
на посаду керівни-
ка Республікансько-
го комітету у справах 
депортованих грома-
дян без погоджен-
ня з Меджлісом. 

5 ОБЛиЧ МАйжЕ СЕРйОЗНО

ВЛАДА ПРОКАЄВА  
купує посади
Заступниця гендиректорки Києво-
Печерського заповід-
ника зізналася, що її 
начальниця Вікторія 
Ліснича взяла в неї 
$50 тис. за працев-
лаштування: «Осо-
бисто для міністра 
[культури]!».

АЛЄКСЄй НАВАЛьНий   
Ходорковскій-2?
Російська прокуратура висунула ві-
домому опозиціоне-
рові звинувачення в 
організації розтра-
ти майна держав-
ної компанії. Йому 
загрожує до 10 років 
тюрми.

ТАїСІЯ ПОВАЛІй 
«артистка партії»  
Поп-співачка, що діста-
ла другий номер у 
списку ПР, прочита-
ла на з’їзді промо-
ву про професійну, 
успішну команду 
регіоналів і мудро-
го православного 
Януковича.

КНУТ ВОЛЛЕБЕК
застерігає 
Верховний комісар ОБСЄ у справах 
нацменшин про мовний 
закон: «Диспропор-
ційна підтримка ро-
сійської мови, а та-
кож ліквідація сти-
мулів для вивчення 
української може пі-
дірвати згуртованість 
України».

Політичний трансфер
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Аналіз списку об’єднаної опозиції  
на стор. 10

(Не)робочий настрій
Найбільше оптимізму щодо перспектив працевлаштування мають мешканці країн 
Південної та Північної Америки, а також монархічних держав Близького Сходу. 
Вочевидь, даються взнаки економічний підйом, що спостерігається, зокрема, у 
деяких латиноамериканських країнах, наприклад у Бразилії, і щедрість шейхів, які 
не шкодують нафтодоларів на соціальні програми, щоб зупинити наступ Арабської 
весни. Водночас скептичні настрої превалюють в охопленій кризою Європі та на 
пострадянських теренах: тут більшість людей вважають, що нині не найкращі часи 
для пошуків роботи. Про це свідчать дані опитування, проведеного американським 
соціологічним дослідним інститутом The Gallup Organization. 

% опитаних, які вважають, що нині хороший час для пошуку роботи За даними The Gallup Organization

КРАЇНИ-ОПТИМІСТИ КРАЇНИ-ПЕСИМІСТИ

Саудівська Аравія

Панама Катар

Росія Україна

Ірландія Італія Греція

69

67 65

22 12

6 4 2

На $22 тис.На 70–80% 
планує оновити ядерний арсенал 
Росія до 2020 року. Про це заявив 
Владімір Путін

оштрафовано польське радіо 
Eska Rock за образу українок. 
Раніше з радіостанції звільнили 
винних у цьому діджеїв 

А
ндрій Шевченко за роки назалежності 
став, поза сумнівом, найуспішнішим фут
болістом України міжнародного класу, 
кумиром-легендою мільйонів уболіваль

ників. Нещодавно він, щоправда, шокував остан
ніх, оголосивши про завершення своєї професій
ної кар’єри, щоб піти... у велику політику. Футбо
ліст, який раніше, попри всі спроби чиновників 
використати його бренд у власних інтересах, де
лікатно дистанціювався від неї, вирішив приєд
натися до «нової команди» Наталії Королевської 
– партії «Україна – Вперед!». Намагання україн
ських спортсменів конвертувати свої успіхи в по
літичні дивіденди аж ніяк не новація у вітчизня
ному політикумі – це вже перетворилося на уста
лену традицію і свідчить про доволі екстравагант
ну форму творення «нової еліти» (естрадних ви
конавців, шоуменів, спортсменів і відомих журна
лістів серед народних обранців хоч греблю гати).
Незважаючи на вкрай загострене гольове чуття у 
футболі, Шевченко, вочевидь, цілковито втратив 
орієнтацію на новому для нього політичному полі. 
На думку експертів, на користь політсили з непри
ховано футбольною назвою на підсвідомому рівні 
зіркового екс-бомбардира зіграла аналогія з парті
єю хрещеного батька першого сина Шевченка екс-
прем’єр-міністра Італії та власника клубу «Мілан» 
Сільвіо Берлусконі Forza Italia («Вперед Італія»), 
з якою останній пішов у велику політику в серед
ині 1990-х років. Відтепер сила Королевської здо
була свого футбольно-політичного плеймейкера, 
який має всі шанси привести її в стіни ВР. Ось тіль
ки роль українського Дон Карлеоне «нової коман
ди» Андрія Шевченка, виконуватиме, найімовірні
ше, власник «Межигір’я», він же за сумісництвом 
президент країни.

Віктор Голкіпер
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КОРОТКО ПРО КАНДиДАТІВ У ДЕПУТАТи

ПР: з’їзд втемну
Прийняті одностайно й наосліп партійний і ма
жоритарний списки ПР залишаються загадкою – 
вочевидь, їхні укладачі відтягують неприємний 
для багатьох «заслужених» регіоналів момент 
істини, коли ті не побачать себе поміж кандида
тів у депутати. За словами джерел у Партії регі
онів, серед груп впливу всередині політсили на
зріває великий конфлікт. З уже відомої інформа
ції можна судити, що так звана група «РосУкрЕ
нерго» на чолі із Сергієм Льовочкіним та Дми
тром Фірташем, попри всі намагання, не змогла 
перебрати контроль над партією в донецьких. У 
прохідній частині списку опинилися лише двоє 
представників РУЕ: Юрій Мірошниченко та 
Олександр Волков, натомість донецькі здобули 
гідне представництво. Олег Зарубінський, Кате
рина Ващук та Ігор Шаров – найсвіжіші тушки 
з Народної партії Володимира Литвина – посіли 
затишні місця в прохідній частині списку.  

Стопами «старших товаріщєй»
Одразу дві «зірки» будуть у п’ятірці списку пар
тії Наталії Королевської «Україна – Вперед!»: 
друге та третє місця посядуть футболіст Андрій 
Шевченко й актор Остап Ступка. Інша інформа
ція щодо списку політсили, яку називають про
ектом влади, досі непідтверджена: кандидатів 
від «УВ» затверджували в закритому режимі, 
тож Королевська в плані непрозорості перевер
шила навіть регіоналів. 

Різномастий «УДАР»
Ударівці тримали партійний список в секреті до 
самого з’їзду, і недарма: там з’явилося чимало не
сподіваних прізвищ. Збалансувати першу п’ятірку 
на чолі з боксером Кличком, вочевидь, має пись
менниця Марія Матіос, якій відвели другий но
мер. Прохідне місце посідає екс-голова Ради міні
стрів АРК (за Леоніда Кучми) та колишній пред
ставник президента Януковича в Криму Сергій 
Куніцин, який став жертвою міжкланових розбо
рок місцевих і прийшлих на півострів донецьких 
регіоналів. Схожа історія і з № 17 екс-мера Оде
си Олександра Гурвіца, який тривалий час був 
близьким до Арсенія Яценюка, але не зміг вибити 
для себе місце в списку об’єднаної опозиції. 

Права дисципліна 
У ВО «Свобода» потенційно прохідні місця по
сіли виключно партійні активісти з чималим 
стажем. Без своєї «зірки» теж не обійшлося: під 
№ 2 посів актор Богдан Бенюк, який, щоправ
да, давно є членом партії та обіймає в ній поса
ду заступника голови з питань зв’язків із закор
донними українцями. Екзальтовану Ірину Фарі
он до партійного списку не включили, віддавши 
їй мажоритарний округ у Львові. 

Політичний трансфер

№ 31 (248) 3 – 9.08.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|9

тЕнДЕнЦіЇ тижня|НА чАСі



Вони назвались опозицією
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Н
адії Партії регіонів, що 
підняття виборчого ба-
р’єра та усунення полі
тичних блоків від парла

ментської кампанії призведуть 
до краху в таборі опозиції, не 
справдилися. Як свідчать ре
зультати передвиборчих з’їздів 
партій, на яких були сформо
вані виборчі списки, вона змо
гла мінімізувати збитки від змін 
правил 2010 року. Зокрема, роз
порошення голосів опозицій
ного електорату на найближчих 
перегонах за рахунок непрохід
них політсил, вочевидь, буде 
вже не таким суттєвим, як про
гнозували раніше.  

На виборах 2012-го буде два 
формати об’єднаної опозиції: за 
партійними виборчими спис
ками – єдиний список «Батьків
щина» + «Фронт змін» із вклю
ченням «Громадянської пози
ції»; за мажоритарними окру
гами – об’єднана опозиція + 
«Свобода». Усунення з процесу 
формування спільного опози
ційного списку «УДАРу» не ма
тиме негативного впливу на опо
зиційний табір, оскільки політ
сила Віталія Кличка впевнено 
долає 5% бар’єр самостійно. По
над те, за підрахунками Тижня, 
рух останньої окремою колоною 
додасть опозиції щонайменше 
однин-два десятки мандатів у 
парламенті (звичайно, якщо ця 
партія у ВР не піде на блоку
вання з регіоналами). Об’єднана 
опозиція таки змогла в останній 
момент знайти компромісну 
форму участі у виборчому блоці 
політиків, які мають власні полі
тичні проекти: Анатолію Гри
ценку, Олександрі Кужель, Ми
колі Катеринчуку (хоча він цією 
формою незадоволений – йому 
доведеться йти за мажоритар

кою), які у разі самостійної участі 
у перегонах могли б розтягнути 
опозиційні голоси. 

Ще одним позитивом форму
вання списку об’єднаної опозиції 
під брендом ВО «Батьківщина» є 
залучення на її бік кримських 
татар. До його прохідної частини 
включено керівника Меджлісу 
кримськотатарського народу 
Мус тафу Джемілєва (щоправда, 
інший його лідер Рефат Чубаров 
– лише на 111-й позиції). Після 
смерті Василя Джарти і приходу 
до влади в АРК одіозного Анато
лія Могильова очікується змен
шення частки кримських татар, 
які віддадуть свій голос за Пар
тію регіонів. Тому з політичного 
боку виграш об’єднаної опозиції 
на півострові від участі пред
ставників Меджлісу може бути 
більшим, ніж прогнозують.

БЕЗ ОЛІГАРХІВ,  
АЛЕ З ТУШКАМи
До очевидних позитивів спіль
ного списку об’єднаної опозиції 
можна зарахувати відсутність у 
ньому таких одіозних фігур, як 
Костянтин Жеваго, Давид Жва
нія, Олександр Третьяков, а та
кож інших представників вели
кого бізнесу. У кулуарах опозиції 
протягом останніх двох місяців 
ходили чутки про включення їх 
до списку. Щоправда, у його про
хідній частині опинився Микола 
Мартиненко – вочевидь, це да
нина йому як керівникові фрак
ції блоку НУ–НС у парламенті 
поточного скликання. Річ у тім, 
що саме за його підписом здій
снюватимуться подання на чле
нів окружних і дільничних ви
борчих комісій від фракції. Тому 
його роль на сьогодні надваж
лива, адже дає змогу об’єднаним 
контролювати квоту НУ–НС в 
останніх. Хоча з морально-
етичного боку 17-те місце у 

Вони назвались опозицією
Автор: Андрій Скумін

Серед кандидатів у депутати  
від об’єднаної опозиції немає волкових  
і жваній, однак без потенційних тушок 
не обійшлося

Очевидна поразка внутрішньопартійної 
групи Андрія Кожем’якіна, якого 

донедавна вважали правою рукою 
фактичного керманича «Батьківщини» 

Олександра Турчинова. У прохідній 
частині списку місце знайшлося лише для 
самого Кожем’якіна та його найближчого 

соратника Романа Забзалюка 

№ 31 (248) 3 – 9.08.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|11

опозиЦія|поліТИКА



списку Мартиненка (а фактично 
15-те, бо № 1 Юлію Тимошенко 
та № 5 Юрія Луценка, найімо
вірніше, не зареєструють канди
датами в депутати) викликає ба
гато запитань. Зокрема, у 2005 
році команда екс-прем’єрки за
рахувала його до «любих друзів» 
президента Ющенка, які, за ви
значенням Юлії Володимирівни, 
«лише тирять». 

У списку об’єднаної опозиції 
також опинився «хлібний ба
рон» Юрій Триндюк, який на 
сьогодні контролює до 5% 
ринку хлібобулочних виробів в 
Україні. Він відомий своєю 
дружбою з одіозним Святосла
вом Піскуном. Є думка, що Піс
кун і Триндюк – свояки, при
наймні в останнього є спільний 
бізнес із дружиною колиш
нього генпрокурора Світланою. 
74-й номер Триндюка, напевно, 
непрохідний, утім, сама його 
присутність у лавах «Батьків
щини» і партійному списку ви
кликає внутрішній протест у 
багатьох опозиціонерів.

Загалом відчутно, що під час 
формування останнього лідери 
об’єднаної опозиції намагалися 
запобігти «тушкуванню» май
бутньої парламентської фракції. 
За нашими підрахунками, по
тенційних тушок у прохідній 
частині списку (орієнтовно пер
ших 60–70 депутатів) не більше 
ніж 10–12%. Це на порядок 
менше, аніж їх проходило під ви
глядом бютівців чи нашоукраїн
ців у парламенти попередніх 
скликань. До того ж більшість із 
них – висуванці за квотою 
«Фронту змін», який ще не має 
досвіду участі в парламентській 
кампанії.

Також схоже, що під час 
складання об’єднаного списку 
кандидатів «право вето» парт
нерів по опозиційному псевдо
блоку не мало широкого засто
сування. Приміром, у багатьох 
оглядачів і депутатів-опози ціо-
нерів викликало здивування, за 
які заслуги у список потрапила 
«група товаришів», які досі до 
опозиції мали вельми віддале
ний стосунок. Скажімо, за що 
така честь Денису Дзендзер
ському, якому відвели 34-ту по
зицію? Ще донедавна він був у 
політраді партії «Єдиний 
центр» і опозиційної активнос ті 
не виявляв.

У групі ризику на перехід до 
провладної фракції в новому 

скликанні ВР опинилася полі
тична династія Табалових на Кі
ровоградщині. У прохідній час
тині списку (49-те місце) – там
тешній бізнесмен (входить до 
200 найбагатших людей Укра
їни) Олександр Табалов, депу-
татом-мажоритарником по Кі
ровограду (99-й виборчий 
округ) іде його син Андрій. 
Олександр Табалов не новачок у 
політиці. Але ця його діяльність 
пов’язана із сумнівними, як для 

опозиціонера, силами: Лібе
ральною партією Щербаня та 
Партією регіонів. І хоча сьо
годні тандем Табалових пристав 
до «Фронту змін», є велика ймо
вірність, що в парламенті вони 
будуть першими кандидатами 
на роль тушок.

До цієї самої групи ризику 
можна зарахувати ще одного ви
суванця від «Фронту змін» Сергія 
Файєрмака – він 39-й у списку 
опозиції. Голова ради директорів 
ТОВ «Індустріальний метизний 
союз», він у часи губернаторства 
Василя Цушка на Одещині був 
членом Соціалістичної партії 
України, пізніше став одним зі 
спонсорів «Фронту змін». Як спів
власник «Стальканату», нещо
давно був змушений виїхати за
кордон у зв’язку з наїздом право
охоронних органів. В Одесі має 
статус помаранчевого олігарха, а 
проте, за даними Тижня, у нього 
також хороші стосунки з пред
ставниками біло-синіх. Тож пар
ламентська доля потенційного 
народного депутата Сергія Файєр
мака досить прогнозована: подат
кова чи прокуратура наїжджає на 
його бізнес (як це було в січні 
цього року), і наступного дня він 
переходить у фракцію Партії регі
онів або в позафракційні. 

ВиПАДКОВІ ПАСАжиРи
Однозначним позитивом списку 
об’єднаної опозиції можна вва
жати непотрапляння до нього 
тих, хто ще вчора був «квотою 
Тимошенко», але ніколи не нале
жав до ідейних борців. Насампе
ред це стосується родичів екс-
прем’єрки та її співробітників по 
ЄЕСУ – її тітку Ульяхіну до списку 
не включили, Болюра і Шаго по
сіли місця в непрохідній частині. 
Саме через цю «ідейно індифе
рентну» групу БЮТ постійно пе
ребував під пресом критики: по-
перше, це в чистому вигляді ку
мівство, по-друге, зазначена «неі
дейна» група постійно демон
струвала сюрпризи під час парла
ментського голосування. Примі
ром, згадані депутати підтри
мали проект постанови про свят
кування річниці Комсомолу на 
державному рівні.   

Однак, як виявилося, ба
жання ставити родинні інтереси 
вище від громадських живе на
віть у тих опозиціонерів, які си
дять у тюрмі. Так, у прохідній 
частині списку сусідкою Марти
ненка є Ірина Луценко, дружина 
колишнього головного міліціо
нера. Як стверджують у кулуа
рах, то було персональне про
хання її чоловіка – людини, яка 
протягом років публічно іроні
зувала над «кумами Ющенка». 
Але проблема не тільки в непо
тизмі. За бортом нового парла

ПР втрачає прихильників, об’єднана 
опозиція – зафіксувала 
Останнє дослідження електоральних симпатій українців, прове-
дене соціологічною групою «Рейтинг», показало втрату кількох 
відсотків Партією регіонів (передусім через посилення позицій 
комуністів на Донбасі та Півдні, де їх уже підтримує кожен п’ятий 
виборець) і стабільний рейтинг об’єднаної опозиц�, що, втім, 
засвідчує: приєднання до «Батьківщини» і «Фронту змін» Анато-
лія Гриценка з його «Громадянською позицією» наразі не дода-
ло їй прихильників. Серед інших тенденцій: за останні два місяці 
дещо зросла готовність громадян брати участь у виборах (найви-
щий рівень мобілізац� фіксується на Півночі, Заході та Сході,най-
нижчий – на Півдні країни та на Донбасі); вперше за останні кіль-
ка років рейтинг КПУ сягнув 10%; «УДАР» Кличка за літні місяці 
додав ще 1,5%. Цікаво також, що 40% опитаних швидше голосу-
ватимуть на своєму мажоритарному окрузі за кандидата від опо-
зиц�, натомість кандидата від влади мають намір підтримати 27%. 

*Відсоток опитаних, які мають намір 
взяти участь у виборах

За даними дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у липні 2012 року

Об’єднаний список партiй 
«Батькiвщина», «Фронт змін» 
та «Громадянська позиція»

Партiя 
регiонiв

«УДАР» 
Віталія Кличка

КПУ «Україна – 
Вперед!»

«Свобода»

25,5%*

20,3% 10,6%

9,8% 4,4% 4,4%

РОЗПОРОШЕННЯ ГОЛОСІВ 
ОПОЗиЦІйНОГО ЕЛЕКТОРАТУ 
НА ВиБОРАХ ЗА РАХУНОК 
НЕПРОХІДНиХ ПОЛІТСиЛ, 
БУДЕ ВжЕ НЕ ТАКиМ 
СУТТЄВиМ
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менту можуть опинитися кілька 
найвідданіших і найпослідовні
ших соратників Юрія Луценка. 
Зокрема, Юрій Гримчак – один 
із тих, хто не побоявся активно 
виступити проти Харківських 
угод. Йому «виділили» 91-ше 
місце. Цинізм ситуації в тому, 
що, позбавлений депутатського 
мандату, він ризикує піти за кри
мінальною статтею – на нього в 
прокуратурі вже зшита справа. 
Напевне, включення до списку 
Ірини Луценко можна вважати 
одним із найбільших гріхів опо
зиції на виборах 2012 року. 

Неадекватним рішенням 
об’єднаних є також поява у про
хідній частині списку Тетяни До
нець, основна заслуга якої в 
тому, що її батьки раніше пере
бували разом із Юлією Тимо-
шенко в партії «Громада». А ще 
вона героїня світських хронік як 
колишня пасія депутата-регіо-
нала банкіра Василя Горбаля. 
Без коментарів...

Коли формуються виборчі 
списки, мали б ураховуватися і 
«політична профпридатність/не
придатність» кандидатів у депу
тати. Але схоже, що об’єднані 
опозиціонери не завжди просію
вали претендентів за цим крите
рієм. Так, до прохідної частини 
списку включено керівника 
штабу «За Батьківщину» Василя 
Деревляного. Саме з ним 
пов’язують провал БЮТ на поза
чергових виборах до Тернопіль
ської обласної ради у 2008 році. 
Тоді керівництво тамтешнього 
БЮТ на чолі з Деревляним спо
чатку ініціювало відповідне рі
шення парламенту про достро
кове припинення повноважень 
Тернопільської облради, а коли 
стало зрозуміло, що кампанію 
Блок програє, пробував скасувати 
позачергові вибори. У результаті 
цього не було зроб лено, а БЮТ 
бойкотував їх, таким чином не 
отримавши жодного мандата. 
Саме з цих виборів до Тернопіль
ської облради починається по
разка Тимошенко на Галичині: 
якщо на парламентських перего
нах 2007-го за «Батьківщину» 
проголосувало 51,57% електо
рату, то в першому турі прези
дентських 2010-го лідерку БЮТ 
підтримало 35,67%. А в 2010-му 
на виборах до Тернопільської 
міської ради «Батьківщина» на
брала лише 3,3%. Якби не про
вальна діяльність у базових регіо
нах БЮТ таких, як Деревляний, 

Юлія Тимошенко могла б сьо
годні сидіти не в СІЗО, а в прези
дентському кріслі. Але, кажуть, 
Деревляний фанатично відданий 
Олександру Турчинову і це багато 
що пояснює…

ОБРАжЕНІ
Місць у прохідній частині вибор
чого списку об’єднаних значно 
менше, аніж охочих і тих, хто вва
жає, що заслужив це місце. Ло
гічно, що відразу після затвер
дження останнього сформува
лася ціла когорта ображених. 
Чинний нардеп від БЮТ Сергій 
Міщенко емоцій не стримував і 
влаштував справжню істерику з 
приводу свого непрохідного 
міс ця (142-ге). Він уже заявив про 
вихід «із моральних мотивів» з 
фракції «БЮТ-Батьківщина» і 
публічно «пройшовся» по тих, 
хто формував список. 

Щоправда, серед ображених є 
ті, чиє невдоволення виправдане. 
Скажімо, можна по-різному оці
нювати продуктивність Андрія 
Шкіля як парламентарія, але не
включення його до прохідної час
тини виборчого списку (у нього 
87-ме місце) означає, що він 
може повернутися туди, звідки 
зайшов у парламент, – у СІЗО. 
Нагадаємо, що над Шкілем досі 
висить кримінальна стаття за 
участь в акції «Україна без 
Кучми» як одного з керівників 
УНА – УНСО. Ті, хто проходив із 
ним за однією статтею, а це Ми
кола Карпюк, Ігор Мазур, Олег 
Бурячок та інші політв’язні, вже 
давно свої терміни відсиділи, а 
для Шкіля така загроза стає дуже 
реальною.

Неадекватними внеску в опо
зиційну і законотворчу діяльність 
є місця у виборчому списку Олега 
Білоруса, Сергія Шевчука, Ва
силя Куйбіди, Юрія Ключков
ського та інших. Невиправдано 
на мажоритарні округи відпра
вили (а фактично позбавили пар
ламентської перспективи) таких 
активних депутатів, як Сергій Те
рьохін і Ксенія Ляпіна. Усі вони 
заслуговували своїм професіона
лізмом та ідейністю на те, щоб 
претендувати на новий мандат 
депутата, але принаймні їхні за
слуги значно більші, аніж, ска
жімо, в екс-міністра соціальної 
політики Людмили Денисової 
(38-ме місце), Ірини Луценко чи 
Тетяни Донець.

Слід зазначити, що всі ці по
милки під час формування ви

БЕЗ П’ЯТи ХВиЛиН ТУШКи
Андрій Павелко  
(29-те місце)
Голова Федерації футболу Дніпропе-
тровської області, ЗМІ часто пишуть 
про нього як про особу, близьку до 
голови Дніпропетровської ОДА Олек-

сандра Вілкула. Опозиційні політики називали Павелка 
на виборах міського голови Дніпропетровська у 2010 
році технічним кандидатом Партії регіонів.

Денис Дзендзерський  
(34-те місце)
Донедавна член «Єдиного центру» 
міністра надзвичайних справ Вік-
тора Балоги, в опозиційній діяль-
ності участі не брав. Працює керів-

ником служби безпеки на підприємстві свого батька

Людмила Денисова  
(38-ме місце) 
Колишній міністр в уряді Тимо-
шенко, стала героїнею світських 
хронік у зв’язку з весіллям доньки, 
вартість якого оцінюють у $600 тис. 

За інформацією Тижня, має дуже тісні стосунки з пред-
ставниками ПР. Так і не опанувала української мови.

Олександр Табалов  
(49-те місце) 
Один із найбагатших людей Кірово-
градщини, у минулому перебував у 
лавах Партії регіонів.

Володимир Шкварилюк  
(54-те місце) 
Кар’єрист, абсолютно безпринцип-
ний політик, який дуже легко здат-
ний змінити політичну орієнтацію.

Ігор Скосар  
(58-ме місце) 
Київський бізнесмен, цілковито під-
контрольний партії влади, має 
дружні стосунки з багатьма впливо-
вими фігурами Партії регіонів. 

Тетяна Донець  
(55-те місце) 
Колишня гьорл-френд одного з лідерів 
київської Партії регіонів банкіра Ва-
силя Горбаля. За особистими відгу-
ками «знаючих людей», абсолютно 
індиферентна до політичної боротьби.

борчого списку об’єднана опо
зиція може ще виправити. 
Згідно з ч. 4 ст. 61 Закону «Про 
вибори народних депутатів 
України» однією з підстав ухва
лення Центральною виборчою 
комісією рішення про скасу
вання реєстрації кандидата в де
путати є відповідне звернення 
партії, не менше як за 12 днів до 
дня голосування. Це означає, 
що рішенням з’їзду найодіозні
ших «списочників» і мажори
тарників опозиція ще може ви
вести зі своїх лав.  
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Вчителю, чому не 
захистив українську?

Автор: 
Вахтанг 
Кіпіані Думаю, багатьох, почина

ючи від першого дня 
протестів за українську 
мову, цікавили запи

тання: чому так мало людей бе
руть участь у акціях? Де ті, хто за 
визначенням мав би стояти за 
неї? Врешті, чому так мало сус
пільних дискусій, публікацій, 

креативних рішень, партизан
ського маркетингу?

Не про політиків і громад
ських активістів ідеться. Вони 
залежно від нагоди та доціль
ності скандували почергово 
«Слава!» та «Ганьба!», дехто 
навіть брав участь у штовха
нині, утім, одиниці – за пере

конанням, десятки – заради 
фото для виборів. На інше 
члени двох опозиційних фрак
цій тоді не спромоглися: ні на 
альтернативний законопроект, 
ні навіть на пояснення суті ти
сяч, як було сказано, поправок 
до схваленого в першому чи
танні закону. Тактика «не дати 
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провести закон» була від по
чатку провальною, провладні 
фракції плюс перебіжчики ма
ють 240 карток, і немає на те 
ради.

Я про звичайних, без нарде
півського мандата, людей, для 
яких українська мова – це не 
гасло і не спосіб заявити-на 
гадати про себе, а лишень пові
тря. Додам трошки цинізму – це 
хліб, врешті-решт.

Національна спілка пись
менників України нараховує по
над тисячу членів. На офіцій
ному сайті «інженерів людських 
душ» точної цифри не знайти. 
Сторінка припала пилом, навіть 
через екран комп’ютера відчува
ється запах гнилизни і трухля

вості. Сайт НСПУ донині при
крашає портрет давно переобра
ного Володимира Яворівського, 
а останні, прости Господи, «но
вини» датуються… березнем 
2008 року. Не полінувався, по
гортав письменницький довід
ник від А до Я – там сотні імен: 
від кримчанина Іси Абдурахма
нова до волинянина Петра 
Ящука. 

Виникло запитання: де, чорт 
забирай, всі ці поети, прозаїки, 
драматурги, публіцисти, редак
тори? Чи ви чули виступи членів 
НСПУ в обороні української? Чи 
було достатньо написано статей, 
зроблено публічних жестів, 
заяв, проведено круглих столів і 
вуличних акцій?..

А де решта Шевченківських 
лауреатів? Де Борис Олійник, 
Дмитро Павличко, Василь Ге 
расим’юк, Роман Лубківський, 
Марія Матіос, Юрій Мушкетик? 
Де слово, яке, нас так навчали у 
школі, «зброя», «криця»?..

Чи є сенс у державній під
тримці НСПУ, якщо в найваж
ливіший час письменницька 
спілка не спромоглася стати 
місцем зустрічі небайдужих 
громадян, як це було трохи 
більше ніж 20 років, у пору 
створення «Меморіалу», На
родного руху, Товариства укра
їнської мови?..

До речі, де переховуються 
сот  ні тисяч членів Товариства 
«Просвіта», очолюваного ще од
ним лауреатом Шевченківської 
премії, народним депутатом-
тушкою Павлом Мовчаном? 
Офіс організації за 100 м від 
Українського дому, де протягом 
двох тижнів голодували патрі
оти. Чи лише мені здається, що 
просвітяни проспали весь цей 
час? Кращої нагоди показати се 
бе захисниками державної мови, 
ніж протидіяти ухваленню за
кону Колесніченка – Ківалова, 
вже не буде. Чому не гукнули 
просвітян на Європейську пло

 щу? Може, тому, що товари
ство – це фантом? До того ж 

із бюджетним фінансуван
ням.

До того ж сам Павло Михай
лович мав чудову нагоду вийти з 
халепи – покинути групу кола
бораціоністів на чолі з Ігорем 
«чікі-пікі» Рибаковим (фракція 
«Реформи заради майбутнього», 
що висловила готовність «під
тримати системні реформи» 
президента Віктора Януковича). 
Але політик Мовчан цим шан
сом не скористався. А Мовчан-
поет промовчав… 

Ще одна категорія «профе
сійних українців», яка вдала, що 
її ця історія не обходить, – це 
учителі. Облишмо викладачів 
фізкультури, англійської мови чи 
праці. Їх скандальний Закон 
«Про засади державної мовної 
політики» шматка хліба не по
збавляє. Але ж педагоги і педаго
гині, які викладають українську 
мову, мали б хоч трошки поду
мати, а що з ними станеться, 
якщо закон поч  не діяти. Адже 
зрозуміло, що кількість україно
мовних шкіл і класів змен
шиться. Далі – скорочення і 
біржа праці, але кому будуть по
трібні фахівці з упослідженої 
«нерегіональної» мови. 

Чомусь здавалось, що той, 
хто береться навчати дітей рід
ної мови, апріорі мав би бути не
формальним уболівальником за 
її долю. Помилявся, на жаль. 

За останніми, які вдалося 
знайти, даними Міністерства 
освіти, в Україні працює 19,9 
тис. середніх шкіл, кілька тисяч 
університетів, інститутів, коле
джів. Це значить, що в країні є 
до півсотні тисяч українських 
філологів. Потенційно це ціла 
армія захисників української 
мови. Якби кожен десятий її 
комбатант хоч би на день при 
йшов під Верховну Раду, коли 
ухвалювали закон, або вже під 
Український дім, було б не лише 
зворушливо, а й ефективно. 

Але цього не сталося. Цікаво, 
що скажуть оті Надії Василівни 
та Оксани Миколаївни, коли 1 
вересня їхні учні запитають: «А 
чому ви нічого не зробили для 
захисту української мови, адже 
ви постійно не лише кажете про 
її красу та милозвучність, а й за
кликаєте бути діяльними патрі
отами, гідними чину Лесі і Та
раса…» Звісно, не всі мали мож
ливість зірватись і поїхати до 
Києва, але ж акції проти закону 
КаКа були практично в кожному 
обласному центрі. «І де були Ви, 
вчителю?»… 

№ 31 (248) 3 – 9.08.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|15

|погляД



Транзит в Азіопу
Ратифікувавши Угоду про зону вільної торгівлі в межах СНД, влада 
політично підтримала кремлівську стратегію євразійської інтеграції

Р
атифікація Верховною Ра
дою договору, здійснена 
похапцем і, вочевидь, під 
тиском Росії (схоже, да

ється взнаки липнева зустріч 
Владіміра Путіна з Віктором 
Януковичем у Ялті), може мати 
незначні позитивні наслідки для 
України, але при цьому створює 
додаткові ризики на шляху еко
номічної інтеграції з ЄС та 
ускладнює реалізацію її геоеко
номічних інтересів у європей
ському напрямі. Зокрема, в доку
менті передбачені санкції у разі 
укладення однією з країн, що 
входить до ЗВТ, нових торговель
них угод, які загрожують збит
ками іншим учасникам договору.

НІЧОГО, ОКРІМ ПОЛІТиКи? 
Одним із проблематичних для 
Росії питань у торговельних від
носинах з нашою державою зали
шався реекспорт товарів третіх 
країн, наприклад, товарів з Єв
ропи у разі набрання чинності до
говором про поглиблену та всео
хоплюючу зону вільної торгівлі 
України з ЄС. Як видається, його 
міг успішно вирішити Путін на 
останній зустрічі з Януковичем у 
Лівадії. Про це захоплено допові
дає на своїй сторінці у Facebook 
конфідент Путіна Віктор Медвед
чук: «Встреча Владимира Путина 
и Виктора Януковича в Ялте, на 
которой был поставлен большой 
и жирный крест на играх с 
таможенными пошлинами при 
торговле европейскими това
рами, подвела чер  ту под мечтами 
о быстрых деньгах, за  работанных 
на проекте «евроинтеграции». 
Безальтернативность вступления 
Ук  раины в Та  мо  женный союз 
стала очевидна не только про -
мыш  ленникам, но и представите
лям торгового бизнеса. Жаль, что 
такие решения принимаются так 
трудно и так долго». Із цих пози
цій ратифікація Україною Угоди 
про ЗВТ у межах СНД видається 

однією з перемог РФ на шляху 
приєднання України до Митного 
союзу.

Попри питання реекспорту, 
яке, як пояснювали українські 
експерти, можна врегулювати 
спеціальними домовленостями, 
справді проблемним для Мо
скви є потенційне збільшення 
українського експорту до Росії 
через модернізацію виробни
цтва завдяки європейським 
вкладенням, які можуть збіль
шитися в результаті гармоніза
ції нашої економіки з європей
ськими нормами. Так само має 
інтерес у зростанні інвестицій в 
Україну в разі її наближення до 
ЄС і Китай. Але це суперечить 
основному геоекономічному ін
тересу РФ – бути регіональним 
лідером пострадянського про
стору, очолювати та фактично 
отримувати основну вигоду від 
розвитку співпраці з Європей
ським Союзом. Кремль активно 
сприяє експансії своїх експорте
рів та стратегічних інвесторів на 
ринки країн колишнього Союзу, 
оскільки зацікавлений у забез
печенні доступу до важливих 
сировинно-мінеральних ресур
сів та людського потенціалу 
країн СНД, отриманні доходів 
від фінансових оборудок. Росія 
намагається будь-що виграти, 
конкуруючи з ЄС та Піднебес
ною за великі ринки регіону, пе
редусім український.

Також для Москви важливо 
підтримати конкурентоспромож
ність своїх підприємств на рин
ках третіх країн. Як можна поба
чити на графіках, географічна 
структура вітчизняного експорту 
останні кілька років характери
зується певною стабілізацією 
часток як у пострадянських дер
жавах, так і в ЄС у його загаль
ному обсязі. Натомість зростає 
продаж наших товарів на інші 
ринки. Україна має в цьому деякі 
суттєві конкурентні переваги: ге
ографічну близькість до регіону 
MENA (Близький Схід і Північна 
Африка) та розвиненість портів. 

Та все ж головним мотивом еко
номічної інтеграції з нашою краї
ною для Кремля за його сцена
рієм все ж таки є гальмування 
торговельних зв’язків Києва та 
ЄС, адже саме Євросоюз – основ-
ний торговий партнер РФ.  

Економічні інтереси нашого 
північного сусіда тісно перепле
тені з геополітичними. Натомість 
пришвидшена економічна євро
інтеграція України може при
звести й до розширення співпраці 
з ЄС у безпековій сфері, централь
ним елементом якої залишається 
НАТО, що вкрай невигідно Біло-
кам’яній. Нарешті, визначальний 
інтерес російської влади, політич
ної та бізнесової еліти полягає в 
захисті чинної «державно-капі та-
лістичної» моделі економічного 
та політичного устрою. Транс
формація країнами-сусі да ми їхніх 
інститутів за європейським зраз
ком може посилити внутрішньо
політичні дисбаланси в РФ.

Утім, Угода про зону вільної 
торгівлі в межах СНД є певною 
зовнішньополітичною поступ
кою Кремля. Якщо пріоритетом 
зовнішньоекономічного вектора 
Росії щодо країн близького зару
біжжя досі був, за влучним ви
словом білоруського політолога 
Віталія Сіліцкого, «примус до ін
теграції» через просування Мит
ного союзу, то сьогодні має місце 
радше політика підкупу, ос-
кіль ки, вочевидь, стратегія при
мусу не спрацьовує. Фактично 
укладення згаданого договору 
реалізує ідею різнорівневої інте
грації, яку розробляли, зокрема, 
аналітики патронованого Дмі
трієм Мєдвєдєвим Інституту су
часного розвитку (ИНСОР).

ТРОХи ЕКОНОМІКи 
Загалом Угода про зону вільної 
торгівлі у межах СНД такою 
може називатися лише номі
нально, оскільки в ній зафіксо
вано вилучення й обмеження 
за більш ніж 60 товарними гру
пами. Зокрема, договір перед
бачає виключення з безмит

Автор: 
Максим Бугрій 

ПОГЛЯД
Віктор  
Небоженко, 
політолог

Ратифікація – 
це суто пропа-
гандистський 
захід, який ра-
зом з ухвален-
ням закону про 
надання росій-
ській мові ста-
тусу регіональ-
ної покликаний 
продемонстру-
вати проросій-
ськи налашто-
ваним вибор-
цям виконання 
Партією регіо-
нів та її союзни-
ками своїх пе-
редвиборчих 
обіцянок. Цей 
документ, як і 
Харківські угоди 
2010 року 
«флот в обмін 
на газ», не пра-
цюватиме. Уже 
найближчим 
часом ми поба-
чимо, як учас-
ники ЗВТ по-
чнуть вистав-
ляти недисци-
плінованим 
українським біз-
несменам вели-
чезні штрафи.
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У жовтні 2011 року 
Угоду про зону 

вільної торгівлі в 
межах СНД підпи-

сали керівники уря-
дів України, Вірме-
нії, Білорусі, Казах-

стану, Киргизії, 
Молдови, Росії й 

Таджикистану. Піз-
ніше до них приєд-
нався Узбекистан. 
Крім України доку-
мент ратифікували 
поки що тільки Ро-
сія (28 березня) і 

Білорусь (8 травня)

ного режиму торгівлю природ
ним газом та електроенергети
кою й водночас консервує екс
портне мито країн – членів 
Митного союзу (Росія, Біло
русь, Казахстан) на сиру нафту. 

Чи отримає Україна хоч 
якісь економічні вигоди від зони 
вільної торгівлі в межах СНД? 
Уже зараз можна досить впев
нено поставити під сумнів деякі 
з них, наведені в документі – об
ґрунтуванні ратифікації угоди, 
поданому до Верховної Ради. 

Зокрема, в ньому йдеться про 
фіксацію зобов’язань щодо не
збільшення ставок мита для то
варів, що вилучені з режиму 

вільної торгівлі, незастосування 
нових обмежень, що погіршу
вали б режим вільної торгівлі. 
Але це не убезпечує від нових ви
лучень: угода містить низку по
ложень, які передбачають мож
ливості захисту ринків від зрос
тання імпорту, що шкодить наці
ональній промисловості. Норми 
й правила торгівлі Митного со
юзу та двосторонніх угод країн – 
його членів з країнами – чле
нами Спільного економічного 
простору мають перевагу над по
ложеннями Угоди про зону віль
ної торгівлі в межах СНД. 

Наступна сумнівна вигода: 
фіксація в міжнародному дого

ворі положення щодо започат
кування процесу скасування екс
портних мит. Однак документ 
також фіксує чинні експортні 
мита на сиру нафту держав – 
членів Митного союзу, що має 
негативний вплив на українську 
нафтопереробну промисловість 
та сектор транспортування чор
ного золота. 

У договорі йдеться про вирі
шення торговельних спорів у 
площині механізмів і процедур, 
прийнятих у СОТ. Однак при 
цьому «останньою інстанцією» є 
Економічний суд СНД. Передба
чається розв’язання суперечок 
за участю комісій експертів, які 
мають орієнтуватися на норми 
Світової організації торгівлі, 
проте їхня неупередженість та 
об’єктивність вельми сумнівна. 

Лобісти угоди прогнозують 
зростання експорту продукції 
АПК та харчової промисловості, 
зокрема через ліквідацію фітоса
нітарних бар’єрів. Проте, як свід
чить «сирний конфлікт», україн
ські виробництва змушені витра
чати значні ресурси для адапта
ції до російських жорстких відпо
відних норм і процедур. 

Загалом більшість незалеж
них експертів переконані, що 
зона вільної торгівлі в межах 
СНД не припинить українсько-
російських торговельних воєн.

Серед невиголошених, але 
ймовірних позитивів для ниніш
ньої влади та її великого бізнесу 
– «джентльменська» домовле
ність, що РФ продовжуватиме 
переговори щодо ціни та обсягів 
імпорту нашою країною природ
ного газу й утримуватиметься 
від прописаної вимоги «бери 
або плати» (тобто Газпром може 
дозволити Києву не закупову
вати весь обсяг законтрактова
ного блакитного палива). Поза 
тим Угода про зону вільної тор
гівлі в межах СНД у перспективі 
може інституційно ускладнити 
українсько-російські економічні 
відносини. Це вимагатиме від 
Адміністрації Януковича додат
кової мобілізації явно недостат
ніх ресурсів для здійснення зов-
нішньоекономічної політики в 
російському напрямі. 

Проте найбільшою пробле
мою є те, що той формат відно
син із РФ, який складеться за по
дальшої економічної та політич
ної інтеграції з нею, буде вели
ким викликом для наступників 
нинішньої влади. 
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ПРиЄДНАННЯ ДО МиТНОГО 
СОюЗУ З РОСІЄю, ДЕ й ДОСІ 
жиВОТІюТь ДАВНО 
ЗАСТАРІЛІ РАДЯНСьКІ 
СТАНДАРТи, ЗАГАЛьМУЄ 
УКРАїНСьКУ МОДЕРНІЗАЦІю

Даррен Хейман:
«Приєднання до зони вільної торгівлі з Євросоюзом означатиме для 
інвесторів, що в Україні стало безпечніше займатися бізнесом»

30 липня Верховна 
Рада ратифікувала 
Угоду про зону 
вільної торгівлі з 

СНД, яку чимало експертів на
зивають прелюдією до вступу 
України до Митного союзу Росії, 
Білорусі та Казахстану, одного з 
євразійських проектів Кремля. 
Між тим 19 липня у Брюсселі 
було парафовано економічну 
частину Угоди про асоціацію 
між Україною і ЄС – про зону 
вільної торгівлі. Фактично, зу
пиняючись на одному з цих еко
номічних союзів, наша держава 
зробить цивілізаційний вибір, 
від якого залежатиме, чи здій
снить вона в перспективі еконо
мічний прорив, який апріорі не
можливий у разі опертя на від
сталі ринки країн СНД. 

В інтерв’ю Тижню інвести
ційний аналітик Даррен Хей
ман, який має великий досвід 
управління в галузі фінансової 
та альтернативної торгівлі, озна
чив основні вигоди і ризики, які 
передбачає зона вільної торгівлі 
з ЄС, і розповів, чому для іно
земних інвесторів так важливе 
приєднання України до торго
вельної угоди з Євросоюзом.

У. Т.: Ускладнення перемовин із 
ЄС останнім часом активізувало 
захисників приєднання України 
до Митного союзу – утворення 
слаборозвинених пострадян-
ських країн. Найвагомішим їх-
нім аргументом є те, що в цій 
організації нас чекають такими, 
як ми є: з нашою неосяжною ко-
рупцією, шахрайською судовою 
системою, неконкурентоспро-
можною продукцією. При 
цьому за приєднання до Мит-
ного союзу Росія, наприклад, 
натякає, що знизить ціну на свій 
газ. Натомість ЄС вимагає демо-
кратизації всіх ланок суспіль-
ного життя, вдосконалення за-

конів, модернізації підпри-
ємств, поліпшення якості про-
дукції, тобто проведення важ-
кої і кропіткої роботи, що роз-
тягнеться на роки. Вам не зда-
ється, що нинішня українська 
влада просто не бачить еконо-
мічних вигід від торговельної 
угоди з ЄС?

– Реальність полягає в тому, 
що ЄС – найбагатший ринок у 
регіоні. І вийти на нього – вели
чезний плюс для вашої еконо
міки. До того ж, хоча про це мало 
говорять, Європейський Союз 
уже зараз є торговельним парт
нером України № 1. Росія, на
приклад, посідає друге місце. 
При цьому ЄС – це 27 різних дер
жав і перспективних ринків, а 
Митний союз – лише три.

Угода про вільну торгівлю з 
Євросоюзом автоматично озна
чатиме для України обов’язкову 
імплементацію міжнародно ви
знаних економічних, виробни
чих, юридичних європейських 

стандартів, що підвищить якість 
вашої продукції, а відповідно 
поліпшить перспективи дер
жави в торгівлі не тільки з Євро
пою, а й з рештою світу. Приєд
нання до Митного союзу з РФ, де 
й досі животіють давно застарілі 
радянські стандарти, тільки б 
загальмувало українську модер
нізацію.

Зрозуміло, що вільна тор
гівля з ЄС також потребуватиме 
більшої прозорості та ефектив
ності від бізнесу. У поєднанні з 
удосконаленим законодавством 
це істотно посилить позиції ва
шої держави в очах міжнарод

них інвесторів. Власне, вже саме 
приєднання до договору з ЄС 
означатиме для останніх, що в 
Україні стало безпечніше займа
тися підприємництвом. Це від
криє приплив до країни нових 
інвестицій та технологій, при
чому не лише із самого ЄС, а й з 
усього розвиненого світу. Усе це 
збільшить українське виробни
цтво і загалом поліпшить еконо
мічну ситуацію в державі. А спо
живачі отримають дешевші та 
якісніші товари.

Є тут і політичні вигоди. 
Адже зона вільної торгівлі з Єв
росоюзом наблизить країну і до 
безвізового режиму з ЄС, і зага
лом до членства в ньому.

У. Т.: Натомість очевидні й ри-
зики для України після приєд-
нання до зони вільної торгівлі 
з ЄС?

– Найперший ризик, із яким 
ви зіткнетеся, – політичний. 
Очевидно, що після приєднання 
до зони вільної торгівлі з ЄС на 
Україну чекатиме погіршення 
відносин із Росією.

Ще один непростий момент – 
треба готуватися до того, що вве
дення в країні європейських 
стандартів не буде дешевим. Ад -
же як мінімум доведеться ство
рювати незалежні регуляторні 
структури, які треба дуже добре 
технічно забезпечити.

Також обов’язково виникнуть 
макроекономічні ризики. Зо
крема, компанії, які до того були 
конкурентоспроможними через 
вищу ціну на ввезені товари, зі
ткнуться з новою конкуренцією з 
боку імпорту. В результаті укра
їнським підприємствам дове
деться знижувати ціни на свою 
продукцію, що для деяких із них, 
особливо у певних галузях, озна
чатиме витіснення з ринку.

При цьому очікується, що іс
тотно посилиться тиск на малий 
бізнес, якому на певному етапі 
буде складно конкурувати з де
шевшим імпортом.

Спілкувалася 
Олена Потоцька 
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БІОГРАФІЧНА НОТА

Даррен Хейман
Керівник курсу «Економіка» в Единбурзькій бізнес-
школі в Україні та керуючий партнер Panacea 
Consulting Group. Має великий досвід управління в га-
лузі фінансової та альтернативної торгівлі, фінансо-
вого продажу і міжнародного арбітражного права. 
Очолював компанії в США, Англії, Ірландії, Нідерланд-
ських Антильських островах та Україні. Доктор юри-
дичних наук (Північний університет, школа права, 
США), здобув ступінь МВА у Кембриджі (Велика Брита-
нія), має ступінь бакалавра (BAS) в галузі політології та 
комунікацій Університету Південної Флориди (США), 
закінчив Aiglon College (Швейцарія).

Чи постраждають при цьому 
прості громадяни? Так. Адже, 
ймовірно, в результаті значна 
кількість людей втратить ро
боту. Але слід зауважити: неаби
якою перевагою домовленостей 
із ЄС буде те, що багато невелич
ких українських бізнесів діста
нуть доступ до величезного єв
ропейського ринку. Зрозуміло, 
цим зможуть скористатися 
тільки ті підприємства, яким 
вдасться підвищити свою конку
рентоспроможність. Тож у ре
зультаті буде досягнуто балансу: 
якісь компанії отримають пере
ваги від угоди з Євросоюзом, а 
якісь постраждають.

Звичайно, все дуже залежа
тиме від того, що саме буде за
писано в договорі з ЄС. Бо немає 
нічого абсолютного. Завжди мо
жуть бути винятки, якісь «осо
бливі умови».

Так, і Європа, і весь світ нині 
в скрутному становищі. Але Єв
ропейський центральний банк 
завжди знаходить кошти для 
членів ЄС. І для України це пи
тання також не закрите. Зо
крема, й стосовно фінансової 
допомоги на імплементацію 
нею режиму вільної торгівлі з 
ЄС. Усе це обговорюється. І з хо
рошими юристами, політиками 
та суспільною підтримкою ті 
питання можна вирішити.

У. Т.: Пригадується історія, коли, 
попри всі домовленості в межах 
ЄС, французькі фермери стали 
на кордоні й просто не пустили 
до країни сільгосппродукцію з 
Болгарії. Чи будуть застрахо-
вані, наприклад, українські 
аграрії від таких проблем?

– Перевага для України вже 
в тому, що ви бачили, який шлях 
проходила Болгарія і які труд
нощі долала. І тепер, використо
вуючи чужий досвід, ви можете 
обстоювати певні умови дого
вору, брати ініціативу у свої 
руки і розставляти всі крапки 
над «і». Можна домовитися про 
всі компенсації ймовірних ризи
ків або взагалі їх унеможливити. 
Звичайно, трапляються речі, які 
важко передбачити, але принай
мні варто зробити все від нас за
лежне, щоб цього уникнути.

Аргумент, що з приєднанням 
до зони вільної торгівлі з ЄС 
українське сільське господарство 
буде знищено, особливо часто 
лунає від російських економістів. 
Не думаю, що це реальність, за
вжди є можливість захиститися.

У. Т.: Ще за радянських часів 
сільгосппродукція з тих самих 
Болгарії, Угорщини була наба-
гато якіснішою, ніж українська. 
Не кажучи вже про іспанську, 
італійську чи французьку. Сьо-
годні від західних економістів 
часто доводиться чути, що го-
ловна експортна перспектива 
українського сільського госпо-
дарства – це рапс. То що, дове-
деться обмежити наші аграрні 
амбіції цією культурою?

– Головна проблема в тому, 
що величезну частину аграрної 
продукції України виробляють 
селянські господарства. І це ви
робництво абсолютно неефек
тивне, тим більше для того, 
щоб бути конкурентоспромож
ним на міжнародному ринку. 
Вашим фермерам потрібно за

стосовувати нові технології і до
сягати принаймні болгарської 
ефективності, що цілком ре
ально з набагато кращою якістю 
української землі й більшими 
обсягами продукції.

З цим пов’язане ще одне сер
йозне питання, яке саме і галь
мує надходження до сільського 
господарства й інвестицій, і від
повідно нових технологій, що 
підвищать його ефективність, – 
це відсутність в Україні цивілізо
ваного ринку землі.

Ну й, звісно, виводячи аграр-
 ну продукцію на європейський 
ринок, доведеться зважати на 
той факт, що ваша держава і досі 
має репутацію «країни Чорно
биля». Тож купувати будь-що, 
вирощене в Україні, вважається 
ризикованішим, ніж у будь-якій 
іншій державі.

Чи можна вирішити всі ці 
питання? Чи вдасться Україні 
стати значним гравцем на світо
вому ринку сільгосппродукції? 
Так. Але на це потрібен час – 
щонайменше кілька років, поки, 
наприклад, нетрадиційна для 
останнього українська продук
ція, зокрема овочі, посяде там 
своє стабільне місце.

Звичайно, спочатку конкуру
вати буде вельми непросто, осо
бливо маленьким фермам. Але 
український агросектор уже за
раз має певні переваги. Насам
перед, це дуже кваліфікована і 
дешева праця. А ще, приміром, 
наявність чорноморських портів 
і торговельних зв’язків з Азією 
та Близьким Сходом.

У. Т.: Наскільки важливе підпи-
сання Україною договору з ЄС 
для інвесторів?

– Є кілька груп інвесторів. 
Одна з них – ті, хто хоче прийти 
на український ринок ще до 
того, як ваша держава підпише 
угоду з ЄС. Але для цього в кра
їні має бути політична й еконо
мічна стабільність. Це пере
важно приватні інвестори.

А є інша група, яка чекає не 
просто на стабільність в Україні, а 
на таку, що гарантована ЄС. Їх 
дуже багато. Вони хочуть отриму
вати інформацію про країну саме 
від Євросоюзу ще до того, як по
чнуть вкладати кошти. І хоча нині 
у зв’язку з кризовою ситуацією в 
розвинених країнах люди забира
ють гроші з ринків, що розвива
ються, інвесторів, зацікавлених в 
Україні, дуже багато. 
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Коли олігархи ляжуть 
під Путіна
«Українські» олігархи є відповідальними як за 
сучасний соціально-економічний стан країни, 
так і за небезпечний вектор її подальшого розвитку 

Н
аукова дефініція олігархії 
розмита: після кінця «на
укового комунізму» це 
слово перетворилося на 

емоційний штамп, майже лайку. 
Проте певні чіткі складові явища 
назвати все ж таки можна, не 
вдаючись до цитування Арісто
теля, якому від початку нале
жить поняття. Отже, олігархи – 
дуже вузьке, за визначенням об
межене коло осіб, які моно
польно концентрують у своїх ру
ках економічні ресурси країни й 
водночас контролюють прямо чи 
опосередковано політичну владу 
в ній. Вітчизняних олігархів пе
рерахувати неважко, вони нібито 
в усіх на слуху: Ахметов, Фірташ, 
Коломойський, Янукович Jr., 
Пінчук, Боголюбов, Жеваго, По
рошенко, Тігіпко etc. Але сама по 
собі наявність мільярда чи 
близько того ще не означає авто
матичної причетності до цього 
почесного клубу. Особливості по
точного моменту в тому, що одні 
фігуранти поступово втрачають 
свій вплив (і статки!), інші виму
шені вбудовуватися у владний 
механізм, сподіваючись захис
тити те, що в них лишилося, а 
треті стрімко набирають ваги. 
Останні й мають стати предме
том розгляду.

Олігархів так звично звину
вачують і викривають, що вини
кає підозра: а чи не заздрощі є 
причиною цього? У чому ж поля
гає їхня виняткова гріховність 
саме у вітчизняній модифікації? 
Дуже просто: вони не лише кри
тично гальмують розвиток кра
їни, а сама Українська держава 
навіть у її нинішньому «сервіс
ному» вигляді суперечить їхнім 
інтересам. Україна як територія, 

як спільнота, як феномен від по
чатку занадто європейська, за
надто плюралістична за своєю 
географією, історією та менталь
ністю, щоби забезпечити схему 
процвітання наявної бізнесово-
політичної еліти. Індивідуальні 
особливості біографії чи вихо
вання тут ні до чого, мають зна
чення лише голі інтереси. Збере
ження монопольного панівного 
становища верхівці могла б за
безпечити тільки жорстка влада 
з цілковитим контролем над ад
міністративною вертикаллю та 
силовим апаратом, а також від
носний консенсус широких мас, 
який завжди ґрунтується на по
дачках крихт із панського столу, 
причому регулярних – однора
зова «Юліна тисяча» чи «Вітіна 
тисяча» тут не працює. Нарешті, 
не в останню чергу потрібний то
тальний пропагандистський су
провід, який ефективно нав’язує 
вкрай прості, переконливі для 
цих мас цінності й блокує альтер
нативні пояснення дійсності. 

З названих передумов у по
трібному обсязі в Україні не спо
стерігається жодної. Істеричний 
тріумф нездарності, який проде
монструвала партія влади на по
чатку виборчої кампанії, свідчить 
про недостатній запас адміністра
тивної міцності. Режимові явно 
вкрай бракує впевненості, нахаб
ства, драйву, креативу… А що як 
не вдасться повною мірою «під
крутити», надурити, перекупити? 
Взагалі-то, найімовірніше, вдас 
ться – ну а раптом? Майбутній не
достатньо слухняний парла
мент – пряма і явна загроза пере
розподілу, тобто той самий 
страшний сон олігархату. Спер
тися на наївний охлос тут не 
вдасться, хіба що в одній-двох 
сферах (про це нижче), – для 
цього треба було б щедріше діли
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тися, менш жадібно смоктати, 
відмовитися від транспортування 
«надлишків» нагору й краще го
дувати міліцію, внутрішні вій
ська, армію. Зрештою, необхідно 
рішучіше зачищати інформацій
ний простір включ  но з інтерне
том – ну що це за вагання, що за 
ганебна непослідовність? Вирі
шили закрити канал чи газету – 
закривайте, а не озирайтеся на 
Європу! Хіба мало прикладів? Ди
віться, як це робиться на північ 
від Середини-Буди, дивіться і 
вчіться. Що кажете? Україна не 
Росія? Так отож!!!

ВІДСТУПАТи Є КУДи – 
ЗА НиМи МОСКВА
Ще певний час тому патріоти за
спокоювали одне одного мірку
ваннями, що ані українська адмі
ністрація, ані український бізнес 
не зацікавлені віддатися під руку 
Москви. Мовляв, який їм сенс 
бути там сто першими, якщо 
вони тут перші? 

Насправді «ук  раїнські» олі
гархи ніколи не ототожнювали 
себе із цією країною і не захи
щали її бодай економічного су
веренітету від РФ (на відміну від 
особистих бізнес-ін  те  ресів, як у 
випадку з ціною на російський 
газ). А були і є частиною постра
дянської бізнес-еліти, яка праг-
 не привласнити й максимально 
використати економічні ресурси 
країн регіону у своїх інтересах, 
не створюючи жодного нового 
потенціалу для них. При цьому 
самі вони та їхні родини часто 
більше звикли до проживання 
далеко за межами України і до 
країн, де містяться їхні основні 
активи (до речі, зазвичай навіть 
юридично оформлені як іно
земні інвестиції), мають ви
ключно утилітарне ставлення. 

У наявній паразитичній мо
делі олігархи виступають тим ін
струментом, який забезпечує 
максимально ефективне при
власнення наявного національ
ного багатства за мінімальних 
витрат на робочу силу, що часто 
значно важче зробити за дер
жавної форми власності на ті чи 
інші активи або коли в еконо
міці домінує середній клас, як у 
розвинених країнах Європи. 
При цьому їхні бізнес-імперії за
звичай не мають тих переваг, які 
за нормальних умов приватне 
підприємництво має над дер
жавним: прагнення до вдоско
налення та розвитку власних ак

тивів з прицілом на перспек
тиву. Єдине бажання, яке ними 
керує, – якнайшвидше одер
жати якнайбільший прибуток. 

Якщо їм це вдається робити, 
перешкоджаючи виходу на конт -
рольований ними ринок інших 
представників пострадянської 
бізнес-еліти, то вони їм протиді
ють, однак у випадку, коли осо
биста вигода диктує необхідність 
продати частину своїх статків, 
про жодний «економічний патрі
отизм» більше не йдеться, що 
підтверджує активний збут 
«українськими» олігархами Та
рутою, Пінчуком etc своїх базо
вих активів російським. Навіть 
якщо в обмін вони отримують 
певну (але недостатню, щоб ви
значати стратегію) частку в ком
паніях тих, кому щойно продали 
власні підприємства, це лише по
силює їхню пов’язаність із росій
ськими колегами.  

Так само «українські» олі
гархи не є і не можуть бути чин
ником європейської інтеграції, 
оскільки не зацікавлені у реаль
ному запровадженні в Україні єв
ропейських засад ведення біз
несу. Для них це небезпечно, бо 
загрожує ослабленням позицій 
на вітчизняному ринку, який ба
зується саме на знанні «специ
фіки» ведення бізнесу тут. За ре
штою пунктів вони не здатні кон
курувати із західними ТНК і 
«внутрішнім» середнім бізнесом, 
який швидко розвиватиметься в 
умовах дії європейських правил. 
Відтак втратять свої переваги, а 
отже, і монопольне становище на 
багатьох ринках. 

Тому їхня «європейськість» 
не більша, аніж у російських абра
мовічів та дєріпасок, які схильні 
до зовнішньої атрибутики, по  в’я -
заної із західним стилем життя, 
однак залишаються за своєю 
суттю частиною пострадянської 
бізнес-еліти. Фактично йдеться 
про аналог поверхової «європеї
зації» російських дворян у ХVIII–
ХІХ століттях за збереження азій
ського деспотизму та кріпосни
цтва, відсутності свободи підпри
ємництва та реальних громадян
ських і майнових прав у країні. 

Однак імітація економічного 
суверенітету від Росії була дієвою 
доти, доки політична невизначе
ність, господарські негаразди, 
підйом громадянської свідомості 
(принаймні на деяких ділянках), 
викликаний кричущими помил
ками влади, не поставили під сум

нів актуальний статус «перших на 
селі». Щоб зберегти свої позиції, 
суб’єкти, про яких тут ідеться, 
об’єктивно змушені звертатися 
думками до зміни середовища. 
Зовсім не в сенсі еміграції – дехто 
з них і тепер більшість часу про
водить у затишному Відні чи Лон
доні, а, навпаки, в сенсі поши
рення на свою історичну батьків
щину правил і врешті-решт суве
ренітету сусідньої держави.

Чому, власне, ні? У Росії олі
гархам незрівнянно комфортніше 
й безпечніше, якщо не перехо
дити певної межі (а де вона про
лягає, ця межа, дослідним шля
хом позначили кілька сміливців – 
від Ходорковского до Ісмаілова, 
решті залишається просто не за
ступати за прапор  ці). Попри 
окремі виступи деяких інтеліген
тів, загальна ситуація перебуває 
під тотальним контролем. Крем
лівський режим має переважну 
підтримку суспільства, що засвід
чили результати останніх прези
дентських виборів (безперечно, 
вла  да досипала панові Путіну 
кільканадцять зайвих відсотків, 
але й без них він упевнено наби
рав більшість голосів).

То все реальність нинішньої 
Росії. Ця імперія в будь-якій зі 
своїх інкарнацій є лише специфіч
ним цивілізаційним проектом, до 
якого доклалися представники 
різних народів (зокрема, ніде 
правди діти, й наш брат-хохол). 
Результат багаторічної негативної 
селекції дав на виході такі скла
дові, як сувора ієрархія, свавілля, 
патерналізм, пиха, безвідпові
дальність, недовіра, цинізм під 
маскою моралі, агресія під мас
кою особливої місії… Важко уя
вити середовище, менш придатне 
для гармонійного розвитку еконо
міки чи суспільства, проте це іде
альний поживний ґрунт тих по
творних форм організації влади та 
бізнесу, які домінують по обидва 
боки кордону. Достатньо його, цей 
кордон, прибрати – і ось вона, 
омріяна безпека, гарантовано й 
надовго! Зайве казати, що в та
кому разі зникає потреба, а отже, 
й найменша ймовірність реаліза
ції таких напрямів, як модерніза
ція, конкуренція, прозорість еко
номіки, а також супутніх обста
вин, як-от гуманізація суспільства, 
верховенство права, вирощування 
середнього класу. 

Якщо вдуматися, ніякої за
йвої екзотики в такому припу
щенні немає. Тим більше що 
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йдеться про людей, не переобтя
жених сентиментами. Нічого 
особистого, it’s only business! У 
світлі цього бачення можна пере
оцінити планомірні зусилля регі
оналів із русифікації вітчизня
ного простору. Звісно, що не 
йдеться про впровадження на на
ших теренах Пушкіна з Толстим. 
Це радше спроба додаткового 
прищеплення в Україні цивіліза
ції Ніколая І та Іосіфа Джугаш
вілі. Ну а мета (байдуже, усвідом
лена до кінця чи ні) та сама: реа
німація і подальше поширення 
тут специфічного, неповторного 
типу стосунків по вертикалі, над 
яким ламали голову покоління 
передусім російських мислителів 
від Чаадаєва до Ґєрцєна, від Бєр
дяєва до Мамардашвілі.

Що ж стосується господарів су
сідньої країни, то їм залишається 
або готувати сценарії, або тупо че
кати, доки недолугі партнери-
невдахи остаточно заплутаються й 
прийдуть здаватися. Ласий шма
ток має сам упасти в руки.

МЕНТАЛьНЕ 
РОЗМЕжУВАННЯ 
Хай там як, а відносно нова ситу
ація – нова не за суттю, а за тим, 
наскільки все далеко зайшло, – 
потребує нового усвідомлення й 
відповідних висновків. Цього 
слід вимагати від політичних сил 
і окремих кандидатів, які претен
дують на адекватність і місце в 

патріотичній частині спектра. 
Цього так само має вимагати від 
себе «спляча красуня» нашого 
суспільства – та частина простих 
українців, яка втомилася від по
літики, не встигнувши як слід по
значити в ній своє місце. Кінець 
амбівалентності. Йдеться не про 
пошук ворогів, чим регулярно 
займається купка свідомих аут
сайдерів, а про реальну щоденну 
мотивацію, яка сама підкаже 
конкретні форми спротиву.

Критичний момент новіт
ньої історії вимагає самовизна
чення й усвідомлення лінії роз
лому в Україні, оскільки ця лінія 
об’єк  тивно існує. Вона прохо
дить не за рядком в анкеті про 
етнічну належність – за цією 
ознакою Колесніченка дове
лося б визнати українцем. І 
навіть не за мовою, якою той 
чи інший співвітчизник 
послуговується в що
денному побуті, – 
якщо основний вибір 
зроблено безпомил
ково, це питання кожен 
вирішує хай поступово, але 
майже само собою, про що свід
чить аналіз масових виступів 
проти щойно підписаного Лит
вином мовного закону. 

Демаркаційна межа пролягає 
за ознакою цивілізаційного ви
бору: між тими, хто воліє зали
шитися в ментальній Росії, і 
тими, хто робить вибір на ко

ЩОНАйБІЛьШЕ СПРиЯННЯ

Зрощення влади і великого бізнесу в Україні досягло свого піку в перші роки президентства Януковича. За два з половиною роки олі-
гархи, які мають найвідчутніший на владу вплив, примножили свої статки в кілька разів. Зокрема, протягом 2010–2012 років най-
більше активів прикупили структури, які пов’язують з Рінатом Ахметовим та Дмитром Фірташем. Ці процеси вже призвели до фактич-
ної монополізації ними кількох галузей, серед яких: ринок добрив, виробництво і розподіл електроенергії тощо. Надшвидкими тем-
пами розвиває сімейний бізнес і старший син президента Олександр Януковича. 

Рінат Ахметов
Купив*
• ММК ім. Ілліча – 75% 
акцій
• ПАТ «Донецькгормаш» 
– 50,05% 
• ВАТ «Запоріжсталь» – 
50% 
• АТ «Банк Ренесанс капі-

тал» – 100%
• ВАТ «Каменський машинобудівний за-
вод» (Росія) – 84%
• ВАТ «Кераммеханізація» (геологороз-
відка) – до 50%
• ВАТ «Капітал-Сервіс» (геологорозвідка) – 
понад 50%
• ПАО «Горлівський машинобудівельний 
завод» – 94,9%
• ДП «Ровенькиантрацит» –  
концесія на 49 років

• ДП «Свердловантрацит» –  
концесія на 49 років 
• ТДФ «Шахта Білозерська»  
(Донецька обл.) – 95,4%
• Шахтоуправління «Обухівська»  
(шахта «Обухівська» та збагачувальна фа-
брика – Росія) – 100% 
• Шахтоуправління «Донской антрацит» 
(шахта «Дальня», Росія)  – 100%
• Шахтоуправління «Сулінантрацит» 
(шахта № 410, Росія) – 66,7%
• АЕК «Київенерго» – 71,82%
• АЕК «Західенерго»** 
• ВАТ «Крименерго» – 45%
• ПАТ «Донецькобленерго» – 30,59%
• ПАТ «Дніпроенерго»** 
• ПАТ «Дніпрообленерго» – 50%
• Готель «Київ» (Донецьк) 
• Київський ЦУМ – 23%

• Триповерховий пентхаус у комплексі One 
Hyde Park (Лондон)
• БЦ «Леонардо» (Київ) – 100%
• ФК «Фармація Донбасу» (Донецьк, ме-
режа аптек) – 99,81%
• ПАТ «Телевізійна служба Дніпропетров-
ська» (34-й канал) – понад 59% 
• Агрохолдинг «HarvEast Agricultural Group»
• ТОВ «Морський термінал «Південний» 
– більше ніж 50% 

Дмитро Фірташ
Купив* 
• «Надра Банк» – 
89,97%
• ВАТ «Концерн «Стірол» 
– 90,3%
• ПАТ «Черкаський азот»  
(м. Черкаси) – 75,6%

ристь України з усіма логічними 
наслідками, як-от європейський 
вектор, демократичні цінності, 
вільний ринок тощо. Або ти за 
нинішню адміністрацію, а отже, і 
за стару звичну російську ма
трицю, інакше кажучи, за без
межну владу хама (від власника 
заводів, банків, обленерго та те
леканалів до дільничного міліці
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Про -
довження 

теми 
на стор. 24

ЩОНАйБІЛьШЕ СПРиЯННЯ

• ЗАТ «Сєверодонецьке об’єднання «Азот» 
(Луганська обл.) – 100%
• Tifast Srl (італійська компанія з виробни-
цтва титанових та інших сплавів) – 37,96% 
• ПАТ «Украгро НПК» (Черкаська обл.) – 
100%
• ПАТ «Рівнеазот» – збільшив частку до 
96,49%
• Морський спеціалізований порт  
ТОВ «МСП Ніка-Тера» – 100%
• Футбольний клуб «Верес» (м. Рівне) – 
62%
• ПАТ «Запоріжгаз»**

Здобутки
• Відсудив у держави 12,1 млрд м3 газу 
• Ostchem Holding почав закуповувати газ  
у компанії Gazprom Germania і продавати 
українським хімічним підприємствам 
(фактично, які перебувають під контро-
лем Фірташа) за ціною на 13% нижче, ніж 
НАК «Нафтогаз України» 
• Збудував і запустив Міжріченський ГЗК
• Запуск виробництва сірчаної кислоти на 
заводі «Кримський титан»

• Фонд держмайна після двох років су-
дових розбирань погодився продо-
вжити договори оренди структурами 
Фірташа Іршанського та Вільногір-
ського ГЗК. 
• Зводить сучасний тепличний комплекс 
на площі 30 га у Заліщинському р-ні Терно-
пільської області 
• Будує завод з виробництва діоксину ти-
тану потужністю 120 тис. т на рік 
• Суд Угорщини повернув Group DF контр-
оль над трейдерською групою Emfesz 
(Угорщина) – 25% газового ринку Угор-
щини

Олександр Янукович
Купив*
• ВАТ «Всеукраїнський 
банк розвитку» (Київ) – 
100%
• Артемівськ Вайнері – 
15%
• Телеканал «Тоніс»

• Земельну ділянку у Будьонівському р-ні 
Донецька 

• Офісні приміщення в бізнес-центрі «Сто-
личний» (Донецьк) 
• Комплекс будівель на набережній Назу-
кіна (Балаклава)

Здобутки 
• Будує офісний центр на місці знесеного 
готелю «Дружба» (Донецьк)
• Компанія «Мако Холдинг» провела до-
даткову емісію і збільшила капітал 
уп’ятеро – до 280 млн грн 
• Державну податкову адміністрацію 
України перевели на обслуговування у 
Всеукраїнський банк розвитку
• Фінансові структури надали багато-
мільйонні кредити низці державних під-
приємств: Укрзалізниці, КП «Маріуполь-
ське виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного госпо-
дарства» тощо

*Через наближені структури
**Достовірної інформації  

про придбаний пакет акцій  
немає  

слід вітати кризу, адже вона не 
залишає альтернативи пробу
дженню й мобілізації в той чи ін
ший бік. Завдяки їй, зокрема, 
тимчасово російськомовні укра
їнці мають змогу відчути свій ін
терес і своє місце в суспільстві.

А що олігархи? По-перше, не 
так багато їх залишилося, як 
було сказано вище. Так чи так, а 

зовсім без великого бізнесу не 
обійтися, особливо якщо він вміє 
щось іще, окрім домовлятися й 
хапати. За умови, якщо великий 
капітал буде готовий узгоджу
вати свої стратегії з потребами 
країни, якщо він не заважатиме 
конкуренції, зокрема з боку ре
альних іноземних інвесторів (а 
не своїх же з кіпрських офшорів), 
дотримуватиме загальновжива
них правил гри, якщо буде кому 
тримати його апетити в межах 
закону й пристойності, його на
явність слід лише вітати (про те, 
як можна відокремити великий 
бізнес від влади, – на стор. 24). 

Щоб останнє слово належало 
не «господарю життя», а звичай
ному нормальному українцеві. 
Тим більше що його шанси опи
нитися в більшості не такі при
марні, як звично переконують 
деякі принципові лузери. Точку 
біфуркації, схоже, пройдено, й 
остання соціологія показує став
лення громадян до парламент
ських новацій у питанні мови в 
співвідношенні приблизно 3:1. 
Інакше кажучи, три чверті опи
таних їх не схвалюють, і це якраз 
свідчення не філологічного, а 
цивілізаційного розподілу насе
лення. Залишається, щоби ця 
поки що пасивна арифметика 
знайшла підтвердження в ре
зультатах виборів і, ширше, в го
товності наших людей обстою
вати своє право на майбутнє. 

онера), за збереження звичного 
типу відносин у державі, бізнесі 
та суспільстві, одне слово, за по
вернення до Імперії, у тому числі 
й буквальне. Або цей варіант для 
тебе неприйнятний, що не убез
печує від невдач, розчарувань і 
поразок, проте залишає шанс на 
одужання для тебе й свободу для 
твоїх нащадків. У цьому сенсі 
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Точка біфуркації 
Тільки чітке відмежування влади від бізнесу може 
розблокувати потенціал для розвитку України, усунувши 
засилля олігархії

З
дійснення Україною цивілі
заційного прориву нере
альне без створення рівних 
умов та можливостей для 

самореалізації громадян і подо
лання штучних бар’єрів, поро
джених панівною олігархічно-
люмпенською моделлю. Остання 
базується на кількох підвалинах.

По-перше, на глибокому 
зрощенні олігархії та влади на 
загальнонаціональному рівні, 
що має свої аналоги й на регіо
нальному і часто місцевому. 

По-друге, на зумовленій цим 
явищем консервації та поглиб
ленні монополізації дедалі біль
шої частини сфер життя. При
чому на зміну успадкованим від 
СРСР державним приходять мо
нополії наближених до керівни
цтва олігархів, які не зовсім під
падають навіть під визначення 
приватних, оскільки володіння 
ними залежить насамперед від 
рівня їхньої наближеності до 
влади. 

По-третє, на процвітанні ко
рупції, яка вже фактично замі
нила офіційні механізми вирі
шення тих чи інших питань і вод
ночас стала основним реальним 
джерелом оплати праці переваж
ної частини чиновників вищої та 
середньої ланок (і значною мі
рою нижчої), а відтак метою їх 
перебування на посадах. 

По-четверте, на надмірній (і 
в більшості випадків непотріб
ній) зарегламентованості еконо
мічної діяльності, яка має на 
меті не реальне виконання ви
значених тими чи іншими нор
мами вимог, а насамперед ство
рення попиту на корупційні по
слуги посадовців.

Нарешті, по-п’яте, на відсут
ності реального арбітра, що мав 
би забезпечити формально заде
кларований принцип верховен
ства права в країні: ані судова, 

ані правоохоронна системи сьо
годні не виконують тих функцій, 
які покладає на них суспільство, 
а зазвичай, навпаки, є інструмен
том підтримування всіх згаданих 
вище суспільних аномалій, що 
блокують розвиток України. 

Без комплексного, а головне 
швидкого в часі та рішучого по
долання названих проблем за
безпечити реалізацію скованого 
нині потенціалу нашої країни 
неможливо. Й Україні загрожу
ватиме утвердження відсталої 
російськоцентричної соціально-
економічної та суспільно-по 
літичної моделі розвитку, яка 
ґрунтується на нераціональному 
використанні природних ба
гатств та їх привласненні в ін
тересах вузького кола осіб, на
ближених до панівної на той чи 
інший момент владної верхівки. 
Вона виключає інтенсивний 
розвиток економіки виробників, 
утвердження філософії накопи
чення та творення економічного 
потенціалу, позаяк зорієнтована 
на паразитування на вже наяв
них ресурсах, доступ до яких лі
мітований правлячою групою. 

Цивілізаційні прорив із 
транзитного пострадянського 
стану та подолання інертного 
тяжіння України до відсталої 
російсько-євразійської олігар 
хічно-люмпенської моделі ма
ють відбутися не за «посередни
цтва» олігархії, а за її ліквідації 
як явища та знищення переду
мов для відтворення в майбут
ньому. Це можливо буде зро
бити лише за умови відокрем
лення влади від бізнесу.

Останнє не означає утопіч
ного в ринковій економіці від
межування державної політики 
від інтересів підприємців. 
Йдеться про подолання олігархії 
як явища – ненормальної ситуа
ції, за якої президент, парла
мент, урядовці та чиновники 
нижчого рівня у своїй діяльності 
керуються інтересами не бізнесу 
та суспільства загалом, а лише 

окремих фінансово-промис  ло 
вих груп або, що ще гірше, «об
раних» родин (кланів). Тим 
більше коли в підсумку це при
зводить до відставання, стагна
ції та погіршення показників 
розвитку деяких галузей чи еко
номіки загалом, внаслідок чого 
країна втрачає перспективу та 
соціально-економічну, а з нею й 
суспільно-політичну рівновагу і 
з’являється загроза державності 
та суверенітету. 

Натомість великий бізнес 
має бути поставлений деолігар
хізованою державою в умови, за 
яких він може стати локомоти
вом нарощування економічного 
потенціалу країни, технологіч
ної модернізації, збільшення 
присутності її товарів на світо
вих ринках. 

Врешті, в історії є чимало при
кладів плідної співпраці держави 
та потужних національних вироб
ників, які забезпечили переваги 
для розвитку не окремих «сімей», 
а націй загалом (див. стор. 28). 
Як, утім, не бракує й антиприкла
дів, коли в низці африканських та 
латиноамериканських країн тем
 пи нарощування статків правля
чими родинами і кланами пере
бувають у чіткій обернено про
пор ційній залежності від розви
тку їхньої економіки.

АЛьТЕРНАТиВи ВиБОРУ
Вибір, що стоїть перед Украї
ною, не є абсолютно унікаль
ним. На тому чи іншому етапі 
більшість суспільств були зму
шені зробити його між моде
лями з відкритим або обмеже
ним доступом до ресурсів.

У першому випадку виробни
цтво, торгівля, послуги і фінанси 
діють у конкурентному середо
вищі, де постійно триває пошук і 
творення прибутку, нової вар
тості, що визнається вільним рин
ком. В усіх сферах суспільного 
життя є чітка протидія зловжи
ванням і монополізації. Такий 
устрій ґрунтується на засадах зма

Автори: 
Олександр Крамар, 
Віталій Мельничук
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гальності як в економіці, так і в 
політиці, що підтримуються сус
пільством як одна із його базових 
цінностей. Громадяни розуміють 
свої можливості саме як можли
вості «відкритого доступу» і 
здатні захищати їх через громад
ські організації та судову систему. 

Натомість суспільства з об
меженим доступом до ресурсів 
та можливостей основані на по
шуку та привласнені не так но
вої, як уже наявної вартості – 
ренти, зокрема й через монопо
лізм, унеможливлення конку
ренції, «приватизацію» держав

ної влади, витворення симбіозу 
влади і бізнесу. Джерелами рен-
 ти виступають державний бю
джет, природні ресурси, держ
власність, квазідержавні хол
динги, найприбутковіші на
прями бізнесу, перерозподіл 
усього його або частини від «чу
жих» «своїм», корупція під при
криттям держави. 

У цій моделі представники 
правлячої верхівки обмежують 
доступ громадян і бізнесу до ре
сурсів та можливостей заради 
створення й привласнення рен  ти, 
насамперед підконтрольними їм 

та їхнім фаворитам підприєм
ствами. Замість волі до економіч
ного поступу зусилля влади спря
мовуються на боротьбу за частку 
ренти з усіх цих джерел. Процві
тають здирництво в усіх її ешело
нах та свавілля силовиків. Пере
думови для цього закладаються 
безпосередньо в закони, які засто
совуються вибірково. Тут немає 
місця стабільності, оскільки по
стійно змінюються правила гри. 

У такому устрої суспільна 
згода щодо організації економіч
ного життя неможлива. Вона під
мінюється лояльністю олігархів і 

Про один із нега-
тивних виявів олі-
гархічної моделі 

економіки – моно-
полізм – та меха-
нізми його подо-

лання в Україні чи-
тайте в одному з 

наступних номерів 
Тижня
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чиновників до авторитарного ар
бітра (це або найвищий керівник 
держави, або група осіб при 
владі, або верхівка правлячої 
партії, або «Сім’я», неважливо) в 
обмін на доступ та використання 
ними джерел ренти та бізнес-
можливостей. Бізнес-еліта, висо
копосадовці, лобісти – усі вони є 
«клієнтами» такого арбітра. 

Головні характеристики цьо-
 го типу устрою: неефективність, 
негнучкість, нестійкість. Прав
ляча верства перерозподільни-
 ми подачками час від часу, особ-
ливо перед виборами, відкупо
вується від «настирливих» чи 
«бунтівних» громадян. 

МУТАЦІї СОВКА
У випадку України модель сус
пільства з обмеженим доступом 
до ресурсів та можливостей бу-   
ла успадкована з радянських ча  - 
сів. Одержавлення за соціалізму  
призвело до перетворення всієї  
власності на державно-моно  по-     
ліс  тичну. Держава, виконуючи 
функ  ції управління економікою, 
оголосила себе верховним воло
дарем загальнонародної влас
ності. Унаслідок цього фактич
ним господарем став не безпосе
редній виробник (колектив, на
род), а чиновник. Примат центра
лізованого управління призвів до 
утворення командно-адмініст  ра -
тивної форми господарювання й 
нівелювання ролі приватної ініці
ативи навіть в управлінні. 

На відміну від більшості країн 
світу головним шляхом форму
вання монополізму в Україні було 
не укрупнення конкуруючих під
приємств через поглинання силь
нішими слабших, а перехід компа
ній і виробничих комп  лек  сів-
гігантів у недержавну фор  му влас
ності. При цьому на основі доміну
вання радянської системи псевдо
цінностей та її представників у 
владі сформувався нинішній сус
пільний устрій з обмеженим до
ступом громадян і бізнесу до ре
сурсів та можливостей. 

У підсумку визначальний 
вплив на внутрішнє життя Укра
їни мають сьогодні дві діаме
трально протилежні за своїм ста
тусом і чисельністю верстви насе
лення, які разом утворюють 
структуру суспільства, що нагадує 
піраміду. На її вершині – найвищі 
посадовці та олігархи, від яких за
лежить ситуація в країні з огляду 
на їхні політичні та фінансові 
можливості, а в основі – велика 

кількість громадян із низьким 
рівнем доходів, що не впливають 
на державну політику. 

Ідея відокремлення влади від 
бізнесу поки що виливалася в пе
реписування претендентом на ту 
чи іншу державну посаду своєї 
компаній на родичів, кумів тощо. 
І хибно вважається, що такий 
«очищений» службовець дія
тиме лише в інтересах громадян. 
При цьому часто лунають заяви 
про неможливість та й недоціль

ність такого відмежування, мов
ляв, бізнесмени – ділові й багаті 
люди, які, маючи владу, робити
муть багатими всіх нас. 

Тим часом, як бачимо, вони 
використовують її для ухва
лення державних рішень, що ви
гідні тільки наближеним особам 
та структурам і, як правило, за
вдають шкоди решті громадян 
та підприємців. Звідси така ще

дрість олігархів під час прове
дення виборчих кампаній у роз
рахунку на те, що це буде щедро 
компенсовано майбутньою вла
дою. Електоральна кампанія пе
ретворилася на дороге змагання 
не ідей і програм удосконалення 
суспільства, а представників різ
них бізнес-еліт за право керу
вати країною у своїх інтересах. 

На тлі високого рівня коруп
ції, чиновницького свавілля та 
відсутності ефективної судової 
системи олігархічні ФПГ, які мо
нополізували товарні ринки, ста
ють украй небезпечними для дер
жави та суттєво гальмують розви
ток її економіки. Адже переваги 
на ринку дає їм саме привілейова
ний доступ до влади та контроль 
над сировинними ресурсами, а не 
наявність технологій. 

Відтак структурні перекоси в 
економіці (закладені в імпер -
сько-радянські часи) не виправ
ляються, а поглиблюються. Тим 
часом за нинішнього рівня тех
нологічного розвитку країни сут
тєво підвищити продуктивність, 
а з нею і темпи зростання та об
сяг національного багатства 
практично неможливо. 

ЗРУйНУВАТи ФУНДАМЕНТ 
ОЛІГАРХІї
Досвід інших країн дає чимало 
прикладів успішного виходу на 

ЦиВІЛІЗАЦІйНий ПРОРиВ 
УКРАїНи МОжЕ ВІДБУТиСЯ 
ТІЛьКи В РАЗІ ЛІКВІДАЦІї 
ОЛІГАРХІї ЯК ЯВиЩА ТА 
ЗНиЩЕННЯ ПЕРЕДУМОВ  
ДЛЯ її ВІДТВОРЕННЯ  
У МАйБУТНьОМУ
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цивілізований шлях розвитку 
завдяки спрямуванню урядової 
політики на побудову суспіль
ного устрою з відкритим досту
пом до ресурсів, розмежуванню 
влади і бізнесу. 

По-перше, потрібно завер
шити процес приватизації дер
жавного майна. Адже саме наяв
ність «нічиїх», нерозподілених, 
але «заявлених до розподілу» в 
майбутньому активів і загалом 
вибірковий доступ до можливос
тей, регульований не так законом, 
як конкретними високопосадов
цями, створюють умови для міц
ної «спайки» влади і бізнесу. За 
нинішнього стану гроші, які над
ходять до бюджету, мало цікав
лять чиновника, підприємства 
продаються й за півціни, права 
власності передаються заздале
гідь визначеним особам, а «зай-
вих» потенційних учасників відсі
кають надуманими вимогами. 

Після цього необхідно про
вести легалізацію капіталів, на
бутих некримінальним шляхом, 
і внесенням відповідних змін до 
Конституції чітко задекларувати 
непорушність прав власності 
осіб, які подали правдиві дані 
про джерела їх отримання.

По-друге, державна політика 
має бути спрямована на розви
ток малого та середнього біз
несу, потрібна реалізація про
грами повної демонополізації 
економіки, спрощення процедур 
та позбавлення бізнесу зайвих 
обмежень, запровадження чіт
кої та єдиної для всіх процедури 
доступу до ресурсів. Треба лікві
дувати як явище затримки з від
шкодуванням ПДВ, увівши 
єдину для всіх схему і терміни 
відшкодування або скасувавши 
зазначений податок узагалі, за
безпечити різке скорочення 
держзакупівель та їхню абсо
лютну прозорість. 

По-третє, слід ухвалити за
кон про лобізм та законодавчо 
легалізувати цивілізовані методи 
представництва інтересів, які ді
ють у демократичних державах. 
Адже наразі в законодавстві від
сутній послідовний і систематич
ний облік категорій конфлікту 
інтересів. Це дасть змогу детіні
зувати процедури представни
цтва інтересів, зробити їх відкри
тими й збалансованими з ураху
ванням інтересів держави, 
суб’єк  тів господарювання та гро
мадян. Необхідно створити спе
ціальну дозвільну систему, поді

бну до тих, що функціонує в бага
тьох розвинених країнах і регла
ментує діяльність колишніх чи
новників задля запобігання ви
користанню ними набутих на 
державній посаді інформації, 
зв’язків і навичок у цілях, що су
перечать суспільним інтересам.

По-четверте, щоб послабити 
залежність політичних партій, 
впливових політиків і посадовців 
від олігархів, знадобиться комп
лекс заходів, що має передба
чати: 1) оприлюднення особами, 
що мають керівні позиції в пар
тіях чи органах державної влади, 
правдивої біографії з жорсткими 
санкціями за приховування або 
спотворення відомостей (щонай
менше звільнення з посади/за
борона займатися політичною 
діяльністю та обіймати державні 
посади на тривалий термін, на
приклад 10–20 років); 2) поси
лення контролю за ухваленням 
рішення чиновником будь-якого 
рівня у разі, коли його попередня 
біографія може свідчити про під
стави для конфлікту інтересів із 
зацікавленими бізнес-структу  ра-
 ми; 3) цілковиту прозорість фі
нансування виборчих кампаній 
(у її прямих та опосередкованих 
складових) будь-якого політика 
чи політсили із забезпеченням 
вільного доступу до відповідної 
інформації усіх охочих; 4) обо -
в’язкове декларування всіма по
літиками та держпосадовцями, 
правоохоронцями, суддями де
кларацій про доходи, особистих 
витрати та витрати їхніх родин.

Подальші дії мають бути 
спрямовані на розвиток механіз
мів контролю за владою та вели
ким бізнесом, які стосуються 
розвитку незалежних інститутів 
громадянського суспільства та 
засобів масової інформації, що 
будуть розглянуті в одному з на
ступних номерів Тижня.   

Та найважливішими переду
мовами для всіх цих процедурних 
змін мають стати формування на 
базі більшості, що утворилася за 
роки незалежності, новітньої 
української ідентичності, яка по
винна стати ефективною проти
вагою системі екстериторіального 
олігархату, та побудова на її 
основі справді національної дер
жави із сильним керівництвом, 
підтримуваним суспільством. Ли -
ше за таких умов великий бізнес 
прийме нову суспільно-політичну 
модель і працюватиме в інтересах 
держави. 



Великий бізнес на держслужбі 
В основі економічних 
проривів країн, зіставних за 
масштабами 
з Україною, лежала 
здатність держави 
підпорядкувати потенціал 
великого бізнесу 
загальнонаціональним 
пріоритетам 

П
опри важливість подо
лання олігархії, боротьба з 
нею не повинна перетво
рюватися на боротьбу з ве

ликим бізнесом як таким. Мова 
має йти про те, щоб поставити 
останній в такі рамки, які забез
печували б використання його пе
реваг у загальнонаціональних ін
тересах і водночас не шкодили б 
малому та середньому підприєм
ництву як основі соціальної ста
більності та демократичної пара
дигми розвитку України. 

Це цілком можливо лише за 
дотримання певних умов, поміж 
яких важливу роль відіграє сек
торальне розмежування. Так, ма
лий та середній бізнес має пере
важати в галузях, що орієнту
ються насамперед на внутрішній 
ринок і не потребують великої 
концентрації виробництва й зна
чної капіталомісткості. Нато
мість великий бізнес є просто не
обхідним у низці сфер для успіш
ного економічного розвитку. 

Йдеться, зокрема, про ті сек
тори, в яких у світі домінують 
транснаціональні корпорації і де 
великі компанії об’єктивно висту
пають важливою передумовою 
просування наших товарів на нові 
ринки збуту. Адже без цієї умови 
успішний розвиток такої компак
тної, а відтак дуже залежної від 
зовнішньої торгівлі економіки, як 
українська, буде ускладненим.

НЕЗАйВА ЛАНКА
Досвід більшості держав, поді
бних за масштабами до України, 
які впродовж останнього півсто
ліття здійснили економічний 

прорив, доводить, що складовою 
успіху було вдале залучення до 
виконання відповідного завдання 
великого бізнесу. Причому в краї
нах, де він був відсутній, влада 
вдавалася до його цілеспрямова
ного «вирощування». 

Зазвичай це було зумовлено 
усвідомленням того факту, що 
лише великі компанії можуть 
мати необхідний ресурсний по
тенціал і, як наслідок, можли
вості генерації дорогих високо
технологічних нововведень (на
приклад, створення нової моделі 
літака або автомобіля, будівни
цтво космічних кораблів і мор
ських лайнерів, розробка й ма
сове поширення сучасних засобів 
зв’язку). Їм простіше витриму
вати підвищене «стартове» на
вантаження під час реалізації 
довгострокових інноваційних по
чинань, компенсувати витрати 
на них за рахунок накопичених 
резервів та доходів від інших на
прямів своєї діяльності, тоді як 
малий бізнес, попри гнучкість, 

об’єктивно змушений відмовля
тися від проектів, які потребують 
багато часу та грошей, і має об
межені можливості в боротьбі за 
зовнішні ринки збуту. 

Інша річ, що великі компанії 
можуть мати різну форму влас
ності – від повністю державної 
через частково (з певними про
порціями приватного та держав
ного капіталу) до повністю при
ватної, а отже, різними мають 
бути й методи впливу уряду, по
кликані спрямувати їхню діяль
ність відповідно до загальнона
ціонального інтересу. 

З огляду на те що чим більша 
частка приватного капіталу, тим 
ефективніше (за решти рівних 
умов) будь-яке підприємство, 
пріоритет зазвичай відводиться 
саме цій формі власності у вели
ких корпораціях, а вплив дер
жави забезпечується законодав
чою регламентацією їхньої діяль
ності та використанням розгалу
женого економічного інструмен
тарію «батога та пряника». 

Автор: 
Олесь 

Олексієнко
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Великий бізнес на держслужбі 

БАТОГОМ ТА ПРЯНиКОМ
Уряд за наявності політичної 
волі та реальної незалежності 
від окремих олігархів під час 
ухвалення рішень здатний ство
рити ефективну систему стриму
вань та противаг, щоб макси
мально підвищити «коефіцієнт 
корисної дії» та мінімізувати ри
зики від діяльності великих ком
паній. 

З одного боку, за допомогою 
державного кредитування, по
даткових пільг, пришвидшеної 
амортизації, цільових субвенцій 
і субсидій, вигідних держзамов
лень та інших важелів він здат
ний стимулювати розвиток ве
ликого бізнесу в інноваційних 
секторах і напрямах, які най
більше відповідають загально
національним інтересам. З ін
шого – посиленням податкового 
тиску, спеціальним регулюван
ням, примусовим подрібненням 
або націоналізацією компаній 
може стримувати його від діяль
ності, що шкодить згаданим ін

тересам, блокує конкуренцію чи 
призводить до стагнації, або ка
рати в разі ігнорування відпо
відних сигналів.

У європейських державах з 
історично низьким рівнем моно
полізації та концентрації еконо
міки в руках великого капіталу 
(наприклад, у Великій Британії 
та Франції) завдання підпоряд
кування окремих груп загально
національним пріоритетам ціл
ком успішно виконував досить 
потужний і впливовий середній 
бізнес. 

Натомість у країнах, де інду
стріалізація відбувалася пізніше, 
а великий і надвеликий бізнес 
здобув домінуючі позиції в еконо
міці (США, Німеччина та Японія), 
проблему його підпорядкування 
інтересам держави вирішували за 
її активного втручання. Причому 
в останніх двох випадках таке під
порядкування стало однією з ба
зових передумов повоєнних «на
ціональних див» – економічних 
стрибків, які забезпечили цим 
країнам найвищу у світі динаміку 
зростання економіки та рівня 
життя громадян. 

Наприклад, визначальну 
роль у становленні економіки 
повоєнної ФРН відіграли авто
мобільні гіганти (Volkswagen, 
Audi), великі виробники побуто
вої техніки (Grundig, Simens), хі
мічні концерни тощо. Ці та інші 
компанії створили передумови 
для того, що країна тривалий 
час посідала друге місце у світі 
за експортом промислової про
дукції, а також для концентрації 
та нарощування її технологіч
ного потенціалу. При цьому за
вдяки економічній політиці дер
жави вони не мали можливості 
зловживати своїм особливим 
становищем на внутрішньому 
ринку.

ДОЛАюЧи КЛАНОВІСТь
У Японії до Другої світової війни 
економіку контролювали великі 
сімейні конгломерати дзайбацу 
(найбільші з них, так звана ве
лика четвірка, – Summitomo, 
Mitsui, Mitsubishi та Yasuda), які 
визначальним чином впливали 
як на економіку, так і на вну
трішню та зовнішню політику 
країни через власні політичні 
партії.  

Після поразки Японії у Дру
гій світовій американська окупа
ційна адміністрація провела 
низку реформ, серед яких важ

ливу роль відіграла ліквідація 16 
та примусова реорганізація 26 
дзайбацу, внаслідок чого їхні 
власники – олігархічні родини 
втратили контроль над економі
кою та політикою держави.  

Проте вже в 1950-х роках за
мість олігархічних дзайбацу став 
формуватися новий тип потуж
них бізнес-структур – кейрецу. У 
їхній основі лежало не доміну
вання якоїсь однієї родини, а пе
рехресне володіння компаній – 
учасниць групи акціями, яким 
відповідна кооперація (зумов
лена, зокрема, й традиціями 
функціонування в межах однієї 
структури в попередній час) 
була необхідна для більшої стій
кості та ефективності в боротьбі 
за виживання та завоювання 
світового ринку. 

Система кейрецу створювала 
передумови для довгостроко
вого планування та інвестування 
в інноваційні проекти. І водно
час ці об’єднання значно ефек

тивніше використовували на
явні в них ресурси порівняно з 
довоєнними дзайбацу. Крім 
того, розгалужені горизонтальні 
та вертикальні зв’язки в межах 
кейрецу мали важливе значення 
для захисту тоді ще слабкої 
японської економіки від погли
нання іноземним капіталом. 

При цьому тамтешній уряд 
вдавався до держрегулювання 
економічної активності цих 
бізнес-структур шляхом визна
чення пріоритетів розвитку еко
номіки та спонукання їх до вкла
дення у відповідні галузі еконо
міки. Ця роль була покладена на 
Банк Японії, Агенцію економіч
ного планування, але чи не най
важливішу роль відігравало Мі
ністерство зовнішньої торгівлі 
та промисловості, яке стимулю
вало імпорт новітніх технологій 
у галузях, визначених як пріори
тетні, а також забезпечувало 
сприяння в отриманні доступ
них кредитів на розвиток. 

У НІМЕЧЧиНІ ТА ЯПОНІї 
ПІДПОРЯДКУВАННЯ 
ВЕЛиКОГО БІЗНЕСУ ІНТЕРЕСАМ 
ДЕРжАВи СТАЛО ОДНІЄю 
З ПЕРЕДУМОВ ПОВОЄННиХ 
«НАЦІОНАЛьНиХ 
ЕКОНОМІЧНиХ ДиВ»

ЕФЕКТИВНИЙ БІЗНЕС. 
Найбільша газова турбіна 

світу виробництва німецької 
компанії Siemens може 

забезпечити енергією все 
населення міста Гамбурга 

 

Показники країн 
(дані 2011 року) з 

олігархічною  
моделлю еконо-

міки, ВВП на душу 
населення (за ПКС) 

Росія –  

$17 750 

Мексика –  

$17 700
Україна – 

$7650 

Макроекономічні 
показники (дані 

2011 року) країн із 
відокремленим від 

влади бізнесом, 
ВВП на душу насе-

лення (за ПКС)

Німеччина – 

$40 280
Японія –  

$36 000 

Південна Корея – 

$31 770
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Ще одна слабка ланка єврозони
Багатостраждальні уряди в Мадриді та Римі воюють 
із заборгованістю регіонів

К
редитний пакет мав полег
шити борговий тягар Іспа
нії. Але 20 липня, коли єв
розона узгодила програму 

фінансової допомоги банків
ському сектору цієї країни обся
гом до €100 млрд ($121 млрд), 
кредитні відсотки злетіли до за
паморочливих висот. Через п’ять 
днів дохідність десятирічних об
лігацій сягнула небезпечної по
значки 7,75%, а мадридська фон
дова біржа завершила торги па
дінням основних індексів до 
рівня березня 2003 року. Дедалі 
частіше йдеться про фінансову 
допомогу четвертій за величи
ною економіці єврозони. До 
кінця 2014 року це виллється у 
чималу суму: €385 млрд.

Що ж трапилося? У день по
годження пакета фінансової до
помоги іспанським банкам Ва
ленсія першою з 17 напівавто
номних регіонів Іспанії визнала, 
що потребує державної допо

моги. Цим регіоном вже давно 
керує правоцентристська На
родна партія прем’єр-міністра 
Маріано Рахоя, але міністри 
цього зовсім не чекали. За все 
ще відкритих ринків це лише 
підклало дров до вогню сумні
вів щодо фінансів Іспанії.

Коктейль із рецесії, падіння 
цін на нерухомість, банкрутств і 
розтринькування державних ко
штів, приправлений кумівством і 
корупцією, – все це становить 
основу проблем Валенсії. Але Ав
тономна область Валенсія в цьому 
аж ніяк не самотня. За нею відразу 
ж подалася сусідня провінція Мур
сія, яка теж хоче звернутися по фі
нансову допомогу з окремого ство
реного урядом €18-мільярдного 
фонду ліквідності. Ще більше три
вожить те, що президент Мурсії 
Рамон Луїс Валькарсель визнав, 
що цьогоріч регіон, вочевидь, 
знову не зможе виконати план зі 
зменшення дефіциту.

Каталонія – багатий Східний 
регіон, на який припадає п’ята 
частина виробленої продукції, 
вважає, що їй потрібен фонд лік
відності. Не здатна пролонгувати 
борг або фінансувати бюджетний 
дефіцит на стійкому рівні на рин
ках, Каталонія просить допомоги 
якраз тоді, коли центральний 
уряд сам намагається назбирати 
коштів під доступні відсотки. 
Цей приклад може повторити 
понад третина регіонів Іспанії, на 
які загалом припадає близько 
40% бюджетних коштів.

Контроль над дефіцитом ре
гіональної влади – чи не най
сильніший головний біль для Іс
панії. Неспроможність регіонів 
контролювати свої бюджети за
вадила Мадридові досягти за
планованого зменшення дефі
циту до 6%, залишивши його на 
позначці 8,9%. Замість того щоби 
зменшити сукупний дефіцит до 
1,3% ВВП, як їм було наказано, 
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Рівень безробіття в 
Іспанії сягає 

25%, 

а в Італії  
він становить 

10%
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Ще одна слабка ланка єврозони
Багатостраждальні уряди в Мадриді та Римі воюють 
із заборгованістю регіонів

регіони збільшили його до 3,4%. 
Серед найсерйозніших порушни
ків була і Валенсія, дефіцит якої 
зріс із 3,87% регіонального ВВП 
до 4,5%. Борг Валенсії оціню
ється в 20% ВВП регіону (див. 
«Проблемні регіони»).

Деякі провінції вживають ра
дикальних заходів. Валенсія ого
лосила про наміри скоротити 
надмірно роздутий штат регіо
нальної телерадіокомпанії на три 
чверті (приблизно 1300 праців
ників). Каталонія схвалила вже 
п’ятий план заходів, спрямова
них на врегулювання дефіциту. 
Але Хуан Рубіо-Рамірес, член ре
гіональної філії аналітичного 
центру FEDEA, прогнозує, що 
цього року сукупне перевищення 
дефіциту регіонами сягне ще 2%.

Регіональній владі давно вже 
слід шануватися. Адміністрації 
всіх провінцій мали подати бю
джети суворої економії на затвер
дження уряду. За повідомлен
нями, принаймні вісім із них уже 
попереджені про те, що вони їх не 
дотримуються. Тим, хто заходить 
надто далеко, загрожує втор
гнення так званих людей у чор
ному – чиновників бюджетного 
міністерства, які візь  муть на себе 
функції контролю за регіональ
ними фінансами.

Короткотерміновий прогноз 
для Іспанії дуже депресивний. 
Уряд передбачає, що рецесія три
ватиме і в 2013-му зі скорочен
ням економіки наступного року 
на 0,5%. Навряд чи знизиться і 
рівень безробіття, що серед пра
цездатного населення вже сягнув 
25%. Схвалений нещодавно па
кет заходів жорсткої економії в 
€65 млрд, який спричинив ма
сові протести громадськості, не 
зміг переконати ринки в тому, 
що Іспанія нарешті бере свої фі
нанси під контроль.

Зменшення доходів і різкий 
стрибок дохідності облігацій – 
отруйна суміш. Уряд реформато
рів Рахоя, розпочавши втілювати 
програму заходів жорсткої еко
номії, відчайдушно шукає під
тримки по всій Європі. Кілька 
міністрів звернулися по допо
могу до Європейського централь
ного бан  ку (ЄЦБ). Після того як 
останній відмовився викупити іс

панські бонди, міністр закордон
них справ Хосе Мануель Гарсіа-
Маргайо затаврував його як «та
ємний» банк, який не докладає 
жодних зусиль, щоб загасити 
«пожежу державного боргу».

Як часто траплялося під час 
цієї кризи, Італія, здається, по
вторює шлях Іспанії. І в неї та
кож є проблеми з місцевою та ре
гіональною владою. Того тижня 
в центрі уваги опинилися дві 
основ  ні небезпеки, коли мери 
італійських міст улаштували де
монстрацію під стінами парла
менту в Римі, а центральний 
уряд вжив радикальних заходів, 
спрямованих проти загрузлої в 
боргах влади Сицилії. Перша 
проблема – те, що незабаром міс
цеві та провінційні адміністрації 
можуть звернутися до централь
ної влади, вимагаючи коштів на 
виконання своїх установлених 
законом обов’яз  ків. Представник 
місцевих рад Італії заявив, що 
десять муніципалітетів вже під 
загрозою банкрутства. Представ
ники від провінцій також попе
редили, що через брак фінансу
вання восени можуть не відкри
тися деякі школи. Цю заяву 
спростував міністр освіти з поза
партійного уряду Маріо Монті.

Друга, потенційно більша не
безпека є наслідком ризикованої 
фінансової ситуації на Сицилії. 
24 липня, після зустрічі з сици
лійським губернатором Рафаеле 
Ломбардо, прем’єр-мі  ністр Мон
 ті вжив заходів для відвернення 
цієї загрози. Було підтверджено, 
що наприкінці місяця Ломбардо 
піде у відставку, а Рим погодить 
план щодо приведення до ладу 
рахунків сицилійського уряду і 

Кардіологічна аритмія
Дохідність за державними облігаціями, випущеними 
на 10 років, %

2010 2011                       2012
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наведення порядків у місцевому 
самоврядуванні.

Сицилія – один із п’яти регіо
нів Італії (загалом їхня кількість 
сягає 20) з особливим статусом, 
що гарантує їм широку автономію. 
Її борги оцінюються в €5,3 млрд 
(хоча Ломбардо твердить, що це 
острову винні гроші, зокрема й 
Рим). А ще Сицилія має лиху славу 
завдяки марнотратству влади. 
Того місяця результати аудитор
ського звіту засвідчили, що її штат 
налічує майже 18 тис. службовців 
– уп’ятеро більше, ніж працює в 
регіональній адміністрації Лом
бардії, де проживає вдвічі більше 
населення. Штат губернатора 
ширший, ніж у прем’єр-міністра 
Великої Британії. 

Ще невідомо, скільки готівки 
доведеться влити в Сицилію Ри 
му. Ломбардо заявив, що невдовзі 
очікує отримати трансфери на со
тні мільйонів євро. Але скільки 
вже виділено на потреби острова, 
наразі не з’ясовано.

Чи є ще інші Сицилії, які че
кають фінансової допомоги? 
Маттео Каролі з Міжнародного 
вільного університету соціаль
них досліджень (LUISS) у Римі 
зазначає, що центральний уряд 
запровадив драконівські санкції, 
щоби змусити регіональну владу 
збалансувати свій бюджет. Але, 
додає він, «на ці процеси потрі
бен час». Схоже, минулого 
тижня часу в Південній Європі 
страшенно бракувало. 

0            5           10         15          20         25     

За даними El País

Проблемні регіони
Заборгованість окремих регіонів Іспан�,  
% регіонального ВВП, 2012 рік

Каталонія

Валенсія

Кастилія – Ла-Манча

Балеарські острови

Наварра

Ґалісія

Ла-Ріоха

Екстремадура

Арагон

Мурсія

№ 31 (248) 3 – 9.08.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|31

Єврокриза|СвіТ



На маргінесах 
демократичної  

Європи
У цьогорічному звіті 
Freedom House «На-
ції на перехідному 
етапі» Румунія за-

ймає останню, най-
нижчу сходинку се-
ред країн ЄС за по-
казниками розви-

тку демократії 

РУМУНСьКий ПОЛІТиКУМ 
СХиЛьНий ЗВОДиТи 
РАХУНКи ОДНЕ З ОДНиМ 
ПІСЛЯ ПЕРЕМОГи В 
ПОЛІТиЧНІй БОРОТьБІ  

Імпічмент по-дакійськи
Траян Бесеску вистояв у другому за свою кар’єру референдумі про 
імпічмент. Та питання про легітимність румунського президента 
залишається відкритим

Т
раян Бесеску є чи не єди
ним європейським главою 
держави, який має досвід 
дворазового проходження 

процедури імпічменту шляхом 
всенародного референдуму, але 
він все ще тримає владний 
штурвал. Його литовському ко
лезі Роландасу Паксасу 2004 
року пощастило менше: з пер
шої спроби його усунув Сенат 
країни за потрійне порушення 
Конституції і президентської 
присяги. Представники румун
ського Соціально-ліберального 
союзу під орудою скандально ві
домого справою про плагіат 
прем’єра Віктора Понти звину
ватили очільника країни у бло
куванні роботи уряду, посла
бленні демократії, а також у не
дотриманні принципів розпо
ділу владних повноважень, не
залежності судочинства та обме
женні прав і свобод громадян. У 
голосуванні, яке відбулося 29 
липня, взяло участь близько 
46% населення, що має виборчі 
права. Оскільки це менш як по
ловина всього румунського елек
торату, результати референдуму 
було визнано недійсними. На 
думку самого Бесеску, це озна
чає, що «полум’я демократії в 
Румунії горить надалі, а спроба 
державного перевороту зазнала 
невдачі». Та показово, що поміж 
тих, хто таки прийшов на діль
ниці, 87% (близько 7 млн) про
голосували за імпічмент Бе
сеску, популярність якого стрім
 ко знижується через низку непо
пулярних заходів жорсткої еко
номії, запропонованої кредито
рами країни в ЄС.

БиТВА ПАРТІй
Медіа, що висвітлюють тему 
проваленого референдуму в Ру
мунії, доволі часто показують 
картину мало не особистісного 
протистояння гаранта і прем’єр-
міністра Віктора Понти. Та за 
кожним із них стоїть потужна 
політична партія, яка не відмо

вилася б зосередити у своїх ру
ках усю повноту законодавчої та 
виконавчої вла  ди. Власне, істо
рія незалежної Румунії після 
1989 року є історією антагонізму 
двох голов  них сил: лівоцентрич
ної Соціал-демокра  тичної партії 
(СДП) і правоцентричної Де  - 
мо  кратично-лібераль  ної партії 
(ДЛП), які то одна, то інша за 
допомогою третьої найбільшої 
політсили – Національної лібе
ральної партії – формували 
владну більшість у парламенті.

У нещодавньому інтерв’ю для 
Euronews Віктор Понта, який обі
ймає посаду прем’єра з травня 
цього року, заявив, що «Румунія 
перебуває посередині політич
ного конфлікту, оскіль  ки не має 
традиції ведення діалогу між по
літичними силами». Здається, 

слово «діалог» не є адекватним 
відповідником для практики 
тамтешнього політикуму зво
дити рахунки одне з одним після 
перемоги в політичній боротьбі. 

У 2004 році, коли Траян Бе
сеску в другому турі президент
ських перегонів випередив свого 
опонента, члена СДП Адріана 
Нестасе, який очолював уряд, 
останнього звинуватили в ко
рупційних діяннях із повер
нення собі витрачених на не
вдалу виборчу кампанію грошей 
і цьогоріч засудили до двох ро
ків позбавлення волі. Ще один 
гучний корупційний скандал, до 
якого безпосередньо була при
четна міністр з євроінтеграції в 
уряді Нестасе Хільдегард Пувак, 
полягав у викритті схеми, за 
якою остання надавала неза
конні преференції в доступі ком

паніям, що належали її синові та 
чоловіку, до €150 тис., виділе
них ЄС у межах реалізації освіт
ньої програми. Парламентсь -
кими силами, що вимагали її 
усунення з посади та початку 
розслідування цього випадку, 
були правоцентристи, які зго
дом утворили очолювану Трая
ном Бесеску Демо  кратично-
ліберальну партію. 

Цілком імовірно, що ниніш-
 ня агресивна поведінка соціал-
демократа Віктора Понти про
диктована бажанням політич
ного реваншу та схилення ша
льок владних терезів у бік своєї 
політичної сили. Такий шанс у 
нього з’явився на початку цього 
року після відставки однопар
тійця теперішнього очільника 
Румунії прем’єр-міністра Еміля 
Бока, непопулярного поміж ру
мунів через уведені ним заходи 
жорсткої економії. 

Президентське крісло Бе -
сес    ку захиталося вдруге тоді, 
коли у квітні 2012-го за від
ставку його ставленика на по
саду глави уряду Міхая Унгу
ряну проголосували 235 депута
тів, зокрема представники не 
лише СДП, а й пропрезидент
ської ДЛП, ліберальна частина 
якої приєдналася до опозиції. 
Це дало змогу колишнім опози
ціонерам утворити нову парла
ментську більшість – Соціа -
льно-ліберальний союз. 

Йдеться про нову потужну по
літсилу, що має на меті пере
могти на виборах до законодав
чого органу в жовтні цього року 
та зосередити у своїх руках біль
шість механізмів, які дали б змогу 
представникові СДП перемогти 
на президентських виборах після 
закінчення каденції Бесеску 2014 
року або в разі його можливого 
усунення з посади, від якого він 
аж ніяк не убезпечений у майбут
ньому, хоча Віктор Понта пу
блічно обіцяв не ініціювати но
вого плебісциту. Єдине, завдяки 
чому чинний румунський глава 

Автор: 
Ганна Трегуб
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ГРА НА 
ПУБЛІКУ. 
За 
лаштунками 
політичної 
конфронтації 
у Румунії 
між правим 
президентом 
Траяном 
Бесеску 
(праворуч) 
та лівим 
прем’єром 
Віктором 
Понту 
(ліворуч) 
лежать спільні 
фінансові 
інтереси їхніх 
сімей 

може стабілізувати владні пози
ції своєї партії, – спробувати по
вернути їй становище парламент
ської більшості, що неможливо 
без альянсу з Національно-
лібера  льною партією, яка вкотре 
за принципом флюгера поверну
лася в бік найсильнішого у полі
тичній боротьбі – тамтешніх 
соціал-демо  кратів.

БОРОТьБА ТРиВАТиМЕ?
На центральній площі Буха
реста, що була осередком анти
комуністичної революції 1989 
року, очікуючи результатів ре
ферендуму, зібралися проти
вники нинішнього президента. 
Демонстранти принесли з собою 
один із символів тодішньої рево
люції – румунський прапор із 
вирізаним колом. За часів Чау
шеску в його центрі був герб со
ціалістичної республіки. Та на
скільки правомірно порівню
вати Траяна Бесеску з повале
ним і страченим наприкінці 
1980-х Ніколає Чаушеску? 

Хоча нинішньому главі дер
жави його політичні опоненти за
кидають порушення норм Кон
ституції, але саме дії Віктора Пон-
 ти світова преса й аналітики при

рівнюють до спроб його угорсь-   
кого колеги Віктора Орба  на вста
новити квазіавторитарний режим 
путінського зразка в сусідній 
Угорщині. Швидкість і методи, з 
якими Понта намагався усунути 
Траяна Бесеску від влади, викли
кали несхвалення світової спіль
ноти. Представники ЄС, Держ
депу США, Венеціанської комісії 
засудили дії владної коаліції. По
літики Європейського Союзу і 
далі критикують прем’єра за на
ступ на правову державу в Руму
нії. Окрім намагання усунути пре
зидента він раніше вже домігся 
відставки керівників обох палат 
парламенту й призначення на ці 
посади своїх людей. А також по
збувся омбудсмена і погрожував 
змінити суддів Конституційного 
суду, щоб той не зміг скасувати 
парламентське рішення про ого
лошення референдуму стосовно 
імпічменту Бесеску. «Такі речі хо
вають верховенство пра  ва в дер
жаві», – заявив речник німець
кого уряду Штеффен Зайберт. 

Офіційний Брюссель також 
різко розкритикував наміри 
уряду скасувати 50-відсотковий 
кворум на референдумі про ім
пічмент. Депутат Європарламен-

 ту від Німеччини Ельмар Брок 
назвав нинішню ситуацію в Ру
мунії державним переворотом. 
«Це справді державний перево
рот. Я ще ніколи не бачив нічого 
подібного в країні, яка називає 
себе демократичною», – сказав 
голова комітету Європарламенту 
із закордонних справ в інтерв’ю 
Deutschlandfunk. 

Траян Бесеску напередодні 
референдуму висловив споді
вання: «...румуни, подобається їм 
це чи ні, у період кризи, попри 
всі негаразди, спричинені захо
дами заощадження, які я підтри
мую, вибиратимуть не між ра
дістю й горем, а мету: щоб ми 
були країною ЄС, а не країною, 
що належить групі політиків і 
бізнесменів, які мають проблеми 
із законом і хочуть узяти державу 
та її правову систему під свій 
контроль». Нинішнє питання 
про легітимність влади прези
дента, який не може не зважати 
на волевиявлення 7 млн грома
дян, ймовірно, завдасть чимало 
клопоту Румунії, що потерпає від 
економічної кризи, але ніяк не 
здатне вирішити, до якого полі
тичного курсу вона тяжітиме в 
майбутньому. 
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Витіснити лікаря
Терапевтам у центрі системи охорони здоров’я дедалі важче 
витримувати тиск нових технологій

У кабінеті без вікон на ти
хій вулиці в передмісті 
Бостона Фреймінгемі Боб 
Ґаудсвард і його колеги 

намагаються вирішити найза
плутанішу проблему охорони 
здоров’я: як ефективно піклува
тися про дедалі старіше (а отже, 
й хворіше) населення. Стіни об
клеєні фотографіями типових 
пацієнтів: то чоловік, який лише 
зрідка береться за фізичні 
вправи, то жінка з букетом хро
нічних недуг. На великих арку
шах – графіки, що відображають 
шлях кожного підопічного від 
лікарняного ліжка до хатнього 
затишку. На схемах розбіга
ються різнокольорові лінії, які 
показують усі потенційні про
блеми і те, як їх слід вирішувати. 
Щоб прокласти на карті всі ці 
доріжки до здоров’я, команді Ґа
удсварда довелось опитати чи
мало пацієнтів і медсестер.

Але цей «військовий штаб» 
розташовано не в лікарні. Він 
належить нідерландському ви
робникові електроніки – компа
нії Philips. Ґаудсвард, який у ній 
керує відділом інноваційних 
розробок для спостереження в 
хатніх умовах, не має медичної 
освіти. Його фах – споживачі.

Останні півтора століття стали 
золотим віком для лікарів. Багато 
в чому їхня робота залишається 
незмінною впродовж тисячоліть: 
оглянути хворого, поставити діа
гноз і спробувати вилікувати. 
Проте від другої половини ХІХ 
століття вони піднялися на новий 
щабель. Виникнення медичних 
асоціацій і шкіл допомогло відо
кремити їх від шарлатанів. Ліцен
зії та суворе законодавство освя
тили їхній статус. Із розвитком 
науки, технологій і техніки ме
дики стали більш фаховими, 
змог  ли проводити послідовнішу 
діагностику, ефективно лікувати 
й давати поради щодо охорони 
здоров’я населення (наприклад, 

гігієни та щеплень), що й вияви
лося дієвим.

Це окупилося. В розвинутих 
країнах (за винятком США) лі
карі загального профілю мають 
приблизно вдвічі вищий дохід, 
ніж середньостатистичний пра
цівник, твердить консалтингова 
агенція McKinsey. Медики-спе 
ціалісти в Америці заробляють 
удесятеро більше від середньо
статистичного окладу по країні. 
Їхній диплом – загальновизна
ний символ престижу.

Оскільки у ХХІ столітті попит 
на медичні послуги різко зросте, 
лікарська зірка буде все ще на 
підйомі. До 2030 року 22% людей 
у «клубі розвинених країн» ОЕСР 
(Організації економічного спів
робітництва і розвитку) подола
ють бар’єр у 65 років. Це майже 
вдвічі більше, ніж у 1990-му. Че
рез шість років їх наздожене Ки
тай. Близько половини дорослих 
американців уже мають ту чи 
ту хронічну хворобу, як-то діабет 
чи підвищений артеріальний 
тиск. Світ багатшає, і хвороби за
можних поширюються далі й 
далі. В нетрях Калькутти інфек
ційні захворювання забирають 
життя дітей, тоді як для людей 
середнього віку найпоширеніші 
вбивці – серцеві хвороби й рак. 
Торік ООН провела зустріч на 
найвищому рів  ні з питань 
охорони здоров’я (лише 
вдруге за всю історію), на 
якій прозвучало попе 
редження про зростання 
смертності від хроніч
них захворювань у 
всьому світі.

Але навряд чи 
лікарі зможуть за
довольнити та
кий мас  штаб 
ний попит на 
м е д п о с л у г и , 
як це робили 
їхні поперед 
ники в мину
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Витіснити лікаря
Терапевтам у центрі системи охорони здоров’я дедалі важче 
витримувати тиск нових технологій

лому столітті. З одного боку, 
для вирішення проблем ХХІ 
століття підходами із ХХ-го 
знадобилася б неймовірна кіль
кість фахівців. Із другого – ліку
вання хронічних захворювань – 
це не те, що найкраще вдається 
медикам. Через обидві ці при
чини лікарі, очевидно, будуть 
витіснені на периферію охо
рони здоров’я. Подекуди цей 
процес уже розпочався.

ЛАТАННЯ ДІРОК
Більшість країн потерпають від 
простої диспропорції: попит на 
медичні послуги зростає швид  ше, 
ніж кількість лікарів. Ця про
блема найгостріша в країнах, що 
розвиваються, хоча багаті дер
жави від неї також не застрахо
вані. Сумнозвісна неефективність 
охорони здоров’я теж не допома
гає вирішенню проблеми. Якщо 
загалом по Америці продуктив
ність праці за останні два десяти
ліття зростала на 1,8% за рік, то в 
даній сфері цей показник щороку 
падав на 0,6%. Про це свідчать 
дані Роберта Кочера з Інституту 
Брукінґса й Нікгіла Сані (доне
давна  – з Гарвардського універ
ситету). Але саме в бідних країнах 
інтерес до альтернативних мето
дів підготовки лікарів (і альтерна
тив останнім) стимулював най
більше інновацій.

Один зі способів підвищити 
ефективність роботи лікарів – це 

визначити коло їхніх функ  цій. В 
Індії створили одну з найціка

віших у світі моделей у 
цьому плані, твердить Ні

колаус Ген  ке з між    на -
род  ної кон  сал    тин  го -
вої компанії McKin -
sey, який займаєть  - 
ся сектором охо  ро-   
  ни здо  ров’я. У 
Бри    танії на кож    ні 
10 тис. пацієнтів 
припадає 27,4 
лі  каря. В Індії – 
тіль  ки шість. 
Маю  чи такий 
низь  кий рі
вень за  без -
печен    ня на
селення ме
д и ч н и м и 
пра    цівника-
 ми, країна 
змі  нює схему 

їхньої роботи.
К о р е с п о н 

дент The Eco  nomist 
нещодавно спостері

гав, як Деві Шетті, головний лі
кар шпиталю «Нараяна Грудая
лая» в місті Бангалорі, обережно 
робив надрізи на жовтуватому 
серці й витягував згустки, схожі 
на крихітних восьминогів. Це ба
чилося дуже складним. Деякі 
інші операції в його центрі справ
ляють враження простіших; 
власне, такими вони і є. Мета 
доктора Шетті – проводити яко
мога більше хірургічних опера
цій без шкоди для якості. Для 
цього він стежить, щоб його хі
рурги виконували лише най
складніші процедури; армія ін
ших медиків робить решту. Як 
наслідок – операції обходяться 
менш ніж у $2 тис. кожна. Це 
приблизно одна п’ят  надцята вар
тості такої процедури в Америці.

Цей прийом запозичили й в 
інших сферах охорони здоров’я. 
Мережа індійських жіночих ліка
рень LifeSpring («Джерело жит-
 тя») різко знизила вартість поло
гів, залучивши на допомогу ліка
рям акушерок, послуги яких де
шевші. Ціна – приблизно вшес
теро менша, ніж у приватній клі
ніці. Філії офтальмологічної лі
карні Aravind Eye Care викону
ють приблизно 350 тис. операцій 
за рік. Операційні обладнані 
принаймні двома столами, тож 
хірурги можуть переходити від 
одного пацієнта до наступного. 
Найважливіше – за кожним лі
карем закріплено шість «офталь
мологічних техніків» – молодих 
жінок, набраних і підготовлених 
шпиталем Aravind, які викону
ють безліч завдань, що не вима
гають кваліфікації хірурга.

Інші проблеми підказали 
інші рішення, а технології замі
нюють відсутній персонал. Фонд 
Білла і Мелінди Ґейтс спонсорує 
програму, в межах якої мобільні 
телефони служать для передачі 
порад і нагадувань вагітним 
жінкам у Гані. У грудні він разом 
із неприбутковою організацією 
Grand Challenges Canada оголо
сив про виділення грантів на 
$32 млн для створення нових 
мобільних інструментів, які ма
ють допомагати медикам діаг -
ностувати різноманітні захворю
вання. У Мексиці за потреби па
цієнт набирає номер «те  ле  фон-   
но-медичної» служби Me  dicall 
Home. Якщо йому необхідна те
рапія, звідти можуть прислати 
лікаря. Але приблизно на дві 
третини запитань громадяни 
дістають телефонну консульта
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цію фахівця (часто – недавнього 
випускника).

Ці програми набувають 
масштабу. Medicall Home роз
гортає послуги в Колумбії, а до 
кінця року планує працювати 
ще й у Перу. Aravind поширює 
свою модель підготовки персо
налу приблизно в 30 країнах, що 
розвиваються. Доктор Шетті 
вже має 14 лікарень в Індії. За 
наступні сім років планує додати 
ще 30 тис. ліжкомісць у великих 
медичних комплексах і менших 
медзакладах своєї країни, а та
кож побудувати шпиталь на 
Кайманових островах.

Технології роблять можли
вою не лише дистанційну діаг -
ностику, а й дистанційну хірур
гію. 2001 року лікарі із Нью-
Йорка скористалися інструмен  - 
    тами-роботами з керуванням на 
відстані, щоб видалити жовчний 
міхур одній відважній мешканці 
Страсбурга. Роботи дають ліка
рям змогу проводити точніші 
маніпуляції і бути практично 
всюдисущими, а розрізи, які 
вони виконують, акуратніші за 
зроблені людськими руками. 
Поки що вони радше допомага
ють хірургам, аніж замінюють 
їх, але це згодом може зміни
тися. Бойовими безпілотними 
літальними апаратами спочатку 
керували офіцери, які пройшли 
дорогий курс відповідної підго

товки. А нині на кнопки тис-   
нуть військовослужбовці ниж
чих рангів, яким довелося вчи
тися набагато менше.

КОМАНДНА РОБОТА
Утім, менш примітні технології 
можуть радикально змінити ста
новище, скоротивши кількість 

надзвичайних ситуацій, коли 
доходить до лікарського втру
чання. Марта Петтіт працює над 
програмою допомоги під час 
хронічних захворювань, яку роз
робляє медцентр Montefiore, 
найбільший лікарняний комп
лекс у нью-йоркському районі 
Бронкс. Вона й ціла бригада ін
ших «медичних координаторів» 
стежать за потоком даних, що 
надходять із пристроїв, установ
лених у домівках пацієнтів, 
як-от Health Buddy («Друг 
здоров’я»), що його виготовляє 
німецька компанія Bosch. Що
дня цей апарат запитує хворого 
про симптоми. Якщо в діабетика 
підскакує рівень цукру в крові 
або пацієнт із застійною серце
вою недостатністю раптом на

брав вагу, Петтіт телефонує до 
нього і, за потреби, повідомляє 
медсестру.

Інші завдання простіші, але 
не менш важливі. У лікарні 
Montefiore якось зауважили, що 
одна старенька не ходить до лі
каря, боячись перетинати ву
лицю Ґранд-Конкурс, де завжди 
великий рух. Тож у Montefiore 
знайшли для неї нового лікаря, 
по той самий бік вулиці. Разом 
такі заходи змінюють картину. 
Від 2006 до 2010 року відвіду
вання діабетиками лікарні по
рідшали на 30%, а їхні витрати 
скоротилися на 12%.

Такі програми ставатимуть 
дедалі складнішими з розвит -
ком моніторів. Пацієнтам нині 
набагато більше подобається 
стежити за станом свого здо -
ров’я самостійно, в себе вдома, 
за допомогою купленого в 
інтернет-крам  ницях обладнан-
 ня. Виробники останнього вба
чають у цьому величезний по
тенціал для росту й поширення 
такої тенденції. Phi  lips, General 
Electric (GE) та інші нарощують 
інвестиції в медичне обслугову
вання в хатніх умовах і розши
рюють ринки, на яких продають 
уже наявні продукти (Philips на
магається обійти Японію у ви
робництві детекторів ста  ну 
здоров’я для людей літнього 
віку). Гуру-конструктори від Ge -

Час відкласти неминуче
Імовірність смерті від незаразного захворювання у віці від 30 до 70 років, 2008 рік, %

понад 35% 25–35% 20–24% 15–19% менш ніж 15% немає даних
За данними ВООЗ

СьОГОДНІ ПОПиТ НА 
МЕДиЧНІ ПОСЛУГи ЗРОСТАЄ 
ШВиДШЕ, НІж КІЛьКІСТь 
ЛІКАРІВ
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Незадоволений попит
Лікарів на 10 тис. населення,
2010 рік або пізніше
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neral Electric обіцяють, що неза
баром загальний стан здо  ров’я 
пацієнта можна буде виміряти 
так само легко, як і температуру.

Такі технології давно вже 
обіцяли золоті гори; нарешті 
обіцянки почали виконуватися. 
У Британії завершилося най
більше у світі випробовування 
дистанційних медичних техно
логій, серед яких були й роз
робки від Philips. У дослідженні 
взяли участь 6 тис. пацієнтів із 
хронічними захворюваннями. 
Згідно з попередніми результа
тами тамтешнього департаменту 
охорони здоров’я, оприлюдне
ними в грудні 2011 року, кіль
кість звернень по невідкладну 
допомогу зменшилася на 20%, а 
смертність – на 45%.

ПОСТАВиТи ХВОРОГО 
НА НОГи
Зміна системи охорони здоро  в’я – 
справа довга й нелегка. Реформа
торам заважають медичні лобі, 
нервові пацієнти й купа законів та 
правил стосовно того, що, де, як і 
кому можна робити. Але рух є, зо
крема в нижніх шарах ринку 
праці. Індійське Міністерство охо
рони здоров’я запропонувало 
ввести новий навчальний курс 
тривалістю в три з половиною 
роки, який дасть змогу випускни
кам надавати основну необхідну 
медичну допомогу в сільській міс
цевості. Доктор Шетті вважає, що 
лікарням буде корисне запро -
ваджен  ня ширшого спектру на
вчальних програм. Таким чином 
вдасться забезпечити більш ква
ліфікований персонал.

Працівники з набагато ниж
чим рівнем підготовки, порів
няно з лікарями, все одно мо
жуть бути надзвичайно ефек

тивними. За даними Джеймса 
Колі з Університету Джорджа 
Вашингтона, асистенти терапев
тів у США можуть виконувати 
приблизно 85% роботи лікаря. 
Пілотна програма підготовки 
сільських медиків у Індії, яку 
хоче широко запровадити Міні -
стерство охорони здоров’я, пока
зала, що працівники прекрасно 
дають собі раду з діагностикою 
основних захворювань і можуть 
виписувати відповідне ліку
вання. У деяких районах краще 
задіювати молодший медичний 

персонал. Огляд досліджень ро
боти останнього в Британії, Пів
денній Африці, Америці, Японії, 
Ізраїлі та Австралії, опублікова
ний у науковому профільному 
журналі British Medical Journal, 
свідчить, що пацієнти, яких лі
кували медсестри, були більш 
задоволені результатами й мали 
такий самий стан здоров’я, як і 
підопічні дипломованих лікарів.

Та самого лише збільшення 
армії молодшого медперсоналу 
недостатньо. Америка перебуває 
на передових позиціях у світі за 
розвитком ролі молодших ме
дичних сестер і асистентів лі -
карів-терапевтів. Швидко біль
шає там іще й інших медпраців
ників із нижчим кваліфікацій
ним рівнем підготовки. Від 2010 
до 2020 року очікується зрос
тання чисельності фахівців з 
ультразвукової медичної діа
гностики на 44%. Про це свід
чать дані Бюро трудової статис
тики США. Але продуктивність 
усе ще падає. Схоже, причини 
криються в тому, що темпи 
впровадження нових методів ро
боти відстають від методів 
управління медперсоналом, які 
все ще перебувають у віданні лі
карів.

Влада медиків спирається 
швидше на професійному авто
ритеті, а не на менеджерські 
якості, яких не враховували під 
час їхньої підготовки чи при
йому на роботу. Але вони хотіли 
б її зберегти. Конфедерація ме
дичних асоціацій Азії та Океанії, 
регіональне об’єднання лікар
ських груп впливу, хоче обме -
жити «обмін повноважень» са

мими лише надзвичайними си
туаціями. Медичне лобі Японії 
різко виступило проти самостій
ної практики молодших медич
них сестер. В Індії пропозиція 
нарощення кадрів молодшого 
медперсоналу в сільській місце
вості наткнулася на різке не
сприйняття з боку медичного іс
теблішменту, і законопроекту 
про запровадження підготовки 
сільських медиків, яка тривала б 
три з половиною роки, так і не 
було прийнято.

У 2010-му авторитетний аме
риканський Інститут медицини 
(IOM) закликав медсестер віді
гравати більшу роль у наданні 
первинної медичної допомоги. 
Окрім інших перешкод, їм стра
шенно заважають бар’єри між 
різними штатами. Але для за
провадженя будь-яких змін спо
чатку потрібно вплинути на лі
карів. Американська медична 
асоціація, головне їхнє лобі, зу
стріла звіт ІОМ прихованим роз
дратуванням. «Сестри мило
сердя – важлива частина медич
ної команди, але освіти й підго
товки нічим не замінити», – мо
виться в заяві групи.

Лікарів меншає і меншає, а 
вартість медичних послуг усе 
зростає. Тож чимдалі більше сис
тем шукають способів запрова
дити якісь інноваційні підходи, а 
їхні успіхи стають відомі щодень 
ширшим колам суспільства. Про
грами на зразок лікарні 
Montefiore вже стають моделлю 
збереження здоров’я пацієнтів. У 
грудні Департамент охорони 
здоров’я США обрав цей мед
центр для проведення пілотного 
проекту з покращення медич
ного обслуговування і зниження 
затрат для літніх хворих.

Усе це повинно давати під
стави для радості. Ресурси по
троху зазнають перерозподілу. 
Медсестри та інші галузеві пра
цівники зможуть краще засто
сувати набуті ними професійні 
вміння. Техніка стане допома
гати медицині так, як раніше й 
не мріяли. Тим часом лікарі 
скеровуватимуть свої знання на 
вирішення складних завдань, 
вартих їхньої високої кваліфіка
ції. Тому вони можуть утратити 
частину своїх колишніх пози
цій. Але пацієнти лише вигра
ють, це точно. 

ТЕХНІКА СТАНЕ ДОПОМАГАТи 
МЕДиЦиНІ ТАК,  
ЯК ПРО ЦЕ РАНІШЕ І МРІЯТи 
НЕ МОГЛи

Забезпеченість  
лікарями в Україні 

становить  

27 
на 10 тис.  

населення
За даними МОЗ 

України за 2011 рік  
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Викрадачі лісу
Чиновники на розподілі земель лісфонду й браконьєрській вирубці 
заробляють шалені статки. Під суд ідуть прості лісники

C
истематично органи про
куратури виявляють но
вих нечистих на руку лісо
господарників. Лісничий 

не провів перевірки, майстер не 
належно виконав обов’язки, 
службовець лісової охорони не 
вжив заходів – таким уже ні
кого не здивуєш. Когось звіль
нили, на його місце прийшов 
інший – рубки тривають. І так 
щороку. Це й не дивно: керів
ництво лісгоспів та управлінь 
зазвичай у тіні. Тиждень на 
прикладі Львівщини дослідив, 
як винищують українські зелені 
простори.

НЕВЛОВиМІ
У деяких районах області ця га
лузь приносить найбільший 
прибуток і є основною для еко
номіки. І саме тут «пасуться» 
браконьєри відповідного про
філю. Приміром, в одному з під
розділів ДП «Старосамбірське 
лісомисливське господарство» 
незаконно вирубано 79 дерев 
породи ялиця, сосна, ялина та 
граб. Загалом 71 м3 на понад 224 
тис. грн. На думку прокурорів, 
це результат «роботи» тутеш
нього лісника, який «не прово
див перевірки стану охорони 
лісу в закріплених кварталах, не 
вживав заходів до поперед
ження та припинення незакон
них рубок, не складав актів про 
вчинення лісопорушень, не ви
являв та не притягав винних 
осіб до адміністративної відпові
дальності».

11 травня цього року проти 
названого працівника порушили 
кримінальну справу. Зрозуміло, 
він не відшкодує завданих дер
жаві збитків. А ті, хто власне ру
бав і продавав, пройдуть у справі 
як невідомі особи. І робитимуть 
своє далі. За 2012 рік це вже чет
вертий такий випадок у Старо
самбірському районі.

Нищать насадження не 
лише там. У ДП «Золочівський 
лісгосп» не дорахувалися 295 м3 
деревини. Очевидно, діяла орга

нізована група з налагодженими 
каналами збуту. Нарубали на 
700 тис. грн. Утім, на лаві під
судних опиниться лише один 
працівник лісової охорони. 14 
травня проти нього порушили 
карну справу. Як повідомили 
Тижню в прокуратурі Львів
ської області, цей чоловік «знав, 
що у ввіреній йому під охорону 
дільниці наявні незаконні рубки 
дерев, проте не повідомляв ке
рівництва й не вживав жодних 
заходів для їх припинення». 
Тобто й винного знайшли, й по
садовців вивели з-під удару.

Та не варто робити з рядових 
лісничих жертв обставин і за
ручників ситуації. До прикладу, 
на території того ж таки ДП «Зо
лочівський лісгосп» один із них 
самочинно відправив під сокиру 
18 буків без лісорубного квитка. 
Їх постинали не  законно, на суму 
понад 80 тис. грн. Утім, складно 
повірити, що зловмисник діяв 

без відома начальства. При -
тягнен  ня не керівників, а рядо
вих лісників до відповідальнос  - 
ті своєю чергою виливається  
в другу серйозну проблему. 
Йдеться про відшкодування 
збитків. І це добре знають пра
воохоронці. Як зазначив проку
рор області Олег Василенко, 
«торік у лісах Львівщини неза
конно зрубано 8,315 тис. м3 дере
вини, збитки, зав  дані лісопору
шеннями перевищили 19 млн 
грн, проте відшкодовано з них 
лише 343 тис. грн».

Основні місця винищувань – 
у Старосамбірському, Сколів
ському, Турківському та Яворів
ському районах. «Лише в межах 
лісокористувань Старосамбірсь -
кого – вчинено самовільну рубку 
близько 5 тис. м3 деревини, 
збитки сягають 9 млн грн, – за
значив Василенко. – При цьому 
лісовою охороною підприємств 
у 98% скоєння самовільних ру

Автор: 
Тарас 

Зозулінський

38|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 31 (248) 3 – 9.08.2012

СУСпілЬСТво|корупЦія



Торік у лісах Львів-
щини незаконно 

зрубано

8,315
тис. м3 

деревини, збитки, 
завдані  

лісопорушеннями  
перевищили

19
млн грн,  

проте відшкодо-
вано з них лише

343
тис. грн

бок порушників не виявлено 
взагалі».

Отже, браконьєрів лісу фак
тично не шукають.

ТРОХи КРиМІНАЛУ
А тим часом органи самовряду
вання роздають мисливські угід-
 дя. Незаконно. Порушення мож-
 на умовно поділити на дві групи. 
Перша – коли місцеві ради вза
галі приймають такі рішення, не 
маючи відповідного права, адже 
насправді це компетенція облас
них. Але ж князькам закон не 
писаний. Зокрема, в Золочів
ському районі винесено аж 11 
ухвал на користь двох фірм. За
галом по області – 46.

Друга група – надання мис
ливських угідь, які взагалі не 
перебувають у користуванні чи 
власності місцевої громади. 
Окрему групу незаконних дій 
виявили прокурорські пере
вірки на території Бродів
ського, Буського, Пустомитів
ського й Турківського районів. 
Тут органи місцевого самовря
дування приймали рішення, в 
яких відсутні дані про те, кому 
надано погодження на корис
тування мисливськими угід
дями, їх площу й розташу
вання. Загалом зафіксовано 18 
таких фактів. Подекуди у схе
мах присутні речі, які інакше, 

ніж криміналом, назвати важ-
 ко. Однак правоохоронці чо
мусь так не вважають.

Наприклад, неподалік Льво-
 ва є село Грибовичі. У стінах ту
тешньої сільської ради розпоря
дилися Брюховицьким лісом. 
Не якимись хворими деревами, 
а лісом першої категорії – рек -
реаційно-оздоровчого та кліма
тологічного призначення. Кіль-
 ка років тому сільська рада на
дала 32 га лісопаркової зони ко
оперативу «Ремонт» для жит-   
лово-дачного будівництва. Але 
є питання: як ті угіддя пере
йшли самим Грибовичам? Спо
чатку здається, що усе законно. 
Тамтешня сільрада на прохання 
згаданого підприємства зверта
ється в обласне управління лі
сового господарства й клопо
четься про те, щоб передати їй 
лісопарк. 

Та, як виявилося згодом, про 
згадане звернення до обласного 
управління лісогосподарства де
путати сільради не знали й за 
нього не голосували. Після три
валих судових баталій лісопарк 
було відстояно. Та лише на пер
ший погляд. Згодом ділки по
клали око на 328 га лісопарко
вої зони, до якої, крім згаданих 
32 га Брюховицького лісу, вхо
дять угіддя в Трускавецькій ку
рортній зоні та Сколівському 
районі. Оперували у Грибовичах 
ухвалою Львівської обласної 
ради, буцімто прийнятою ще в 
1990-х. Згідно з нею, 328 га 
землі було вилучено з Держліс
фонду й передано в реєстр за
пасу Грибовицькій сільраді. Усе 
нічого б, та ця ухвала львівських 
обласних депутатів виявилася 
підробною. Дві експертизи під
твердили фальсифікацію. І ще у 
2009 році Господарський суд 
Львівської області визнав не
чинною частину документа, де 
йшлося про 328 га.

ЯК ПРАЦюЄ МОДЕЛь
Два найгучніші скандали з лі
сами на Львівщині розглядають 
у судах уже багато років. І хоча 
встановлено протизаконні дії, 
кримінальних справ проти депу
татів чи голів рад не порушено. І 
справді – це ж не прості лісники. 
І йдеться не про кілька дерев – 
на кону чималі площі лісів цін
ної першої категорії.

Це добре знають депутати се
лищної ради Брюховичів, що 
біля Львова, та її екс-голова пан 

Сало. Рішенням сесії було від
дано близько 19 га лісопаркової 
зони двом фірмам – «Будди
зайн» і «Новобуддизайн». Для 
годиться в рішенні прописали, 
що територію виділяють під 
спортивно-оздоровчі споруди та 
будинки для персоналу. Але ж як 
з’ясовується згодом – ніяким 
спортом і не пахне. Зате виявля
ється, що землю рекреаційної 
зони розкреслили більш як на 
сотню ділянок під будівництво. 

Фірми уклали договори суб-
оренди з фізичними особами. І 
коли всі суди аж до Верховного 
та Вищого адміністративного, 
встановивши порушення зако
нів, повернули лісопарк у влас
ність громади, було зроблено 
хід конем. 

Суборендарі почали зверта
тися з позовами до судів у Му
качеве Закарпатської області. 
Мовляв, ми добросовісні набу
вачі, нічого не знаємо, що там 
той «Буддизайн» та «Новобуд
дизайн» робили. Тамтешні суди 
одностайно розглядають справи 
на користь позивачів. І зобо -
в’язують Брюховицьку селищну 
ради таки збути двом тим фір
мам ділянки з лісами. Що
правда, менше – близько 9 га. 
Потім лісопарк перепродують 
іншим компаніям. «Будди
зайн» і «Новобуддизайн» лікві
довують. І земля опиняється 
вже у «третіх набувачів». 
Близько 2 га – в руках такого 
собі Дениса Устюгова, майже 3 
га – у ПП «Галицький доста
ток». За останні й досі точаться 
судові баталії.

Відлагоджена модель пра
цює по всій країні, нечисті на 
руку спритники щороку отриму
ють ліси громади. І на місці наса
джень постають фешенебельні 
масиви елітної забудови. 

У таких схемах зазвичай те
риторії перепродують кілька ра
зів: чи на підставних осіб, чи на 
фірми з одними й тими самими 
власниками. Це й дає змогу ви
гравати суди, – мовляв третій, 
четвертий чи п’ятий покупець є 
добросовісним набувачем. 

Іноді землі з лісопарком міс
цеві ради продають ділкам вза
мін соціальних зобов’язань: ре
монт дороги, школи, дитячого 
садочка тощо. Звісно, це добрі 
наміри. Та чи ціною зелених на
саджень? Тим паче, що зазвичай 
такі обіцянки зостаються лише 
обіцянками. 

ПІД КОРІНЬ.  
Якщо хтось 
і понесе 
покарання 
за незаконну 
вирубку, то 
найнижчі 
ланки схеми
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А
нглійське слово upcycling, 
на відміну від більш відо
мого терміна «рисайклінг», 
означає не просто пере

робку сміття з усіма можливими 
виробничими втратами, а таку, 
щоб її результат перевершив 
якість того, з чого утворилося 
сміття. Якщо розглядати питання 
глибше, воно має фі  лософський, 
ціннісний вимір. Ідеть  ся про зна
чення речей. Тому в країнах, де 
рисайклінг та навіть апсайклінг 
стали частиною промислової полі
тики, для відходів цілком сер
йозно встановлюють не просто 
класи (як-от органіка й неорга
ніка), а й рівні.

Ієрархія сміття (waste hie  rar 
chy) стосується не самих пред   
метів, а способів поводження з 
ними. Британський уряд розро
бив і нині запроваджує програму 
з її застосування в тих сферах біз
несу, де твердих відходів най
більше (зокрема, влаштовує 
освітні заходи для промисловців). 
В основі програми – ідея трьох R 
(reduce, reuse, recycle): пріоритет 
промислової політики – зменшу
вати кількість сміття (reduce); 
якщо це не вдалося, користува
тися знову тими самими виро
бами (reuse); нарешті, якщо в по
передньому вигляді вони не при
датні до повторного вжиття, пере
робляти (recycle). Ідеї британ
ських урядовців – відображення 
загальноєвропейської політики, 
принципи якої викладено в доку
ментах Євросоюзу.

Отже, рисайклінг – не най
продуктивніше рішення: це на
ступна сходинка в «життєвому ци
клі» сировини, крок, що набли
жає до «загибелі» (цілковитої не
придатності, а часто й забруд
нення ґрунту, води та повітря). 
Тому 1994 року Райнер Пілц із Pilz 
GmbH (Німеччина) назвав рисай
клінг даунсайклінгом, переходом 
продукції на нижчий рівень. На 
його думку, немає потреби тро

Автор: 
юлія Войтенко 

Апсайклінг дарує «друге життя» зайвому 
мотлоху 

ПЛАСТИКОВА 
СКУЛЬПТУРА.  

 Аліна Копиця створює 
на своєму подвір’ї об’єкт 

сучасного мистецтва з 
підручних матеріалів
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Тиждень продо-
вжує серію публіка-

цій, присвячених 
нестандартним за-
хопленням україн-
ців. Матеріали про 
паркур та фрізлайт 

читайте у  
№ 11/2012 та  
№ 25/2012.  

У цьому числі жур-
налу пропонуємо 

розвідку про апсай-
клінг – виготов-

лення з мотлоху ко-
рисних речей, зо-
крема творів мис-

тецтва

щити тверді відходи і взагалі ви
трачати багато енергії на сміття, 
коли з нього і так можна зробити 
що-небудь корисне. Натомість ап
сайклінг передбачає створення 
якісніших продуктів тривалішого 
використання із сировини, яку 
вже зібралися викинути. Таким 
чином, в ієрархії і сміття, і дії з 
ним піднімаються «рівнем вище».

КОЛи ПЕРЕРОБКи НЕОБХІДНІ
Більшості відомий апсайклінг на 
побутовому рівні – як практика 
він існував багато років до того, як 
з’явилося поняття. Ковдра у стилі 
«печворк», тобто пошита з клап
тиків різних тканин; іграш  ки з фе
тру; меблі, змайстровані батьками 
для дітей; огорожі для клумб, зро
блені з пластикових пляшок, – усе 
це його приклади. Для деяких на
родних майстрів полем для експе
риментів може стати дача: ме
режа рясніє інструкціями з виго
товлення колекторів сонячної 
енергії з пляшок або фільтрів для 
води із використаних пластико
вих труб і бочок. Там, де готових 
виробів немає або вони надто до
рогі, теж стануть у пригоді нави
чки з переробки: так майструють 
інвалідні візки для собак.

Сергій Волков із Київміськ -
вторресурсів вважає, що промис
лова утилізація відходів – справа 
необхідна, але не надто прибут
кова без державних дотацій. Будь-
яке посередництво в переробці 
мотлоху, нехай навіть промисло
вого, а не побутового, обходиться 
недешево: потрібно створити інф
раструктуру для збору сміття й до
ставки його на завод (контейнери, 
автомобілі з усіма витратами на 
пальне), найняти працівників для 
сортування та обробки сировини, 
докупити певні матеріали й до
сить дороге обладнання. Крім 
того, слід час від часу організову
вати просвітницькі заходи з про
мисловцями й господарниками. 
Гроші, які посередник (або й сама 
компанія, що переробляє) отри
мує за сировину, не завжди по
кривають усі ці витрати.

Сфера діяльності Київ-     
міськ  вторресурсів – менедж
мент, а не безпосередньо пере
робка. Що ж до компаній-клієнтів, 
які закуповують відсортоване 
сміття, то їхнє заняття правиль
ніше назвати рисайклінгом, ніж 
апсайклінгом. Це переробка папе
рових виробів у побутову папе
рову, а подеколи й поліграфічну 
продукцію (більша частина сиро
вини, з якою працюють у 
Київміськ  втор  ресур  сах, – папір), 
виготовлення труб із подрібнених 
пластикових відходів тощо, тобто 
жодне з цих виробництв не є без
відходним і не передбачає виго
товлення продукту вищого класу, 
ніж той, із якого утворилося 
сміття, та ще й без застосування 

додаткових матеріалів. Слушне й 
зауваження Сергія Волкова, що 
іноді складно розподілити вироби 
на категорії якості: скажімо, плас
тикову тру  бу, змайстровану із за
лишків пластикового контейнера, 
мож  на використовувати так само 
довго; знову ж таки вона не про
дукт апсайклінгу вже хоча б тому, 
що пластик для неї подрібнюють. 
Навіть якщо відходи не обробля
ють, а тільки сортують, у промис
лових масштабах це теж досить 
витратне заняття і його навряд чи 
можна уникнути. Єдине, що без 
вагань можна вважати апсайклін
гом, – твори мистецтва: люди зви
кли наділяти їх вищою цінністю, 

ніж сировину. Тож 
без суттєвих змін у дер

жавній політиці або без вели
ких інвестицій у зелений бізнес 
апсайклінг і далі лишатиметься 
прерогативою художників.

ЛюБОВ ДО ОСТАННьОГО 
ПАКЕТиКА 
У царині мистецтва вже можна го
ворити про формування певного 
осередку апсайклінгу в Україні. 
Передусім це майстерня PE -
REDELKI, у якій працюють Аліна 
Копиця й Анастасія Костенко, а 
іноді долучаються й інші худож
ники та учасники акцій у про
сторі. Аліна здобула мистецьку 
освіту, Настя еколог. Разом вони 
виготовляють лампи з пластико
вих пляшок, «квітучі» й «воло
хаті» (у формі собаки) світиль
ники з поліетиленових пакетів, 
листівки з меню ресторанів (одну 
таку акцію майстрині апсайклінгу 
влаштували до дня Святого Ва
лентина), вішаки й ляльки з кар
тону. Зокрема, Гостинний двір на 
початку липня прикрасили саме 
ляльки, зроблені активістками 
PEREDELKI. Усі ці продукти ап
сайклінгу живуть дуже довго, і їх 
легко ремонтувати. Серед виробів 
Аліни є ужиткові речі. Наприклад, 
сум  ка у формі червоного інопла
нетного звірятка або підвісні 
лампи з пластику. Майстрині пра
цюють і з великими конструкці
ями. Приміром, зробили 
стільці для київсько  го  
ка  фе, а також роз -
писали лавки в  
одному з міських 
парків.

PEREDELKI час 
від часу проводять  
безкоштовні майстер-
кла    си, щоб заохочу
вати людей інакше ста
витися до так званого 
сміття, яке насправді 
може виявитися ресур
сом. Відбуваються вони 
на вулицях, у відкритих 
мистецьких просторах, 
на фестивалях. За сло

АПСАйКЛІНГ ЯК СПОСІБ ВижиВАННЯ

У країнах, де є дефіцит певної сиро-
вини або рівень життя не дає змоги 
людям регулярно купувати собі одяг, 
взуття і побутові предмети, ці речі ви-
готовляють із того, що європейці 
(звісно, не захоплені апсайклінгом) 
беззастережно вважали б сміттям. Аф-
риканські виробники черевиків із шин 

і текстилю Hipcycle I Betlehem Alemu кажуть, що зразки ви-
робів узяті з побуту місцевого населення: винахід постав 
від необхідності виготовляти взуття «з нічого». Ефіопський 
майстер у 2006 році розповів ВВС про кавоварки, які ро-
бив зі снарядів, що лишилися після еритрейсько-
ефіопського конфлікту. Килими з використаної тканини – 
також винахід країн, що розвиваються. Усі ці вироби стали 
модними, їх продають, а виготовлення їх іноді навіть фі-
нансують уряди (наприклад, канадський і філіппінський).
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вами Аліни, якщо в західних краї
нах відвідувачі таких заходів 
здебільшого вже мають 
певні уявлення про ап
сайклінг і йдуть на се
мінари, щоб навчатися 
конкретних технік, то 
українці нерідко зди
вовані, що таке явище 
існує в принципі й для 
них кожне заняття – 
відкриття. 

ПАПЕРОВий ЛІС
Мистецтво переробки, зокрема 
українське, цьогоріч було пред
ставлене на Arsenale. Це роботи 
Анни Надуди – постапокаліптич
ний офіс, «населений» химер
ними структурами з пап’є-маше, 
схожими на підводні рослини. 
Художниця зробила їх із офіс
ного паперу, який збирала 
кілька місяців. «Мистецький 
Арсенал» – не перше місце, де 
виставлені ці «істоти»: до біє
нале вони встигли «пожити» в 
галереї «365». Проект був інтер
активним у багатьох аспектах. 
По-перше, як розповіла Анна, в 
роботі вона особливо взаємо -

діяла з матеріалом. Для 
кожної зі структур осно
вою була опала гілка 
певного дерева (гілки 
взяті переважно з лісу 
неподалік майстерні – це 
сосни, черемхи, яблуні). 
Обробляючи її пап’є-маше, 
художниця намагалася не 
«нав’язувати» їй певні кон
фігурації, а йти за вигинами 
самого дерева. Це дало змогу 
зберегти певну індивідуальність 
дерев, адже в кожного з них віття 
сплітаються по-своєму. Це 
також відображає загаль-

 ну концепцію інсталяції «Пост -
урбаністична ро  мантика»: зобра
зити світ природи так, ніби лю
дей більше немає на Землі. Тому 
«рослини» набули нових чудер

нацьких імен, навіть унікаль
них таксономічних назв (при
міром, одне «дерево» зветься 
kiberia scan  des). Що ж до «ап
сайклінгового» боку проекту, 
то дивні дерева Анни Надуди 
цілком можуть функціону
вати в офісах, наприклад, як 
вішаки, що заразом поперед
жали би про небезпеку наду
живання папером. 
Художник-де  ко  ратор Олексій 

Нужний вбачає пози
тивні зрушення в 
тому, що в Україні 
формується певне 
коло митців, яких 
цікавлять екологіч-

 ні проблеми. Крім 
Києва такий осе
редок є в Одесі, 

стверджує він. Апсай
клінг має неабиякі 
перспективи в мисте

цтві, надто якщо зва
жити на те, як ця практика смі
ливо й просто розмиває кор
дони між галерейним виміром 

мистецтва і його активною участю 
в щоденному побуті, в переосмис
ленні повсякденних дій, із яких, 
по суті, складається життя. 

СУБКУЛьТУРНий ВиМІР 
АПСАйКЛІНГУ
Поза мистецькими колами ап
сайклінг часто стає можливістю 
ствердити свою індивідуаль
ність. Наприклад, зручно пере
робляти в побутові предмети 
відпрацьовані частини велоси
педів і таким чином натякнути 
на свою причетність до вело
спорту. У європейських країнах 
така практика дістала назву 
radical recycling (крім уже звич

ного upcycling). Моріс, швей
царський активіст цьо  го на
пряму, виготовляє стильні 

портмоне, гаман  ці, сумки й 
ремені з велосипедних 
шин, зна  ряддя для жон
глювання з рам і при
краси з усіляких дріб

них металевих дета
лей. Він також про-   
   водить майс  тер- 
класи для всіх охо
чих на різнома-   

нітних екологічних 
фестивалях. В Ук -
раї  ні серед лю  би -

телів вело
спорту теж по
бутують такі 
вироби. Один 
із найдотепні
ших – настінний 
«трофей» у вигляді 
телячого черепа, створе
ний із сідла й керма велосипеда. 
Умільці роблять собі й стільці зі 
старих велосипедів. 

Модні й самі велосипеди з 
нестандартних деталей, іноді 
деталей із далекого минулого. У 
Києві є майстерня оригіналь
них велосипедів Pride Kustoms. 
Там збирають нові унікальні ве
лосипеди й мотоцикли зі старих 
і нових деталей, іноді поєдну
ючи їх у досить несподіваний 
спосіб. Володимир Чемерис, 
майстер Pride Kustoms, каже, 
що деякі деталі радянських ча
сів набувають популярності 
нині й досить дорого прода
ються; це пов’язано радше не з 
якістю, а з модою, адже старі 
японські засоби пересування 
набагато надійніші від радян
ських. Розробити дизайн усього 
велосипеда під параметри ста
рих деталей – інколи неабия
кий виклик, і механічний, і ху
дожній. Деякі вироби майстерні 
межують просто-таки з історич
ною реконструкцією. Напри
клад, там відновили тандем, 
привезений зі Львова, який за
мовники знайшли… на археоло
гічних розкопках. 

Звісно, велосипеди – не 
єдине джерело натхнення для 
любителів переробки. Сумки, 
прикраси, меблі роблять також 
із атрибутикою, пов’язаною з 
музикою, читанням, політич
ним активізмом (фоторамки з 
CD, шафи з аудіокасет, крісла з 
книжок, сумки з банерного 
пластику тощо). Загальна тен
денція такого апсайклінгу – до 
нього вдаються не так з еколо
гічних міркувань, як (часто) че
рез бажання бути несхожим на 
інших, внести гумористичну ро
дзинку у свій побут і світ на
вколо. Адже для того, щоб еко
логізувати двоколісний тран
спорт, потрібно значно більше 
зусиль, ніж просто переробляти 
деталі. Однак твор  ча видозміна 
старих предметів справді ро
блять рутинні дії яскравішими 
й нагадують: не все втрачене, і 
те, що вчора було сміттям, сьо
годні може дістати другий шанс 
на існування. 
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В
rainstorm давно вже став 
одним із національних 
символів Латвії. Популяр
ний він в Україні та Росії, 

де без цих веселих поп-рокерів 
уже добре десятиліття не відбу
вається жодна значна музична 
подія. Але не менший успіх му
зиканти, що грають разом із 14 
років, мають і на Заході, руйну
ючи всі стереотипи про неуспіш
ність гуртів зі Східної Європи. 
Вони беруть за живе своєю про
стотою, чуйністю та цілковитою 
відсутністю зіркового пафосу. 
Тиждень поспілкувався з не
змінним фронтменом гурту Ре
нарсом Кауперсом після виступу 

команди на фестивалі «The Best 
City» під Дніпропетровськом.

Я довго від усього серця 
роблю те, що справді подо-
бається. Це і є запорукою 
успіху. Хто міг подумати в 14, 
коли ми з хлопцями розпочи
нали, що музика стане основою 
нашого життя? 23 роки зі своїх 
37 я провів у цьому гурті. Він – 
моя радість, мій хлібчик із мас
лом, навіть із сиром. У дитин
стві ми всі мріємо кимось стати: 
космонавтами, шахтарями 
тощо. Більшість людей хочуть 
втілити свої давні мрії, іноді це 
навіть вдається, ще частіше – ні, 

бо надто піддаємося впливу зо
внішніх обставин. І потім усі ка
жуть: «Якось воно саме так ви
йшло».

Музикантом я багато в 
чому став завдяки плеєру 
Каспарса (барабанщик Brain -
storm Каспарс Роґа. – Ред.). 
Його батько – електрик за фа
хом, і якось улітку ми підпрацьо
вували з ним на електростанції: 
рубали кущі, фар  бували стовпи, 
цистерни то  що. Каспарс мав ка
сетний плеєр, що в ті часи було 
величезним багатством. І дав 
мені послухати альбом Depeche 
Mode «Music for the masses». То 

Речник серця
Лідер гурту Brainstorm Ренарс Кауперс про небажання йти в 
політику та латиську мову як єдиний варіант самозбереження нації

Записав 
Богдан 

Буткевич
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був реально поворотний момент 
у моєму житті. Адже до того я не 
уявляв, що така музика взагалі 
може існувати. І тут раптом у 
мій маленький, обмежений кор
донами світ увірвалися ці нечу
вані звуки, неуявні прогресії 
акордів, незрозумілі аранжу
вання. Усе це для мене було не
земним.  

Коли ми тільки почали, 
то років п’ять люди взагалі 
не приходили на наші кон-
церти. Хоча із самого початку 
намагалися піклуватися про 
якість: ставили власним коштом 
гарний звук, світло. А потім гра-
 ли для… 10–15 людей. Пам’ятаю, 
якось поїхали до Данії, де на 
наш концерт прийшли тільки 
три хлопці, які виявилися лати
шами, що там навчалися. Ми 
дуже часто потрапляли в мінус і 
змушені були зі своєї кишені до
плачувати за виступи. Взагалі 
важкенький був час. З одного 
боку, всі студенти, з іншого – в 
мене вже були сім’я, двоє ма
леньких дітей. Грошей немає. 
Батьки дають два лати на день – 
тоді це було приблизно три до
лари. Але ми все одно і далі ро
били своє без питань «навіщо?».  

Найважчий час для кож-
ного гурту – запис альбому. 
Адже під час цього процесу по
трібно йти на безліч компромісів, 
переживати купу сварок і не дуже 
позитивних емоцій. Але коли ти 
тримаєш у руках результат такої 
копіткої праці, а потім їдеш на га
стролі чи фестивалі, радість і 
щастя ні з чим не порівняти. 

Є один гріх у нашій ка 
р’єрі, який я із задоволен-
ням виправив би. Років 10 
тому ми в Латвії брали участь у 
пропагандистському турі на під
тримку тамтешньої Партії зеле
них. Здається, нічого такого, але 
потім трохи більше дізналися, 
що насправді відбувається за 
лаш  тунками політики та як 
надто швидко все змінюється в 
ній. І, зрозуміло, в політсилі, за 
яку ми агітували. Коротше ка
жучи, ду  же обпеклися на цій 
темі. Й вирішили для себе раз і 
назавжди, що маємо робити 
лише те, в чому тямимо. Думаю, 
ніколи більше з цим не зіткне
мося, хіба що відчуємо не
стерпне бажання виконати свій 
громадянський обо  в’язок. Не 

варто взагалі лізти в гру, пра
вила якої не до кінця знаєш та 
уявляєш. Багато моїх знайомих 
ішли в політику з прагненням 
змінити світ, але чомусь дуже 
швидко він натомість змінював 
їх самих. Тому й не хочу туди. 
Колись Стінґа запитали, чи во
ліє він стати прем’єр-міністром 
Англії, на що той відповів, мов
ляв, у мене є весь світ, навіщо 
обмежуватися однією країною. 

Це свято, що життя не 
втомлює дивувати. Напри
клад, сьогодні просто перед кон
цертом отримав есемеску від 
друга: «Я тільки-но танцював у 
McDonalds в Індонезії, бо між 
піснями Keane та Coldplay почув 
вашу пісню». Цікаво, що то був 
не якийсь із наших хітів, а пісня 
латиською з альбому «Four 
Shores». Ну невже не здорово? У 
мене прекрасне життя, я дуже 
радію кожній можливості вийти 
на сцену зі своїми друзями. 
Цього цілком достатньо.   

Слов’яни та південні єв-
ропейці дуже люблять свят-
кувати. Тому й влаштовують 
більше гулянь, аніж на Заході. 
За цим дуже весело споглядати. 
Приїздиш на корпоратив чи 
якийсь концерт у Латвії або Єв
ропі, який розпочинається, на
приклад, о 19:00. У найкращому 
разі десь ближче до 21-ї години 
люди поступово починають ве
селитися і розслаблятися. А в 
Росії о 19:15 уже всі на столах 
танцюють. Так само й в Україні 
чи Греції публіка дуже швидко 
заводиться, легше пускає в 
душу. Пам’ятаю, коли у нас із 
Cranberries були спільні ви
ступи, то в тій самій Італії чи Ні
меччині їх просто неможливо 
було порівняти. На Апеннінах це 
був інший емоційний рівень ви
буху одразу після виходу на 
сцену. У ФРН було також круто, 
але без великих чуттєвих споло
хів. Понад те, коли слов’яни та 

європейці Півдня святкують, то 
дуже люблять витрачати гроші – 
на феєрверк, музикантів, їжу, 
місце, де все це відбувається. За
хідні люди, особливо з північних 
країн, набагато прагматичніші, 
в них трохи інші уявлення про 
те, куди і як треба вкладати 
гроші, навіть під час свята. Тому 
на той самий корпоратив дирек
тор тамтешньої компанії дозво
ляє собі приїхати на скромному 
фольксвагені. 

Перші 10 років свого іс-
нування в нас була назва ла-
тиською («Prata Vetra». – Ред.) 
і співали ми тільки рідною 
мовою. Але наша країна дуже 
маленька. Відіграв 10 концер
тів – і ти розумієш, що скрізь 
уже був і майже всі тебе почули. 
Але ж кожному музикантові для 
розвитку потрібно давати яко
мога більше виступів. Проте на 
них слухача ще треба чимось 
привабити. Тому в якийсь мо
мент задумалися про вихід на 
міжнародний рівень. Ось чому 
заспівали англійською, нехай це 
тоді мало й недолугий вигляд. 
Але в Латвії і далі співаємо ви
ключно латиською, і я впевне
ний, що мої співвітчизники це 
дуже цінують. 

 
Для самозбереження Лат   

  вії є лише один варіант – за-
лишити єдину латиську дер-
жавну мову. У нас просто немає 
іншого шляху. У моєму дитинстві 
якщо в дворі мешкало вісім лати
шів і двоє росіян, то всі спілкува
лися російською. Тоді це здава
лося нормальним. Я маю багато 
друзів у Росії, дуже ціную там
тешню культуру, народ як такий, 
але зрозумійте правильно: лати
шів дуже мало. Понад те, нас стає 
дедалі менше з урахуванням по
стійної глобалізації, адже всі на
роди поступово зливаються один 
в одному. Але поки ще є можли
вість бути саме латишем, хо
четься її використати. 

ДиСКОГРАФІЯ. 
ВиБРАНЕ

«Vairāk nekā 
skaļi» (1993)

«Starp divām 
saulēm» (1999)

«Izlase» (2000)

«A Day Before 
Tomorrow» 

(2003)

«Četri krasti» 
(2005)

«Years and 
Seconds» (2010)

БІОГРАФІЧНА НОТА

Ренарс Кауперс 
Лідер і вокаліст рок-гурту Brainstorm. Народився 1 вересня 
1974 року в Єлгаві, Латвія. У 1989-му заснував разом із Яні-
сом Юбалтсом, Каспарсом Роґою та Марісом Міхельсон-
сом формацію Prāta Vētra. У 1996-му закінчив факультет 
журналістики Латвійського університету зі ступенем бака-
лавра. Одружений, має трьох синів. 

У 2000-му Кауперс знявся в головній ролі у фільмі Яніса Стрейча «Містерія 
старої управи» й отримав за цю роль вищу латвійську кінопремію «Великий 
Крістап» як найкращий актор року. У 2005-му був нагороджений естон-
ським орденом Білої зірки. У 2008-му – латвійським орденом Трьох зірок.
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«Млиноманія»

село Печера (Вінницька обл., 
Тульчинський р-н)
Фолк-рок-фестиваль відбудеться на 
березі Південного Бугу. Річкові скелі 
та пороги, Печерський дендропарк, 
костел-усипальницю родини По-
тоцьких та інші краєвиди й історичні 
пам’ятки всі охочі зможуть оглянути 
під час екскурсій. У межах заходу за-
плановано змагання із силових ви-
дів спорту, виступи майстрів україн-
ських бойових мистецтв, катання на 

підводах, фаєр-шоу. На го-
ловній сцені виступлять 16 
музичних колективів, се-
ред яких «Сонця Коло», 
«Шум», Washing Tones, 
Panke Shava (на фото), 
The Velvet Sun (Київ), «Ко-
операція», «Ясон» (Вінни-
ця), BoomeRang (Киши-
нів) та ін.

«Бандерштадт»

Іподром
(Луцьк, Парк відпочинку  
імені Лесі Українки)
Цьогорічний Фестиваль українсько-
го духу присвячено 70-річчу ство-
рення УПА. Хедлайнерами стануть 
гурти «Кому вниз», Kozak System 
(екс-«Гайдамаки») і «ТНМК». На 
літературній сцені виступлять Гри-
горій Семенчук, Артем Полежа-
ка, Ірина Загладько, Олена Пашук, 
«Оркестр Бобовата» та ін. Тради-
ційно відбуватимуться гу-
тірки – зустрічі-бесіди з ві-
домими українськими ді-
ячами. Цього року «по-
гуторити» можна буде з 
братами Капрановими, 
Андрієм Середою, Орес-
том Лютим, Миросла-
вом Симчичем «Кривоно-
сом», Фаготом та Фоззі.

Анонси

«Марина Абрамович: у 
присутності художника» – 
це максимально відвертий 
документальний фільм 
про королеву 
радикального 
перформансу 

Скільки буде в Києві? Чи є взагалі сенс говорити 
про цінність того кіно? Полемічність перформансу 
як такого чудовим чином переходить у полеміку 
щодо мистецтва як такого. Ось цим – питанням 
«що таке мистецтво?» – фільм Меттью Акерса та 
Джеффа Дюпре і є найцікавішим. Ніби складений 
із двох частин: у першій про саму художницю, у 
другій – про виставку. Ті, хто нічого не знав про 
сербську мисткиню, способи її творення, форми 
висловлень і результати її перформансів, можуть 
бути шоковані. Свого часу вона вирізала ножем на 
животі червону зірку, била себе по спині нагайкою, 
три місяці йшла Великою китайською стіною, щоб, 
за умовами проекту, зустрітися зі своїм чоловіком, 

М
айже аншлаг на прем’єрному показі 
фільму в Києві цікаво поєднався із самою 
стрічкою. Виставка, яку Марина Абрамо
вич презентувала в березні 2010 року в 

нью-йоркській галереї сучасного мистецтва 
«МоМА», теж спочатку мала «майже» великий ін
терес. Вона стала сенсацією потім, коли переросла 
в найбільшу культурну подію 20-мільйонного 
міста з чергами з ночі, істерією з приводу немож
ливості потрапити на неї тощо. Власне, до кінотеа
тру «Київ» прийшли лише ті, хто знав, про що буде 
мова у фільмі. Але, гадаю, за допомогою сарафан
ного радіо, так само як і в Нью-Йорку, інформація 
про те, чим насправді є стрічка, пошириться. Ви
ставку «бабусі перформансу» за три місяці «поди
вилися» (її ідея полягала в тому, що кожен відвіду
вач міг поглянути мисткині в очі) тисячі людей. 

3–5 серпня 4–5 серпня3–5 серпня
«Ту Стань!»

Село Урич (Львівська обл., 
Сколівський р-н)
Поблизу пам’ятки архітектури 
ІX–XIII століть – наскельного міста-
фортеці Тустань – уже всьоме від-
будеться фестиваль середньовіч-
ної культури. На гостей дійства че-
кають майстерні середньовічно-
го бою, танців, ремесел та гри на 
музичних інструментах, вправлян-

ня на стрільбищі, катання 
на конях. Також відбудуть-
ся змагання реконструкто-
рів, денний і нічний штур-
ми фортеці, показові бої, 
лазерне шоу і вистава Теа-
тру тіней. Учасниками му-
зичної програми стануть 
гурти Kings & Beggars, 
Pechera Folk Band, «Ойку-
мена», Cherry Band, «Цвіт 
Кульбаби» та ін.

Викликати 
шок 

«Марина 
Абрамович: 
у присутності 
художника»/
«Marina 
Abramovic: 
The Artist Is 
Present».
У кінотеатрах 
України
з 26 липня

КІНО

НАвігАТоР|віДгуки/анонси



№ 31 (248) 3 – 9.08.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|47

До 10 вересня
«Втрачений рай»

«Я Галерея»
(Київ, вул. Хорива, 49б)
Українська художниця Альбіна Яло-
за працює з однією з найскладні-
ших технік – ліногравюрою, в якій 
зображення за допомогою типо-
графської фарби відтискається на 
лінолеумі. У своїй новій серії «Втра-
чений рай» художниця представ-
ляє серію ліноритних пейзажів, до-
водячи, що навколишню дійсність 
можна не лише спостерігати, а й 
відчувати. Дерева, водойми й поля 
тут апелюють не до природи як та-

кої, яку ми щодня мо-
жемо спостерігати й у 
брудних містах, а до 
особливого відчуття 
її присутності. До бут-
тя «тут-і-тепер», яке 
прочиняє двері до 
омріяного раю.

До 19 серпня8–12 серпня

який теж ішов до неї. Та головним серед цих фак
тів був спогад із дитинства: батьки, югославські 
комуністи, герої Другої світової, якось, коли їй 
було чотири роки, вбрали доньку в дияволятко з 
ріжками на чолі, й відтоді, каже Марина, «я ніби 
продовжую цю виставу». Вони ніколи її не цілу
вали і не обнімали, щоб не розпестити. Без любові 
Марина й перетворилася на ту, ким є тепер, – коро
леву радикального, яка так чи так шукає любов, 
просто часом у збоченій формі. Ця стрічка про зла
мане життя, яке через специфіку переломів певні 
люди схильні називати мистецтвом.

Ярослав ПідгораГвяздовський

«Натовп» 

PinchukArtCentre
(Київ, вул. Червоноармійська/
Басейна, 1/3-2)
Матеріалом для нового арт-проекту 
Жанни Кадирової стали зібра-
ні по всьому світу часописи. «На-
товп» – це серія колажів зі світлин-
портретів, які мисткиня знаходить 
у виданнях різних країн. Художни-
ця розповідає, що газетними пор-
третами зацікавилася ще під час від-
починку в Індії, коли звернула ува-
гу на відмінності в зображенні чоло-
віків та жінок. У ході роботи поча-
ла підмічати й інші ці-
каві риси сучасних ме-
діа. «Це мої спостере-
ження, якими я зго-
дом ділюся. Однак за-
вжди йдеться про ре-
альність довкола нас», 
– пояснює Кадирова. 

«Підкамінь» 

селище Підкамінь 
(Львівська обл., 
Бродівський р-н)
Щорічний міжнародний етнофес-
тиваль пропонує насолодитися су-
часною українською музикою на 
тлі живописної природи Північно-
го Поділля та стародавнього мо-
настиря, що пережив віки. Протя-
гом п’яти днів на «Підкамені» ви-
ступить понад 30 гуртів і виконав-
ців із різних міст України. Поміж 
них – «Тінь Сонця», BAndurbaND 
(Харків), «КораЛЛі», «Перкалаба» 

(Івано-Франківськ), «Крап-
ка» (Запоріжжя), Ольга Аку-
лова (Донецьк), «Рокаш» 
(Мукачево), «Оратанія» 
(Львів), «Холодне Сонце» 
(Тернопіль), «Друже Музи-
ко» (Одеса), «Брат Кіндрат» 
(Полтава), Liberty (Рівне). 

Ґреґор Даллас. «Примарний мир. 
1945. Незавершена війна»
Коли насправді закінчилася Друга світова війна? 
Які події супроводжували її завершення? Яким 
воно було для різних країн, різних столиць? Що 
відбулося з Європою та Америкою 1945 року? У 
своїй ґрунтовній праці британський історик роз
глядає поворотні пункти, які призвели до поразки 
Німеччини, далі зосереджується на моменті, коли 
мир вступає в дію. Автор показує, як постає нова, 
повоєнна Європа, поділена на різні сфери впливу, 
недбайлива до історії та сліпа до географії. 

Дельфін де Віган. «Підземні години»
Вона – мати трьох дітей та офісний працівник: 
колись успішний менеджер, тепер несправедли
во зневажений керівництвом і відкинутий на за
двірки компанії. Він – лікар швидкої допомоги, 
який нарешті зважується припинити безперспек
тивні стосунки з коханою жінкою. Їхнє місто – не 
той Париж, який малюють в уяві іноземці, а той, 
де за роботою не бачиш життя, за кількома годи
нами на день, проведеними в метро, не помічаєш 
сонця. У цьому місті він і вона мають зустрітися.

Гюґо Гамільтон. «Люди з веснянками»
В автобіографічному романі ірландський пись
менник (нар. 1953 року) описує своє німецько-
ірландське дитинство в Дубліні: мати – німкеня, 
тато – ірландець. Це дитинство – ненависть кра
ян (мовляв, нацисти!), спогади матері про моло
дість на батьківщині, де гітлерівці щойно захо
пили владу, несамовитість батька, який вважає 
дітей зброєю проти англійськості Ірландії. Спо
гади успадковуються й приростають намертво, 
стають частиною тебе, так само як і любов, навіть 
та, що складається з різних відтінків болю. 

КНижКи

віДгуки/анонси|НАвігАТоР



Автор: 
Владислав 

Вознюк
Фото автора

Каміння й виноград
П

ерше враження: Молдо
 ва – це щось середнє між 
київськими Борщагівкою 
та Троєщиною. Cірі, по

хмурі п’ятиповерхівки, жахливі 
дороги, смішні ціни (приміром, 
якісне домашнє вино коштує 7,5 
грн за літр), переповнені марш
рутки, стихійні ринки – наче 
жорсткий флеш-бек до 1990-х. Та 
й люди тут загалом похмурі, хоча 

їм не притаманна агресія чи хам
ство. До найбільших у світі ви
нних погребів Малих Мілешт по
трапити можна тільки на влас
ному транспорті, та й коштує 
таке задоволення недешево (200 
грн із людини). Величезний дав
ній каньйон на річці Реут зі ске
лястими берегами та древніми 
печерними скитами вражає 
своєю красою та простором. А 

покинутий велетенський бункер 
в Олешківському лісі – масшта
бом і занедбаністю. Його побуду
вали тут за часів СРСР для того, 
щоб командувати південними 
військовими силами. Гігантська 
суцільнометалева споруда зако
пана під землю на 12 поверхів, 
найглибші з них затоплено. Про
никнути туди заважає вода, що 
перетворилася на вічний лід. 

Капличка 
післявоєнної 
побудови, 
розташована 
над печерним 
монастирем

Розкішні фонтани 
на території винного 
заводу в Малих 
Мілештах

Ззовні бункер має 
вигляд бетонованого 
«ковпака» 36 м 
у діаметрі, все 
міститься під землею

Міжнародні теле-
фонні розмови  

 у Молдові              
за допомогою  
ТревелСімки:  

вихідний тариф –

$0,65/хв,
вхідний – $0,00/хв  
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Стіна тюбінгованого 
блоку командного 
пункту. 
Між зовнішньою 
оболонкою та 
суцільнометалевим 
тілом бункера утворює 
напівзатоплену прірву 
завглибшки 60 м

Хрест і монастир 
Святої Марії на 
скелястих берегах 
Реуту

Каньйон у долині 
річки Реут. Тут 

міститься історико-
археологічний 

заповідник Старий 
Оргіїв

Арка Перемоги в самому 
центрі Кишинева
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Влаштувати б 

Януковичу, 
Азарову, Льо-
вочкіну, Клю-
єву та іншим, 
хто сьогодні 

розпалює 
громадян-
ський кон-

флікт в Укра-
їні, екскурсію 

до При -
дністров’я, 
Абхазії, Пів-

денної Осетії, 
Афганістану.

Ганна 
Трегуб

Андрій 
Дуда

Дмитро 
Крапивенко

Інна 
Завгородня

ПРО КОРиСТь ЕКСКУРСІй
Колись мій товариш Борис, очо
ливши обласне управління у 
справах сім’ї та молоді, оригі
нально підійшов до боротьби з 
дитячими правопорушеннями. 
За погодженням з адміністра
цією СІЗО він почав проводити 
екскурсії тюремними коридо
рами для «важких» дітей. Їм до
зволяли заглядати в камери і 
відчути побут зеків: запах, чим 
харчуються, як ходять у туалет. 
Ефект виявився вражаючим. 2/3 
екскурсантів поверталися до
дому зовсім іншими дітьми. Ду
маю, досвід добре було би повто
рити для Януковича, Азарова, 
Льовочкіна, Клюєва та інших, 
хто сьогодні розпалює грома
дянський конфлікт в Україні. 
Влаштувати б їм екскурсію до 
Придністров’я, Абхазії, Півден
ної Осетії, Афганістану. А після 
цього можна і в СІЗО...  

ДО НАС їДЕ ПАТРІАРХ!
У переддень візиту Кірілла Ґун
дяєва до Києва мене зранку роз
будив раптовий дзвінок, і серед 
іншого прозвучало запитання: 
«А ти вже знаєш, що москов
ський первосвященик їде до 
нас? І як тобі це?» Відповідь 
прийшла згодом, коли мені до
велося проходити через два 
кордони оточення на вулицю 
Трьохсвятительську, що біля 
Володимирської гірки. Берку
тівці, машини швидкої допо
моги, пожежники, які завжди 
ховаються біля Миколаївського 
костьолу. Чи було це все, коли 
тут понад 10 років тому стояли 
люди, які тримали в руках тран
спаранти, у яких стверджува
лося, що інший первосвяще
ник – Папа Римський – персона 
нон ґрата? Цікаво, якби Христос 
так відмежувався від народу, чи 
визнали б його Богом?  

КОЛГОСПНІ ЗБОРи
На Сході кажуть: «Ім’я – доля». 
Партія регіонів виправдовує цю 
мудрість. Дух регіональності, 
точніше провінційності, не по
лишає її навіть у столиці. З’їзд 
ПР багато хто небезпідставно 
порівнював із радянськими тра
диціями. У мене ж асоціації ви
никали чомусь не з пафосними 
подіями 30–40-річної давності в 
Москві, а з фільмами про кол
госпи. Володимир Рибак зі своїм 
монотонним речитативом: «Хто 
за? Протів? Воздєржался? Нєт 
такіх…» – нагадував повітового 
комісара, що приїхав на перифе
рію спускати волю «руководя
щей и направляющей». А в залі, 
попри гламурні прикиди пу
бліки, що стадно голосувала 
«за», весь час здавалося, що ось-
ось з’являться матросики і му
жички в постолах, що задум
ливо смалитимуть самосад. 

Валентина 
Бутенко

ЗАГАДКОВІ 
КОМУНАЛьНиКи 
Біля нашого та сусідніх будин
ків завжди охайно й чисто, 
сміття прибране. Велика дяка 
двірникам! І діляночки під 
вік  нами засаджені квітами. 
Коли з’явився контейнер для 
відсортованих відходів, чи
мало мешканців (і я в тому 
числі) жваво понесли до них 
папір, пластик, скло і швидко 
його заповнили. Так він і про
стояв, забитий, кілька місяців, 
доки його не прибрали зовсім. 
От і думаю: а для чого вста
новлювали? Перевірити, чи 
багато свідомих громадян у 
будинку? Чи просто хотіли на
довго відбити всіляке бажання 
сортувати сміття? Бо Європа – 
то одне, а Україна – інше? 

Ми їХ УТРАТиМО
Об’їздила із десяток синагог 
Волині й Галичини. Та де
щиця, що встояла у Другу сві
тову та перетривала радянські 
часи, зруйнувалася за неза-
леж нос  ті. Або руйнується на 
очах – приїжджайте, поба
чите це стирання історії на 
власні очі. В Острозі синагога 
править за міський туалет, у 
Дубні – за нічліжку. І вони 
таки зруйнуються, тому що ні
кому не потрібні: ані євреям, 
яких у цих місцинах залиши
лося дуже мало, а подекуди 
вже немає, ані українцям, які 
не просто не можуть знайти 
інше призначення архітектур
ним па м’ят кам, а навіть ви
знати, що ті належать до куль
турної спадщини України. 

ЧиМ ЗМиТи ІЗ СЕБЕ ЄВРО? 
Деяким мешканцям Києва 
цьогорічний чемпіонат Європи 
з футболу, напевно, запам’я -
тається надовго. Під час спор
тивного свята їм відключили 
гаряче водопостачання нібито 
для проведення профілактич
них робіт на два тижні. Минув 
уже місяць після завершення 
Євро, а воду так і не підклю
чили. Дзвінки до різних ін
станцій, які начебто мали по
яснити, коли це буде зроблено, 
завершилися нічим. Киянина 
«відфутболювали» від одного 
чиновника до іншого, мовляв, 
питання не до них. А в одній із 
контор навіть обмовилися: 
«Какая вода, страна мєсяц 
жила футболом». До речі, води 
немає й досі…  

Максим 
Соловйов
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