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Біжи, Оскаре, біжи!
4 

серпня 25-річний спринтер із ПАР 
Оскар Пісторіус став першим в іс-
торії Олімпіади спортсменом з 
ампутованими нижніми кінців-

ками, що виборов собі місце у півфіналі 
змагань із забігу на дистанцію 400 м.  
У попередньому забігу він фінішував 
другим із результатом 45,44 с. 
Південноафриканець, обидві ноги 
якого ампутували по коліна в 11 років 
через вроджену ваду малогомілкових 
кісток, виступає на спеціальних карбо-
нових протезах, що заміняють йому від-
сутні стопи та гомілки. Він є неоднора-
зовим золотим призером на Параолім-
пійських іграх та срібним медалістом 
чемпіонату світу з бігу 2011-го в естафеті 
4 x 400 м.

Оскар Пісторіус довгий час боровся за 
право стати повноцінним учасником 
найголовніших спортивних змагань пла-
нети, і цього року вперше, попри спро-
тив Міжнародної федерації легкої атле-
тики (МФЛА), бере участь в Олімпій-
ських іграх у Лондоні нарівні з рештою 
спортсменів. Федерація впевнена, що 
гомілкові протези дають йому перевагу 
над звичайними бігунами. Саме з цих 
міркувань чотири роки тому його від-
сторонили від Ігор. Однак Спортивний 
арбітражний суд скасував рішення 
МФЛА, дозволивши Пісторіусу брати 
участь у забігах як звичайному спортс-
менові без специфічних потреб.

Фото: REutERs
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Тиждень 
в історії

Американський 
астроном Асаф 
Голл відкрив 
супутники Марса 
– Фобос і Деймос

У ході Французької 
революції було скинуто 
монархію (законодавчі 
збори зупинили повно-
важення Людовіка XVI)

Для спільних дій 
об’єднаних армій УНР та 
ЗУНР сформовано Штаб 
головного отамана (ШГО) на 
чолі з Миколою Юнаківим

10 серпня 1792 11 серпня 1919 12 серпня 1877

О
тже, виборча кампанія офіційно старту
вала. Усі основні опозиційні сили подали 
до ЦВК свої списки, причому не лише пар
тійні, а й мажоритарні. Кожна окремі. А це 

свідчить про те, що проголошена на Софійській 
площі в Києві 22 січня угода про їхні спільні дії 
фактично не виконана. Тиждень уже тоді засте

рігав (див. № 4/2012), що лідерам опозиції важ
ливо не прагнути бути «хитрішим серед хитрих», 
адже перехитрувати самих себе – давня проблема 
українських лідерів. Зокрема, звертав увагу на за
грозу повторення досвіду «канівської четвірки». 
Війна за мажоритарні округи може мати трагічні 
наслідки: усі вони ризикують перетворитися на 
один великий «Обухів», де владний кандидат на 
виборах мера міста переміг саме завдяки розпо
рошеності сил опозиції. 
Загроза такого сценарію стає дедалі реалістичні
шою, причому навіть у найперспективніших для 
опозиції регіонах. Своїми діями об’єднані, вису
ваючи за низкою округів людей, сумнівних як із 
погляду здатності перемогти, так і з погляду стій
кості до потенційної зваби стати тушками в май
бутньому парламенті (див. Тиждень, № 31/2012), 
сформували пул кандидатів-самовисуванців зі 
зневажених, популярність і послідовна опозицій
ність яких не викликає сумнівів у суспільстві. Не 
погодили спільних кандидатів і з УДАРом Віталія 
Кличка, який, своєю чергою, також поставив чи
мало неавторитетних людей у регіонах, де вони 
планують балотуватися. До багатьох із них є чи
мало запитань щодо їхньої готовності дотримува
тися партійної дисципліни у ВР наступного скли
кання (див. стор. 12). 
Боротьба опозиції з опозицією на мажоритарних 
округах небезпечна ще й тим, що може виявитися 
спусковим гачком для початку війни на зни
щення в загальнонаціональному масштабі. З по
гляду політичних сил та особливо їхніх лідерів 
метою виборів, цілком природно, є здобуття най
більшого представництва своєї політсили в пар
ламенті. Проте вона має узгоджуватися з метою 
всього суспільства, що полягає в усуненні від 
влади антиукраїнського режиму, а для цього по
трібна максимально можлива кількість депутатів, 
готових працювати на її досягнення після об
рання. У будь-якому разі парламентська біль
шість з опозиційних сил матиме очевидні пере
ваги для суспільства порівняно з більшістю регіо
налів та їхніх сателітів. 
Об’єднані можуть виявитися неспроможними ре
алізувати програму модернізації та європейської 
інтеграції країни, але вони цілком здатні вико
нати першочергові завдання з демонтажу тієї 
«вертикалі», яку розбудував нинішній режим, 
відновити демократичні механізми формування, 
функціонування, ротації та відповідальності 

Фальстарт

В Італії на вимогу  
українського Інтерполу 
затримали майора 
Мельниченка

МВС оголосило про 
розкриття справи про 
вбивство журналіста Василя 
Климентьєва. Підозрюваний 
– колишній міліціонер

Прокуратура закрила 
справу проти Lb.ua 
«через непослідовність 
позиції самого 
заявника»

2 серпня 3 cерпня 4 серпня
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Пакистан та 
Індія здобули 
незалежність 
від Великої 
Британії

В СРСР видано наказ 
№ 270, за яким усі 
військовополонені 
оголошувалися 
зрадниками

Після закриття 
кордону між НДР та 
ФРН розпочалося 
будівництво 
Берлінського муру 

13 серпня 1961 14 серпня 1947 15 серпня 1914 16 серпня 1941 
Офіційно відкрився 
Панамський канал, 
що з’єднує Тихий 
і Атлантичний 
океани
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влади перед електоратом, не допустити сповза
ння до російської моделі, покласти край дискри
мінації українців у власній країні та спинити по
взучий процес втрати державного суверенітету. 
За наявності зазначених передумов можна буде 
вести мову про зміну теперішньої опозиції в май
бутньому ефективнішими з погляду суспільства 
політичними силами, спроможними здійснити 
глибинні перетворення. 
Натомість у разі цементування нинішнього ре
жиму і збереження динаміки та напрямку тих 
його потворних мутацій, які спостерігалися впро
довж першої половини президентського терміну 
Януковича, такі можливості будуть значно 
ускладнені або надовго відкладені. Тому з огляду 
на загальнонаціональні інтереси ключовими за
вданнями опозиції мають бути уникнення взає
мопоборення та зрив планів Банкової, що «кодло 
перегризеться». 
Насамперед таки домовитися щодо єдиних кан
дидатів у мажоритарних округах. Інакше мож
ливе повторення досвіду 2002 року, коли влада, 
здобувши на виборах 16% за партійними спис
ками «За єдину Україну» та СДПУ (о), все ж сфор
мувала більшість за рахунок майже 80% усіх 
депутатів-мажоритарників. Навіть у разі, коли на 
міжпартійному рівні досягнути домовленості не 
вдасться, питанням політичної відповідальності 
для політсил та окремих кандидатів має стати 
відмова брати участь у кампанії, якщо за три-
чотири тижні до дня голосування вони напевне 
не матимуть шансів перемогти/подолати вибор
чий бар’єр. 
Усім трьом реально прохідними опозиційним 
партіям – «Батьківщині», УДАРу та «Свободі» – 
необхідно вже зараз розробити механізми коор
динації зусиль для контролю за підрахунком го
лосів на виборчих дільницях, щоб мінімізувати 
фальсифікації, а також адекватних дій на випа
док їх повторення у масштабах 2004 року. Завдан
ням опозиції на жовтневих виборах має стати пе
ремога – одна на всіх. Якщо її навіть і не вдасться 
здобути в більшості мажоритарних округів, то 
вона має бути очевидною й незаперечною за пар
тійними списками, щоб зафіксувати реальну під
тримку і забезпечити можливість матеріалізу
вати її в перемогу на президентських перегонах, 
чергових чи позачергових.

Олександр Крамар

Севастопольський 
адмінсуд заборонив 
проведення акції 
«Україна проти 
Януковича» 

Теракт у 
єменському 
місті Джаар. 
42 загиблих

Опозиційним кандидатам 
«шиють» кримінал
Перший тиждень виборчої кампанії, що офіційно стартувала 30 
липня, майже відразу позначився адміністративним тиском та чор
ним піаром проти сил, що зараховують себе до опозиційних. 27 
липня Комітет виборців України оприлюднив звіт, у якому повідо
мив про факти адміністративного тиску на потенційних кандидатів 
«не від влади». А згодом такі заяви стали масово лунати і від полі
тичних сил.
Зокрема, щодо кандидата за 41-м виборчим округом у Донецьку Во
лодимира Деркача 3 серпня, майже одразу після його висунення, 
порушили кримінальну справу за нібито незаконне отримання ста
тусу ліквідатора аварії на ЧАЕС. 8 серпня про аналогічні дії щодо 
своїх представників на Донбасі заявив УДАР Володимира Кличка. 
Представник партії в ЦВК Віталій Карпунцов сказав, що одна з по
тенційних кандидаток у Донецьку відмовилася балотуватися через 
погрози звільнити її з роботи. Такі самі погрози, за його словами, 
дістали й двоє інших висуванців у цьому регіоні, але від участі у ви
борах вони не відступилися, у результаті один із них уже став безро
бітним.
У хід ідуть і витонченіші прийоми. Зокрема, в підконтрольній Ріна
тові Ахметову газеті «Сегодня» з’явилась інформація про те, що «дні
пропетровські підривники» нібито пов’язані з одним із депутатів від 
«Батьківщини». Нагадаємо, 27 квітня у місті пролунали чотири ви
бухи, внаслідок яких постраждала 31 людина. За звинуваченням в ор
ганізації терактів затримано чотирьох осіб, двоє з них працювали на 
кафедрі політології Дніпропетровського університету. Тепер про
владні ЗМІ повідомили, що торік вони надавали консультації депута
тові від БЮТ Михайлу Соко
лову (на фото). Цікаво, що ін
формацію «Сегодня» підтвер
див керівник слідства СБУ 
Іван Дерев’янко, хоча зазвичай 
у таких випадках спецслужби 
мовчать, посилаючись на та
ємницю слідства. 
Сам Михайло Соколов заявив, 
що не знає особисто обвину
вачуваних у терактах, і запе
речив звістку про те, що його 
нібито викликають на допит. 
Але надвечір 8 серпня 
Дерев’янко повідомив агент
ству «Інтерфакс», що той від
мовився прийти на допит, 
тому виклик йому надішлють 
повторно. 

Білорусь відкликала 
своє посольство зі 
Швеції

5 серпня 6 серпня 7 серпня
Віктор Янукович 
підписав 
скандальний 
мовний закон 

8 серпня

№ 32 (249) 10 – 16.08.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|7

тенденції тижня|НА чАСі



Влада як суспільна загроза
Українці мають стійку фобію до «покращення», адже, як засвідчують 
опитування, найбільшими загрозами для країни вони вважають 
економічні проблеми і свавілля влади. Це підтверджують, зокрема, 
результати липневого дослідження громадської думки соціологічної 
групи «Рейтинг». Серед очевидних тенденцій, які було зафіксовано: 
за понад рік майже в 1,5 раза зросли побоювання громадян щодо 
розколу країни (з 9% до 13%), причому як на її Заході (з 8% до 18%), 
так і на Сході (з 5% до 13%), збільшилася кількість людей, яких лякає 
загроза антиконституційного перевороту. Цікаво також, 
що лише 3% респондентів не бачать жодних загроз. 

Опитувані могли обирати кілька варіантів відповідей
За даними соціологічної групи «Рейтинг»

Безробіття Економічний 
занепад

Свавілля 
влади

Деградація 
населення

Погіршення 
медичного 
забезпечення

44 41 25 20 20
% опитаних

400 тис. грн 19 збиткових банків+36 0C
такий температурний рекорд  
вперше за 112 років було  
встановлено в Києві 7 серпня 

Таку додаткову суму буде виділено на 
технічний супровід сайта Генпрокуратури. 
Це при тому, що торік ГПУ вже витратила 
на свою веб-сторінку 1,1 млн грн

нарахував НБУ станом на 1 липня.  
Ще в I кварталі цього року  
таких було 15

ВАЛеРІЯ ЛУТКОВСьКА 
не цікавиться справою 
Тимошенко
Омбудсмен від влади 
зізналася: «Вривати-
ся в палату, намага-
тися захистити пра-
ва Юлії Тимошенко я, 
чесно кажучи, зараз 
підстав не маю»

5 ОБЛИЧ МАйже СеРйОЗНО

ГеННАДІй ЗАДИРКО
розлютив виборців 
Депутата-тушку побили під  
час зустрічі з виборця-
ми. Задирко запев-
няє, що дістав тілесні 
ушкодження через те, 
що намагався запобіг-
ти незаконному видо-
бутку піску 

СеРГІй ШеВЧеНКО 
не потрапив  
на Соловки
Російські прикор-
донники без жод-
них пояснень не 
пустили до РФ укра-
їнського дослідника 
сталінських ре-
пресій 

РІЯД ФАРІД ХІДжАБ
перейшов до повстанців
Прем’єр-міністр  
Сирії втік до Йор-
данії, заявивши 
про свій «відхід від 
убивств і терорис-
тичного ре-
жиму» й пе-
рехід на бік 
пов станців 

ДМИТРО САЛАМАТІН 
розвалював оборонку 
Експерти оцінили: у часи, коли ни-
нішній міністр оборони 
очолював Укроборон-
пром, кількість збитко-
вих підприємств кон-
церну зросла з 45 до 
62, а його втрати у I 
кварталі 2012 року сягну-
ли 166 млн грн

ГРОМАДСьКА ДУМКА

Н
е чекаючи набрання чинності законом 
про русифікацію України та, вочевидь, 
намагаючись упередити «рекоменда
ції» керівництва держави на кшталт 

тих, які нещодавно дав «укрАінскій 
прем’єр» Микола Азаров журналіс
там «1+1»: «больше вещать на рус
ском», на «Першому національ
ному» план русифікації ефіру 
виконують ударними темпами, 
не уникаючи навіть відвертої 
зневаги до поки що де-юре 
єдиної державної мови.
Чого варте висвітлення 
Олімпіади, де нормальну 
українську почуєш з вуст 
навіть не половини 
коментато
рів, а у ве
чірньому 
е ф і р і 
«Олімпій
ських при

«Чемпіони» з «язика»
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опитування, найбільшими загрозами для країни вони вважають 
економічні проблеми і свавілля влади. Це підтверджують, зокрема, 
результати липневого дослідження громадської думки соціологічної 
групи «Рейтинг». Серед очевидних тенденцій, які було зафіксовано: 
за понад рік майже в 1,5 раза зросли побоювання громадян щодо 
розколу країни (з 9% до 13%), причому як на її Заході (з 8% до 18%), 
так і на Сході (з 5% до 13%), збільшилася кількість людей, яких лякає 
загроза антиконституційного перевороту. Цікаво також, 
що лише 3% респондентів не бачать жодних загроз. 

Опитувані могли обирати кілька варіантів відповідей
За даними соціологічної групи «Рейтинг»

Безробіття Економічний 
занепад

Свавілля 
влади

Деградація 
населення

Погіршення 
медичного 
забезпечення

44 41 25 20 20
% опитаних

41% білорусів430 млн грн
підрядів від Харківського 
облавтодору отримала фірма,  
що належить радникові губернатора 
області Олегу Гуревичу

хочуть емігрувати, 54%  
готові поїхати на заробітки  
або навчання за кордон.  
Дані незалежного опитування

КОРОТКО ПРО ТИСК НА АКТИВІСТІВ

Протягом останнього тижня  
посилився тиск на громадських 
активістів. У двох випадках  
дійшло до вбивства 
• 5 серпня за загадкових обставин загинув дні
пропетровський еколог Володимир Гончарен
ко. 58-річний громадський діяч помер у лікар
ні від побоїв, яких завдали йому невідомі. На
пали на чоловіка після прес-конференції, на 
якій він оприлюднив інформацію про складу
вання у Кривому Розі 180 т металу, забрудне
ного небезпечним гексахлорбензолом (отруй
на речовина, заборонена міжнародним дого
вором). Міліція порушила кримінальну спра
ву за фактом хуліганського нападу. Натомість 
колеги покійного наполягають на тому, що 
мотиви злочину криються виключно у діяль
ності еколога. «Версія має бути одна: профе
сійна діяльність», – впевнена Олена Пащен
ко, заступниця голови Всеукраїнської еколо
гічної ліги. 

• Загибель ще одного активіста Василя Удо
да, понівечене закидане гіллям тіло якого зна
йшли в Конотопі, місцева міліція взагалі нама
галася списати на нещасний випадок. Однак під 
тиском громадськості та ВО «Свободи» право-
охоронці таки почали розслідувати справу, при
значили повторну судово-медичну експерти
зу і навіть затримали трьох осіб, яких підозрю
ють у вбивстві. На них вказали місцеві мешкан
ці, на яких вийшли ті, хто проводив незалежне 
розслідування: свідки зазначили, що до злочи
ну причетні троє селян, котрі працюють на нар
котичних плантаціях. Як стверджують свободів
ці й місцеві жителі, Василь Удод викрив нарко
картель на Конотопщині, яку, можливо, «кри
шувала» міліція. Активіст начебто мав пода
ти офіційне звернення до Генпрокуратури з ви
могою розслідувати факти наявності планта
цій маку та коноплі й каналів збуту наркотич
них речовин. 

• Небезпечними стають навіть ті форми гро
мадянської активності, які досі вважалися бу
денною справою. У Криму, зокрема Севасто
полі та Сімферополі, міліція затримала моло
дих людей, які поширювали листівки в меж
ах акції «Помста за розкол країни» (своєрід
на «інструкція», чому не можна голосува
ти за Партію регіонів). Активістів звинувати
ли в розпов сюдженні агітаційних матеріалів, 
що не містять інформації про друкарню та ти
раж. Сімферопольський суд призначив їм по
карання – штраф у розмірі 51 грн. Постражда
ли учасники цієї акції і в Миколаєві. Але там 
правоохоронці винайшли для них іншу статтю: 
порушення правил благоустрою територій міст 
та інших населених пунктів (також передба
чає грошове стягнення). Цілком імовірно, що 
ближче до виборів, то частіше міліція знаходи
тиме в діях опозиційно налаштованих грома
дян замах на благоустрій. 

страстей», у прайм-тайм, вона часто взагалі не лу
нає: Савік Шустер, господар студії, запрошує до себе 
здебільшого російськомовних експертів. Кілька ви
нятків, як-от Роман Вірастюк, лише підтверджують 

правило. Або взяти російських коментаторів, 
яких чогось постійно тягнуть на вітчиз
няні ефіри. Один такий, Дмітрій Вол
ков, коментуючи 30 липня змагання 
плавців, взагалі обізвав українську 
«диалектом славянского языка».
Обурена громадськість, коштом якої 
(платників податків) і функціонує 
державний «Перший національ
ний», не витримала й написала 
президентові НТКУ Єгорові Бен
кендорфу відкритого листа з пре
тензіями. З компанії відписали, що 
«дотримуються усіх вимог за
кону», а якщо чемпіони воліють 
говорити російською, то не вига
няти ж їх за це з ефіру. Шустер уза
галі добалакався до того, що, мов
ляв, українцям нічого обурюва
тися, бо ж формально державний 
«Перший національний», вияв
ляється, має передусім заробляти 
гроші на розміщенні реклами, 
для якої єдино придатною є 
«більш комерційна» російська. 
Для української ж в Україні він 
вважає цілком достатньою ту 
роль, як і для... італійської: іта
лійці ж не обурюються, що тран
сляції Олімпіади в Україні не ду
блюються їхньою мовою… Що
правда, в Італії саме так і роблять, 

невже Шустер про це не знає?

«Чемпіони» з «язика»
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В 
Україні формується нова 
традиція – відзначати 
річниці ув’язнення полі
тичних опонентів режи-

 му. У Києві соратники Тимо
шенко влаштували фотовис
тавку з 365 фотографій і випус
тили 365 голубів, а під лікарнею 
Укрзалізниці, де вона перебу
ває, запустили в небо з’єднані у 
формі серця 365 червоних та бі
лих повітряних кульок. Самій 
екс-прем’єрці передали 365 тро
янд… Яскрава картинка для 
ЗМІ. 

Щоправда, мало все це аж 
надто святковий вигляд. Тим 
більше про те, що ніби декому з 
опозиціонерів перебування Юлії 
Володимирівни за ґратами на
віть дуже вигідне, говорять дав-
 но. Зрештою, у такий спосіб 
вона перетворюється на символ, 
від імені якого лідери об’єд-
наних виступають і водночас 
який не має реального впливу 
на ситуацію в політичній силі. 

ДО ВІДОМА ЛІДеРА 
7 грудня минулого року в пар
ламентській фракції «БЮТ-
Батьківщина» змінилося керів
ництво. Замість Івана Кири
ленка, відомого цілковитою від
даністю екс-прем’єрці, головою 
фракції став генерал СБУ Ан
дрій Кожем’якін – людина Тур
чинова. Не під запис бютівці з 
депутатськими значками пояс
нювали це тим, що без жор
сткого централізованого контр
олю їхня фракція могла б оста

точно «посипатися» під тиском 
«аргументів» на кшталт тих, які 
озвучив пізніше Роман Забза
люк, котрий нібито під вигля
дом завербованого регіона
лами вивідав у них їхні плани 
щодо нейтралізації опозиції та 
безумовної перемоги на вибо
рах до ВР (див. Тиждень, № 
11/2012).

Певна логіка в цьому, звісно, 
є, адже оперативно керувати 
фракцією, як і партією, із в’язни-
 ці Тимошенко не могла. Контр
оль над більшістю «БЮТ-Бать-
ківщини» справді було встанов
лено, однак досягнення політич
ної сили Юлії Володимирівни 
під орудою Турчинова та Коже-
м’якіна видаються вельми сум
нівними. По-перше, їхні депу
тати в режимі «вільного голосу
вання» де-факто підтримали ви
гідний Партії регіонів закон про 
вибори. По-друге, так і не зуміли 
влаштувати бодай трохи поміт
ного опору мовному закону Ко
лесніченка – Ківалова. Не ка
жучи вже про нездатність ней
тралізувати «проект Королев
ська».

Показово, що в усіх цих ви
падках позиція Тимошенко щодо 
ситуації була невідома не лише 
рядовим партійцям, а й абсолют
ній більшості народних обранців. 
Понад те, екс-прем’єрка й сама 
нібито дізнавалася про події по
стфактум. За даними джерел, так 
було, зокрема, з усуненням із по
сади голови фракції Кириленка, 
з ухваленням закону про вибори, 
потрібного насамперед владі. 
Власне, голосування за цей доку
мент сама Юлія Володимирівна 
під час зустрічі з єврокомісаром 

Штефаном Фюле назвала помил
кою своїх соратників, які не до
слухалися до її закликів «не сі
дати за картковий стіл із шуле
рами».

За інформацією джерел 
Тижня, бютівську частину 
списку (тобто приблизно 55% за
гальної кількості кандидатур) 
формував персонально Олек
сандр Турчинов – Тимошенко 
не була визначальною. «Турчи
нов веде власну гру, на Юлю 
сильно не зважає», – розпові
дали співрозмовники. Ці слова 
де-факто підтвердив захисник 
ув’язненої Сергій Власенко, 
який відкрито заявив, що екс-
прем’єрка не бачила остаточної 
версії списку.

Лідер без 
лідерства
Режим Януковича перетворив 
Тимошенко на символ опору, однак вона 
втрачає реальний вплив на опозицію

Автор: 
Мілан Лєліч, 

Олександр Михельсон
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ОПОЗИЦІйНе СеРеДОВИще 
ПеРеФОРМАТОВУєТьСЯ  
ПІД КЛИЧКА, ЯЦеНЮКА  
ТА ТЯГНИБОКА 

Ображені бютівці – ті, які не 
потрапили до прохідної час
тини списку кандидатів, – ка
жуть, що під час його форму
вання Турчинов керувався 
двома чинниками: особистою 
відданістю претендента (звісно 
ж, саме йому) та внеском у пар
тійну касу. А Олександр Дубо
вой, який посів 64-те місце, 
окрім вірності фактичному кер
маничу «Батьківщини» заслу
жив майбутнє депутатство ще й 
належністю до тієї самої бап
тистської церкви, що й Турчи
нов. Натомість група близьких 
до Тимошенко людей дістала 
непрохідні місця, починаючи з 
восьмидесятих номерів: її по
мічник Михайло Лівінський, 

соратники з часів ЄЕСУ Анто
ніна Болюра, Євген Шаго та ін.

СИМВОЛ ОПОРУ
Очевидно, що в ситуації, у яку 
влада себе сама ж і загнала, 
вона прагне будь-що не допус
тити героїзації Юлії Тимо
шенко, котра не повинна стати 
кимось на кшталт лідерки опо
зиції у М’янмі Аун Сан Су Чжи, 
що зберегла популярність і по
літичну вагу навіть після 20 ро
ків домашнього арешту. 

Щоправда, можливостей для 
цього не так уже й багато. Адже 
навіть якщо екс-прем’єрку три
матимуть в ув’язненні під час 
найближчих парламентських та 
президентських виборів, періо
дично з’являтимуться чергові 
«зливи» відеозаписів, що ви
криватимуть «підступну симу
лянтку» або звинувачуватимуть 
її в причетності до тих чи інших 
злочинів у далекому минулому, 
усе це навряд чи позначиться 
негативно на її популярності або 
авторитеті у світі. 

У громадській думці як в 
Україні, так і за її межами 
утвердилося переконання, що 
Тимошенко за ґратами із однієї-
єдиної причини: Янукович її 
панічно боїться. Причому що 
далі заходитиме процес роздра
тування його правлінням і що 
ближчими ставатимуть прези
дентські вибори 2015 року, тим 
нав’язливішим буде для нього 
привид Тимошенко. Водночас 
як уособлення антиЯнуковича 
екс-прем’єрка здобуватиме де
далі більше симпатій поміж 
тих, хто виступатиме проти ни
нішнього гаранта. 

Інша річ, чи можна буде кон
вертувати всі ті симпатії в полі
тичну підтримку на виборах в 
умовах, що склалися нині в опо
зиційному таборі. Прихильники 
Кличка, Яценюка, Тягнибока та 
інших упізнаваних опозиціоне
рів у разі потреби обирати між 

ними та Юлією Володимирів
ною переважно залишатимуться 
відданими своїм лідерам. 

Саме під них переформато
вується наявне опозиційне се

редовище, і цей процес значною 
мірою вже став незворотнім. По
вернення Тимошенко в політику 
можливе, однак радше як пев
ного символу «вистражданого 
авторитету» і навряд чи як само
стійного політичного гравця.

Цьому сприяє і той факт, що 
обезголовлена «Батьківщина» 
таки не вистояла як єдина полі
тична сила, а навіть ті представ
ники, що залишилися в опози
ції, змушені були шукати себе в 
новій системі координат Яце
нюк – Турчинов – Кличко. На 
кожного з них, своєю чергою, є 
власні версії компромату, який 
може підтвердити їхній зв’язок 
із владою або деякими її впли
вовими представниками.

Не можна відкидати й варі
анта, що керівництву держави 
вдалося знайти можливості 
впли  вати на дії нових очільників 
партії та фракції самої Тимо
шенко. Турчинов і Кожем’якін, 
можливо, й не одержують перед 
важливими голосуваннями у 
Раді конверт з інструкціями із 
Банкової. Проте, схоже, вони 
змушені утримуватися від пере
ходу певної червоної лінії. Саме з 
цим і могла бути пов’язана їхня 
«дивна» поведінка щодо прин
ципових для країни і виборців 
об’єднаної опозиції питань. При 
цьому ображені бютівці як при
клад «примусу» наводять випа
док із кримінальною справою 
проти родича Кожем’якіна та за
яву прокуратури про можливе 
порушення справи проти Турчи
нова – в обох випадках цей тиск 
не мав продовження.  

У будь-якому разі рік, про
ведений Тимошенко за ґра
тами, засвідчив, що політична 
сила, яка все ще асоціюється з 
її іменем, їй уже не належить. І 
що довше екс-прем’єрка лиша
тиметься в неволі, тим менше 
підстав буде в будь-кого з полі
тиків називатися тимошенків
цем. 

При цьому її авторитет у сус
пільстві та необхідність рахува
тися з «фактором Юлі» для по
літиків, що претендуватимуть на 
опозиційний до режиму Януко
вича електорат, зростатимуть, 
адже саме вона уособлюватиме 
стійкість та послідовність у бо
ротьбі з нинішнім президентом. 
Навіть попри загальновідомі 
факти з минулого, що свідчать 
про їхню готовність співпрацю
вати з ним. 
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О
знайомлення зі списком 
кандидатів у депутати 
від УДАРу засвідчує, що 
всесвітньо відомий бок

сер таки веде до Ради чимало 
нових облич. Водночас Віталій 
Кличко став єдиним із лідерів 
провідних політсил, хто справді 
намагався реалізувати на прак
тиці декларований більшістю 
опозиціонерів принцип відкри
тості й оприлюднив попередній 
список своїх мажоритарників. 

Як результат – через кри
тичні публікації у ЗМІ, щодо 
конкретних кандидатів відсія
лося чимало одіозних персона
жів. Насамперед це стосується 
соціаліста й відвертого украї
нофоба Євгена Філіндаша та 
пов’язаного з Рінатом Ахмето
вим екс-голови Міненерго 
Івана Плачкова (голова спосте
режної ради підконтрольного 
олігархові Київенерго), які 
мали висуватися від УДАРу в 

мажоритарних округах Одесь
кої області. З-поміж мажори
тарників також усунуто Ми
хайла Гичку, Максима Голо
сного, Ігоря Лихолета, Олексія 
Майбороду, Юрія Моравець
кого, а також списочників 
Юрія Литвиненка й Ігоря 
Тесленка. Загалом же порів
няно з попередньо оприлюд
неною версією списку УДАР за
мінив 48 кандидатів-мажори-
тарників. 

УДАР спідтиха
Під брендом Віталія Кличка до парламенту може потрапити чимало 
потенційних тушок і пов’язаних з олігархами людей, контроль над 
якими з боку лідера УДАРу буде сумнівним

Автор:  
Мілан Лєліч
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ПІДІБРАТИ КОЛИШНІХ
Однак і серед тих, хто лишився, 
в око впадають політичні ко
лобки. Зокрема, у 71-му окрузі 
на Закарпатті балотуватиме ться 
екс-заступник голови Мін охо-
рон  здоров’я часів уряду Юлії 
Тимошенко Василь Лазориши
нець. Широкій громадськості 
він запам’ятався активним му
суванням теми поширення в 
Україні свинячого грипу восени 
2009-го. На Івано-Франківщині 
за 89-м округом висуватиметься 
екс-губернатор області Микола 
Палійчук, який багато років був 
членом «Нашої України», від 
неї ж і пройшов до обласної 
ради, але врешті-решт промі
няв її на перспективнішого 
Кличка.

Привертає увагу й Кирило 
Поліщук, який проходитиме в 
98-му окрузі у Київській об
ласті. Його цілком можна на
звати професійною тушкою. 
Пройшовши 2002 року до пар
ламенту як мажоритарник, він 
вступив до «Нашої України», 
потім перебіг до провладної «За 
Єдину Україну!», далі був чле
ном груп «Народовладдя» та 
«Регіони України», зрештою 
увійшов до фракції Партії регіо
нів. Показовим є й факт у полі
тичній біографії, що стосується 
його роботи в команді колиш
нього опонента Кличка в бо
ротьбі за крісло мера Києва 
Лео ніда Черновецького. У 
2006-му Поліщук очолив Хрис-
тиян сько-демократичну партію, 
яка входила до іменного блоку 
одіозного колишнього очіль
ника столиці. 

У 212-му окрузі Києва бало
туватиметься чинний нардеп 
Кирило Куликов. Пройшовши 
до Ради від НУ – НС за квотою 
«Народної самооборони», після 
перемоги Віктора Януковича на 
президентських перегонах 2010 
року він пристав до лояльного 
до влади «Єдиного центру» Ві
ктора Балоги, а з наближенням 
виборів вийшов із нього й почав 
дрейфувати в бік опозиції, ін
коли навіть приходячи на суди 
до свого колишнього партійного 
лідера Юрія Луценка. У 2010-му 
Куликов був затятим прихиль
ником фактичного керівника 
столиці Олександра Попова, 
ставленика регіоналів, який 
нині є основним опонентом 
Кличка на посаду мера Києва. 
«Дай боже, щоб Попов виграв 

мерські вибори <…> Перед ним 
стоїть мета допомогти столиці», 
– цитата з інтерв’ю Куликова ви
данню «Главком» дворічної дав
ності.

Добірка кандидатів від 
УДАРу за мажоритарними окру
гами Києва та області, які тради
ційно є базовим для Кличка ре
гіоном, видається, на диво, слаб
кою: окрім згаданого вище Ку
ликова та телеведучої Рени На
зарової (222-й округ), фактично 
відсутні відомі мешканцям сто
лиці обличчя. На Київщині в 93-
му окрузі балотується Костян
тин Бриль – генерал міліції ча
сів Кучми, за інформацією дже
рел Тижня, близький друг по
кійного керівника МВС Юрія 
Кравченка. Його свого часу зви
нувачували в організації контра
банди в портах Південної Укра
їни. Дмитро Крейнін, колишній 
зять спікера Володимира Лит
вина та власник столичного 
ринку «Лісовий», є кандидатом 
за 96-м округом. У ЗМІ його 
часто звинувачують у влашту
ванні рейдерських захоплень та 
«кришуванні» незаконно вста
новлених МАФів.

Є чимало кандидатів-мажо-
ритарників від УДАРу, які доте
пер торували собі шлях у полі
тичну еліту в партіях владного 
табору («Сильна Україна», 
«Єди  ний центр», КПУ і навіть 
ПР). На Львівщині в Раду йде 
колишній тігіпковець Андрій 
Кіт (126-й округ). Кандидатом у 
вінницькому 11-му окрузі ли
шилася Людмила Станісла
венко – депутат міськради ми
нулого скликання від КПУ. На 
Одещині – екс-член «Сильної 
України» Олександр Тімонін 
(138-й), у Запорізькій області – 
колишній місцевий депутат від 
Народного блоку Литвина та 
«Сильної України» Валерій Бу
цанов (81-й). На Рівненщині 
(155-й) – колишній член Партії 
промисловців та підприємців 
Микола Куш нір. 

Серед кандидатів у партій
ному списку УДАРу (прохідній 
частині) на звання найодіозні
шого претендує колишній пред
ставник Януковича в Криму Сер
гій Куніцин, який є депутатом 
кримського парламенту від про
російської партії «Союз». Він 
став жертвою розборок між 
місцевими та прийшлими доне
цькими регіоналами й потрапив 
в опалу до президента. У списку 



політсили Кличка він представ
лятиме ветеранів Афганістану, 
адже за сумісництвом є ще й за
ступником голови однойменної 
партії. Свою «опозиційність» 
Куніцин став демонструвати вже 
на останньому з’їзді УДАРу, зая
вивши, що «афганцям із «голу
бими» не по дорозі». 

Після поразки на виборах 
мера Одеси в 2010 році у велику 
політику з допомогою Кличка 
хоче повернутися Едуард Гурвіц, 
який посів у списку УДАРу 17-те 
місце. Він тривалий час мав під
тримку Яценюка і навіть є чин
ним депутатом Одеської міськ-
ради від «Фронту змін», але 
місця в об’єднаній опозиції 
отримати не зміг. 

Проте найбільша група спи
сочників – безумовно, колишні 
помаранчеві політики різного 
штибу. Передовсім це стосується 
третього номера списку Вален
тина Наливайченка, який так і 
не зміг застовпити за собою ма
жоритарний округ від об’єднаної 
опозиції (або вибити прохідне 
місце в списку). Одразу за ним 
іде Оксана Продан, екс-голова 
Ради підприємців при Кабінеті 
Міністрів України в уряді Тимо
шенко, одна з активісток подат
кового Майдану 2010 року, яка 
так і не змогла знайти спільну 
мову з об’єднаними. 

Шостим номером від Кличка 
йде одна з головних спікерів 
партії, екс-прес-секретар Вік-
тора Ющенка Ірина Геращенко, 
яка вже довгий час фактично 
відповідає за інформаційну по
літику. На 16-му місці Марія Іо
нова, яку вважають відповідаль
ною за партійну касу. Вона вихо
дець із Секретаріату президента 
Віктора Ющенка, подруга його 
дружини Катерини. 

Вельми несподіваною є по
ява у списку під № 7 Віктора 
Пинзеника, який не раз обіймав 
посаду міністра фінансів, зо
крема й в уряді Юлії Тимо
шенко. На парламентських ви
борах 2006 року він уже пра
цював із Кличком у блоці 
«Пора» – ПРП, який не подолав 
прохідного бар’єра. Потенційно 
прохідне 26-те місце посідає Во
лодимир Куренной, що був де
путатом п’ятого скликання від 
БЮТ. У 2007-му до Ради вже не 
потрапив – тоді, до речі, він пі
шов проти партії, відмовившись 
добровільно складати мандат 
заради проведення позачерго

вих виборів. Під досить сумнів
ним з погляду парламентських 
перспектив 40-м номером іде 
колишній спічрайтер Тимо
шенко і нинішній нардеп Віта
лій Чепинога. 

СЛІД ОЛІГАРХІВ
Присутні в партійному списку і 
давні друзі Кличка Артур Палат
ний (№ 9) і Павло Рябікін (№ 
28), яких часто називають вихід
цями з оточення відомого в ми
нулому кримінального автори
тета «Рибки», що багато років 
тому займався розкруткою ще 
нікому невідомих боксерів. Рябі
кін має ще й буремне політичне 
минуле, змінивши за дві депу
татські каденції у третьому та 
четвертому скликаннях Верхо
вної Ради аж п’ять фракцій. 

Натомість поява поміж кан
дидатів від УДАРу персонажів, 
яких пов’язують з олігархами, 
дали багатьом підстави говорити 
про фінансування політсили ве
ликим бізнесом. Зокре  ма, № 23 у 
списку Роман Чернега кілька ро
ків працював в Укрнафті тоді, 
коли її контролював Ігор Коло
мойський. Ще одна людина, 
близька до останнього, – № 27 
Юрій Савчук, віце-пре зидент 
футбольного клубу «Волинь», 
якого пов’язують із наближеним 
до Коломойського нардепом Іго
рем Палицею. А згадані вище Че
пинога та Куніцин, за інформа
цією джерел Тижня, мають 
власну історію співпраці з гру
пою Фірташа – Льовочкіна. Пер
ший, за чутками, дружить із 
сім’єю голови Адміністрації пре
зидента Сергія Льовочкіна, а 
другий є президентом футболь
ного клубу «Таврія», основний 
спонсор якого – Дмитро Фірташ. 

У цьому контексті виникає 
запитання: Кличко не раз пу
блічно заявляв, що його депу
тати у Верховній Раді «не зра
дять виборців», а фракція не 
співпрацюватиме з пропрези
дентськими силами, які «втра
тили довіру громадян». Як він 
збирається забезпечити дотри
мання цих обіцянок за наяв
ності поміж кандидатів назва
них вище персонажів – загадка. 
Хоча, можливо, тепер лідер по
літсили вже й не виключає такої 
співпраці – на останньому з’їзді 
УДАРу Кличко зазначив, що 
його партія може голосувати 
спільно з регіоналами, якщо «це 
буде на користь країні». 
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БеЗ П’ЯТИ ХВИЛИН ТУШКИ
Костянтин Бриль  
(балотуватиметься за 93-м округом 
– Київська область, Миронівка).
 Генерал міліції кучмівських часів, 
близький друг покійного міністра вну-
трішніх справ Юрія Кравченка. Підо-
зрювався в організації контрабанди 
через порти півдня України. 

Дмитро Крейнін (96-й округ –  
Київська область, Вишгород)
 Колишній зять спікера Володимира 
Литвина. Його ім’я часто фігурує в 
скандалах, пов’язаних із рейдерством 
та «кришуванням» незаконних МАФів. 

Кирило Поліщук (98-й округ –  
Київська область, Яготин)
 У четвертому скликанні ВР змінив 
п’ять фракцій, пройшовши шлях від 
«Нашої України» до Партії регіонів. 
Підтримував екс-мера Києва Леоніда 
Черновецького.

Віталій Максимов (163-й округ –  
м. Тернопіль)
 Екс-керівник УМВС у Тернопільській, 
Закарпатській та Львівській областях 
за часів Кучми та Ющенка. У ЗМІ пові-
домлялося про його причетність до 
корупційних схем. 

Василь Фурман (199-й округ –  
Черкаська область, жашків)
 Має прізвисько «чорний банкір». Його 
вважають причетним до корупційних 
афер у Промінвестбанку, які розсліду-
вала СБУ. Слідчі дії тривають і досі.

Кирило Куликов (212-й округ –  
м. Київ, Дарницький район)
 Після приходу до влади Віктора Яну-
ковича перейшов із «Народної само-
оборони» до «Єдиного центру» ни-
нішнього міністра з надзвичайних си-
туацій Віктора Балоги. Підтримував 
голову КМДА, ставленика регіоналів 
Олександра Попова. 

Сергій Куніцин  
(№ 15 номер партійного списку)
Колишній представник Януковича в 
Криму. Близький до олігарха Дмитра 
Фірташа. 

Роман Чернега (№ 23)
Кілька років працював в Укрнафті, 
вважається людиною олігарха Ігоря 
Коломойського. 

Юрій Савчук (№ 27)
Віце-президент футбольного клубу 
«Волинь», який пов’язують із набли-
женим до Коломойського нардепом 
Ігорем Палицею. 

Павло Рябікін (№ 28)
Його теж вважають вихідцем з ото-
чення «Рибки». За час депутатства у 
ВР третього і четвертого скликань змі-
нив п’ять фракцій. 



М. КИЇВ
вул. Лисенка, 3 тел.: (044) 235-88-54, вул. Спаська, 5 тел.: (044) 351-13-38, 

пр-т Повітрофлотський, 33/2 тел.: (044) 275-67-42 
М. ЛЬВІВ

пр-т Свободи, 7 тел.: (032) 235-73-68
М. ХАРКІВ 

вул. Сумська, 3 тел.: (057) 731-59-49
М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 

вул. Незалежності, 31 тел.: (0342) 72-29-04
М. ВІННИЦЯ 

вул. Соборна, 89 тел.: (0432) 52-93-41
М. ТЕРНОПІЛЬ 

вул. Валова, 7-9 тел.: (0352) 25-44-59
М. ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ 

вул. Ковельська, 6 тел.: (03342) 2-19-57

www.book-ye.com.ua 

І Н Т Е Р Н Е Т - М А Г А З И Н
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Рай для олігархів
В Україні панують ідеальні можливості  
для розвитку та процвітання монополій
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У 2011-МУ ЛИШе 49,8% 
ПРОДУКЦІї БУЛО 
РеАЛІЗОВАНО НА РИНКАХ  
БеЗ ОБМежеНь КОНКУРеНЦІї

У
країнська економіка ви
різняється надзвичайно 
високою монополізацією. 
Після останньої зміни 

влади в країні ця тенденція по
глибилася (див. «Антиконку-
рентна динаміка»). Навіть за 
офіційними даними Антимоно
польного комітету, у 2010 році її 
рівень зріс у 29 галузях, зокрема 
газовій, електроенергетиці, ім
порті нафтопродуктів, гірничо-
металургійному комплексі та хі
мічній промисловості. У 2011-му 
лише 49,8% продукції було реа
лізовано на ринках, де комітет не 
помітив обмежень конкуренції. 

Монополістів можна поді
лити на чотири типи. Перший – 
природні монополії, що існують 
без передумов для появи нових 
гравців. Приміром, вартість вхо
дження підприємства на такий 
ринок є занадто високою, щоб 
інвестори зацікавилися проек
том. Логічно, коли природна мо
нополія належать державі, щоб 
надприбутками користувалося 
суспільство. Яскравим прикла
дом такої є Укрзалізниця – ін
вестувати кошти в ще одні рейки 
занадто дорого, тож і конкурен
ції тут немає. «Дублювання 
функцій цих підприємств неви
гідне суспільству загалом. Ска
жімо, у кожному місті є водо
провід. Побудувати альтерна
тивний можна, але вартість того 
проекту дуже висока, а суспільна 
користь від нього вельми сум
нівна, – розповідає аналітик 
Міжнародного сектору перспек
тивних досліджень Олександр 
Жолудь. – Зазвичай із природ
ними монополістами намага
ються боротися обмеженням 
максимальної план ки їхніх при
бутків та контролем за ціноутво
ренням таких корпорацій». Су
міжними з зазначеними моно
поліями є ринки газо- і водопос
тачання, ЖКГ. 

Другий тип – регіональні 
гравці, які мають істотні пере
ваги на певній території. Напри
клад, за даними Національної 
комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації (НКРЗІ), такі 
ринкові переваги мають понад 
400 українських операторів.

Нещодавно Антимонополь
ний комітет визначив вісім ком
паній на ринку роздрібної тор
гівлі лікарськими засобами з 
ознаками зловживання моно
польним становищем. За пові

домленням АМКУ, суттєві обме
ження конкуренції мають місце 
на цілій низці регіональних рин
ків, зокрема ритуальних послуг, 
послуг автостанцій, паркування 
автотранспорту, платних медич
них послуг тощо. «Ці обмеження 
зумовлені наявністю перешкод 
для входження на відповідні 
ринки, пов’язаних зі значними 
витратами на створення мате-
ріально-технічної бази для про
ведення відповідних видів ді
яльності або ж з організацій
ними нюансами, як-от необхід
ність отримання відповідних лі
цензій та дозволів на здійснення 
вищенаведених видів діяль
ності», – пояснюють в АМКУ.

Третій тип – всеукраїнські 
компанії, що працюють на рин
ках із динамічною конкуренцією 
та мають істотні частки охо

плення споживачів. Наприклад, 
«Київстар» та МТС, згідно з iKS-
рейтингом операторів стільнико
вого зв’язку за червень поточ
ного року, ділять між собою від
повідно 45,8% і 35,3% галузі. 
Крім них до рейтингу включено 
ще п’ять компаній: life:), Інтерте
леком, Укртелеком, Peoplenet та 
ITC. Трендом 2010–2012 років 
стало посиленням ознак монопо
лізації цього сектору. Кожен із 
двох згаданих вище найпотужні
ших гравців контролює понад 
35% ринку, визначених законо
давством як критерій для моно
полії. Донедавна між ними спо
стерігалася потужна конкуренція 
за нових абонентів. Однак остан
нім часом, ймовірно з огляду на 
насичення і навіть певні ознаки 
перенасичення ринку, а також на 
той факт, що обидві компанії від
недавна контролюють росіяни, 
стали з’являтися дедалі очевид
ніші ознаки їхніх скоординова
них дій, які, зокрема, вилилися в 
невиправдано різке підвищення 
тарифів на мобільний зв’язок 
навесні-влітку 2012-го.

Четвертий тип монополістів 
найактивніший – це підприєм
ства з ознаками домінування, що 
належать до фінансово-промис-
лових груп, які завдяки привілеям 
і доступу до адміністративного ре

сурсу нарощують свою частку на 
певних ринках. Саме з цим фа
хівці Інституту економіки та про
гнозування НАНУ пов́ язують те, 
що «головними чинниками кон
куренції стають не так витрати, 
ціна і якість товару, як рівень та 
обсяг корпоративної влади й 
контролю над ринком, що досяга
ється за допомогою позаеконо
мічних засобів».

Цікаво, що Антимонополь
ний комітет, серед керівників 
якого двоюрідний брат першого 
заступника генпрокурора Рената 
Кузьміна Рафаель Кузьмін (пер
ший заступник голови АМКУ), 
не бачить ознак монополізації 
економіки і навіть домінування 
на багатьох ринках компаній де
яких олігархів. Натомість, за 
підрахунками незалежних екс
пертів, активне скуповування в 
останні два-три роки україн
ських активів кількома особами, 
найбільш наближеними до 
влади, призвело до фактичної 
монополізації таких великих га
лузей, як ринки феросплавів, 
міндобрив, електроенергетика, 
металургія, авіаперевезення 
тощо (див. «Господарі еко-
номіки»). Особливо активні 
структури Ріната Ахметова, 
Дмитра Фірташа та Ігоря Коло
мойського, якому наразі вда
ється знайти спільну мову з вла
дою. При цьому виділяється та
кож група так званих нових 
українських мільярдерів: Юрій 
Косюк, Олег Бахматюк, Андрій 
Веревський. За прогнозами ін
вестиційних аналітиків, якщо ця 
трійця не збавить нинішні 
темпи скуповування підпри
ємств агропромислового комп
лексу, незабаром на багатьох 
продовольчих ринках домінува
тимуть двоє-троє гравців. 

Монополізм та обмеження 
конкуренції негативно познача
ються на якості й ціні товарів і по
слуг. Приміром, українців, які 
часто подорожують, давно ціка
вить питання: чому внутрішні 
рейси в країні коштують у рази 
дорожче від внутрішніх рейсів у 
державах ЄС? Так, вартість квитка 
на кінець вересня за маршрутом 
Київ – Донецьк – Київ у компа
ніях «Дніпроавіа» та «АероСвіт», 
що входять до орбіти інтересів 
групи «Приват» Ігоря Коломой
ського, коливається від 870 до 
2000 грн. Для порівняння: пере
літ у найдорожчого авіаперевіз
ника Польщі LOT за маршрутом 

Автор: 
Марія 

Заславська 

Щоб стати визна-
ним монополістом 

на державному 
рівні, згідно із За-

коном «Про захист 
економічної конку-
ренції», компанії 

треба перейти 

 35% 
поріг ринку.  

Також монополіс-
том вважають кож-

ного з трьох 
суб’єктів господа-
рювання, сукупна 
частка котрих ста-
новить понад 50% 
галузі, або кожну з 

п’яти компаній, 
яким належить 

більш ніж  

70%
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Компан� з ознаками 
домінування

У багатьох країнах світу є реєстри компаній 
з ознаками домінування. В Україні такий 
не створено. 
За даними Тижня, у разі його формування 
до нього мали би бути включені десятки, 
якщо не сотні структур. Поміж підприємств 
з очевидними ознаками домінування 
на певних ринках переважають ті, які 
контролюють вітчизняні олігархи

Природні монопол� 
України

Державне центра-
лізоване управління 
так званою об’єднаною 
енергетичною системою 
України: електростанціями, 
електричними і тепловими 
мережами, іншими об’єктами 
електроенергетики, що мають 
спільний режим виробництва, 
передачі та розподілу електричної 
й теплової енерг ) 

УКРЕНЕРГО УКРСПИРТ
▶Спирт

УКРЗАЛІЗНИЦЯ «КИЇВСТАР»
МТС
▶Мобільний зв’язок

УКРПОШТА«АВАНГАРД»
▶Яйця 

Олег
Бахматюк

С2H5OH

Належить державі

Український капітал

Російський капітал

УКРТЕЛЕКОМ
▶Фіксований зв’язок  

ЕНЕРГОАТОМ
▶Енергетика

Австрійська 
компанія, 
яка належить 
кіпрській фірмі 
і яку пов’язують 
із «Сім’єю»

УКРТРАНСНАФТА 
НАК «Нафтогаз 
України»

УКРАЕРОРУХ 
Державне підприємство
обслуговування повітряного 
руху України

ГРУПА «ПРИВАТ»
▶Феросплави, 
  авіаперевезення

DF Group
▶Аміак, карбамід, аміачна 
  селітра

ПАТ «Миронівський 
хлібопродукт»
▶Курятина

«ЗЕОНБУД»
▶Цифрове 
  телебачення

УКРТРАНСГАЗ 
▶НАК «Нафтогаз 
   України»

ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ 
ЗАВОД
Виробництво 
та реалізація 
хімічної 
продукц�; 
приймання 
і переванта-
жування 
призначених 
для експорту 
добрив, що виробляються в Рос� 
та Україні; серед основних претендентів 
на купівлю держпакета – Дмитро Фірташ

КОНЦЕРН РРТ 
Державний оператор телерадіомовлення, 
радіорелейного й супутникового зв’язку; 
здійснює трансляцію державних теле- 
і радіоканалів по всій територ� України, 
а також супутникове мовлення 
в європейських 
країнах

Рінат 
Ахметов

Рінат 
Ахметов

Ігор Коломойський 
і Геннадій Боголюбов

ДТЕК
▶Регіональні 
  ринки 
  енергетики

«Метінвест»
▶Металургія

Юрій Косюк

Пов’язують 
із Рінатом Ахметовим

За даними відкритих джерел

Дмитро Фірташ

селітра

ГОСПОДАРІ ЕКОНОМІКИ

Вид продукц�/послуг, на ринку
якої домінує компанія▶

АААхАААА
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Варшава – Краків – Варшава на 
той самий період коштував у 
гривневому еквіваленті до 740 
грн. До якості послуг вітчизняних 
авіаперевізників при цьому паса
жири мають великі претензії. У 
практиці «АероСвіту» траплялися 
ситуації, коли рейси виконува
лися раніше від призначеного 
часу, їх переносили або взагалі 
скасовували, як це було цього 
літа, з відповідними наслідками 
для людей, що завчасно не отри
мали інформації про зміну роз
кладу. Після об’єднання кількох 
операторів – «АероСвіту», «Дні
проавіа», «Донбасаеро» та «Роза 
Вітрів» – під одним дахом струк
тур, які пов’язують із групою 
«Приват», остання тепер контро
лює, за різними даними, майже 
30% загального ринку авіапере
візників. Відхопити левову частку 
ринку приватівці зуміли, але за 
наявного парку літаків вони про
сто не спроможні обслужити всі 
маршрути у своєму пулі.

Домінування монополій на 
низці ринків негативно впливає і 
на економіку. Тенденція до збіль
шення від’ємного сальдо торго
вого балансу країни, зокрема, 
спровокована монополізацію 
певних галузей. Наприклад, в 

Україні феросплави виробля
ють Нікопольський, Стаханов
ський та Запорізький феро
сплавні заводи, які пов’язують із 
групою «Приват». Віднедавна 
спостерігається поступове зрос
тання імпорту феросплавів. За 
даними Держкомстату, за сі
чень–грудень 2011 року останніх 
було ввезено 256,4 млн кг на за
гальну суму $602 млн. Тоді як 
2010-го наші підприємства прид-
бали їх за кордоном лише 107,67 
млн кг, витративши $280 млн.  

Олігархи, що зазвичай пере
розподіляють наявне націо
нальне багатство, замість того 
щоб створювати нові активи, на
магаються при цьому витиснути 
по максимуму з придбаних під
приємств, нехтуючи їх модерні
зацією. Натомість усі отримані 
надприбутки воліють спрямову
вати на здобуття контролю над 
іншими об’єктами, які потім 
знову вичавлюють, як лимон, 
щоб продовжити далі означений 
ланцюжок. За такої бізнес-
моделі вони також не зацікав
лені у підвищенні професійних 
якостей своїх працівників, а від
так і збільшенні оплати їхньої 
праці. Таким чином країну при
рікають на деградацію. 

Компан� з ознаками 
домінування

У багатьох країнах світу є реєстри компаній 
з ознаками домінування. В Україні такий 
не створено. 
За даними Тижня, у разі його формування 
до нього мали би бути включені десятки, 
якщо не сотні структур. Поміж підприємств 
з очевидними ознаками домінування 
на певних ринках переважають ті, які 
контролюють вітчизняні олігархи

Природні монопол� 
України

Державне центра-
лізоване управління 
так званою об’єднаною 
енергетичною системою 
України: електростанціями, 
електричними і тепловими 
мережами, іншими об’єктами 
електроенергетики, що мають 
спільний режим виробництва, 
передачі та розподілу електричної 
й теплової енерг ) 
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▶Енергетика

Австрійська 
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яка належить 
кіпрській фірмі 
і яку пов’язують 
із «Сім’єю»
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НАК «Нафтогаз 
України»
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DF Group
▶Аміак, карбамід, аміачна 
  селітра

ПАТ «Миронівський 
хлібопродукт»
▶Курятина

«ЗЕОНБУД»
▶Цифрове 
  телебачення

УКРТРАНСГАЗ 
▶НАК «Нафтогаз 
   України»

ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ 
ЗАВОД
Виробництво 
та реалізація 
хімічної 
продукц�; 
приймання 
і переванта-
жування 
призначених 
для експорту 
добрив, що виробляються в Рос� 
та Україні; серед основних претендентів 
на купівлю держпакета – Дмитро Фірташ

КОНЦЕРН РРТ 
Державний оператор телерадіомовлення, 
радіорелейного й супутникового зв’язку; 
здійснює трансляцію державних теле- 
і радіоканалів по всій територ� України, 
а також супутникове мовлення 
в європейських 
країнах

Рінат 
Ахметов
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Ахметов

Ігор Коломойський 
і Геннадій Боголюбов

ДТЕК
▶Регіональні 
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  енергетики

«Метінвест»
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Пов’язують 
із Рінатом Ахметовим

За даними відкритих джерел

Дмитро Фірташ

селітра

ГОСПОДАРІ ЕКОНОМІКИ

Вид продукц�/послуг, на ринку
якої домінує компанія▶
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АНТИКОНКУРЕНТНА 
ДИНАМІКА

МОНОПОЛІЗУВАТИ
ВСЕ

Ринки в Україні з найбільшою часткою 
недержавних монополістів і підприємств 

з ознаками домінування

2004 2008 2011

54
,3

56
,7

49
,8

2004 20112008
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Ринки з ознаками 
домінування підприємств
Жорстка олігополія
Чиста монополія 

Фіксований 
і мобільний зв’язок

Регіональні ринки 
електроенергетики

Виробництво 
міндобрив

Будівельний ринок 
(у деяких регіонах)

Виробництво 
феросплавів

Телебачення 
(зокрема, цифрове)

Ринок нафтопродуктів 
(у деяких регіонах)

Паркувальний 
бізнес

(у деяких регіонах)

Ритуальні послуги 
(у деяких регіонах)

Виробництво 
труб

Металургія

Внутрішні 
авіаперевезення

Виробництво 
курятини

Окремі продовольчі 
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У 
2010 році один із україн
ських олігархів на запи
тання: «Що ви зараз чи
таєте?» – дістав тритом

ник «Атлант розправив плечі» 
американської письменниці 
Айн Ренд. «Мені дуже подоба
ється», – сказав мільярдер. Так 
ось ця письменниця називає ан
тимонопольну економічну полі
тику США мало не «всесвітнім 
злом», яке заважає найактивні
шому класу американців заро-
бляти. Українським велетням 
це «зло» все ще не загрожує. 

Влада має два підходи до 
проблеми монополізму. Офіцій-
 но її представники засуджують 
його, приймається загальнодер
жавна програма розвитку конку
ренції в Україні на 2013–2023 
роки. Проте неофіційно здійсню
ється фактична підтримка ком
паній, які домінують на тих чи 
інших ринках і власниками яких 
є наближені до влади люди. 

Першу скрипку в процесі 
утворення монополій грає дер
жава. Сценарії завжди схожі: 
вона надає дозволи на при
дбання стратегічних підпри
ємств та концентрацію. «Немає 
покарання для чиновників, які 
видають дозволи на створення 

Держава на 
службі монополії
Під прикриттям декларацій про захист конкурентного середовища 
влада імітує антимонопольну діяльність і сприяє посиленню 
позицій на ринках наближених до влади бізнес-груп

великих картелів. Якби за рі
шення відповідали конкретні 
особи, то, мабуть, робили б це 
більш розумно», – каже аналі
тик Міжнародного центру пер
спективних досліджень Олек
сандр Жолудь. 

Красномовною ілюстрацією 
до питань монополізму в Україні 
є позиція першого заступника 
голови АМКУ Рафаеля Кузь
міна, який переконує, що Дми
тро Фірташ і Рінат Ахметов, 
яких донедавна називали основ -
ними спонсорами Партії регіо
нів, не є монополістами. Хоча 

незалежні економісти, напри
клад, оцінюють потенціал гру  пи 
ДТЕК (належить останньо  му), 
до якої входять енергогенеруючі 
компанії, у більш ніж 35% ринку 
електроенергії. Свою. чергою, 
структури Дмитра Фірташа, 
знову ж таки за підрахунками 

експертів, контролюють 100% 
потужностей з виробництва амі
ачної селітри і близько 50–60% з 
випуску аміаку та карбаміду. 
Водночас пан Кузьмін назвав 
монополістом групу «Приват», 
до якої зараховують структури, 
що належать Ігорю Коломой
ському та Геннадію Боголюбову, 
які залишаються поза цією пар
тією, хоч і визнав, що доказів та
кого факту АМКУ не має, бо 
різні підприємства групи нале
жать різним офшорам. 

Показовою стала й ситуація 
з Укртелекомом, який нещо
давно придбала маловідома в 
Україні компанія, що, за інфор
мацією джерел Тижня, пов’я-
зана із «Сім’єю». До моменту 
продажу приватному інвесто
рові він входив до переліку при
родних монополій на загально
державних ринках «місцевий те
лефонний зв’язок», «надання в 
користування каналів еле ктро   -
зв’язку». Однак у червні 2011 
року був вилучений із нього. 
Хоча, згідно з офіційною звіт
ністю, компанія охоплює бли-
зько 70% ринку фіксованого 
міського й 75% – міжміського та 
міжнародного телефонного зв’я -
зку.

Автор: 
Олександр 

Крамар, 
Марія 

Заславська

АМКУ Не ЗДАТНИй 
еФеКТИВНО ПРОТИДІЯТИ 
МОНОПОЛІЗАЦІї 
УКРАїНСьКОї еКОНОМІКИ, 
ЯКА ПОСИЛЮєТьСЯ

Олігархи, які забезпечили собі лояльність влади, активно нарощують власні активи, підвищуючи масштаби монополізації на дедалі 
більшій кількості галузей української економіки

Рінат Ахметов
• ММК імені Ілліча – 
75% акцій*
• Контрольний пакет ВАТ 
«Донецькгормаш» – 50,05% 
• ВАТ «Запоріжсталь» – 
50% 
• АТ «Банк Ренесанс 
Капітал» – 100 %

• ВАТ «Кераммеханізація» 
(геологорозвідка) – 50%
• ВАТ «Капітал-Сервіс» 
(геологорозвідка) – понад 50%
• ПАТ «Горлівський машинобудівний 
завод» – 94,9%
• ДП «Ровенькиантрацит» – 
концесія на 49 років
• ДП «Свердловантрацит» — концесія на 49 років 

• ТДФ «Шахта Білозерська» 
(Донецька обл.) – 95,4%
• АЕК «Київенерго» – 71,82%
• АЕК «Західенерго»** 
• ВАТ «Крименерго» – 45%
• ПАТ «Донецькобленерго» – 30,6%
• ПАТ «Дніпрообленерго» – 50%

В ТеПЛИЧНИХ УМОВАХ

* Тут і далі – пакет акцій, придбаний через наближені структури  
** Достовірної інформації про придбаний пакет акцій немає
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ІМІТАЦІйНИй КОМІТеТ 
АМКУ, маючи чималий штат 
(станом на 31 грудня 2011 року 
працювало 229 осіб у Цен
тральному апараті та 559 – у 
територіальних відділеннях), 

насправді не здатний ефек
тивно протидіяти монополіза
ції української економіки, яка 
посилюється. 

За офіційними даними Ан
тимонопольного комітету, най

конкурентнішими були ринки 
торгівлі й посередницьких по
слуг (82% загального обсягу 
реалізації продукції в галузі) 
та АПК (68,1%), а найбільш мо
нополізованими, як і раніше, є 

• Готель «Київ» (Донецьк) 
• Київський ЦУМ – 23%
• БЦ «Леонардо» (Київ) – 100%
• ФК «Фармація Донбасу» 
(Донецьк, мережа аптек) – 100%
• Агрохолдинг HarvEast Agricultural 
Group – 100%
• ПАТ «Телевізійна служба Дніпропетровська» 
(34-й канал) – понад 59% 
• ТОВ «Морський термінал 
«Південний» – більш ніж 50% 

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

об’єднання «Азот» (Луганська обл.) – 100%
• ПАТ «Украгро НПК» (Черкаська обл.) –  100%
• Морський спеціалізований порт 
ТОВ «МСП Ніка-Тера» – 100%

• ПАТ «Запоріжгаз»**

Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов
• Авіакомпанія 
Windrose – 
100%
• ТОВ «Аеро-
порт Бельбек»  
(м. Севасто-
поль) –   
100%

В ТеПЛИЧНИХ УМОВАХ

СІМЕЙНА СПРАВА.  
Доки Ренат Кузьмін 

«долає корупцію» шляхом 
ув’язнення політичних 

опонентів нинішньої влади, 
його двоюрідний брат 

перший заступник голови 
АМКУ Рафаель Кузьмін 

відмовляється помічати 
монополії наближених до 

влади олігархів 
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деякі сектори паливно-енер-
гетич  ного комплексу, транс-
по рт і зв’язок, житлово-кому-
на льне господарство. Проте 
поза увагою АМКУ зазвичай 
залишаються сфери, реальна 
монополізація яких на широ
ких верствах населення позна
чається не прямо, а опосеред
ковано і які водночас належать 
впливовим олігархам, що ма
ють можливості тиску на Комі
тет на найвищому державному 
рівні. Йдеться, зокрема, про 
гірничо-металургійний комп
лекс, хімію, будівництво, авто
мобілебудування, низку галу
зей агропромислового комп
лексу (постачання матеріаль-   
но-технічних ресурсів, заго
тівля та зберігання сільсько
господарської продукції, хар
чова і переробна промисло
вість). Тобто галузі, де сконцен
тровані основні активи фак
тично всіх українських доларо
вих мільярдерів. 

На ефективності боротьби з 
монополістами негативно по
значається той факт, що укра
їнське законодавство, на від
міну від законів, приміром, 
США, не визначає як пору
шення монопольне становище 
тієї чи іншої компанії як таке. 
Підприємство може контролю
вати 50% ринку, але при цьому 
поводитися толерантно щодо 
інших його учасників (принай
мні з погляду Антимонополь
ного комітету, який можна мо
тивувати сприймати реаль
ність вибірково), і тоді на нього 
ніхто не звертатиме уваги. 

У розвинених країнах анти
монопольні органи оприлюд
нюють реєстри приватних кор
порацій з ознаками доміну
вання. Навіть у РФ Федеральна 
антимонопольна служба веде 
«Реєстр суб’єктів господарю
вання, які мають частку на 
ринку окремого товару в роз
мірі більш ніж 35% або посіда

ють домінуюче місце на ринку 
окремого товару». Тим часом у 
прес-службі АМКУ на запи
тання Тижня відповіли: «Чин-
 на редакція Закону України 
«Про природні монополії» вста
новлює обов’язок Комітету скла
дати перелік суб’єктів природ
них монополій. Ведення перелі
ків інших монополістів законо
давством не передбачене». Про 
яку ефективність захисту кон
куренції взагалі може йтися?

Показовою є й методологія 
роботи АМКУ. Його діяльність, 
зважаючи на щорічні звіти, 
спрямована не так на те, щоб ви
значити і знизити рівень моно
полізації тих чи інших ринків, 
як засвідчити виконаний обсяг 
роботи, що виправдав би утри
мання штату та освоєння бю
джету. Мірилом ефективності є 
кількість перевірок і розгляну
тих заяв про порушення анти
монопольного законодавства, 
темпи її зростання до попере
днього року, в крайньому разі 

сума штрафів, сплачених до 
держбюджету, з якого потім ви
діляються кошти на утримання 
Комітету. Їхня сума, до речі, в 
рази перевищує розміри анти
монопольних штрафів. Тоді як 
насправді останні, як і інші за
соби впливу, мають бути лише 
інструментами, метою залу
чення яких повинно стати про
ведення реальної демонополіза
ції економіки та її підтримання 
у стані вільної конкуренції, якої 
в Україні наразі немає, що й під
тверджують незалежні дослі
дження. Зокрема, наша держава 
посідає 117-те місце поміж країн 

світу – 7-ме з кінця – у рейтингу 
економічної свободи (серед клю
чових критеріїв – право вільної 
конкуренції), який складає аме
риканський Інститут КАТО 
(САТО) спільно з канадським Ін
ститутом Фрейзера і понад 50 
експертними центрами. 

Низьку ефективність діяль
ності Антимонопольного комі
тету фіксують навіть такі дер
жавні органи, як Рахункова па
лата. У її звітах з року в рік кон
статується, що в країні так і не 
було створено систему протидії 
монопольним виявам та запобі
гання їм, не здійснено адаптації 
українського конкурентного за
конодавства до принципів кон
курентної політики ЄС, не про
водилися систематизація і мо
ніторинг порушень на товарних 
ринках за галузевим принци
пом, не здійснювався аналіз 
конкурентного становища су-
б’єктів господарювання, не до
сліджувалося питання моно
польних (домінуючих) утво
рень. АМКУ не надає даних про 
наслідки порушень та реагу
вання на їх встановлення, суми 
незаконно отриманого при
бутку, фінансовий стан поруш
ників. А це, на думку експертів, 
може свідчити про підкилим
ність домовленостей останніх з 
представниками тих державних 
органів, які мали б на них впли
вати. 

Для аналізу ринків Комітет 
має співпрацювати з відповід
ними регуляторами: фінансо
вого сектору, телекомунікацій, 
інфраструктури, аграрної про
мисловості тощо. На запитан-
 ня Тижня, про рівень цієї 
взаємодії в АМКУ відзначали 
співпрацю з Національною ко
місією, що здійснює державне 
регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації, Нацкомісією, 
що здійснює державне регулю
вання у сфері енергетики, та 
Радою оптового ринку елек

З БЛАГОСЛОВ -
ІННЯ  

ВЛАДИ
«Дозволений 

монополіст – ФПГ, 
якій надано в 

установленому 
порядку виключне 

право на 
здійснення певної 

виробничої, 
наукової, 

комерційної 
діяльності». Указ 

президента 
України 

«Про фінансово-
промислові групи в 

Україні»
Втратив чинність у 

січні 1999 року

УКРАїНСьКе ЗАКОНОДАВСТВО 
Не ВИЗНАЧАє ЯК ПОРУШеННЯ 
МОНОПОЛьНе СТАНОВИще 
ТІєї ЧИ ІНШОї КОМПАНІї 

В ТеПЛИЧНИХ УМОВАХ

• Полтавенерго – 
72%  
(спільно з Костянтином Григоришиним)
• «Студія 1+1», 
Телеканал «Кіно»,  
Телеканал «Taк TB +»,  
Телеканал «Реал Істейт ТВ»  
(м. Одеса) – 
 100% 
• ЦМК ДП «Ізумруд» – 
23 будинки у Києві 

Юрій Косюк
• ТОВ «Продальянс» 
 (Київ) – 100%
• ТОВ «Канівське» 
(Черкаська обл.) – 100%
• СП «Рідний Край» 
(Хмельницька обл.) – 100%
• СП «Інтерагротрейд» 

(Сумська обл.) – 100%
• СП «Інтерагро» (Сумська обл.) – 100%
• ТОВ «Старт» (Хмельницька обл.) – 100%

• ТОВ «Баланс» (Хмельницька обл.) – 100%
• Кооператив «Україна» 
(Хмельницька обл.) – 100%

Андрій Веревський
• Компанія Allseeds 
Group Public Co. Limited  
(соняшникова олія) –  
94%
• Компанія «Русские масла» 
(РФ) – 100%
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тричної енергії. Однак контр
оль з боку відповідних ві
домств теж не є результатив
ним. Згідно зі звітом Рахунко
вої палати щодо аудиту ефек
тивності використання НКРЕ у 
2008–2011 роках коштів держ
бюджету, «наявна система 
контролю з боку НКРЕ за ді
яльністю монопольних компа
ній на енергоринку України є 
недієвою, тож порушення 
ними законодавства набули 
сталого характеру. Відповідні 
заходи до порушників часто 
взагалі не застосовувалися». 

Недієвість урядової полі
тики у сфері захисту конкурен
ції ілюструє ситуація з фактич
ними виплатами штрафів. Саме 
вони, схоже, є для АМКУ голов-
ним доказом впливу на поруш
ників антиконкурентних норм. 
Комітет бравує даними про 
мільйонні стягнення, однак їх
ній розмір явно неадекватний 
доходам компаній, яких було 
спіймано на антиконкурентних 
діях. Тим більше що де-факто 
до бюджету потрапляє лише 
частина цих сум. Наприклад, за 
2009-й відомство зобов’язало 
порушників сплатити понад 
289,8 млн грн, однак бюджет 
того року отримав із них лише 
12,2 млн грн.

При цьому процедура на
кладення штрафів є непрозо
рою (методики визначення їх
ніх розмірів немає, критерії не 
оприлюднюються), до того ж 
часто застосовуються симво
лічні санкції, незіставні з 
отри  маною порушниками ан
тимонопольного законодав
ства вигодою від здійснення 
незаконної антиконкурентної 
діяльності. Так, у 2010-му за 
необґрунтоване підвищення 
цін на бензин і дизельне 
пальне п’ять підприємств – 
операторів на ринку нафто
продуктів покарали штрафом 
у 139 тис. грн на всіх. У 2011-му 

ВИДИМІСТЬ
БОРОТЬБИ

За даними законів 
про державний бюджет 
України та звітів АМКУ 
за відповідні роки

Попри позірно бурхливу діяльність 
АМКУ, 	 ефективність залишається 
сумнівною, а умови для конкуренц� 
на ринках країни погіршуються

Динаміка наданих АМКУ дозволів 
на концентрацію суб’єктів господарювання, 
зокрема на злиття та набуття контролю

Структура припинених порушень 
законодавства про захист економічної 
конкуренц� за галузями, 2011 рік, %

НЕОКУПНИЙ 
КОМІТЕТ

ДЕДАЛІ БІЛЬШІ АПЕТИТИ 
ВЕЛИКИХ ГРАВЦІВ

ВИБІРКОВИЙ ПІДХІД

КІЛЬКІСТЬ ЗАЯВ І ЗВЕРНЕНЬ, 
ОТРИМАНИХ АМКУ, 
ТА ПРОВЕДЕНИХ ПЕРЕВІРОК

20112010

50
,6

27
,1 43

,5
6

2,
9

Видатки бюджету на АМКУ, млн грн
Обсяги нарахованих штрафних 
санкцій, млн грн

Усього дозволів

Загальна кількість розглянутих заяв, 
скарг, інших звернень з приводу 
порушень законодавства про 
захист економічної конкуренц�

Загальна 
кількість 
проведених 
перевірок

20112010

53
78

9
40 12
10

4
8

0 55
9

58
5

Ж
КГ

АП
К

П
ЕК

Тр
ан

сп
ор

т

Зв
’я

зо
к 

і т
ел

ек
ом

ун
ік

ац
�

Бу
ді

вн
иц

тв
о 

та
 б

уд
ів

ел
ьн

і 
м

ат
ер

іа
ли

П
ос

лу
ги

 
зе

м
ле

вп
ор

яд
ку

ва
нн

я 
та

 о
ре

нд
и 

не
ру

хо
м

ог
о 

м
ай

на
50

51

22,78 11,09 8,51 4,31 3,29 2,28 2,12

2009
2010 2011

В ТеПЛИЧНИХ УМОВАХ

• Компанія Black Sea Industries 
(виробництво соняшникової олії) –  
100%
• ТОВ «Агрофірма «Весна» 
(Кіровоградська обл.) –  
понад 50%
• ТОВ «Осіївське» (Вінницька обл.) – 
понад 50%
• Агрохолдинг Enselko – 100%
• Агрохолдинг «Цукровий союз 
«Укррос» – 71% 

• Агрофірма «Енсеоко Агро» 
(Хмельницька обл.) – понад 50%
• Агрофірма «Нива Весняне» 
(Миколаївська обл.) – понад 50%
• Агрофірма «Нива Березнеговате» 
(Миколаївська обл.) – понад 50%
• Агрофірма «Случ Агро» 
 (Хмельницька обл.) – понад 50%
• ТОВ «Українська чорноморська індустрія» 
(Одеська обл.) – 100%

Олег Бахматюк
• ВАТ «Вінницям’ясо» – понад 50% 
• ВАТ «Продконтракт» – 
понад 50%
• ТОВ «Бон-Ексім» – понад 50%
• ПАТ «Райс» 
(агрохолдинг) – 100%
• ПАТ «Дакор Вест» 

(агрохолдинг) – 100%
• Компанія Townsends – близько 50%
• VAB-банк – понад 50%

№ 32 (249) 10 – 16.08.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|23

монопоЛізм|ТЕМА НоМЕРА



відповідна сума становила 
лише 43,5 млн грн, причому 
тільки за результатами роз
гляду 20 справ було застосо
вано санкції у розмірі 100 тис. 
грн і вище. Зокрема, най
більші накладено на ПрАТ 
«Славагропромсервіс» – 6 млн 
грн, ТОВ «Поштовий магазин» 
– 1,68 млн грн, ПАТ «Дніпро-
азот» – 1 млн грн, ЕК «Херсон-
обленерго» – 0,5 млн грн. По
казово, що жодне з них на той 
час не входило до сфери інтер
есів провладних олігархів. 

При цьому АМКУ пере
важно звертає увагу на ті сек
тори, на які йому вказує уряд, 
що часто схоже на політичне за
мовлення. Зокрема, напере
додні виборів влада, по рей
тингу якої в цей час б’ють будь-
які інфляційні процеси, раптом 
помічає начебто необґрунто
ване підвищення цін на спо
живчих ринках, хоча насправді 
зазвичай воно цілком відпові
дає кон’юнктурі. Тож не дивно, 
що найчастіше увагу Антимо
нопольного комітету привертає 
агропромисловий комплекс (рин-

 ки харчових продуктів: хліб, бо
рошно, олія, яйця, молоко, 
масло, цукор тощо) або сектори, 
які обмежувалися місцевим рів
нем (найбільшу кількість зло
вживань монопольним/доміну
ючим становищем у 2011 році 
було виявлено в ЖКГ – 32,5% 
усіх). 

Отже, спостерігаємо таку 
картину. Переліку компаній-
домінантів немає. Близькі до 
керівництва держави корпора

ції можуть взагалі отримати 
індульгенцію в антимонополь
ній сфері. Економічна політика 
із захисту вільних ринків впи
рається у відсутність ефектив
ної взаємодії між самими ж ор
ганами влади. При цьому 
останні дедалі частіше стають 
механізмами тиску на конку
рентів невеликого кола обра

них. Судова ж система допома
гає порушникам ухилятися від 
штрафів. 

У 2011-му АМКУ на вико
нання доручення Януковича зо
середився на дослідженні умов 
функціонування ОСББ: лише 
влітку минулого року його пра
цівники здійснили понад 3 тис. 
перевірок діяльності об’єднань 
співвласників будинків. У 2012-
му, напередодні виборів, пріо
ритетними напрямами діяль
ності Комітету визначено забез
печення захисту прав та інтере
сів підприємців і споживачів у 
соціально важливих секторах, 
серед яких названо ринки хліба 
та хлібобулочних виробів, ад
міністративних, жит лово-кому-
наль них, ритуальних послуг, 
лікарських засобів то що. Ці за
ходи виконують функцію «соці
ального знеболювального», од
нак не зачіпають основ монопо
лістичної сутності української 
економіки і тих її галузей, на 
яких і ґрунтується наявна олі гар -
хічно-люмпенська модель сус -
пільства, що консервує відста
вання України. 

ОРГАНИ ВЛАДИ СТАЮТь 
МеХАНІЗМОМ ТИСКУ  
НА КОНКУРеНТІВ 
НеВеЛИКОГО КОЛА ОБРАНИХ
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У 
найрозвиненіших країнах 
світу, особливо тих, де ви
сока концентрація акти
вів у руках одного влас

ника супроводжувала сам про
цес індустріалізації, формуван ня 
антимонопольної політики від
бувалося під тиском громад
ськості, яка вимагала захисту 
споживачів від свавілля монопо
лістів, обмеження їхньої діяль
ності. 

Батьківщиною антимоно
польного законодавства стали 
США, де воно з’явилося ще на
прикінці ХІХ століття, а також 
Канада та Австралія, які насліду
вали американську модель. У 
подальшому її впровадили в 
країнах Латинської Америки 
(наприклад, Аргентині) та Азії 
(насамперед Японії). На проти
вагу їй постає європейська мо
дель антимонопольного законо
давства, що сформувалася вже 
після Другої світової війни. Це 
було пов’язано, з одного боку, з 
порівняно незначною часткою 
монополізації таких висококон
курентних економік із доміну
ванням середнього та малого 
бізнесу, як британська чи фран
цузька, а з іншого – з тісною вза
ємодією великого бізнесу та дер
жави в Німеччині імперської та 
нацистської доби. 

Американська модель вихо
дить із принципу шкідливості 
всіх монополій і передбачає ши
рокий арсенал засобів впливу, 
як-от зменшення прибутків за 
рахунок високих податків, вста
новлення контролю над цінами, 
запровадження держуправління 
на ключових монополіях, а та
кож постійна так звана анти
трестівська політика, яку прова
дять спеціальні державні ор

гани: антитрестівський відділ 
Міністерства юстиції (який має 
право ініціювати судові справи 
проти порушників) та Феде
ральна торгова комісія. Крім за
перечення практики горизон
тальних злиттів часто опротес
товувались і вертикальні злиття 
(приміром, між автомобілебу
дівною компанією та концерном 
з виробництва покришок). 

Причому особливо прискіп-
ливі законодавство та згадані ан
тимонопольні органи до злиттів 
у галузях, що випускають одно
ріднішу продукцію, а також тих, 
де раніше було доведено існу
вання змов між різними групами 
підприємців з метою монополі

зації ринку та ціноутворення. Так 
само жорсткішим є ставлення до 
горизонтальних злиттів різних 
однотипних підприємств, аніж 
до вертикальної інтеграції в 
межах одного виробничого ци
клу. Навпаки, поблажливішим – 
до концентрації активів у новіт
ніх галузях, пов’язаних з упрова
дженням дорогих інновацій, які 
стимулюють якісний розвиток 
економіки країни і в яких моно
полізм часто є наслідком моло
дості тієї чи іншої сфери. 

Антимонопольне законодав
ство європейських країн лібе
ральніше, монополія розгляда

ється як така, що лише потен
ційно створює можливість для 
дій, котрі суперечать інтересам 
суспільства. Відтак воно перед
бачає насамперед регулювання 
діяльності монополій, щоб за 
можливості уникнути цього, і 
водночас часто не поширюється 
на націоналізовані підприєм
ства, сільське та лісове господар
ство, видобуток вугілля, зв’язок, 
страхування тощо. 

Наприклад, у британському 
законодавстві монополією вва
жається ситуація, коли компанія 
чи група компаній здійснює на 
ринку 25% поставок або закупі
вель. Згідно з «Актом про конку
ренцію», антиконкурентними є 
дії, що мають на меті чи можуть 
мати своїм наслідком обме
ження, спотворення конкуренції 
або запобігання їй. Проте на од
них ринках певні дії кваліфіку
ються як такі, що прийнятні з 
погляду конкуренції, тоді як на 
інших вони неприйнятні. 

Протягом останніх десяти
літь можливості для утворення 
монополій шляхом злиттів і по
глинань у європейських країнах 
були досить обмежені. У ви
падку ж індивідуального наро
щування монополістичного ка
піталу перевага віддавалася по
силенню антимонопольного ре
гулювання, діючи за принци
пом: покарання настає не за 
концентрацію, а за зловжи
вання, як-от безпідставне підви
щення цін, відмова в продажу 
ресурсів тощо.

СОВКОВА ТРАВМА
Проте у випадку європейських 
держав проблема монополізму, 
причому олігархічного, ніколи не 
стояла так гостро, як вона постала 

Зруйнувати  
фундамент олігархії
Подолання монополізму як соціально-економічного фундаменту 
олігархічно-люмпенської моделі суспільства є необхідною 
передумовою для розблокування потенціалу розвитку України

ПОДРІБНеННЮ МАЮТь 
ПІДЛЯГАТИ УСІ МОНОПОЛІї  
ВКЛЮЧНО З ФОРМАЛьНО 
НеЗАЛежНИМИ КОМПАНІЯМИ, 
ЗАРеєСТРОВАНИМИ ЗА 
КОРДОНОМ

Автор:  
Олесь 

Олексієнко
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у пострадянській Україні й ін
ших країнах колишнього СРСР із 
російсько-совковою люмпенсько-
олігархіч    ною цивілізаційною мо
деллю. 

Російська імперія сторіччя 
тому була державою запізнілої 
модернізації з надвисокою кон
центрацією в основних галузях 
економіки та відсутністю антимо
нопольного регулювання. Однак 
у радянський час ідея монополі
зації (часто до абсурду штуч  ної та 
навіть примусової) стала де-факто 
офіційною політикою, метою якої 
було остаточно знищити залишки 
приватної власності, індивідуаль
ної ініціативи та перетворити сус
пільство на люмпенізовану масу, 
ладну бездумно й покірно вико
нувати накази керівництва, по-
суті, загальнодержавної монопо
лістичної корпорації, що призна
чала своїх управлінців різного 
рівня. 

У російському суспільстві 
відповідна модель знайшла від
гук у докапіталістичних азій-
сько-ординських деспотичних 
традиціях, коли вся власність  
(і навіть життя) належала царю, 
який міг її відібрати або «пожа
лувати» будь-якому своєму хо
лопові (незалежно від його со
ціального статусу), не поясню
ючи причин безчинств нічим, 
окрім власної волі. Україн
ському ж, у якому такої традиції 
ніколи не існувало, а натомість 
жила па м’ять про дрібну при
ватну власність і виборність 
влади, монополістична олігар -
хічно-люмпенська модель була 
нав’язана насильно, а опір се-
лян-власників у 1918-му – на 
початку 1920-х і 1930–1933 ро
ках придушувався зброєю та 
штучним голодом.

Відтак незалежність Україна 
здобула в умовах тотальної мо
нополізації російсько-радянсь-
кою державою всіх галузей еко
номіки, інстинкт власника (при
родний для нашого народу) був 
атрофований або загнаний гли
боко у підсвідомість, наші спів
вітчизники мали нав’язаний 
психологічний комплекс цуран-
 ня приватної ініціативи. Тож по
долати сприйняття монополізму 
як норми життя не вдалося. 

При цьому українські олігар
хічні монополії, які з’явилися 
згодом, так і не стали приват
ними в західному європейсько-
американському сенсі, а зали
шалися володінням тих, хто 

отримував (або купував) на те 
згоду тієї чи іншої влади. Ціною, 
яку сплачує за це наше суспіль
ство, є не лише економічне від
ставання, спричинене об’єктив-
ним небажанням монополістів 
підвищувати ефективність ак
тивів, адже в умовах перма
нентного переділу власності 
вони можуть втратити їх зі змі
ною влади, а й неспроможність 
реально впливати на керівни
цтво, оскільки для змагальної 
демократії немає соціально-
еконо мічних передумов у вигля-
 ді конкурентного бізнес-середо -
вища.

ОРІєНТИРИ ДЛЯ УКРАїНИ
В українських реаліях демонопо
лізації економіки, а відтак і по
збавленню фундаменту олігархії 
можуть посприяти лише широ
кий комплекс заходів та наявність 
політичної волі й суспільної під
тримки для їх упровадження. Се
ред них Тиждень пропонує план 
дій, покликаний забезпечити де
монополізацію економіки та зни
щити основи для постійного від
творення олігархічно-люмпенсь-
кої моделі суспільних відносин.

Протягом першого року для 
того, щоб унеможливити зосе
редження активів із використан

ЯК ЧЕРЕЗ 120 РОКІВ В УКРАЇНІ. У США помітили загрози 
від монополізації економіки і почали її долати першими. 
Карикатура 1889 року «Господарі Сенату» зображає 
залежність тогочасної американської політики від власних 
олігархів. Напис вгорі: «Сенат монополій, який обраний 
монополістами і який служить монополіям». Написи на 
фігурах: «цукровий трест», «залізний трест», «нафтовий 
трест», «мідний трест»  
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ням офшорних компаній, ввести 
в антимонопольне законодав
ство норму про обов’язкову іден
тифікацію кінцевого власника 
як фізичної особи/осіб у всіх га
лузях. Наступний крок – аналіз 
ринків (у разі потреби із залу
ченням іноземних фірм) для ви
значення реальної ситуації щодо 
рівня монополізації того чи ін
шого ринку в загальнонаціо
нальному/регіонально  му/місце
вому масштабі.

Протягом наступного року по
дрібненню мають підлягати усі 
монополії (за винятком природ
них) включно з тими, що станов

лять низку формально незалеж
них компаній, зареєстрованих за 
кордоном. Ті з них, що не викона
ють відповідної законодавчої 
норми, протягом третього року 
реалізації програми демонополі
зації повинні бути націоналізо
вані (з компенсацією) та повторно 
продані справді різним власни
кам із дотриманням норми при
ватизаційного конкурсу про забо
рону концентрації новостворених 
підприємств одним господарем. 

Усі базові активи (напри
клад, газогони, водопроводи, лі
нії електропередачі, зв’язку тощо) 
природних монополій мають пе

ребувати у державній/комуналь-
 ній власності з бажаним акціо
нуванням серед міноритарних 
інвесторів-резидентів, а отри
мані в такий спосіб кошти по-
вин ні спрямовуватися на модер
нізацію відповідних мереж.

При цьому має бути забезпе
чено рівний доступ до викорис
тання згаданих активів природ
них монополій усіх національних 
операторів на умовах та в обся
гах, що не створюють загроз без
пеці та стабільності постачання 
та не дискримінують інших учас
ників ринку. Розподіл прав на їх 
використання мусить відбува
тися за прозорою та конкурент
ною процедурою. 

Водночас у низці галузей 
української промисловості про
блемою є специфіка монополій, 
успадкованих від радянських ча
сів: деякі з них часто не підляга
ють подрібненню, оскільки буду
валися як єдиний завод чи техно
логічний комплекс, що не може 
бути розподілений на окремі час
тини без повного руйнування. 
Тому поділ наявних монополій 
треба поєднувати з іншим проце
сом – стимулюванням створення 
у відповідних галузях/регіонах 
нових підприємств, які конкуру
ють із монополістами (аж до бу
дівництва коштом держави з по
дальшим акціонуванням/прода
жем справ  ді приватним інвесто
рам, які не пов’язані з монополіс
тами на відповідному ринку). 

Нарешті, необхідно розши
рити доступ до нині монополізо
ваних галузей крім природних 
монополій іноземним компаніям, 
які будуть зацікавлені в підви
щенні рівня конкуренції на відпо
відних ринках. Адже в низці сек
торів вагомими бар’є рами для ви
ходу на ринок є передусім значна 
фондомісткість та обмеженість 
відповідних ресурсів у вітчизня
ного середнього бізнесу, не ка
жучи вже про малий.

Для цього ж, своєю чергою, 
слід спростити зайві процедури 
ведення бізнесу, гарантувати без
пеку підприємницької діяльності, 
подолати корупцію та забезпе
чити реально незаангажованого 
арбітра у вигляді ефективних 
правоохоронної та судової систем. 
Цим питанням будуть присвячені 
матеріали наступних номерів 
Тижня. 

Продовження теми 
на стор. 42
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Р
адянський термін «невиїз
ний», здавалося б, мав уже 
давно канути в минуле. Не 
випускають з країни хіба 

що боржників і тих, хто має про
блеми з законом чи докумен
тами. Ще простіше подорожу
вати власною країною – які тут 
перепони? Однак соціологічні 
дані свідчать, що 77% українців 
ніколи не були за кордоном. Цей 

показник легко пояснюється не 
тільки браком грошей у насе
лення – Україна посіла «по
чесне» 110-те місце в минулоріч
ному рейтингу свободи подоро
жей, який враховує, скільки 
країн громадяни певної дер
жави можуть відвідати без віз 
або за спрощеною процедурою. 
Водночас 36% українців ніколи 
не були за межами власного ре

гіону, як видно з дослідження 
Київського міжнародного інсти
туту соціології та Інституту прав 
людини і запобігання екстре
мізму та ксенофобії. Саме тому 
уявлення жителів різних регіо
нів про решту країни рясніють 
страхами й стереотипами. Фа
хівці ж переконані, що сповне
ною міфів та упереджень свідо
містю легко маніпулювати, зо

Невиїзні за власним бажанням
Через брак грошей, стереотипи та банальну лінь українці  
не подорожують навіть Україною

Автор: 
Валерія 

Бурлакова, 
Київ – Львів 
– Полтава – 

Донецьк
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УЯВЛеННЯ жИТеЛІВ РІЗНИХ 
РеГІОНІВ ПРО РеШТУ КРАїНИ 
РЯСНІЮТь СТРАХАМИ й 
СТеРеОТИПАМИ 

крема з політичною метою. 
Тиждень відвідав кілька регіо
нів, щоб дізнатися, що заважає 
нашим співвітчизникам бути 
мобільними.

МежІ СПРИйНЯТТЯ
Зимна Вода у Пустомитів
ському районі Львівської об
ласті – друге за кількістю насе
лення село в Україні, в якому 
живуть понад 10 тис. осіб. 
«Будь гідним!» – закликають 
селян червоні папірці на стов
пах, запрошуючи на народне 
віче на захист української. На 
шинах біля дитячого майдан
чика, що розташувався просто 
в полі, палять троє чоловіків. 
Усі вони мають досвід праці за 
кордоном.

«У нас менталітет зовсім ін
ший, бо ми ж до Європи ближ-   
че! – розмірковує Богдан. – Ба
чите, які в нас хати гарненькі? Це 
тому, що люди тут вміють пра
цювати. Їдемо, заробляємо собі, 
привозимо, будуємося і живемо. 
А ось на Сході, крім шахт, нічого 
немає». Сам Богдан там не був 
ніколи та й не вбачає потреби – 
поєднує питання особистого пе
ресування країною з політикою, 
мовляв, куди країна, туди й ми: 
«Нащо нам на Схід? Нам треба 
до Європи йти».

Однак один із співрозмовни
ків, Роман, якось був у Дніпро
петровську: «Мій дід потрапив 
під сталінські репресії, а потім 
йому заборонили виїжджати з 
Дніпропетровська, то ми їздили 

до нього». Захід, на думку пана 
Романа, живе трошки багатше, 
та й жителі привітніші: «Там як 
поч неш розмовляти українсь-
кою – то ти вже «бандера». Так і 
ми їх москалями називаємо, але 
то нічого страшного. Вони ж 
москалі і є»…

Сива пані Ольга чекає на ко
гось біля сільського магазину. 
Вона не з самої Зимної Води, а з 
села неподалік. «Як називається? 
А нащо це? – сміється. – Всі села 
однакові». Жінка так само пере
конана, що на Сході країни жи
веться гірше: «Донька моя була 
там. Каже: «Мамо, яка там бід
нота! Така біднота жахлива». У 
нас, щоправда, теж не дуже 
легко. Не до подорожей. Роботи 
немає. Працювати в селі можна 
хіба що в школі чи магазині, в 
якому платять «мінімалку». 
Люди виживають, бо їдуть ку
дись за кордон…»

Біля автобусної зупинки – не
величкий ринок, на якому се
ляни розпродують власні речі. 
«Беру щось вдома й тягну сю- 
ди, – розповідає пані Валенти-
 на. – Чоловік помер. Оце я мушу 
собі назбирати на зиму, щоб за 
опалення сплатити. Куди мені ще 
їхати за таких умов? Коли я вже 
відпочиватиму? Все тягну, тягну і 

не можу назбирати грошей, щоб 
узимку від холоду не померти. А 
за кордоном пенсіонери можуть 
кудись поїхати, відпочити». Вона 
ніколи не бачила моря.

«Усі ми однакові, незалежно 
від регіону, – переконаний 
львів’янин Марко, який має дво
юрідних братів у далекому Кра
маторську. – Хіба що ми тут роз
мовляємо українською, а вони 
там – російською. Вони [брати] 
колись прожили у нас деякий 
час, як я ще малий був. Ходили з 
нами до школи. Десь за місяць 
вже вільно говорили україн
ською. Але згодом поїхали і мову 
забули…»

є З ЧИМ ПОРІВНЮВАТИ
У селі Жуки на Полтавщині офі
ційно мешкають 1027 осіб. Доро
гою до села вздовж траси тяг
нуться поля соняшників. Біля За даними дослідження «Research & Branding Group», 2011

Ніколи не були  
за межами влас-

ного регіону 

36% 
українців, ще 

35,8% 
бувають в інших 
регіонах рідше,  

ніж раз на рік

За даними Київського 
міжнародного інсти-

туту соціології (КМІС) та 
Інституту прав людини 

і запобігання екстре-
мізму та ксенофобії
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дерев’яного паркану будинку 
стоїть чоловік на ім’я Віталій   у 
брудному піджаку та червоній 
сорочці. «Немає тут нічого, – 
описує він рідний регіон, – ані 
промисловості, ані туризму, ані 
роботи». Єдиний син Віталія пої
хав із села на заробітки. Куди – 
чоловік не знає: «І де він дівся? 
Хоч би живий був».

На кожному другому будинку 
в Жуках – напис «Продається». 
На автобусній зупинці біля мага
зину реклама «дешевого відпо
чинку біля моря» та сумнівна 
пропозиція «найкращої роботи в 
Полтаві» із зарплатнею 3 000 
грн. Поруч – довжелезний спи
сок селян, які, цитуємо: «несуть 
повну відповідальність за за
тримку впровадження проекту 
ООН, у відсутності належного 
тиску води в системі водопоста
чання і які, напевно, такі бідні, 
що за півроку, до цього часу не 
можуть сплатити 50 гривень 
обов’яз кового внеску». Автобу
сом із Жуків до Полтави їде не
молода жінка із яскравою плас
тиковою сумкою, на якій чис
ленні зображення африканських 
тварин і напис «See the world» – 
«Побачити світ».

«Усе ж таки гарне в нас 
село!», – захоплено оглядає па
нораму приватного сектору рід
ної Полтави Максим. 26-річний 
хлопець мріє про Німеччину, 
Монако та Ірландію. Водночас 
навіть мандрівка до Києва для 
нього – вже серйозні фінансові 
витрати. Та все одно Україною 
подорожує. Немобільність укра
їнців, зокрема полтавчан, пояс
нює не тільки економічними 
причинами, а й «селянським ко
рінням» мешканців: «Міська 
культура в Полтаві не сформува
лася. Люди не люблять місто, в 
якому живуть, воно нав’язане їм 
обставинами. Маю знайому тут – 
вона ніби міська дівчина, працює 
редакторкою газети, закінчує ас
пірантуру. Але з нею все, як у 
тому анекдоті: «Дівчино, а що ви 
робите на вихідних?» – «Додому 
їду». Для неї «додому» – це до 
Комсомольська. Її важко витяг
нути кудись навіть у Полтаві по
гуляти. Тим паче з області».

На думку ж Максима, подо
рожувати – надзвичайно важ
ливо. «Якщо людина мало де 
була – вона не може уявити собі, 
що десь життя інше. Якщо ти не 
бачив світу – це сприяє зашуга
ності, депресивності, невмінню 

цінувати те, що маєш. Бо зовсім 
немає з чим порівнювати!» Сам 
він може порівняти рідну Пол
таву зі столицею, де прожив чо
тири роки: «У столиці ти по
стійно у якомусь двіжняку, почу
ваєшся більш живим. Там робота 
є. А тут я офіційно безробітний 
вже понад три роки. Але в Пол
таві – рідні стіни, знайомі з ди
тинства місця. Це місто, в якому 
я почуваюсь своїм». Тягнуло 
хлопця й до Львова, на відміну 
від Півдня та Сходу: «Я намага
юсь не їздити до регіонів, які 
мене не цікавлять. Крим, що
правда, цікавить, але поки що то 
грошей немає, то компанії. Я ба
чив фото – там є дуже кльові 
місця! Природа гарна – і гори, і 
море. А якийсь Луганськ – ну 
нащо мені туди? Чи має це місто 
туристичну цінність? Самі ж лу
ганчани кажуть, що ні. Степ, еле
ватор… Голяк!»

МИСТеЦТВО ПеРеБІЛьШеННЯ
«Power & beauty» – «Сила та 
краса» – гасло міста до Євро-
2012, написане мало не на кож
ному стовпі в Донецьку. Про 
блиск і вбогість тут не пишуть 
нічого, бо це речі очевидні. Су
часна будівля залізничного вок

залу справді вражає. Однак уже 
неподалік – автостанція, з якої 
до сіл старими брудними бусами 
роз'їжджаються чимало людей. 
Людмила Василівна – в хустці та 
з купою пакетів – чекає на авто
бус до села Тоненького Ясину
ватського району, який ходить 
раз на кілька годин. Мешкають у 
населеному пункті близько 300 
осіб, із водопостачання мають 
лише криниці. «Для меня До
нецк – это уже путешествие. 18 
километров ехать! И проезд 
очень дорогой», – каже жінка. 

Ще за радянських часів Люд
мила Василівна з чоловіком від
почивали в санаторії в Одесі. 
Море жінка згадує з усмішкою. 
Але вона, відповідно, ніколи не 
бачила гір. «А где мы их можем 
увидеть? В Швейцарии? Или, мо
жет, на Западной Украине? – 
приєднується до розмови Наталія 
Іванівна, яка сидить поруч на 
лавці. – Когда-то в начале 1990-х 
мне предлагали переехать во 
Львов, знакомый хорошую работу 
обещал. Правда, сказал: ты мо
жешь приехать, тем более фами
лия у тебя украинская, но когда 
увидят, что ты «русская» – возне
навидят. Так я и не поехала. Мо
жет, и горы в тех краях красивые, 
и Львов… Но люди – злые». 

Її уявлення про захід України 
поділяє Олександр Олександро
вич – немолодий чоловік у бейс-
болці, який сидить просто на схо
дах біля автостанції, чухаючи за 
вухом вуличного собаку: «Во-
обще-то я родился в деревне в 

НеМОБІЛьНІСТь ГРОМАДЯН 
РОБИТь їХ ВРАЗЛИВИМИ ДО 
МАНІПУЛЯЦІй, УСКЛАДНЮє 
АДАПТАЦІЮ ДО НОВИХ 
ТРеНДІВ

За даними BritishHongKong

Українці можуть  
їздити без  

віз до 

37 
країн світу

За даними  
МЗС України
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Брянской области. В 1968 году перехал 
в Донецк, и с тех пор никуда не 
выезжал. Все время работал. А сейчас 
возраст уже не тот – 70 лет». 

Пенсіонер довго не хоче розпові
дати, якими йому видаються інші ре
гіони України. «Я же там не был», – 
повторює. Але згодом ділиться: 
«Знаю, например, что во Львове 
люди не ахти. Если ты не местный и 
спросишь у них что-то – они тебе 
даже улицу не покажут. Злые». У До
нецьку, запевняє, все інакше.

До молодого донеччанина Олега 
звертаюсь державною мовою, він від
повідає нею ж. «Я не відрицаю… Не 
отріцаю… Ну як це буде? Не запере
чую!» – розгуб лено усміхається. Ми 
сидимо на лавці в центрі міста й роз
мовляємо українською. Повз нас про
ходить бабуся: «Ну, молодежь, как 
вам Донецк?» – «Нормально», – від
повідає Олег. 31-річний хлопець був у 
багатьох країнах світу. Із захоплен
ням говорить про те, яке смачне пиво 
в Німеччині, яке незвичне в Англії, а 
яке просто найсмачніше в його рід
ному місті. Подорожує й Україною. 
Любить Тернопіль, де має близького 
друга. Дуже вподобав Азовське море, 
Чорне ж вважає брудним. Хоче відві
дати Львів, як буде нагода: «Там є ме
режа ресторанів – зокрема, «Кри
ївка», про яку всі чули». Проблему в 
поїздках на Захід країни вбачає лише 
одну – соромиться там розмовляти 
українською: «Мені здається, що моя 
українська смішно звучатиме, якось 
незручно. У Тернополі виключно ро
сійською розмовляв. Здається, іноді 
на мене дивились скоса».

Стереотипи про Донецьк вважає 
перебільшеними: «Нормаль  не у нас 
ставлення до української мови. До 
власної країни теж! Я знаю: і тут, і в 
Одесі, наприклад, є ідіоти, які із па
фосом удають, що не розуміють укра
їнської. Але ж вони ідіоти!» Серед 
причин, які змушують українців си
діти вдо  ма, називає ще одну – лінь.

Донецький таксист Сергій про
сить за доставку на вокзал стільки ж, 
скільки коштує квиток на потяг до 
столиці. Тож принаймні гроші на по
їздку до Києва має. Дорогою розпові
дає: там, біля станції метро «Дар
ниця», мешкає його рідна сестра. Од
нак чоловік ніяк не може до неї заві
тати. У столиці не був ніколи. «Збе
ріться ж нарешті, лише ніч їхати», 
– усміхаюсь я. «Та треба, – зітхає во
дій. – Я вже 15 років Оленку не бачив. 
15 років збираюсь до Києва…»

ҐРУНТ ДЛЯ МАНІПУЛЯЦІй 
Останні «покращення» влади роб-
лять українців ще менш мобіль

ними: транспортні послуги штучно 
дорожчають; логістика подорожей 
країною погіршується внаслідок за
криття зручних залізничних марш
рутів та скасування зупинок у низці 
населених пунктів; плани усклад
нити життя автоперевізникам нео
дмінно призведуть до подорож
чання їхніх послуг тощо. Хоча вжи
ваються такі заходи зазвичай із 
меркантильних мотивів тих набли
жених до керівництва держави осіб, 
які прагнуть перерозподілу ринку 
транспортних послуг під себе та 
підвищення його рентабельності, 
проте важко позбутися відчуття, що 
є в цьому й інший інтерес. 

Немобільність громадян робить 
їх особливо вразливими до маніпу
ляцій, зокрема й з боку влади, кон
сервує стереотипи, ускладнює адап
тацію до нових трендів, що розвива
ються в тій чи іншій сфері життя, а 
відтак призводить до маргіналізації 
та люмпенізації населення. Людина, 
яка ніколи не була в успішніших кра
їнах чи місцевостях, менш схильна 
шукати шляхів змінити своє життя 
на краще, зорієнтована на рутину ви
живання, схильна терпіти жалюгідні 
умови свого економічного існування 
або традиційну зневагу з боку чинов
ників. І сприймає це як належне, на
томість винних у такому становищі 
можуть призначати ті, хто маніпу
лює її свідомістю за допомогою обме
женого кола доступних для неї ЗМІ. 
Тож більшість нинішніх режимів у 
світі всілякими способами макси
мально обмежують пересування 
своїх громадян, а деякі й зовсім за
кривають для них кордон (Північна 
Корея, Іран, Сирія тощо). 

З огляду на невелику частку лю
дей, які займаються активним по
шуком альтернативної інформації, 
більшість жителів тих чи інших ре
гіонів перетворюються на мешкан
ців паралельної реальності, коли 
їхнє світобачення формується 
тільки на основі місцевих реалій. 
Такий стан справ ускладнює про
цеси національної консолідації 
українців, створює поживний ґрунт 
для спекуляцій на міжрегіональних 
відмінностях, провокування по
шуку ворога в інших куточках кра
їни та відвернення уваги від зло
вживань «своїх по нутру» (як свого 
часу висловився, виступаючи перед 
виборцями Луганщини, голова 
фракції Партії регіонів Олександр 
Єфремов) політиків та чиновників. 
Адже вони хоч і зло, але цілком зро
зуміле, а відтак і звичне, а отже, не 
таке страшне, як щось невідоме й 
демонізоване «чуже».  
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31 
липня Алєксєю На-
валь  ному висунули 
зви  нувачення у зло
чині, за який перед

бачено покарання ув’язненням 
терміном до 10 років. З фор
мального погляду справа проти 
блогера і борця з корупцією не 
стосується його політичної ді
яльності. Не йдеться також про 
факти, за якими велося слід
ство у 2010-му (тиск на дер
жавне лісозаготівельне підпри
ємство, внаслідок якого воно 
підписало економічно неви
гідну угоду). Натомість Наваль
ному закидають керівництво 
злочинним угрупованням, яке 
здійснило розкрадання лісу 
більше ніж на 16 млн росій
ських рублів ($500 тис.). Блогер 
назвав ці претензії «абсурд
ними і дуже дивними». За сло
вами адвоката останнього, 
думка про те, що його клієнт 
міг би втекти з 10 тис. м3 дере
вини, – «витвір уяви». 

Що буде далі, наразі незро
зуміло. Можливо, Навального 
швидко засудять і посадять, як 
Ходорковского у 2003–2004 ро
ках. А може, справа тягнути
меться ще довго. Дечого влада 
вже досягла: як офіційний підо
зрюваний, він не може покинути 
Москву, бо перебуває на під
писці про невиїзд. Правоохорон
ним органам буде легше відсте
жувати його спілкування і пере
сування. 

Що точно відомо, то це те, 
що справа проти відомого росій
ського блогера означає новий 
виток ескалації у двобої між На
вальним і Алєксандром Бастри
кіним, головою Слідчого ко-
міте ту. В останні місяці, коли 
московсь кі протестувальники 
ви я ви  ли біль  шу впертість, ніж 
очікував президент Владімір Пу
тін, Бастрикін виступає в ролі 
«сторожового пса Кремля», вва
жає професор Марк Ґалеотті з 
Нью-Йорксь  кого університету.

Саме очолюваний ним СК 
проводив ранкові обшуки в по

мешканнях лідерів опозиції у 
червні. Він же розслідує сутички 
під час акцій протесту 6 травня, 
напередодні інавгурації Путіна. 
І не хто інший, як Бастрикін, іні
ціював повторне порушення 
справи проти Навального – чи 
то заради помсти, чи то щоб за
хиститися, завдавши виперед
жувального уда   ру, адже блогер 
нещодавно оприлюднив доку
менти з інформацією про його 
нібито незаконні бізнес-обо-
руд ки в Чехії.

Створеному Кремлем у 2007 
році Слідчому комітету нале
жить центральна роль у реформі 
російської правоохоронної сис
теми. Він мав на меті покласти 
край міжусобній боротьбі серед 
служб безпеки. Бастрикіну бра
кувало досвіду розслідувань, але 
він знав Путіна ще з часів на
вчання на юридичному факуль
теті в Санкт-Петербурзі. Усе це 
створило йому образ безпечної 
та лояльної людини. В останні 
роки Слідчий комітет затято 
воює за вплив і ресурси з проку
ратурою.

Якщо СК став надзвичайно 
активним гравцем у боротьбі 
проти опозиції, іншим органам 
(а надто ФСБ) відведена спокій
ніша роль. Андрєй Солдатов та 
Іріна Бороґан, незалежні аналі
тики, які вивчають діяльність 
російських спецслужб, зазнача
ють, що червневі обшуки прово
дилися без участі ФСБ, а це може 
свідчити про те, що остання не 
хоче ставати цапом-відбувайлом 
у політичних розбірках, оскільки 
боїться, що для Кремля вони мо
жуть погано закінчитися. Зосе
редивши у своїх руках чимало 
влади і багатства, ФСБ стала 
дещо пасивнішою.

Бастрикін позиціонує себе як 
лідер нового, згуртованішого 
слід  чого органу, який може за
лишитися на поверхні після но
вих правових реформ. Можливо, 
його стратегія якраз і спрацьо
вує. Було оголошено, що Слід
чий комітет перебере на себе чи

мало функцій поліції. У майбут
ньому його бюджет зросте на 
70%.

Та все ж таки Бастрикін має 
й ворогів, а надто в прокуратурі. 
Його публічний імідж запляму
вав недавній гучний скандал із 
ліберальним виданням «Новая 
газета». Якщо він хоче зберегти 
вплив, то обов’язково мусить ви
йти переможцем у двобої з На
вальним. Ситуація може лише 
ускладнитися, якщо конфлікти в 
«глибинній державі Росія» (тер
мін Ґалеотті) і далі розростати
муться, зважаючи на брак чіт
кого консенсусу між очільни
ками спецслужб щодо способів 
підтримання соціально-
політичної стабільності.

Параноя просто витає в мос
ковській атмосфері. Того самого 
дня, коли блогерові було вису
нуто звинувачення, почався суд 
над феміністським панк-гуртом 
Pussy Riot за виконання антипу
тінської пісеньки в одному із со
борів Москви в лютому. Якщо 
дівчат визнають винними (у 
чому не сумнівається навіть їх
ній адвокат), усіх трьох можуть 
відправити до в’язниці на тер
мін до семи років.

Драконові заходи держави 
означають, що Путін вважає 
опозицію не гідним ворогом, а 
бандою несерйозних, хоч і до
кучливих підлітків. На думку 
Маші Ліпман із Московського 
центру Карнегі, Кремль бачить 
протестний рух «політично, фі
зично й організаційно слаб
ким». Отож, продовжує вона, 
віддає накази на кшталт «схо
пити і знешкодити – це має бути 
легко». У певному сенсі це й 
справді легко. Й водночас, і пре
зидент уже має нагоду переко
натися, не дуже. 

Конкуренція 
репресій
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Pussy Riot налякали владу 
більше, ніж десять Болотних
А тепер уявіть собі: троє дівчат увірвалися до 

храму Христа Спасителя і, видершись на ам
вон, у стилі панк-рок проспівали «Богоро
дице, Путіна підтримай!». Або «Богородице, 

Навального прожени!». Гадаю, далі гніву охоронця 
чи в крайньому разі 15 діб справа навряд чи пішла б. 
Найімовірніше, вони давно вже відмахали б мітлами 
або нудно відсиділи б відведений час.  
Зараз уже навіть не так важливо (певна річ, лише з 
погляду політичного підсумку дійства, а не долі ді
вчат), чим закінчиться суд і який строк отримають 
учасниці панк-молебню. Результат, який, вочевидь, 
був закладений від самого початку всієї цієї кампанії, 
досягнутий: суспільство розколоте. Якщо порушниці 
одержать умовно – збуряться ті «православні», що 
підстерігають біля будівлі суду прибічників «пусьок», 
як їх прозвали в народі, й намагаються натовкти їм 
фізіономії. Якщо ж реальний і солідний строк, то не
вдоволення поміж ліберальної і просто розсудливої 
частини російського суспільства наростатиме. 
Російська влада рука в руку з РПЦ нині схожі на дві
єчника, який зарвався й заплутався, множить дур
ниці та брехню, аби тільки всі не дізналися, що він 
двієчник. Спочатку вириває сторінку з двійкою зі 
щоденника. Потім іншу – з проханням батьків зайти 
до директора. Далі перерізає вдома телефонний ка
бель, щоб класна керівниця не додзвонилася. Коли 
всі засоби з приховання поганої оцінки вичерпано, 
він стає біля розчиненого в 20-градусний мороз ві
кна і глибоко вдихає зимове повітря: «Зараз захво
рію, й усі мене жалітимуть, а 
про двійку забудуть».
Так і влада нагромаджує 
дурість на дурість. Спо
чатку заробила двійку на 
парламентських перегонах, 
після неї отримала Бо
лотну, потім, коли відбу
лися президентські ви
бори, а народ не заспоко
ївся, стала відловлювати 
учасників мітингу 6 травня. 
На той час «пуськи» вже сиділи третій місяць. 
А в липні, коли почався суд над Надєждой То
локонніковой, Марієй Альохіной і Єкатєріной Са
муцевіч, стало зрозуміло: керівництво держави 
всім на зло вирішило відморозити собі вуха.
Звичайно, виходячи на панк-молебень, дівчата не 
знали, у що вляпуються. І навіть гадки не мали, що 
стінка, в яку вони ткнули, наскрізь трухлява. Така 
трухлява, що, обвалюючись, розлетілася навіть не на 
друзки – в пил, у дуст, сморідний і смертоносний. 
Так інквізиція, підносячи сірник до вогнища під 
Жанною Д’Арк, підписувалася під своїм грядущим 
зникненням. Уже за 20 років добре ім’я Орлеанської 
діви було відновлено, а ще через 450 її канонізували. 
Навряд чи дівчата з Pussy Riot тягнуть на святих, од
нак, штовхаючи їх у героїні, влада розписується у 
власній нікчемності: інших героїв та інших святих 

немає. Та й войовнича РПЦ, вивернувшись змієм, 
плює сама собі у фізіономію: три дівиці ж, виявля
ється, здатні потрясти основи церкви і православ’я. 
З лексикону російських церковних ієрархів давно 
зникли такі слова, як «прощення» і «милосердя». 
Тільки на Прощену неділю: «Прости мене!» – і у від
повідь завчене: «Бог простить, і я прощаю». Хтось 
чув про прощення та милосердя з вуст Всєволода Ча
пліна чи його шефа? Помилуйте – переважно про 
бездуховність і швидку кару Божу. Натомість про 
прощення згадали закоренілі атеїсти, а до милосердя 
стали закликати ті, до кого чомусь найбільше апелю
ють прибічники жорстких заходів щодо «пусьок», – 
представники ісламу. Один із російських імамів не
щодавно виступив з обуреною одповіддю, мовляв, 
що це нас повсякчас ставлять у приклад, стверджу
ючи, що якби дівчата дозволили собі щось схоже в 
мечеті, то їх би порвали? Нічого подібного, запевняє 
імам, ми їх простили б і відпустили б. Чи так це було б 
насправді, перевіряти краще не треба, але сам факт 
образи на світську владу вельми показовий.
І виявилося, що розкол у суспільстві, який був так 
потрібен владі, стався там, де вже давно намітилася 
тріщина. Зерна відділилися від полови – таємні при
бічники Путіна та його режиму, що сумніваються, 
легалізувалися, таємні супротивники, що мають сум
ніви, також. Усе стало на свої місця. І керівництву від 
цього дуже незатишно – навряд чи воно, закусивши 
вудила, чекало, що ті порвуться й ситуація вийде 
з-під контролю. Отже, тепер треба зробити все мож

ливе, аби ті, хто ще не знає, 
що влада дурна і бездарна, 
так про це й не дізналися. З 
іншими нічого не вдієш. 
Тому вона й далі множить 
нісенітниці. Мєдвєдєв ле
пече іноземним журналіс
там щось про країни, де та
ких, як «пуськи», покарали 
б куди суворіше (вочевидь, 
маючи на увазі Іран або Сау
дівську Аравію, – ну-ну, чу

довий приклад для наслідування). Чаплін бур
моче про те, що нескінченне обговорення акції 

є безглуздим, а Путін із Лондона шле сигнали Фе
міді, пояснюючи, що взагалі-то не потрібно аж так 
суворо судити дівчат, заганяючи себе в ще хитрішу 
пастку. Тепер куди не кинь оком – усюди клин. 
Дати учасницям панк-молебню реальний строк – 
розписатися у власній бездарності, пожаліти їх – 
означає визнати, що це зроблено під тиском глави 
держави.
Тож Надєжда, Марія та Єкатєріна не лише потрясли 
багатовікові засади християнства – вони неабияк зі
псували й обличчя влади. Якщо ще недавно воно 
мало просто злісний і дурний вигляд, то тепер стало 
ще й переляканим. Троє дівчат наполохали владу 
сильніше, ніж 10 Болотних і 30 Навальних. І прихо
вати це вже неможливо. 

КРеМЛь 
НАМАГАТИМеТьСЯ  

ЗРОБИТИ ВСе, АБИ ТІ, ХТО 
ще Не ЗНАє, щО ВЛАДА 
ДУРНА І БеЗДАРНА, ТАК 
ПРО Це й Не ДІЗНАЛИСЯ
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Велика Британія  

Владімір Путін уперше за 
дев’ять років приїхав до Лондона 
подивитися, як команда росій
ських дзюдоїстів виграє олімпій
ське золото. Звичайно, ЗМІ цей 
візит подали як поєдинок на та
тамі. Чи не хотів новий-старий 
президент кинути через плече 
прем’єр-міністра Британії Девіда 
Кемерона під час короткої роз
мови з ним?

Британці ретельно підготува
лися до нелегкого політичного 
бою. Путін перед тим уже дав 
Лондону прикрого щигля по носі, 
коли відмовився від запрошення 
відвідати церемонію відкриття 
Олімпіади і відрядив натомість 
Дмітрія Мєдвєдєва. Він оголосив, 
що приїде як приватна особа по
дивитися змагання з дзюдо – 
єдиноборства, в якому сам колись 
здобув чемпіонське звання. І з ве
ликим небажанням прийняв за
прошення Кемерона провести пе
реговори на Даунінг-стрит, перед 
тим як обидва політики разом 
пішли дивитися фінальні ви
ступи дзюдоїстів. Усі в Лондоні 
знають, що в російського прези
дента немає особливо теплих по
чуттів до Британії.

Політичний діалог між краї
нами майже не відбувається. 
Співпрацю в галузі безпеки замо
рожено. Російські високопоса
довці рідко відвідують Лондон.     
А під час дебатів чи інших багато
сторонніх зустрічей у Раді Без
пеки ООН Лондон і Москва не
змінно перебувають по проти
лежні боки.

На противагу цьому Путін ре
гулярно відвідує Париж, має те
плі особисті стосунки з колишнім 

прем’єр-міністром Італії Сильвіо 
Берлусконі й вважає Німеччину 
головним політичним та еконо
мічним партнером РФ у Європі. І 
попри свої глибокі підозри щодо 
намірів Вашингтона, він пого
дився на перезавантаження від
носин зі США, про що під час 
свого президентства домовився 
Мєдвєдєв.

НеВИПРАВДАНІ 
ОЧІКУВАННЯ
Російсько-британські зв’язки – це 
історія почасти про невиправдані 
ранні очікування обох сторін. Пу
тін прийшов до влади, ставши на
ступником Єльцина 2000 року – 
тоді, коли молодий британський 
прем’єр-лейборист Тоні Блер пе
ребував на піку популярності та 
впливу. Останній вважав росій
ського лідера здібним, енергій
ним і рішучим, який, на його 
думку, мав навести в країні лад і 
перетворити її на динамічного за
кордонного партнера Туманного 
Альбіону. І точно так само як Тет
чер культивувала постать Ґорба
чова ще до його приходу до влади, 
кажучи, що з ним «вела б 
справи», так і Блер думав, що Пу
тін може стати його політичним 
протеже й сформувати нові, осо
бливі відносини з Британією, за
мість того щоб спершу озиратися 
на Берлін і Париж.

Зі свого боку, російський 
очільник гадав, що Блер відкриє 
шлях до поліпшення відносин РФ 
зі Сполученими Штатами, позаяк 
Британія традиційно підтримує 
стратегічні зв’язки з Вашингто
ном. Ще він сподівався, що фі
нансовий досвід Лондона допо
може йому підняти занепалу еко
номіку РФ.

Однак тут на заваді стали роз
біжності в підходах до міжнарод

Чим не вгодив 
Кремлю Лондон?
Серед усіх держав Заходу найгірше відносини Росії розвиваються  
зі Сполученим Королівством 
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їми російськими колегами. Тоді 
Білокам’яна ще більше посилила 
напруження: звинуватила пред
ставництво Британської Ра ди в 
країні (неурядова організація, 
яка представляє Сполучене Коро
лівство на міжнародній арені у 
галузі освіти, науки і культури) в 
ухилянні від сплати податків, 
примусивши закрити всі росій
ські офіси, крім московського.

Дипломатичний скандал на
був широкого розголосу. Туман
ний Альбіон відмовив у видачі віз 
на в’їзд російським чиновникам. 
Британський посол у Москві зіт-
кнувся з цілою кампанією заля
кування та образ з боку прокрем
лівських молодіжних груп «На-
ши». В обох країнах преса запе
кло викривала порушення прав 
людини іншою стороною.

ДРУГА ДОМІВКА  
ДЛЯ ОЛІГАРХІВ 
За іронією долі, англійсько-
російські відносини розвиваю-
ться і процвітають скрізь, окрім 
політики. Сполучене Королівство 
є одним із найсерйозніших парт
нерів Росії у торгівлі та інвести
ціях. Британський нафтогазовий 
концерн British Petroleum – най
більший іноземний інвестор у 
РФ. Майже всі російські фірми, 
які мають намір запропонувати 
участь у своїх капіталах інозем
цям, вибирають Лондон для роз
міщення своїх акцій. А великі 
банки та фінансові компанії ма
ють на Туманному Альбіоні влас-
 ні представництва.

У Британії також проживає 
величезна російська громада – за 
деякими оцінками, щонайменше 
300 тис. Дехто з них – це диси
денти у вигнанні, але більшість – 
бізнесмени й олігархи, які зро
били її своєю другою домівкою 
через сприятливий податковий 
режим для підприємців-нерези-
дентів. Вони купують будинки, 
відправляють дітей на навчання 
до відомих приватних шкіл на 
кшталт Ітона і відкривають у 
Лондоні власні компанії. Звісно, 
найвідоміший – Роман Абрамо
віч, господар футбольного клубу 
«Челсі», чия присутність на бри
танському небосхилі підкреслює 
значне місце, що належить росій
ським грошам у спорті та куль
турному житті. Власником двох 
лондонських газет є Алєксандр 
Лєбєдєв, колишній офіцер КДБ.

Проте політична ситуація не 
може вийти з глухого кута. Ця 

морозна атмосфера ускладнює 
навіть ділову співпрацю: Кремль 
образився на британців за кри
тику російської корупції, і його 
підозрюють у підбурюванні чоти
рьох олігархів, які спільно володі
ють пакетом акцій нафтової ком
панії TNK-BP, до запеклої проти
дії British Petroleum. У відчаї BP 
вирішив продати свою частку й 
покинути РФ узагалі – сигнал, 
який погіршить інвестиційний 
клімат для всіх західних бізнес
менів. 

Тепер і Москва, і Лондон уже 
хочуть відійти від справи Літві
нєнка. Кемерон вимагає переза
вантаження відносин, тож мину
лої осені він приїхав до Москви 
на чолі британської делегації 
(див. Тиждень, № 40/2011). 
Та це не привело ні до підпи
сання великих контрактів, ні до 
хоч якого-небудь пом’якшення 
політичних суперечок із Кремлем 
через воєнну операцію Заходу в 
Лівії. Наприкінці липня Мєдвє
дєв провів перемовини з британ
ським прем’єром після церемонії 
відкриття Олімпіади й повідомив 
пізніше газеті Times, що тепер 
стосунки нормалізувалися.

Утім, було зрозуміло, що не
має згоди стосовно основної на 
сьогодні міжнародної проблеми, 
яка протиставила Росію решті 
країн світу, – в питанні війни у 
Сирії (див. с. 36). Мєдвєдєв до
водив, що позиція РФ і Заходу не 
так уже й різниться. Та коли че
рез тиждень приїхав Путін, то дав 
Кемерону зрозуміти, що Москву 
не вдасться змусити відступитися 
від Асада. Путін і далі з глибокою 
недовірою ставиться до спроб За
ходу, а надто Британії, провести в 
ООН резолюцію, яка передба
чала б застосування проти Сирії 
військової сили.

Навряд чи в недалекому май
бутньому щось зміниться. Брита
нія надто близька до Америки, 
щоб мати свій незалежний курс у 
відносинах із Кремлем, а Москва 
вбачає в Лондоні виключно ви
разника інтересів США. Та поки 
Путін намагається перемудру
вати Кемерона в політичному 
дзюдо, мільйони його співвітчиз
ників вчать англійську мову, до
лучаються до британської куль
тури, купують тамтешні товари. 
Кримська війна відгриміла 
давно. Але англійсько-російські 
відносини рідко були безхмар
ними за півтори сотні років, що 
минули від тих далеких боїв.  

ної політики. Путін обурено ви
ступив проти війни коаліції дер
жав на чолі з США в Іраку. Багне
тами зустрів критику британ
ського прем’єра проблем з до
триманням прав людини у Росії. 
Сприймаючи Туманний Альбіон 
як «американського пуделя», 
Кре  мль вважав, що, під’южуючи 
Лондон (це майже нічого йому не 
коштувало), він зможе послати 
непрямий недружній меседж у 
бік Вашингтона. 

Та найдужче Путіна роздра
тував той факт, що дедалі більше 
російських дисидентів-вигнанців, 
починаючи з Боріса Бєрєзов
ского, перебираються до Лон
дона. Росія вимагала видачі ро
сійського олігарха разом із че
ченським драматургом Ахмадом 
Акає  вим. Британські суди відхи
лили прохання Кремля, бо ні той, 
ні той не могли розраховувати на 
справедливе правосуддя в РФ. А 
Бєрєзовскій і далі викривав Пу
тіна з безпечного вигнання в 
Лондоні.

Перелом настав 2006 року, 
коли в столиці Британії отруїли 

колишнього російського розвід
ника Алєксандра Літвінєн-

 ка, який утік туди й 
звідти звинуватив ФСБ 

в організації вибухів 
житлових багатопо
верхівок у Росії з ме
тою привести ВВП 
до влади, а також за
явив, що це він за
мовив убивство ро
сійської журналіст  ки 
Анни Політковской. 
Туманний Альбіон 
виявив, що сліди 
отруєння радіоактив
ним полонієм тягну-
ться до Білокам’яної, 
висунув вимогу вида-
 чі російського аген- 
  та Андрєя Луґового, 
якого запідозрили у 
вбивстві Літвінєнка, 
й оголосив ФСБ (а 
отже, певним чином 
і Путіна) причетною 
до злочину. Крем
лівських дипло  матів 
видворили з Лон
дона, а Москва по
квиталася за це, ви
славши додому бри

танських. Служби 
безпеки Сполученого 

Королівства розірвали 
всі контакти й припи
нили співпрацю зі сво
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3 серпня ГА ООН 
ухвалила резолю-
цію, запропоно-

вану групою араб-
ських країн на чолі 
із Саудівською Ара-
вією, із засуджен-
ням насильства в 
Сирії і критикою 

Ради Безпеки, якій 
не вдалося вжити 

дієвих заходів 
щодо припинення 
кровопролиття в 
цій країні (через 

блокування відпо-
відних рішень Ки-

таєм та Росією). Де-
легація РФ очіку-
вано проголусо-

вала «проти» 

В
ійна між повстанцями й 
урядовими військами в 
Сирії – яскравий при
клад страхів та амбіцій 

Крем  ля. Понад усе Москва, во
чевидь, боїться ще одного лі
війського сценарію, за яким не
нависного диктатора має бути 
повалено, що заохочує без
правне населення в інших кра
їнах взятися до зброї проти 
власних лідерів-тиранів. Така 
хвиля народного гніву може 
зрештою накрити й Росію. І на
віть штовхнути її в безодню 
громадянської війни.

Кремль показує сирійське 
повстання справою диверсан-
тів-американців та їхніх євро
пейських союзників. РФ і Китай 
регулярно накладають вето на 
ініційовані Заходом резолюції 
Організації Об’єднаних Націй, 
які намагаються змусити прези
дента Сирії Башара Асада і його 
уряд покласти край ескалації 
громадянської війни й піти у 
відставку. Основний камінь 
спотикання – наполягання За
ходу на ухваленні нової резолю
ції, згідно з розділом VII Хартії 
ООН, про застосування сили 
для припинення конфлікту.

Сирія залишається пріори
тетним напрямом у міжнарод
ній політиці РФ, і протягом 
правління Путіна відносини з 
Дамаском були на підйомі. На 
території цієї країни міститься 
остання з російських військово-
морських баз у Середземномор
ському регіоні. Москва проба
чила Сирії майже три чверті її 
боргу в обмін на збереження 
«золотого дна» – війсь кових за
мовлень. Невдовзі після того, як 
у 2004 році Вашингтон наклав 
на Сирію санкції за підтримку 
міжнародного ісламського теро
ризму, Білокам’яна погодилася 
продати Дамаску велику партію 
зброї на суму понад $1 млрд, зо
крема протитанкові ракети, ра
кети класу «земля – повітря», а 

також гелікоптери, артилерію і 
дві дюжини літаків-винищу ва-
чів МіГ-29/31.

Криза в Сирії засвідчує, що 
Кремль має цілі, важливіші за 
стабільність у цьому регіоні, 
спо  дівання арабського насе-
лен ня чи пере заван тажен ня 

відносин зі Сполученими Шта
тами. Понад усе вона прагне 
розбудовувати і зберігати союз 
«суверенних держав», не пов’я-
заних із НАТО, ЄС чи Амери
канським альянсом. Сюди мо
жуть входити авторитарні дер
жави, держави-статисти, світ

Сирійські страхи Путіна
У разі падіння режиму Башара Асада Росія виявиться у найбільшому 
програші, втративши як статус впливового гравця на міжнародній 
арені, так і ринок для своєї зброї

Автор: 
Януш  

Бугайські, 
старший 

співробітник 
Центру  

стратегічних 
і міжнарод-

них  
досліджень 

(США)
ВЄРНИМ ПУТЄМ ІДЄМ, ТОВАРІЩІ. 
Росія намагається бути 
неформальним лідером клубу 
авторитарних держав 
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ські чи навіть клерикальні 
країни. Певним спільним зна
менником для них усіх є про
тистояння міжнародній полі
тиці США.

Москва претендує на роль 
неформального лідера або ви
разника інте ресів нових регіо
нальних і глобальних гравців 
від Китаю до Ірану та Венесу
ели, називаючи національну 
незалежність і політичне само
визначення основним спіль ним 
інтересом проти посягань За
ходу під маскою підтримки де
мократії, регіональної безпеки 
або економічних реформ. Роз
будова такої «багатополяр но-
сті» має на меті підірвати ні
бито наявну гегемонію Вашинг
тона, навіть якщо сама Росія 

вже більше не є наддержавою. 
Окрім налагодження тісніших 
політичних контактів і наро
щення двосторонньої торгівлі, 

Москва зосередилася на про
дажу озброєнь і контрактах зі 
збуту енергоносіїв, щоб зміц
нити свою репутацію надійного 
гаранта безпеки у регіонах Цен
тральної Азії та Близького 
Сходу.

У цьому контексті група 
країн БРІКС (Бразилія, Росія, 
Індія, Китай і Південна Аф
рика) видається корисним ін
струментом, за допомогою 
якого російське керівництво 
намагається зменшити вплив 
США серед великих еконо
мічно активних незахідних 
держав. Москва хоче посісти 
місце неформального лідера 
п’яти найбільших нових еконо
мік світу, навіть якщо в май
бутньому РФ, вочевидь, еконо-
міч но буде найслабшою 
з-поміж БРІКС.

Путінська Росія формує 
стратегічні зв’язки з іншими ав
тократичними режимами, які 
цінують «сильну руку» для за
безпечення єдності держави і 
збереження політичного статус-
кво. Відтак підтримує тісні від
носини з дрібними або серед
німи країнами на кшталт Сирії, 
яка намагається захиститися 
від народної революції. Це ко
рисно РФ у стратегічному плані: 
вона справляє враження пере
дового борця проти гегемонії 
американського глобалізму і 
пропонує дипломатичну та інші 
види підтримки режимам, ді
яльність яких критикують Ва
шингтон і Брюссель, таким чи
ном заохочуючи їхню незахідну 
орієнтацію. Зокрема, офіційні 
особи Росії прагнуть стратегіч
них зв’язків із державами, які 
можна використати для підриву 
інтересів США в різних ключо
вих регіонах, зокрема на Близь
кому Сході.

Сирійська політика Кремля 
має ширші розгалуження в Євра

зії. Путінський режим намага
ється ізолювати від Заходу зага
лом (і від США зокрема) колишні 
радянські республіки, які пере
йшли до авторитарного прав
ління вже після розпаду СРСР. 
Наприклад, пропонує політичну 
підтримку середньо азійським 
урядам з антидемократичною 
владою, вочевидь, розраховуючи 
на те, що критика з боку Заходу 
лише зміцнюватиме відносини 
Центральної Азії з Москвою і 
знищить усі важелі впливу, які 
той ще має в цих стратегічно 
важливих державах. 

Як і під час холодної війни, 
низка країн з-поза меж постра
дянського простору теж праг
нуть скористатися амбіціями 
Москви у власних інтересах. До 
цих інтересів належать дипло
матичний захист, сприяння 
торгівлі та інвестиціям і продаж 
озброєнь, у тому числі складної 
військової техніки від росій
ських компаній. Особливе зане
покоєння Вашингтона викли
кає купівля Іраном зенітно-
ракет них систем S-300 вироб
ництва РФ, які можуть бути за
стосовані проти американських 
літаків.

На Близькому Сході 
Кремль провадить агресивну 
політику, спрямовану на змен
шення впливу Сполучених 
Штатів, особ ливо після того, 
як їхнє становище в цьому ре
гіоні ослабло після воєн в 
Іраку й Афганістані. З цією ме
тою він підтримує Сирію і ви
користовує Іран, розглядаючи 
обидві країни як ефективні бу
фери для протидії Вашинг
тону. А ще РФ надала легітим
ного статусу двом провідним 
збройним ісламістським, ан
тиамериканським рухам 
«Хезбол  ла» і ХАМАС, коли не 
внесла їх до списку терорис
тичних організацій і запрошу
вала їхніх лідерів до Москви.

У цьому стратегічному кон
тексті доля режиму Асада допо
може з’ясувати, чи здатна Росія 
взагалі захищати своїх союзни
ків, чи вона, зрештою, безсила 
перед лицем міжнародного 
тис ку. Якщо сирійського дикта
тора буде усунуто від влади, що 
видається дедалі ймовірнішим, 
РФ опиниться в найбільшому 
програші, втративши як статус 
впливового гравця на міжнарод
ній арені, так і ринок для своєї 
зброї. 

ДОЛЯ РежИМУ АСАДА 
ДОПОМОже З’ЯСУВАТИ, ЧИ 
ЗДАТНА РОСІЯ ЗАХИщАТИ 
СВОїХ СОЮЗНИКІВ, ЧИ ВОНА 
БеЗСИЛА ПеРеД ЛИЦеМ 
МІжНАРОДНОГО ТИСКУ
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Т
орік Туреччина вийшла з 
Арабської весни великим 
переможцем. Її стабільність, 
стрімке економічне зрос

тання та поміркований ісламіст
ський уряд створили привабливу 
для багатьох арабських країн мо
дель урядування. Прем’єр-
міністр Реджеп Таїп Ердоґан пе
ребуває на посаді найдовше (з 
2003 року. – Ред.), якщо не раху
вати Ататюрка, і далі здобуває по
пулярність на Близькому Сході, 
адже послідовно сприяє поступу 
демократії на теренах колишньої 
Османської імперії. Але всі споді
вання Анкари на здобуття статусу 
регіональної потуги і перетво
рення на життєво необхідний 
місток між Сходом і Заходом 
може перекреслити громадян
ська війна, що спалахнула в Сирії. 

ЗІПСОВАНІ ВІДНОСИНИ
Тривалий період перед приходом 
до влади Партії справедливості та 
розвитку під проводом ниніш
нього прем’єра Туреччина пере
бувала у стані економічного зане
паду, політичної нестабільності 
та в оточенні недоброзичливих 
Ірану, Іраку, Вірменії, Болгарії та 
Сирії – усі вони мали історичні 
суперечки з Анкарою. Проте нова 
політика «життя без проблем із 
сусідами» повільно згладила го
стрі кути, втихомирила при
страсті через давні непорозу
міння і пом’якшила політичні 
розбіжності. Найочевиднішими є 
позитивні зрушення у відносинах 
із Сирією. А ще 20 років тому 
вони були надзвичайно напруже
ними. Дамаск тоді надав приту
лок лідерові Робітничої партії 
Курдистану (РПК) – курдської 
повстанської організації та затя
того ворога Туреччини. Понад те, 
відмовлявся визнавати контроль 
останньої над прикордонною 
провінцією Хатай. У відповідь 
Анкара вдалася до демонстрації 
своєї військової сили. Як резуль
тат – лідера РПК було вислано і 
політичні зв’язки двох країн 

стали поліпшуватися. Ердоґан 
вбачав у Башарі Асаді модерніза
тора й реформатора і здобув його 
прихильність завдяки підтримці, 
порадам та торговельним угодам. 

Коли 17 місяців тому на півдні 
Сирії почалися протести, він став 
вимагати від Асада проведення 
необхідних у такій ситуації ре
форм. Дамаск же у відповідь за
певняв, що ось-ось візьметься за 
них, однак нічого не зробив. Ер
доґан, гостро реагуючи на недо
тримання слова, сприйняв таку 
бездіяльність як особисту образу і 
зраду. Незадоволення переросло 
у гнів – відносини з Дамаском 
було знову зіпсовано. 

Після того як у сусідній дер
жаві спалахнули збройні су
тички, Туреччина одразу ж за
пропонувала біженцям притулок 
уздовж свого кордону, прийняла 
низку конференцій сирійської 
опозиції і перетворилася на од
ного з найгостріших критиків ре
жиму Аса да в регіоні. Проте тут 
прем’єр був змушений діяти до
сить делікатно. Він швидко вгле

дів політичні переваги від під
тримки сунітської опозиції (що 
протистоїть панівній у Сирії мен
шині алавітів) як усередині кра
їни, так і в решті арабського світу. 
Поставивши на сунітів, Анкара 
знову могла виявитися прапоро
носцем мейнстримної течії іс
ламу й при цьому і далі заохочу
вати Дамаск до демократії. Це 
тільки посилило б її вплив на 
Єгипет, Саудівську Аравію, кра
їни Перської затоки, але погір
шило б відносини з шиїтським 
Іраном – головним союзником 
Асада. Така політика здавалася 
оптимальною для відновлення 
впливу Туреччини на колишні 
провінції Османської імперії. 

Віддавати перевагу повстан
цям, сприяти їм – отже, свідомо 
дивитися крізь пальці на контра
банду зброї до Сирії через свої 
кордони. Окрім того, передбача
лися політичні та вербальні ви
пади в бік її очільника, що при
звело б до ускладнення зв’язків із 
Росією як головною заступницею 
правлячого сирійського режиму 

Проблемні сусіди
Сподівання Анкари на здобуття статусу регіонального лідера  
і перетворення на місток між Сходом і Заходом може перекреслити 
громадянська війна в Сирії 

Автор: 
Майкл 
Бініон
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ПРИКРИТТЯ 
КОРДОНУ. 
Попри 
інформацію 
іранських 
ЗМІ, турецька 
армія, 
вочевидь, не 
втручатиметь-
ся в сирійський 
конфлікт  

ХВАЛеНА ВІйСьКОВА МІЦь 
ТУРеЧЧИНИ СКИДАєТьСЯ  
НА ПАПеРОВОГО ТИГРА,  
А Не ДІєВУ ЗАГРОЗУ

перед ООН. А ще це означало по
требу в концентрації армії на 
турецько-сирійському кордоні та 
погрожуванні Асаду впроваджен
ням безпольотної зони, надан
ням повітряних коридорів по
встанцям і навіть прямим воєн
ним втручанням. 

ДеКЛАРАТИВНИй НАТИСК 
Водночас Ердоґан має бути обач
ним. Кілька років він перебував у 
пастці запеклого політичного 
протистояння з колись потужною 
турецькою військовою верхівкою, 
що довго обстоювала секуляризм 
та з підозрою ставилася до 
прем’єра-суніта. Після кількох 
спроб помірятися силами й вибо
рів, що продемонстрували зрос
тання народних симпатій до ісла
містів, а також викриття сенса
ційного і заплутаного плану по
валення уряду Партії справедли
вості та розвитку з боку генералі
тету Ердоґан спромігся суттєво 
зменшити вплив військових: 55 
старших офіцерів арештували 
або відправили у вимушену від
ставку. Він приборкав політичні 
амбіції армії, тож вона, ображена 
й деморалізована, не поспіша
тиме допомагати главі уряду. 

Сирія вміло користалася з 
внутрішньої напруженості в су
сідній державі. Зокрема, від по
стрілів її прикордонників ги
нули біженці, які вже опини
лися на території останньої. 
Турки демонстрували нестрим
ний гнів, але прямих зворотних 

агресивних дій не чинили. У 
червні сирійці збили у своєму 
повітряному просторі їхній вій
ськовий літак, пілоти загинули. 
Анкара погрожувала негайною 
реакцією, звернулася по допо
могу до партнерів із НАТО, зосе
редила на кордоні ще числен
нішу армію, але зайти далі не 
наважилася. Натомість Дамаск 
відновив безпосередню під
тримку РПК, знаючи, що це без
помилковий спосіб розлютити 

Туреччину, яка вважає будь-яку 
допомогу своїм курдським про
тивникам прямим зазіханням 
на власний суверенітет. Окрім 
того, нині сирійська опозиція 
твердить, що влада пересуває до 
кордону хімічну та біологічну 
зброю з метою захисту від мож
ливих іноземних зазіхань. Ці за
яви – прямий виклик Ердоґану, 
адже інтервенцію може здій
снити тільки Туреччина – єдина 
країна, яка має достатньо по
тужні військові сили, щоб за
вдати поразки добре озброєній 
армії Сирії. 

Однак здається, що прем’єр 
не в змозі піти далі за погрози. 
Його стримують внутрішні чин
ники: більшість турків не бажа
ють бути вплутаними в проблеми 
сусідньої держави. Туреччина як 
член НАТО обмежена в праві на 
односторонню зовнішню агресію. 
Вона пообіцяла, що не вдавати
меться до відкритої підтримки рі
шень Ради Безпеки ООН, яку не 
раз блокували Китай і Росія. На
віть контрабандне постачання 
зброї повстанцям має свої межі: 
дозволяється доправляти лише 
певну її кількість, до того ж пере
важно з країн Перської затоки. 

Ердоґан має серйозні під
стави для вагань: жоден із сусідів 
Сирії не бажає остаточного пова
лення режиму Асада, адже це 
призвело б до поширення рево
люційних тенденцій, розрос
тання громадянських воєн, кри
вавої релігійної ворожнечі, збіль
шення чисельності біженців на 
всіх кордонах. Усіх турбує те, що 
тамтешня опозиція не припиняє 
приймати до своїх лав ісламіст
ських екстремістів і терористів з 

«Аль-Каїди». Загальновідомо й 
те, що режим, який нині бореться 
за своє життя, не побоїться вико
ристати зброю масового ура
ження проти тих, кого вважатиме 
своїм ворогом.  

Дедалі поширенішою стає 
думка, що Ердоґан більше гавкає, 
ніж кусає, – хвалена військова 
міць Туреччини скидається на 
паперового тигра, а не дієву за
грозу. Вочевидь, таке сприйняття 
є фатальним для амбітного про
екту нарощення впливу країни в 
регіоні. Донині підтримка пре-
м’єром Арабської весни не прохо
дила серйозну перевірку. На ділі 
маємо тільки його тріумфальні 
візити до Єгипту, Лівії та Тунісу, 
де він закликав наслідувати ту
рецьку модель поміркованого іс
ламізму. 

РеГІОНАЛьНА ПеРСПеКТИВА
Сирійський спротив підштовхує 
Ердоґана до непростого вибору. 
Під загрозою опиняються відно
сини з Іраном, завдяки яким Ан
кара сподівалася зайняти клю
чову позицію посередника в діа
лозі щодо його ядерної програми. 
Внаслідок цього може ускладни
тися ситуація на кордонах країн, 
але найгірше, що вона може під
штовхнути Тегеран до підтримки 
курдських сепаратистів. По
страждають і відносини з Крем
лем. За останні 20 років ці дер
жави, які ворогували в період хо
лодної війни, стали близькими 
партнерами. Йдеться насамперед 
про потужні інвестиції Туреч
чини в російську економіку й ве
личезні потоки туристів із РФ на 
її курорти.  

Анкара має іншу альтерна
тиву. Наприклад, наново вияв
ляти зовнішньополітичну актив
ність на такому бажаному приєд
нанні до ЄС. Нині рух у цьому на
прямку призупинено через голо
вування в ЄС Кіпру, з яким у неї 
напружені відносини, й кризу в 
єврозоні. Крім того, можна роз
вивати мережу зв’язків із тюрко
мовними країнами Центральної 
Азії. А також зосередитися на 
власному стрімкому економіч
ному зростанні й таким чином 
долучитися до низки економік, 
що динамічно розвиваються і 
протистоять глобальній рецесії. 
Ще один варіант – нарощувати 
вплив на Балканах і поміж країн 
Чорноморського регіону. Проте і 
сирійський виклик аж ніяк не 
слід залишати без уваги.  
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німуться на 70% – такий прогноз 
Технологічного інституту Кар
лсруе. Німеччина повинна збуду
вати або оновити 8300 км (5157 
миль) ліній електропередач (не 
враховуючи сполучення з мор
ськими вітроелектростанціями). 
Перебої у виробництві вітрової 
та сонячної електроенергії зу
мовлюють потребу в резервних 
генераторах і можуть звести на
нівець бізнес-моделі, у які ризик
нуть інвестувати в цій галузі 
енергетики. Ганс-Петер Кайтель, 
президент Федерації німецької 
промисловості, порівнює Energie -
wende з «операцією на відкри
тому серці». Навіть Меркель ви
знає, що Energiewende – це «по
двиг Геракла».

еНеРГІЯ НАРОДУ
Цей план потребує двох транс
формацій: однієї «мікро» й од
нієї «макро». Перша – некерова
ний, підживлюваний субсиді
ями вибух енергії вітру, сонця і 
біомаси, «дивна суміш ідеалізму 
і жадоби», як назвав її один із 
керівників енергетичної галузі. 
Друга – намагання втягнути це 
в систему, яка постачала б на
дійну і доступну за ціною елек
троенергію. Закон про віднов
лювану енергію дає право кож
ному, хто встановить сонячну 
батарею або збудує вітроелек
трогенератор, продава  ти її над
лишки й гарантовано отриму
вати при цьому щедрий «зеле

ний тариф» щонай
менше на 20 років. Це 
забезпечує їй пріори
тет перед звичайною 

Німецька  
енергетична революція
Плани Берліна зменшити викиди СО2 за рахунок відновлюваної 
енергії амбітні, але й ризиковані

«Ч
им тихіший вечір, 
тим краще їх чути», 
– каже Вілфрід 
Бокгольт, мер міс

течка Нібюль у Північній Фризії. 
Він показує, як гуде 55-метровий 
ротор на верхівці вітряка. Мер – 
«керівна і спрямовуюча сила» 
групи підтримки вітряних елек
тростанцій у своїй громаді, але 
для нього все не так однозначно. 
Місцевість, раніше знана своїми 
спокійними краєвидами і чис
тими обріями, тепер їжачиться 
білими шпилями вітроелектро
генераторів. «Вони повністю мі
няють ландшафт», – нарікає по
садовець.

«Вітряний бум» у Північній 
Фризії – частина німецького 
плану трансформації енергетики, 
Energiewende, який передбачає 
перехід від ядерного та викопного 
палива до відновлюваних джерел 
енергії. Задуманий ще в 1980-х 
роках, він оформився як курс у 
2000-му, а після катастрофи на 
Фукусімі в березні 2011-го дістав 
пришвидшення. Японська траге
дія змусила федерального кан
цлера Анґелу Меркель різко від
мовитися від намірів розширю
вати ядерну енергетику, замість 
того, щоб поетапно згорнути цю 
галузь до 2022-го, як планували 
попередні уряди. Вона наказала 
негайно закрити сім ре
акторів. Німеччина ще 
раз підтвердила пріори

тет «чистої» енергії (викиди пар
никових газів мають бути зни
жені на 40% від рівня 1990 року 
до 2020-го і на 80% – до 2050-го), 
але тепер повинна виконувати ці 
плани без ядерної галузі.

Решта світу спостерігає здиво
вано, роздратовано і потирає руки 
від зловтіхи. Замість того щоб ста
білізувати електромережу Єв
ропи, ФРН «дістає» своїх сусідів 
непередбачуваними стриб ками 
напруги з вітрових і сонячних ге
нераторів. Для багатьох 
Energiewende – це лише маячня і 
ризиковані ігри з промисловою 
потужністю країни. Але якщо Ні
меччина виграє, кажуть експерти, 
то створить ще одну унікальну га
лузь. Вона єдина серед багатих 
країн має «засоби і волю для здій
снення приголомшливої транс
формації в енергетичній інфра
структурі», – каже Марк Левіс, 
аналітик із Deutsche Bank. 

Невдачі підстеріга
ють на кожному 
кроці. Гуртові ціни 
на електроенергію 
до 2025 року під
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енергією. Немає нічого дивного 
в тому, що з 1990-го по 2010-й  
німецькі електростанції на від
новлюваних джерелах розвива
лися вдесятеро швидше, ніж у 
середньому в ОЕСР, і нині на них 
припадає 20% виробленого 
стру му (див. графік). До 2020-
го уряд планує довести показ
ник до 35%. Німеччина отримує 
найбільше електрики з віднов
люваних джерел серед інших 
великих держав.

Дохідність капіталу в найкра
щому разі може сягати 20%. Але 
не мішайте в одну купу трудівни
ків на ниві «зеленої» енергетики 
й олігархів галузі. «Одне із важ
ливих завдань – зруйнувати мо
нополію» чотирьох великих енер
гетичних компаній, які панують 
на ринку, вважає Герман Альберс, 
президент Федеральної асоціації 
вітрової енергетики. Комунальні 
муніципальні підприємства пла
нують збільшити частку власного 
виробництва енергії з однієї деся
тої щонайменше до однієї п’ятої 
до 2020 року. Понад 100 місцевих 
адміністрацій хочуть бути віднов
люваними на 100%.

Кількість «енергетичних коо
перативів» з 2007-го зросла вшес
теро – до 586 (станом на 2011-й). 
Сонячні батареї з ферм і особня
ків «переселилися» на багато
квартирні будинки. «Обміни да
хами» зводять власників з інвес
торами. У Нібюлі дозволено лише 
такі вітрові електростанції, акціо
нерами яких можуть ставати 
мешканці міста, щоб землевлас
ники не перетворювалися на та
ких собі місцевих «жирних ко
тів», а інші не виступали проти 
проекту. У 2010 році понад 50% 
потужностей з виробництва елек
троенергії з відновлюваних дже
рел перебувало в руках окремих 
громадян або фермерів, повідо
мляє консалтингова агенція. Ве
ликій четвірці належало лише 
6,5%.

Це заохочує «сонні» регіони. 
Фермерам легше залишатися на 
землі. Сервіс – від консультантів, 
які допомагають інвесторам про
йти джунглі субсидування, і до 
фахівців з ремонту вітроелектро
генераторів – уже пустив корені 
в невеличких містах. Податки, 
які сплачує вітрова електростан
ція Нібюля, – одне з головних 
джерел його доходу; у менших 
населених пунктах вони взагалі 
можуть бути майже єдиним міс
цевим джерелом.

Цей мікрорівень працює про
сто ідеально. Шлезвіґ-Гольштейн 
планує виробляти втричі більше 
електроенергії з відновлюваних 
джерел, ніж споживає, й експор
тувати надлишки південним і за
хідним сусідам. Південні землі 
теж зацікавлені у власній «зеле
ній» енергії. У Баварії ведуться 
розмови про енергетичну неза
лежність. Плани з виробництва 
вітрового струму країни до 2020 
року вдвічі перевищать плани 
федерального уряду (36 ГВт).

Сонячна енергія, яка наразі 
з’їдає половину всіх субсидій, але 
дає лише п’яту частину відновлю
ваної електрики, виробляється з 
перевиконанням планів. Система 
впоралася з першим припливом 
відновлюваної енергії, стверджує 
Райнер Бааке, який очолює групу 
лобістів під назвою Agora 
Energiewende. Але наступні 20% 
потребуватимуть перетворень.

По-перше, суперечки то
чаться навколо того, кому пла
тити. Найенергоємніші спожи
вачі захищені від «зеленого та
рифу», тобто розраховуватися 
доводиться простим людям, зо
крема пенсіонерам і безробіт
ним. За словами Аннетте Лоске з 
німецької Асоціації промислових 
споживачів електроенергії VIK, 
закриття атомних станцій підви
щило витрати підприємств на 
електроенергію до рівня їхніх 
конкурентів. Політичний наступ 
на привілеї позбавляє їх упев
неності, яка так потрібна для ін
вестування. По-друге, занепоко
єння викликають перебої з по
стачанням струму: навіть якщо 
вони триватимуть лічені секун-
 ди, робота промислових об’єктів 
може зупинитися. За даними 
VIK, за останні три роки вони по
частішали на 30%. Загроза по
вного відключення електрики 
теж різко зросла.

План для національної елек
тричної мережі вартістю €20 
млрд – ще один макропроект для 
переспрямування надлишків, ви
роблених на мікрорівні. Він пе
редбачає, що основна потреба – 
забезпечувати споживачів на 
півдні й заході вітровою електро
енергією з півночі. Але якщо так, 
то, можливо, надходження з від
новлюваних джерел в інших ре
гіонах треба обмежити. Змен
шити енерговтрати і ризик пере
боїв можна шляхом модернізації 
мереж як усередині країни, так і 
за її межами. 

Але в цих планів є проти
вники. Розширення мережі під за
грозою через інертність бюрокра
тів, неповороткість політиків і ак
тивність тих, кому опори ЛЕП по
добаються не більше за атомні 
електростанції. Навіть модерніза
ція наявних ліній може підняти на 
ноги опонентів, як це було в міс
течку Квікборн на південь від Ні
бюля. Затяті децентралісти висту
пають проти транспортування 
енергії на великі відстані. Утім, 
наміри Баварії підтримують такі 
сподівання. Коли федеральний 
уряд спробував пришвидшити 
скорочення «зеленого тарифу» 
для сонячного струму, кілька фе
деральних земель висловилися 
проти і змусили Берлін піти на 
часткові поступки. Лобі відновлю
ваної енергетики, як і промис
лове, вимагає стабільних інвести
ційних умов. Прихильники ж со
нячної енергетики твердять, що 
до 2020-го вона стане конкуренто
спроможною вже й без субсидій.  

На перший погляд, важко уя
вити собі безладніший і марно
тратніший спосіб перейти від ви
копного і ядерного палива до від
новлюваних джерел енергії, ніж 
той, у який вплуталася Німеч
чина. Ціна і ризики можуть бути 
високими, а деякі наслідки – про
тилежними до очікуваних. Імо
вірно, викиди парникових газів 
ще досить довго залишатимуться 
більшими, ніж мали б бути. Але 
це не означає, що не вдасться весь 
задум. Політики не можуть вига
дати нову Energie wende на ходу, 
але здатні на один крок виперед
жати ризики і стримувати ви
трати. І вони вже почали. На
певно, у підсумку перетворення 
зазнає сама Німеччина. 

Німеччина наздоганяє ОЕСР
Відновлювані джерела енерг�, % загального
виробництва електроенерг�  

1990 95 05 102000
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Ц
укор, звісно, окрім сала, – 
це, як відомо, «наше все». 
Більшість співгромадян, 
особливо старшого віку, 

ніколи не забудуть черг і тало
нів радянських часів, та й тепер 
солодкий пісок є неодмінним 
атрибутом «депутатських пай
ків», якими підгодовують елек
торат напередодні виборів. 
Схоже, за останні 100 років цей 
смаколик так і не вийшов із 
асортименту мінливого харчо
вого благополуччя, а його до
статністю уряд і понині вимі
рює ефективність народного 
господарства. Періодичні дефі
цити білого золота, однак, ви
даються трохи парадоксаль
ними на тлі того факту, що 
Україна ось уже протягом двох 
століть належить до одного з 

найбільших у світі його проду
центів. 

ВІД ТРОСТИНИ ДО БУРЯКА
Традиційно батьківщиною цу
кру (по-науковому він назива
ється цукроза) вважають Індію 
– саме там начебто вперше було 
отримано кристалічний про
дукт, найменування якого «сак
кара» (санскр. «солодкий») за 
посередництвом арабів (араб. 
«суккар») потрапило в усі євро
пейські мови, зокрема й україн
ську. 

Насправді, як засвідчили ар
хеологічні та етнографічні до
слідження, солодкий сік цукро
вої тростини був відомий меш
канцям Нової Гвінеї ще у VIII 
тис. до н. е., звідки секрет його 
видобування потрапив до Полі

незії, а згодом через Філіппіни 
досягнув Китаю та Індії, які роз
винули технологію виробництва 
й розгорнули торгівлю у VIII–VI 
столітті до н. е. Європейські ци
вілізації більшу частину своєї іс
торії як сахарозу вживали мед. 
Лише в елліністичну епоху, коли  
завдя  ки завоюванням Алексан
дра Македонського значно роз
ширилися горизонти європей
ського світу, стало відомо про 
наявність цукрової тростини й 
власне цукру. 

Цікаво, що спочатку цей до
рогий смаколик вживали пере
важно як фармацевтичний ін
гредієнт (вважався цінним аф
родизіаком) і менше як смако
вий додаток. Більшому його ви
користанню європейцями по
сприяли араби, що розвинули 

Солодка приманка
Згубний вплив монополізації, накинутий імперською  
моделлю економіки, був добре помітний в Україні ще  
в позаминулому столітті на одній із найрозвиненіших  
галузей промисловості – цукровій

Автор: 
Олексій 
Сокирко 
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Цукрові олі-
гархи України 
ХІХ – початку 

ХХ століть

цукрові плантації на Близькому 
Сході, але протягом усього Се
редньовіччя й раннього Нового 
часу тростяний цукор був прак
тично недоступним пересічному 
споживачеві. Певною мірою си
туацію переломили Великі гео
графічні відкриття, у результаті 
яких європейці отримали висо
коврожайні й напрочуд рента
бельні (завдяки праці рабів) 
плантації цукрової тростини у 
Новому світі. На зміну близько-
східним монополістам-виробни-
кам прийшли західноєвропей
ські: португальці, іспанці, а зго
дом англійці та французи. 

Утім, тростяний цукор у Цен
тральній та Східній Європі аж до 
середини ХІХ століття належав 
до ексклюзивної бакалії. Достат
ньо сказати, що в Україні козаць

ких часів цукрову голову вважали 
гідним і дорогим дарунком на 
Різдво або ж родинне свято. Цим 
смаколиком здобрювали страви (і 
не лише десерти) старшинської 
або ж шляхетської кухні, тоді як 
посполитий стіл і далі використо
вував прадавній мед.

Повільне зниження цін на 
колоніальне біле золото, неста
більність насичення ним ринку, 
спричинена змовами монопо
лістів і природними чинниками, 
змушували європейців чимдалі 
інтенсивніше шукати шляхів 
його заміни або ж альтернатив
ної сировини для виготовлення. 
Найперспективнішим із них ви
явився звичайнісінький буряк, 
солодкі властивості якого опи
сали ще ренесансні вчені. 1747 
року прусський хімік Андреас 
Сіґізмунд Марґґраф (1709–1782) 
провів серію дослідів, яка під
твердила, що серед усіх корене
плодів саме буряк містить най
більше цукрози. І хоча ці резуль
тати стали в пригоді мануфак
турному виробництву лише че
рез чотири десятиліття, початок 
кінця монополії колоніальних 
цукровиків було покладено. 
Першими на винахід звернули 
увагу в небагатій на сільськогос
подарські ресурси Пруссії, а вже 
за кілька років бурякове цукро
варіння стало одним з економіч
них пріоритетів Наполеона, чия 
імперія потерпала від континен
тальної блокади з боку чи не 
найбільшого європейського ім
портера цукру – Великої Брита
нії. Саме звідти вивели свій ро
довід відомі фірми «Вільморен» 
та «Раббетге і Гізеке» (пізніше 
«Клейн-Ванцле бен»), що на
довго стали піонерами цукро
варних технологій і стандартів 
якості продукту. 

Перший в Україні цукровий 
завод, що працював на буряко
вій сировині, заснував 1827-го в 
Бершаді на Поділлі польський 
шляхтич Машковський, який 
перед цим ретельно вивчав но
вомодну технологію у Франції. 
Кількість таких об’єктів посту
пово зростала: у 1830-х роках їх 
було лише 6, а в середині сто
ліття – уже 229, що становило 
60% усіх цукроварних потужнос
тей Російської імперії. 

Передумовами швидкого по
ширення цукроваріння на на
ших землях стали, з одного боку, 
сприятливі природно-кліма-
тич ні умови, що давали змогу 

вирощувати й селекціонувати 
сорти буряків з підвищеною цу
кристістю, а з іншого – специ
фічний економічний уклад регі
ону, де найбільшими землевлас
никами бу ли дідичі-поміщики, 
що окрім достатньої кількості 
наділів мали дармову працю 
кріпаків. Прик метно, що пере
важна частина цукроварень до 
кінця століття концентрувалася 
саме на Правобережжі та Ліво
бережжі, де відсоток поміщиць
кого земельного фонду й залеж
них селян коливався від 35 до 
80, й меншою мірою в півден
них регіонах, де ця галузь, по
при так само сприятливі при
родні умови, не дістала належ
ного розвитку. Низька собівар
тість і стабільний попит на про
дукцію довгий час не змушували 
власників заводів впроваджу
вати технологічні новації та роз
ширювати виробництво. Цукро
варні працювали сезонно (з 
осені) за дуже примітивною тех
нологією: у вчорашніх стійлах 
або сараях встановлювали бля
шані терки з важелями, якими 
вичавлювали сік з розтертих бу
ряків, віджимали через полотно 
й кристалізували на пательнях. 

ПОСТУП У НІКУДИ
Уряд поставився до перших про
моторів цукроваріння при
хильно: запровадив високі ім
портні мита, дозволив неоподат
ковану перегонку патоки на 
спирт, надавав інші податкові 
пільги. Ситуація докорінно змі
нилася з початком промисло
вого буму 1860–1870-х, коли се
лянська реформа викинула на 
ринок праці величезну кількість 
безробітних селян, а фінансові 
заходи уряду сприяли лібералі
зації економічного клімату. На 
другу половину століття україн
ські цукрові заводи виробляли 
понад 3 млн пудів цукру щороку, 
що становило близько 80% за
гальноімперського обсягу. Крім 
того, в Україні діяла половина 
всіх наявних в імперії рафінад
них заводів – модної технологіч
ної новації того часу. Попри роз
орення деяких власників, вало
вий обсяг виробництва зростав. 
На зміну дрібним і середнім під
приємствам приходили заводи-
гіганти з новим імпортним 
устаткуванням, розміщені по
близу залізничних артерій. До 
початку ХХ століття кількість 
цукроварних підприємств змен
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шилася в півтора раза, тоді як 
виробництво білого золота 
зросло майже вп’ятеро! 

Утім, останнє зовсім не озна
чало збільшення споживання. 
Низька купівельна спромож
ність переважної частини насе
лення й вузькість ринку робили 
конкуренцію поміж цукрозавод
чиками дедалі жорсткішою. На
прикінці ХІХ століття галузь за
знала дві кризи перевиробни
цтва, що змусило магнатів звер
нутися до уряду з проханням 
про зняття експортних акцизів, 
збільшення державних закупі
вель і врегулювання обсягів ви
робництва. Звістки про змову 
між цукровими олігархами та 
владною верхівкою потрапили в 
пресу й зчинили скандал, після 
якого уряд не наважився задо
вольнити вимоги промисловців. 
У відповідь на це олігархи збуду
вали регулятивну структуру 
власними силами. Наприкінці 
1887-го на з’їзді в Києві най
більші власники утворили син
дикат, який за кілька років по
глинув 91% усіх цукрових під
приємств України. Монополіза
ція заводів давала змогу утриму

вати високі ціни на продукцію і 
контролювати ринки її збуту. 

Фіксовані ціни встановлюва
лися не лише на готові пісок і ра
фінад, а й на закуповуваний для 
потреб заводів буряк, що поста
вило на коліна селян. Гонитва за 
прибутками спричинилася й до 
кричущої диспропорції у вну
трішній структурі сільськогоспо
дарського виробництва трьох 
правобережних губерній: Київ

ської, Волинської та Подільської, 
які сукупно вироб ляли до 70% цу
кру імперії. Тамтешнє цукрова
ріння (85% вартості всієї сільсько
господарської продукції) фак
тично витіснило на маргінес ре
шту галузей сільського господар
ства, а посіви цукрових буряків у 
деяких повітах сягали до 80% 
орних земель. 

Ставши справжньою цукро
вою імперією, Україна водночас 
використовувала чи не най
менше цукру з-поміж інших ре
гіонів Європи. Пуд солодкого за
доволення на Лондонській 
аграрній біржі коштував у 1,5–3 
рази дешевше, ніж на київських 
контрактах, а середня річна нор-
 ма споживання ледве дотягу
вала до тієї, яку мали британці 
на початку ХVІІ століття. Брак 
цукру, вивезеного за викидними 
цінами за кордон, на внутріш
ньому ринку компенсувався або 
традиційним медом (довге 
життя домодерних бортництва й 
пасічникарства, штучно оспіва
них псевдопатріотами, – один із 
побічних наслідків цього), або ж 
суро га тами-замінниками, які 
ввозили з Німеччини. 

СОЛОДКІ ОЛІГАРХИ
Колективний портрет перших 
цукрових олігархів України до
волі специфічний. Спочатку 
власниками цукроварень були 
зазвичай великі польські маг
нати й заможні шляхтичі, що 
мали вдосталь дармової робочої 
сили. Праця на цукроварнях 

МОДеЛь ПРОЦВІТАННЯ 
ЦУКРОВИХ ОЛІГАРХІВ 
ЦІЛКОМ УЗГОДжУВАЛАСЯ  
З ПРАВИЛАМИ ВеДеННЯ 
БІЗНеСУ В РОСІйСьКІй 
ІМПеРІї 

ЦУКОР НА ЕКСПОРТ. 
Оснащені модною 

європейською технікою 
рафінадні заводи в 

Україні у ХІХ столітті 
працювали переважно 

на зовнішній ринок, 
ігноруючи потреби 

внутрішнього споживача 
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була сезонною, і за умов її низь
кої механізації власники до
вгий час не мали потреби в ква
ліфікованих кадрах (за винят
ком кількох технологів та інже
нерів, які працювали на конт-    
рактних умовах, здебільшого 
іноземців). 

Після скасування кріпацтва 
цукрозаводчики так само мали 
справу із заробітчанами-напів -
пролетарями, яких на заводи 
виганяли голод і малоземелля в 
селі. Чорнороби були дешевою, 
але вибухонебезпечною силою. 
Тож після кількох резонансних 
бунтів на цукроварнях і гураль
нях бонзи швидко засвоїли, що 
поводитися з нею треба обереж-
 но. Істотно не підвищуючи заро
бітної плати, вони запровадили 
на підприємствах фельдшерські 
пункти і лікарні, стали будувати 
житло. Деякі підприємці, як-от 
Симиренки, влаштовували на
віть школи, бібліотеки й аматор
ські театри. У будь-якому разі ця 
«філантропія» була не так вия
вом гуманізму, як інвестицією у 
власну безпеку.

Значна частина цукрових 
олігархів не надто витрачалася й 
на ці запобіжні заходи. Так, один 
із родоначальників рафінадного 
цукроваріння Олексій Бобрин
ський (1800–1868) біль ше бід
кався про селекційну станцію 
буряководства й училище техно
логів, подбавши з допомогою 
родичів у столиці про те, щоб 
біля його Смілянського заводу 
відкрилася залізнична станція. 
Не для потреб пасажирських пе
ревезень, звісно.

За спостереженнями дослід
ників, піки виробництва солод
кого задоволення на україн
ських заводах збігалися з ре
кордними врожаями цукрового 
буряку. От же, зростання вироб
ництва не було результатом під
вищення продуктивності праці, 
модернізації технічної бази й 
вдосконалення технології, а зу
мовлювалося сприятливими по
годними умовами. 

У середині ХІХ століття до 
цього бізнесу долучилася ціла 
плеяда вихідців із соціальних 
низів, які істотно потіснили 
своїх шляхетних попередників. 
Класичним прикладом кар’єри 
ново  го цукрового олігарха, без-
умов  но, був хрестоматійно відо
мий Артемій Терещенко (1794–
1873), що походив із глухівських 
козаків і збагатів на хлібних по

ставках під час Кримської ві
йни. В імперську добу, достоту 
як тепер, отримання тендера на 
держзакупівлі – справа зв’язків, 
відкатів і протекцій. Одержані 
бариші Терещенко вкладав у 
цукрові заводи, паралельно 
скуповуючи в збіднілих помі
щиків землі для бурякових 
плантацій. 

Певною мірою знаковим яви
щем серед цукрового олігархату 
стала родина Бродських. Перші 
цукроварні вони брали в оренду, а 
згодом будували влас ні у Київ
ській губернії в 1840-х роках. У 
1880-х цій династії належали 9 
заводів, а в 1910-х – 17. Згадуючи 
філантропічну діяльність одного 
з найвідоміших представників 
роду – Льва Бродського (1852–
1923), який фінансував Київську 
єврейську лікарню, Перше Київ
ське комерційне училище, фак
тично оминають увагою той факт, 
що саме він був одним із найак
тивніших фундаторів одіозного 
цукрового синдикату (1887) і син
дикату рафінадників (1903).

Більшість цукрозаводчиків, 
яким явно не пощастило із шля
хетним походженням, охоче здо
бували високі ранги й посади, 
але не лише з плебейської пихи. 
Так, згадуваний Лев Бродський 
був статським радником (чин, 
рівний бригадиру, який давав 
право на спадкове дворянство), 
що для благовірного юдея й ви
хідця зі скромної єврейської ро
дини було аж ніяк не дрібницею. 
Такі самі ранги в бюрократичній 
системі імперії мали сини та 
онуки Артемія Терещенка, які 
окрім всього намагалися бути 
ближчими до різноманітних до
брочинних товариств, протегова
них впливовими вельможами 
або членами імператорської ро
дини. Доступ до августійшого 
тіла, як відомо, відкривав чималі 
можливості в усі часи.

Модель процвітання цукро
вих олігархів цілком узгоджува
лася з правилами ведення біз
несу в імперії: мінус відкритість, 
конкурентність і рівність перед 
законом, плюс родинні зв’язки, 
хабарі й державні посади, що да
ють можливості для залаго
дження оборудок. Сумління? 
Побожність? Громадська думка? 
Для цього є меценатські про
екти, лікарні, музеї, філантро
пічні товариства, грошей на які 
не шкодували. Власне, все як те
пер. 



Тиждень про-
довжує серію 
публікацій 
про техноло-
гічні вина-
ходи, які змі-
нювали істо-
рію планети, 
спричиняю-
чись до циві-
лізаційного 
поступу, мо-
дернізації 
економіч-
ного, соціаль-
ного та куль-
турного ланд-
шафту. Сьо-
годні – розпо-
відь про по-
чатки цивіль-
ної та військо-
вої авіації.

С
учасній людині, мабуть, 
важко уявити світ без цих 
літальних апаратів. Дола
ючи відстані в тисячі кіло

метрів, буквально стискаючи 
простір, вони перевозять паса
жирів та вантажі за кілька го
дин, куди швидше, ніж решта 
видів транспорту. У господарстві 
їх використовують для обпри
скування полів і гасіння лісових 
пожеж. Та чи не найширше лі
таки експлуатують у збройних 
силах – про це свідчать самі на
зви родів авіації: винищувальна, 
бомбардувальна, штурмова, роз
відувальна, війсь  ко  во-транс
порт на тощо. Сам рівень техно
логічного розвитку держави 
нині визначають не останньою 
чергою успіхи її авіаційної га
лузі. Прогрес літакобудування 
бачиться ще більш вражаючим, 
коли взяти до уваги, що історія 
авіації налічує трохи більше ніж 
століття, відділяючи час примі

тивних «етажерок» із мотоци
клетними моторчиками від 
епохи сучасних «Боїнґів», «Ер
басів», «Анів». Як же усе почи
налось?

ВАжЧИй ЗА ПОВІТРЯ
Створення аеростатів і дирижа
блів, які захоплювали увагу су
часників, стало тільки першим 
кроком на шляху практичного 
освоєння людиною повітряного 
простору (див. Тиждень, 
№ 24/2012). Низка органічних 
вад, притаманних літальним 
апаратам, важчим за повітря, 
змушувала винахідників шукати 
альтернативу.

Попередником аероплана 
став безмоторний планер. Ці 
апарати, здатні протриматись у 
повітрі щонайбільше кількаде
сят секунд, мали переважно 
спортивне й пізнавальне зна
чення, бо для іншого були мало
придатні. Однак їх створення 
дало змогу відпрацювати осно
вні елементи конструкції літа
ків, пізнати на практиці засади 
аеродинаміки.

У другій половині ХІХ сто
ліття досліди з побудови плане
рів проводили Луї Муйяр та 
Жан-Марі Ле Брі у Франції, Ден 
Браун в Англії, Джон Монтґо
мері, Персі Пільчер та Октав 
Шанют у США. Проте найсер
йозніших успіхів досягнув Отто 
Лілієнталь у Німеччині. 1889 
року він виготовив із дерева й 
полотна свій перший планер. 
Послідовно розвиваючи схему 
моноплана, винахідник досяг
нув неабиякої досконалості кон
струкції, що дало йому змогу в 
1894-му розпочати виробництво 
так званих «стандартних» моде
лей на продаж. Було виготов
лено як мінімум дев’ять екземп
лярів цього планера, тож саме 
його можна вважати першим се
рійним літальним апаратом, 
важчим за повітря. Практичні 
досліди Лілієнталь проводив на 
основі створеної ним самим тео
ретичної бази – ще 1889 року він 
видав книжку «Політ птахів як 
основа мистецтва літати».

Паралельно з дослідами в 
царині безмоторної авіації у дру

Вони підкорили 
небо

Автор: 
Андрій Харук
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гій половині ХІХ століття ентузі
асти здійснювали спроби побу
дувати літальний апарат, облад
наний паровим двигуном. Тут 
особливо слід відзначити фран
цузького конструктора Клемана 
Адера, який у 1882–1890 роках 
створив літак «Еол», а в 1892–
1897-му його вдосконалений ва
ріант «Авіон №3».

Однак ці машини, не при
стосовані до повноцінного по
льоту і спроможні здійснювати 
лише «підскоки», підтвердили 
принципову непридатність па
рового двигуна для викорис
тання в авіації. На порядку ден
ному постала потреба облад
нання літальних апаратів зна
чно легшими двигунами вну
трішнього згорання. Показовим 
у цьому сенсі був шлях, пройде
ний винахідником зі Сполуче
них Штатів Семюелом Ленґлі. У 
1890-х роках він сконструював  
кілька моделей аеропланів до
сить великих розмірів, обладна
них малопотужними паровими 
машинами. Дві з них доволі 
успішно випробували 1896 
року: було здійснено май  же пів
торахвилинні польоти на від
стань 1000–1400 м. Для повно
масштабного літака, здатного 
підняти в повітря людину, роз
робник обрав бензиновий мо

тор. Апарат, що дістав назву 
«Аеродром А», був готовий у 
1903-му, але дві спроби польоту 
зазнали невдачі.

Подальші досліди припини
лись через нестачу коштів. Тож 
лаври творців першого повно
цінного літака дістались іншим 
американцям – братам Вілберу 
та Орвіллу Райт. Почавши свої 
досліди з будування планерів, 
1903 року вони створили аеро
план «Флаєр-1» із бензиновим 
двигуном невеликою потужніс-
 тю, на якому 17 грудня 1903 
року було здійснено чотири по
льоти загальною тривалістю 
близько 2 хв. Саме ці випробо
вування вважають першими в 
історії польотами людини на 
моторному апараті, важчому за 
повітря.

СВІТОВИй АВІАЦеХ
У жовтні 1906 року відбувся 
перший успішний політ літака, 
побудованого в Європі. Його 
конструктором був Альберто 
Сан  тос-Дюмон, бразилець за 
походженням, який жив і пра
цював у Франції. Апарат, що 
дістав назву «Сантос-Дюмон» 
XIVbis, здійснив кілька польо
тів на відстань до 220 м. Цей 
приклад надихнув чимало по
слідовників і в наступні роки 

УКРАЇНСьКИЙ ПІОНЕР. 
Сконструйований київським 
професором Олександром 

Кудашевим біплан «Кудашев № 1» 
став першим літаком в Україні та 

Російській імперії загалом 

БЮРО КАЛІНІНА.  
Складання першого літака К-4 
на Харківському авіазаводі імені 
Раднаркому УСРР. 1928 рік
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саме Франція стала головним 
осередком розвитку авіації, а 
розробки місцевих конструкто
рів справляли величезний 
вплив на розвиток літакобуду
вання в усьому світі. Тут були 
відпрацьовані основні компону
вальні схеми аеропланів, які по
служили зразком для конструк
торів з інших держав. Зокрема, 
Луї Блеріо розвивав схему мо
ноплана з тягнучим гвинтом, на 
якому в липні 1909-го вперше 
здійснив переліт із Франції в 
Англію через Ла-Манш, дові
вши, що літак як транспортний 
засіб має велике майбутнє.

Інші вдалі конструкції мо
нопланів і біпланів створили 
Едуар Ньйопор та Арман Де
пердюссен, брати Леон і Робер 
Моран спільно з Реймоном 
Сольньє, Ґабріель Вуазен та 
брати Анрі й Моріс Фарман. Їхні 
конструкції копіювали й удо
сконалювали в багатьох інших 
країнах. Не стала винятком у 
цьому сенсі й Україна. Георгій 
Адлер та Микола Делоне – сту
дент і професор Київського по
літехнічного інституту (КПІ) в 
1908–1909 роках побудували 
перші вдалі моделі планерів. А 
23 травня 1910-го в Києві зді
йнявся в повітря перший літак, 
створений в Україні (і в Росій
ській імперії загалом), біплан 
професора КПІ Олександра Ку
дашева. 10 днів потому виконав 
перший політ аероплан Ігоря 
Сікорського БіС №2.

БОйОВе ХРещеННЯ
Як практично будь-який новий 
технічний винахід, літак, насам
перед, привернув до себе увагу 
військових. Його бойовий дебют 
відбувся під час італійсько-
турецької війни 1911–1912 років. 
У жовтні 1911-го відбувся пер
ший в історії розвідувальний по
літ італійського літака, а в лис
топаді на османські позиції 
впали перші авіабомби.

Розбудова військової авіації 
провідними країнами світу напе
редодні, а особливо у період Пер
шої світової війни стала потуж
ним стимулом розвитку авіатех
ніки. У цей час формуються осно
вні роди авіації: розвідувальна, 
бомбардувальна, ви  нищувальна, 
штурмова, з’яв  ля  ють  ся багатомо
торні крилаті машини на кшталт 
російського «Ільї Муромца» чи 
німецьких «Ґоти», «Фрідріхсга
фена», «Шта    аке  на» тощо. Авіа

ція стала активним учасником 
усіх військових операцій, насту
пальних і оборонних, на суші й 
на морі. Військові потреби спри
чинилися до разючих змін в авіа
ційній промисловості: напівкус
тарні майстерні перетворюва
лися на потужні індустріальні 
підприємства. Фірми «Ньйопор» 

і «Спад» у Франції, «Сопвіч» і 
«Де Гевіленд» у Великій Брита
нії, «Фоккер» і «Альбатрос» у Ні
меччині досягли продуктивності 
в тисячі літаків за рік. На україн
ських теренах найпотужнішою в 
цій галузі була фірма «Анатра», 
яка з майстерень одеського аеро
клубу перетворилась на концерн 
у складі трьох заводів, посівши за 
обсягами виробництва третє 
місце серед авіаційних фірм Ро
сійської імперії.

НА ПАСАжИРСьКИХ 
АВІАЛІНІЯХ
Завершення Першої світової ві
йни дало поштовх розвиткові 
цивільного авіасполучення. 
Цьо  му сприяли кілька чинників. 

По-перше, еволюція авіації за 
роки війни помітно збільшила 
вантажопідйомність і, що осо
бливо важливо для регулярних 
авіаліній, надійність аеропланів. 
По-друге, на ринку з’явились со
тні «демобілізованих» літаль
них машин, які можна було від

РОЗРОБКИ ФРАНЦУЗьКИХ 
КОНСТРУКТОРІВ СПРАВИЛИ 
ВеЛИКИй ВПЛИВ НА 
РОЗВИТОК ЛІТАКОБУДУВАННЯ 
В УСьОМУ СВІТІ

SPEEdfIRE.  
Літак С-6 конструкції українського 
винахідника Ігоря Сікорського 
під час польоту в Києві 1911 
року встановив світовий рекорд 
швидкості – 111 км/год

К-5. Наймасовіший 
радянський 
пасажирський літак 
1930-х років 
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носно легко пристосувати для 
перевезення пасажирів чи по
шти. Нарешті, по-третє, через 
значне скорочення військових 
замовлень багато авіаційних 
фірм постали перед вибором: 
або банкрутство, або переорієн
тація на цивільні ринки.

Попереду в цій сфері була 
переможена Німеччина – че
рез повну ліквідацію бойової 
авіації та заборону виробни
цтва аеропланів військового 
призначення там особливо 
яскраво виявились два останні 
чинники. Вже в лютому 1919-
го розпочала роботу перша у 
світі регулярна пасажирська 
авіалінія Берлін – Веймар, на 
якій експлуатували літаки, пе
реобладнані з військових. До 
кінця року, незважаючи на по
воєнну кризу, вся країна вкри
лась мережею цивільних пові
тряних ліній, що сполучали 
найважливіші міста.

У тому ж 1919-му з’яв -
ляється етапний зразок для по
вітряних сполучень – «Юн
керс» F.13. Цей перший спеціа
лізований пасажирський аеро
план цілком металевої кон
струкції, котрий випускали ве
ликою серією, задав певний 
стандарт для розвитку цивіль
ного літакобудування на на
ступні півтора десятиліття – до 
появи такого самого етапного 
американського «Дуґласа» DC-
3. Якщо літаки «Юнкерса» зро
били пасажирські перевезення 
регулярними, то машини «Ду
ґласа» зі значно більшою міст
кістю та економічністю дали їм 
змогу стати масовими.

ХАРКІВСьКе ШАСІ
Схожі процеси – розвиток по
вітряних сполучень і заро
дження цивільного літакобу
дування – відбувались і в 
Україні, тільки з певним часо
вим відставанням від Західної 
Європи. У квітні 1923 року в 
тодішній столиці УСРР Хар
кові було засновано акціо
нерне товариство «Укрпові
трошлях», яке для організації 
повітряних перевезень заку
пило в Німеччині партію літа
ків «Комета» фірми «Дорньє» 
– конкурента «Юнкерса» (ці
каво, що аналогічне російське 
товариство «Добролет» орієн
тувалось саме на юнкерсівські 
вироби). З майстерні, створе
ної для ремонту цих літаків, 
виросло авіабудівне підприєм
ство – Авіазавод імені Раднар
кому УСРР. Він став єдиним в 
СРСР, створеним спеціально 
для продукування цивільних 
літаків (усі решта мали ви
разну військову спеціаліза
цію), і єдиним, що перебував 

поза віданням союзних орга
нів, підпорядковуючись уря
дові у Харкові.

Конструкторське бюро там
тешнього підприємства очолив 
Костянтин Калінін. Під його 
керівництвом були спроекто
вані і впроваджені у виробни
цтво одномоторні пасажирські 
моноплани К-4 (1928) та К-5 
(1929). Саме ці машини змогли 
порушити монополію німець
ких літаків на пасажирських лі
ніях Радянського Союзу, а К-5 
став іще й наймасовішим ра
дянським довоєнним пасажир
ським літаком (до вересня 1939 
року було виготовлено понад 
250 одиниць).

Однак уже на початку 
1930-х років харківський авіа
завод був узятий під контроль 
союзними відомствами й посту
пово переведений на виробни
цтво продукції військового 
призначення. Недовгий час, 
ніби за інерцією, проектування 
пасажирських літаків іще три
вало. 1932 року під керівни
цтвом Йосипа Немана (кон
структорське бюро Калініна на 
тоді вже перевели до Воро
нежа) був створений одномо
торний ХАІ-1 – перший у Єв
ропі й другий у світі (після аме
риканської моделі фірми «Лок
хід») літак із шасі, яке можна 
було прибирати в польоті. Ця 
машина на кілька місяців випе
редила аналогічну німецьку 
конструкцію – «Гайнкель» Не 
70, що стало красномовним 
свідченням перемоги над від
ставанням вітчизняного авіа
прому від європейського. Та до 
війни вдалося виготовити лише 
40 літаків ХАІ-1. Натомість у 
десятки разів більше побуду
вали військових ХАІ-5 (Р-10) – 
розвідників і легких бомбарду
вальників, створених на базі 
ХАІ-1. Світ котився до нової ві
йни, в якій авіації судилось ві
діграти визначальну роль.

За три десятиліття, що ми
нули від дня першого польоту 
аероплана братів Райт, авіація 
міцно ввійшла в основні сфери 
суспільного життя. І хоч найпо
мітніше це було у військовій га
лузі, літак уже починав стано
вити серйозну конкуренцію на
земним і морським засобам 
транспорту. Прогрес авіатехніки 
під час Другої світової війни і в 
повоєнні роки тільки закріпив 
цю тенденцію. 
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ContRa
«Насправді В. Ліснича намагається привернути увагу до 
конкретної персони і видати ситуацію як конфлікт двох 
осіб, у той час як насправді колектив заповідника висту-
пає проти управлінських методів В. Лісничої. Остання ви-
користовує медійний образ В. Прокаєвої заради при-
криття власного кадрового свавілля. (…) Ми підтверджу-
ємо її неадекватне поводження з працівниками, нехту-
вання елементарною діловою етикою та незважання на 
потреби колективу: ненормативна лексика на адресу 
працівників та керівництва Міністерства культури, наду-
мані звинувачення, надто підвищений тон спілкування, 
морально-психологічний тиск, шантаж та інтриги є нор-
мою для цього керівника. (…) З першого дня всі дії В. Ліс-
ничої на посаді Гендиректора були направлені на утри-
мання у своїх руках фінансових потоків заповідника» . 
З відкритого листа колишніх працівників Національного 

Києво-Печерського історико-культурного заповідника
джерело: gAzETA.uA 

PRo
«У нас працює 420 осіб. Ми нікого не скоротили і не 
звільнили просто так. У нас немає конфлікту старої і но-
вої команди, у нас є одна сім’я. За час моєї роботи було 
взято на роботу небагато нових людей».

Вікторія Ліснича 
джерело: prAvdA.com.uA

К
ультурне середовище всі
ляко намагається не відста
вати від Верховної Ради, 
дот римуючись найкращих 

традицій українського сканда
лізму. Не встигли пов ністю вляг
тися пристрасті навколо теми мо
нетизації, пропозиції навісити 
цінники на музейні експонати 
(див. Тиждень, № 14/2012) та 
планового усунення керівництва 
основних музеїв, як люди від 
культури розпалили нову колот-
нечу. 

Із Національного художнього 
музею України (НХМУ) звіль
нився заступник генерального 
директора з економічних питань, 
експерт із музейної справи Ми
кола Скиба. За його словами, 
основним поштовхом для такого 
рішення стали «криза некомпе
тентності» та «напружена психо
логічна атмосфера», що виникли 
за діяльності нового керівництва. 
Останнє з’явилося в Нац музеї 
після звільнення директора Ана
толія Мельника, який нині нама
гається оскаржити це рішення в 
суді. 

Офіційна версія усунення 
очільника НХМУ – псування се
редньовічних ікон унаслідок над
низьких температур у зимовий пе
ріод. Неофіційна ж причина 
знач но красномовніша: Мельник 
втратив своє робоче місце через 
незручні нагадування про викра
дення картин Миколи Глущенка з 
приміщень Кабміну (традиційно 
музей надає уряду на певний час 
картини для експонування). 

Після цієї напівдетективної іс
торії з неприємним присмаком 
Мінкульт оголосив, що, допоки 
триває конкурс на заміщення по
сади, обов’язки директора вико
нуватиме Тетяна Міронова. Ця 
пані доволі відома у столичній ту
совці: дружина бізнесмена, гале
ристка, екс-радниця міністра 
культури та світська левиця. 
Свого часу вона вразила публіку 
глибиною розуміння сучасного 
мистецтва, виявленою в дописах у 
блозі. «Art-party, в отличие от 
fashion-вечеринок, предлагают 
нам совсем иную атмосферу об

щения, не говоря уже о более 
креативных интерьерах, напол-
ненных актуальной творческой 
мыслью и художественным вдох-
новением...», – мудро зауважува-
 ла Міронова, описуючи враження 
від Венеційської бієнале. Після 
низки в’їдливих коментарів за
писи досить швидко зникли з 
блогу, проте хтось завбачливий 
зробив і поширив їхні скріншоти...  

«Звісно, музейну спільноту 
сколихнув і обурив той факт, що 
призначили людину не з фахо
вого середовища, чим було під
креслено, що або керівництво не 
розуміє цієї сфери, або в нього є 
недовіра, що воно не бачить у га
лузі професіоналів, які здобули 
певний вишкіл у міжнародних 
проектах, – розповідає Микола 
Скиба. – Останнім поштовхом 
для мого рішення піти з музею 
був розподіл обов’язків між керів
никами структурних підрозділів, 
коли явно виділилися каста недо
торканних і ті, хто й далі тягне 
всю основну роботу»

«ДІВЧАТКА, Не СВАРІТьСЯ!»
Паралельно з тихим звільненням 
Миколи Скиби із НХМУ шану
вальники жанру мексиканських 
серіалів мали нагоду насолоди

тися гучними розбірками в Києво-
Печерському заповідни  ку. Їх вла
штували екс-модель  Playboy, на 
той час заступниця гендиректора 
з міжнародного співробітництва 
Влада Прокаєва-Литовченко та 
гендиректор Вікторія Ліснича, 
лікар-кардіолог за освітою, а в ми
нулому заступник міністра куль
тури. Працівники комплексу звер
нулися з листом до міністра із 
проханням усунути колишню мо
дель із її чинної посади через по
стійні приниження і погрози фі
зичною розправою з боку остан
ньої. Прокаєва, своєю чергою, зая
вила, що пані Ліснича взяла в неї 
хабар у розмірі $50 тис. («осо
бисто для міністра культури») за 
те, щоб дати їй цю посаду. Ліснича 
погрожує колезі судом за наклеп 
та зауважує цілковиту відсутність 
в екс-моделі таких сум, адже вона 
«особисто оплачувала зачіску 
Влади в салоні...». 

Картина, що й казати, анекдо
тична, проте її джерела аж ніяк 
невеселі. Адже в цивілізованій 
країні схожі зізнання спричи
нили б скандал державного рівня, 
а міністра на період розсліду
вання усунули б від виконання 
обов’язків. «Це ненормально, – 
переконаний арт-критик Костян
тин Дорошенко. – Коли є гучна 
заява про те, що хтось отримав ха
бар, до розслідування повинні 
підключатися уповноважені ор
гани і суспільство має право ді
знатися, як було насправді. І хтось 
мусить бути покараний або за на
клеп, або за підношення». 

Між тим, за словами праців
ників Лаври, Прокаєва покинула 
заповідник не сама – після на
ради керівництва з Кулиняком за 
нею було звільнено понад два де
сятки співробітників. Це здій-
няло нову хвилю галасу, адже чи
мало людей було усунуто під час 
відпусток або лікарняних, тобто 
незаконно. Дехто вже ініціював 
судовий процес проти колишньої 
начальниці. Екс-пра цівники по-
в’язують своє звільнення з тим, 
що були «кісткою в горлі» для ке
рівництва, знищивши тіньові 
схеми роботи (це підтверджує 

Блондинки в законі
Найвідоміші українські музеї охопила криза некомпетентності

Автор: 
Олена 

Максименко
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«ВеЛИКІ» 
ПЛАНИ

«У Заповіднику ми 
хочемо відкрити 
верхні ходи, від-
крити для людей 
монастирський 

сад, де мали право 
гуляти митропо-
лити. Хочемо за-

пустити туди пави-
чів, аби вони там 
гуляли. Щоб була 
якась віддушина, 
щоб не йшли всі у 

«Мистецький Арсе-
нал». Хай ходять і 

туди, і до нас.» 
Вікторія Ліснича

 джерело:  
prAvdA.com.uA

зростання майже втричі офіцій
ного прибутку київської святині 
за останні два роки). Екс-заступ-
ниця гендиректора Світлана Зо
ринець підтверджує існування 
сірих фінансових оборудок у сис
темі екскурсійних послуг, а та
кож наявність у Лісничої двох 
штатних розписів: старого і но
вого. Гендиректорка натомість 
усі звинувачення спростовує і 
вважає конфлікт вичерпаним 
(див. Pro і Contra).    

Ті ж, хто залишився, теж не в 
захваті: «Насправді працювати в 
такій атмо сфері страшенно склад-
 но, – неохоче коментує анонім
ний працівник. – Коли признача
ють абсолютно некомпетентного 
керівника, має минути багато 
часу, доки він опанує бодай осно
вні навички професії. А час у на
шій справі на вагу золота».

А ось юна племінниця міні
стра культури Оксана Гайдук, 
що віднедавна очолила журнал 
«Українська культура», певно, 
має іншу думку щодо фахових 

здібностей керівництва Києво-
Печерського заповідника. Адже в 
одному з перший номерів, що 
вийшов під її орудою, з’явилося 
досить «задушевне» інтерв’ю з Ві
кторією Лісничою – такий собі 
дружній реверанс... Призначення 
Гайдук, що відбулося в найкра
щих традиціях українського непо
тизму, свого часу теж здійняло 
неабиякий галас. Окрім родин
них зв’язків із міністром вона від
значилася тим, що навчалася в 
школі РФ, щоправда, вищу освіту 
здобула уже в Києві. Обурення 
громадськості жодним чином не 
вплинуло на флегматичного Ми
хайла Кулиняка…

ВІДДАТИ У «ДОБРІ РУКИ»
Ясна річ, ці та низка інших по діб-
них подій породжують слу ш  ні за
питання: а чи не йдеться тут про 
певну планову операцію стосовно 
музеїв і культури загалом? Чи є 
зв’язок із попередніми сканда
лами, пов’язаними із введенням 
музейних експонатів у економіч

ний облік, через що деякі фахівці 
пророкували подальший розпро
даж і вивезення культурних цін
ностей за кордон?

«Важко називати конкретні 
імена, чиї саме ці інтереси, тут по
трібне окреме розслідування... 
Художник Микита Кадан часто 
вживає вислів «віддати в хороші 
руки», так як бієнале – у «добрі» 
руки Пінчука абощо... Напевно, 
все це відбувається, бо ті люди не 
мають уявлення, що робити з му
зеями, і віддають їх у начебто на
дійні в сенсі особистої відданості 
руки» – каже Микола Скиба.

Наразі ж «добрі руки», себто 
нові обличчя музеїв, як один ви
різняються відсутністю досвіду 
роботи в музейній галузі, а поде
куди й просто безграмотністю: 
так, Вікторія Ліснича славна тим, 
що публічно назвала Олеся Гон
чара «видатним поетом», а Про
каєва «відзначилася» живим за
цікавленням, чи є Візантійська 
імперія суб’єктом чинного міжна
родного гуманітарного права. 
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С
прийняття цього міста ре
штою країни, здається, на
завжди забарвлене тим, 
що майже 700-тисячний 

Кривий Ріг не є обласним цен
тром, а його сутність визнача
ється металургійними гіганта-
 ми, які тут функціонують. Уяв
ляючи (і небезпідставно) загазо
ваність, кар’єри, шахти та мон
строподібні комбінати, якось 
забувається величезна кількість 
вишів і відповідно студентів. 
Живуть тут також і митці, які, 
намагаючись пожвавити місцеве 
культурне життя, ініціюють ак
ції, читання, концерти та фести
валі. А наявність промисловості, 
а отже, грошей частково умож
ливлює реалізацію цих мистець
ких починань. 

РУДІ ТеКСТИ НА ТЛІ РУДИ
Однією з таких удало втілених 
ідей є літературно-мистецький 
фестиваль «Руді тексти», який 
відбувається в Кривому Розі вже 
п’ятий рік. Його організатори – 
літературна оглядачка й пись
менниця Ольга Хвостова та поет 
Максим Кабір – вирішили повто
рити в домашніх умовах те, що 
так подобалося їм в інших містах. 

Результатом задоволені, адже 
місцева публіка сприйняла імп
резу на ура, забезпечивши ма
сову відвідуваність, зокрема й 
платну, його заходам – таким не 
кожен фест може похвалитися. 
«У нас є глядач і слухач, що дуже 
важливо, – запевняє Кабір, хоч і 
додає, що інтерес радше локаль
ний, аніж постійний. – Є багато 
фестивалів, де, як у вірші Вознє
сєнского, в залі сидять поети, а 
читач виходить на сцену. При
ємно, що люди йдуть не на яко
гось конкретного письменника, 
тобто це не компанія або група 
підтримки. Прийшли саме на за
хід, щоб почути нові імена».

Ольга демонструє на робо
чому місці повну шафу видань 
місцевих авторів, які й оглядає у 
своїй програмі «Книжкова по
лиця» на криворізькому каналі 
«Рудана». Тут-таки транслюється 
й телеверсія «Рудих текстів». До 
участі у святі окрім літераторів, 
які приїздять сюди з усієї Укра
їни, активно залучаються музи
канти та художники. Ольга від
значає збільшення кількості неве
личких мистецьких середовищ у 
місті, які вона залюбки інтегрує і 
знайомить між собою на фесті. 

НеВИЛІКОВНО  
ХВОРІ НА ПОеЗІЮ
Якщо осередок мистецького ан
деграунду десь у Львові мав би 
радше обриси індастріалу на 
кшталт арт-виставки в закину
тій фабриці, то в промисловому 
Кривому Розі антитезою до на
вколишнього світу є невеличка 
цукерня «Львівська кав’ярня», 
куди й прямуємо на пісенно-
поетичний вечір Мар’я  ни Неви
ліковної, щоб поближче позна
йомитися з літературним Кри
воріжжям. Заклад виявився  
вщерть заповненим спраглими 
прекрасного – переважно моло
дими та стильними криворіж
цями. Автограф україномовна і 
дуже популярна в місті поетка 
ставить на першій сторінці своєї 
збірки, оформленій як довідка 
про хворобу поезієлюбства, яку 
треба інтенсивно лікувати ві
ршочитаннями українських ав
торів. Прізвище того, для кого її 
підписує, Невиліковна просто 
зазначає в «довідці». 

Ще одним мистецьким осе
редком у місті є арт-клуб 
«Скринька Пандори». У його під
вальному приміщенні відбува
ються найрізноманітніші зустрічі: 

Автор: 
Інна 

Завгородня, 
Київ – 

Кривий Ріг

Культурна  
промисловість

Тиждень дізнавався, 
чи є мистецьке життя  

в індустріально-студентському  
Кривому Розі
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ВОЛОНТЕРИ. 
Близько 60 
активістів 
культурно-
громадського 
центру 
«ШELTER+» 
працюють із 
криворізькою 
молоддю

ОСТАННІМИ РОКАМИ  
В КРИВОМУ РОЗІ 
ЗБІЛьШУєТьСЯ КІЛьКІСТь 
НеВеЛИЧКИХ МИСТеЦьКИХ 
СеРеДОВИщ

літературні читання, лекції, фото
виставки, звичайні посиденьки. 
«Вони не цураються слизьких 
тем, – розповідає Ольга Хвос
това. – Зокрема, проводили ви
ставку, пов’язану з гомосексуаль
ністю. На цьому ґрунті навіть ви
ник конфлікт, тому що в сусідній 
залі відбувалася інша виставка, 
автор якої не хотів проводити її 
поруч. Хоч якимось чином кон
флікт залагодили, тож робота з 
виховання толерантності три
ває». Є в Кривому Розі й муніци
пальна виставкова зала, проте ху
дожники не задоволені її вигля
дом і мріють про пристойніший 
центр сучасного мистецтва. 

МУЗИЧНІ ШЛАНГИ  
ТА ЧИТАННЯ  
В ТРОЛейБУСІ
Творчі ініціативи вигулькують у 
цьому розтягнутому на 120 км 
місці часом неочікувано. Ольга 
пригадує відкриту лекцію з ма
лювання місцевого художника 
Юрія Зеленого, музичний супро
від до якої забезпечували музи
канти з творчої формації «Лабо
раторія № 9»: «Юрій щось роз
казує, і тут з’явля ються музики з 
білими водопровідними шлан
гами й починають ними махати 
– утворюється якийсь космічний 
звук. Потім вони виходили у про
тигазах – відтіняли те, про що 
казав художник». 

Не менш неочікуваною зда
ється поява в інтернет-просторі 
PDF-журналу Lit Zeppelin, який 
видають студенти філологіч
ного факультету Криворізького 
педінституту. Майстерно звер
стані самвидавчі тематичні но
мери окрім іншого ознайомлю
ють читачів із літературними 
текстами і місцевих, і запроше
них авторів. Як зізнаються ви
давчині, взялися ще й за органі
зацію мистецьких подій задля 
того, щоб було про що писати в 
рубрику «Було». «Раніше у на
шому місті проводився фести
валь «Спокуса говорити», – 
пригадує Ірина Роік. – На нього 
приїжджали Максим Кірдук, 
Олексій Чупа, Максим Воло
хань. Проте згодом він перестав 
існувати – у місті нічого не від
бувалося, окрім двох-трьох кон
цертів. Ми вирішили самі щось 
влаштувати».

Сказано – зроблено. Тож те
пер студентки чи не щомісяця 
влаштовують літературно-мис-
тецькі вечори. «Початковим за

ходом була «Палітра слова», – 
продовжує Ірина, – яку прово
дили в клубі Madisan. Першою 
фарбою стала «Жовта гарячка» – 
вечір поетичних ін’єкцій, де ми 
лікували поетів. Наступного мі
сяця зробили вечір брутальної 
поезії». Згодом дівчата запрошу
вали до криворізького мікро
фона авторів із Донецька та Лу
ганська, провели перший у місті 
слем, арт-квартирники і навіть 
літературне читання в тролей
бусі.

Також у Кривому Розі ви
ходять мистецький альманах 
«Символ» і відомий на всю кра

їну літературний журнал «Кур’єр 
Кривбасу». Видавець останнього 
Григорій Гусейнов ідеалізує да
лекі зорі культурних столиць. Від 
мистецького життя у власному 
місті абстрагується, не сприймає 
його «через хронічну відсутність 
культури». (див. погляд Гри-
горія Гусейнова). 

БУДІВНИЦТВО СПІЛьНОТИ
У Жовтневому районі Кривого 
Рогу під’їжджаємо до будівлі, 
яка радше нагадує наповнений 
дітьми та підлітками вулик. 
Менші біжать до зали на заклик 
модераторки й танцюють, скан

дуючи пісеньки. Старші вже 
працюють тут волонтерами. 
«Це наша відповідь на соці
альні проблеми, – розповідає 
очільник культурно-громад сь-
кого центру «ШELTER+» Юл 
Морозов. – Намагаємося пра
цювати не з тими, хто вже став 
наркоманом або вуличною ди
тиною, а зі спільнотою, щоб за
побігати виникненню цих про
блем. На заняття в «Дитячий 
ШELTER» регулярно прихо
дить біля 150 дітей. Із них при
близно 70% – із неблагополуч
них або неповних сімей – зараз 
така реальність».

Щосуботи на маленьких від
відувачів тут чекають програми 
«Умка» (англійська, комп’ютери), 
«Думка» (досліди, ігри, які роз
вивають), «Шустрик» (аеробіка, 
рухливі ігри), «Майстерня су
часних можливостей» (так зва
ний університет для підлітків), 
«Фабрика рок-зірок», кіноклуб,  
футбольний майданчик, трена
жерна зала та багато іншого. 
Неурядова організація, яка з 
1996 року починала з дитячих 
таборів, також має програми для 
молодих сімейних пар. У центрі 
діє студія звукозапису з інстру
ментами, відеостудія, теат ра ль-
 на студія. 

Для тих, кому не виповни
лося 18 років, заняття й розваги 
безплатні, хоча допомога сімей – 
від 5 до 50 грн – вітається. При
стає на цю пропозицію близько 
30% мам і тат. «Тому що пере
важно до нас ідуть діти, якими 
батьки не цікавляться, – пояс
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нює Морозов. – Для мене це 
шок. За нашу історію в нас було 
до 10 випадків, коли батьки при
ходили подивитися, що тут ро
бить їхня малеча».

Також у «ШELTER+» відбу
ваються концерти та шоу-
програми. «Коли ми починали, 
у Кривому Розі не було жодного 
місця, де би регулярно грала 
жива музика, – пригадує Юл. – 
А в нас були апаратура, звукоре
жисери – виявилося, що це має 
шалений попит. Тривалий час 
нас знали саме як музичний 
клуб, хоча діяльність наша наба
гато ширша».

Приміщення, яке займає 
центр, – колишній дитсадочок. 
Історія його придбання радше 
нагадує казку. «Я їздив до Мо
скви в журналістських справах, 
зупинився у родичів, які мали 
канадських партнерів і попро
сили погуляти з ними містом. 
Після тієї прогулянки канадійці 
розповіли про нас своїм друзям, 
у яких було на Криворіжжі якесь 
коріння. До того ж то не укра
ПОГЛЯД

Григорій Гусейнов уже 18 років видає культурологічний та 
літературний часопис «Кур’єр Кривбасу» – один із нечис-
ленних «товстих журналів» на теренах України. Редактор і 
письменник розповів Тижню про авторів, яких відкрило 
видання, тенденції вітчизняного літературного процесу та 
про те, чому вважає Кривий Ріг робітничим селищем.

Перше число «Кур’єра Кривбасу», який виходить із бе-
резня 1994 року, мало вигляд великого зошита. Мені хоті-
лося, щоб у майже 700-тисячному місті було більше україн-
ської літератури, щоб учителі, студенти та учні читали укра-
їнською. З Америки тоді привіз ще майже нікому не відомі 
тексти Тодося Осьмачки. Протягом двох років надрукували 
чи не всю його прозову спадщину. Друкувалися Валерій 
Шевчук, Володимир Дрозд, Михайлина Коцюбинська і вже 
молодші Олександр Ірванець, Оксана Луцишина, Євгенія 
Кононенко, Галина Петросаняк, Степан Процюк, Михайло 
Бриних, Іван Андрусяк, Андрій Окара. У часопису опубліко-
вано майже всі тексти Олеся Ульяненка. Володимир Кашка 
останні твори переважно друкував у «Кур’єрі». 

Нам казали, що не слід друкувати і старших, і молодих, і 
забутих авторів, бо з того виходить вінегрет. А я вважав, 
що є письменник і є його текст. Якщо твір вартісний, його 
треба друкувати. А молодий автор чи ні, живий чи забу-
тий, значення не має. Це висока, елітарна література. Мені 
завжди вистачало мужності відмовити тим, хто здавався 
неформатним для видання.
 
щиро вважаю «Кур’єр Кривбасу» виданням провінцій-
ним. Хоча багато років тому в Америці почув від Ореста 
Слупчинського: «Нью-Йорк – це найпровінційніше місто у 
світі». Якби не журнал, то ще невідомо, чи й нині мешкав 
би в Кривому Розі, місті для мене чужому і зовсім не ціка-
вому через хронічну відсутність культури, пиху і невігла-
ство, насправді великому робітничому селищі. Водночас 

Літературний кур’єр
Головний редактор часопису «Кур’єр 
Кривбасу» Григорій Гусейнов про те, 
як йому вдається видавати знаний 
літературний журнал  
у промисловому місті
Записала Інна Завгородня

Фото: Володимир Гончар

LAdIES IN REd.  
Літературний вечір поеток 
Ольги Хвостової та Ірини Роік  
у «Львівській кав’ярні»
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їнці, а німці-меноніти. У стар
шого покоління цих переселен
ців дуже теплі почуття до Укра
їни. Вони дали нам гроші на бу
динок, але спершу навіть не хо
тіли, щоб ми знали, хто вони. 
Так купили цю будівлю, хоча 
тоді в ній не було ані вікон, ані 
опалення». 

Підтримки від держави 
центр не має, навіть судиться з 
нею час від часу, зокрема через 
необґрунтоване підняття плати 
за оренду землі. «Нещодавно 
був у Бельгії та Словенії. В обох 
із них культурні організації 
одержують від 60% до 90% фі
нансування з бюджету країни, 
міста. Європейцям було дуже 
важко зрозуміти, чому нам дер
жава не хоче допомогти», – ре
зюмує Морозов. Проте, мож
ливо, колись і вона зрозуміє, що 
культуртрегерська діяльність, 
спрямована на розвиток місце
вої спільноти, формування та 
різнобічний розвиток особис
тостей, – це далекоглядна інвес
тиція у майбутнє суспільства. 

ПОГЛЯД

цей індустріальний край обдаровував Укра-
їну (і не лише її) колосальними постатями, 
які пішли з нього у світи. Взяти, наприклад, 
письменника світового рівня Фрідріха Го-
ренштейна, відомого тим, що з Андрєєм Тар-
ковскім він, скромний криворізький буді-
вельник, написав сценарій «Соляріса», а в 
автобіографічній повісті «Зима 53-го року» 
змалював юних криворізьких фезеушників 
часів сталінізму, які на своїх дитячих плечах 
витягували річний план видобутку руди. 
Його викинули геть із Радянського Союзу, де-
сятиліттями тут не згадували, нещодавно 
помер у Берліні. Нині в Москві вперше вихо-
дить зібрання творів Горенштейна. А хто зга-
дує на Криворіжжі геніальні рядки Миколи 
Вінграновського про «снігодощ, що вовком 
пролітає і Ріг Кривий поволі обніма»? Чи, 
може, знають класика російської поезії Дмі-
трія Кєдріна, який тут бував (із Довгинцевого 
його дружина) і писав про цей край, глухо 
бідуючи й мешкаючи у крихітній кімнатці в 
Підмосков’ї? Чи хтось тримав у руках автобіо  -
графічні книжки лауреата Шевченківської 
премії Леоніда Вишеславського, який про 
Кривий Ріг, де в нього минуло раннє дитин-
ство, написав чи не найщемливіші свої сто-
рінки? А хто чув про письменника Панаса 
Феденка, найближчого приятеля і біографа 
геніального українського філософа Дмитра 
Чижевського? Чи про композитора Бориса 
Буєвського, з якого починалася вся вітчиз-
няна естрадна пісня з його безсмертним ше-
девром «На долині туман...» на вірші Василя 
Діденка? Буєвський народився в Кривому 
Розі, у Москві мешкає його син. Кому відома 

світова зірка балету Ніна Семизорова, уче-
ниця Галини Уланової? Літературознавець 
Станіслав Цетляк, учень Юрія Лотмана, при-
ятель Шевченківського лауреата Василя Го-
лобородька, скромний викладач Криворізь-
кого педінституту, який пішов із цього життя 
непоміченим? А ще сотні інших імен 
включно з Олесем Ульяненком, який будував 
у місті знамениту дев’яту доменну піч.

Мої спостереження за тенденціями літе-
ратурного процесу сумні. Багато років 
гальмує Спілка письменників. Нині при-
йшла нова команда (я секретар), але старі 
завали такі заввишки, що пік комунізму від-
почиває. Коли виникла ідея Асоціації укра-
їнських письменників (АУП), то з Володими-
ром Дроздом їздили на установчі збори в 
Могилянку. Він дуже надіявся на нову, свіжу 
хвилю, що мала зрушити й Спілку. Споді-
вання не виправдалися. Почалося з трагіч-
ної смерті Соломії Павличко. Багатьом Асо-
ціація здалася засобом для утвердження 
власних амбіцій. Коли почала вмирати  
АУПівська газета «Література плюс», я вирі-
шив її тимчасово розміщувати в «Кур’єрі». 
Знову комусь не сподобалося, і її знищили. 
Заздрісність – ось що заважає. Є молоді та-
лановиті письменники, кожен, зрозуміла 
річ, обов’язково хоче прийти до свого чи-
тача. Треба видавати книжку. А книгороз-
повсюдження фактично не існує. Здебіль-
шого письменник, хай там хто він є, бере 
свій новий примірник у торбину і їде з ним 
Україною – там п’ять продав, там три. Це 
неймовірно сумно. Нещодавно прочитав 

інтерв’ю одного креативного літератора, 
який з року в рік поїдом нас їв. Виявилося, 
він повернувся з такого турне, де продав зо 
три сотні своєї неймовірно розрекламова-
ної книжки. І це проїхавши пів-України! Такі 
тенденції у вітчизняному літературному 
процесі.

Намагаємося в журналі друкувати рецен-
зії, бо вони є лакмусовим папірцем, і якщо 
є література, то їх теж повинно бути багато. 
Якщо немає про що писати, вмовити напи-
сати відгук дуже важко. Входжу до експерт-
ної ради інтернет-видання «ЛітАкцент», де 
помічається кожна літературна новинка і їй 
дається некомпліментарна оцінка. Розгляда-
ємо книжки раз у квартал, але на столі, за 
яким сидять експерти, буває щонайбільше 
два десятки книжок. Не більше! Коли хочемо 
визначити, яка з них краща, а яка гірша, 
іноді ні з чого вибирати. Тож ситуація зага-
лом малооптимістична. Чотири-п’ять років 
тому в Україні яскраво зазвучала жіноча літе-
ратура – і проза, і поезія. Це було так по-
мітно, я дуже тішився. Нині хвиля пригасла. 
Водночас лише щойно ми надрукували ви-
шуканий роман Марії Микицей (а критика 
мовчить), на черзі проза Анни Малігон (та-
кож дебют). Я закоханий у поезії Юлії Стахів-
ської та переклади Ірини Шувалової. А ось 
чоловічий літературний загін останні роки 
зазнав неймовірних втрат: Юрко Гудзь, Юрко 
Покальчук, Ігор Римарук, Олесь Ульяненко, 
Володимир Кашка, Василь Кожелянко, На-
зар Гончар... Потрібні десятиліття, щоб на-
росли нові м’язи.

ФОТОІСТОРІЇ.  
До програми літературного 

фестивалю «Руді тексти» 
включаються й інші види 

мистецтва
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Я ВИТРАТИЛА П’ЯТь РОКІВ  
НА ВИВЧеННЯ УКРАїНСьКОї, 
ТОМУ МеНе ДИВУє, КОЛИ 
ХТОСь ІЗ МІСЦеВИХ 
МеШКАНЦІВ її Не ЗНАє

У 
той час як в Україні спе
кулюють мовним питан -
ням, руйнують книгови
дання і тримаються тра

дицій культурної ізоляції, ди
пломатичні представництва ба-    
гатьох європейських країн ак
тивно представляють гумані
тарну сферу своїх держав. По
над те, самі заохочують наших 
співвітчизників до діалогу. Ди
ректорка Чеського центру в Ки
єві Дагмар Остржанська розпо
віла Тижню про специфіку 
чесько-українських культурних 
відносин, українсь  ке мистецьке 
підпілля та мовну пасивність на
ших співвітчизників. 

У. Т.: Як виникли Чеські куль-
турні центри? То була державна 
ініціатива? 

– Так, це державна ініціа
тива. Чеські центри підпорядко
вані Міністерству закордонних 
справ. Такі заклади існували в 
«країнах-побратимах» колишньо-
 го соцтабору: Румунії, Болгарії, 
Угорщині, СРСР, Польщі. Після 
1989 року й після різноманітних 
геополітичних змін були засно
вані нові центри в Західній Єв
ропі, Америці, Японії та, звісно, 
Україні. Загалом більшість на
ших центрів (а всього їх 22) роз
міщені на території Європи. Го
ловне їхнє завдання – представ
лення та промоція чеської куль
тури у світі. Одразу треба зга
дати, що 1996-го, коли створю
вали Чеський центр у Києві, за
разом велися переговори про 
відкриття аналогічного Україн
ського центру в Празі. Я не знаю, 
чому цього не сталося. 

У. Т.: Чи достатньо вам презен-
тації сучасної української куль-
тури власне в Україні?

– Тут є цікаві місця, але їх 
треба шукати. В Україні загалом 
багато всього відбувається, але 
якось підпільно, мусиш докласти 
зусиль, аби про щось дізнатися. 
Або мати знайомих, які це поре
комендують. Мало оголошень та 
афіш на справді якісні заходи. 
Мене, наприклад, не цікавить 

мейнстрим, про нього інформа
ції достатньо. Така сама ситуація 
і з галереями, їх складно знайти, 
вони приховані у внутрішніх дво
риках. У Чехії, та й у решті Єв
ропи, усе інакше: скрізь на цен
тральних вулицях доступні ві
трини галерей і книгарень. Утім, 
знаєте, в Україні я жодного разу 
ще не пошкодувала, що витра
тила час на такі «культурні по
шуки». 

У. Т.: Які виклики ставить перед 
вами робота у Чеському центрі 
в Києві?

– Це досить складна терито
рія. Приміром, у нас, на відміну 
від аналогічних центрів Москви, 

Парижа, Нью-Йорка, немає влас
ної галереї, тому мені доводиться 
самостійно шукати виставковий 
простір. Але тут я стикаюсь із 
тим, що для більшості галеристів 
це не підтримка культури, а біз
нес. Звісно, є й меценати, але пе
реважна частина хоче працювати 
на умовах оренди. У такій безапе
ляційності втрачається сенс га
лереї, адже хай там як, а вона 
повин  на мати власну драматур
гію та інтереси. 

У. Т.: Якщо говорити про гале-
рейний простір, на думку спа-
дають чеський contemporary art 
і, наприклад, Давід Черни. Чи є 
в цій сфері якісь спільні проекти 
з Україною?

– Хоч як дивно, між нашими 
країнами ще навіть не підписана 
угода про міжкультурну спів-
працю. Тобто все, що ми ро
бимо, – це шлях «знизу». Але не 
треба чекати, варто діяти. Так, 
ми організовуємо семінар для 
семи мистецьких кураторів. Це 
буде поїздка в чеські музеї, гале

реї, виставкові центри з метою 
ознайомлення та зацікавлення 
ваших менеджерів. Наступного 
року плануємо виставку трьох су
часних українських митців у га
лереї Чеського центру в Празі. 
Це буде спільно з куратором Ми
колою Скибою. Навзамін хочемо 
бачити на наступній українській 
«Арсенале» наших художників. 
Неабияк дивуватиме, якщо Чехії 
і надалі не буде ні на бієнале, ні 
на Фестивалі скульптури в Бота
нічному саду, бо це означає, що 
вона відсутня на культурній карті 
світу. Може, це і мій недогляд, 
але не тільки. Зрештою, Чехія – 
країна, де живе 200 тис. україн
ців, до нас їдуть навчатися, тож 
ми просто повинні спілкуватися. 

У. Т.: Хто із чеських письменни-
ків приїде на цьогорічні україн-
ські книжкові події?

– Звісно, книжка для нас та
кож важлива, бо це тривка річ. 
Наш український партнер – ви
давництво «Темпора», з яким на
ступного року готуємо вихід чоти
рьох найменувань. Разом із Гене
ральним консульством Чехії за
снували перекладацький конкурс, 
за результатами якого також 
з’являтимуться книжки. Маємо 
підтримку, гранти Міністерства 
культури Чехії на переклади на
шої літератури за кордоном. На 
жаль, про це видавництва мало 
знають, тому закликаємо їх до 
співпраці. Окрім того, зараз саме 
вирішуємо, які письменники при
їдуть на Форум видавців до 
Львова. Попередньо це будуть ві
домі автори, зокрема Ярослав Ру
діш, твір якого «Смерть панку в 
Гельсінкі» збираємося пере
класти. Також готуємо до ви
дання книжку Петри Гулової про 
українців-еміг ран тів, які меш -
кають у Чехії. Ще повинні бути 
Петр Шабах і його «Лайно го
рить» та Маркета Банькова із 
«Казками для дітей». Хотіли би 
надрукувати три п’єси Вацлава 
Гавела, що було б хорошим про
довженням книжки Даніела Кай
зера «Дисидент Вацлав Гавел», 
яка вже з’явилася на полицях 

Дагмар Остржанська:  
«Народ повинен із чимось ідентифікуватися. Певно, що це мова»

Спілкувалася 
Юлія 

Стахівська 

«З-поміж чеських 
стрічок я радила б 

подивитися 
«Протектор» 

Марка Найбрта, а 
також фільм-
комікс «Алоїз 

Небель» Томаса 
Лунака»
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українських книгарень. Ми заці
кавлені в подальшій співпраці, бо 
якщо подумати, то яких чеських 
письменників чи які твори зна
ють українці? Найчастіше назива
ють лише «Пригоди бравого во
яка Швейка» Гашека та оповіда
ння Богуміла Грабала. 

У. Т.: Які загальні тенденції су-
часної чеської літератури ви  
могли б виокремити?

– Я вже назвала Петру Гу
лову, Ярослава Рудіша та Петра 
Шабаха, їх найбільше переклада
ють у Скандинавії, Німеччині, 
Австрії. Майже всі країни-сусіди 
цих письменників знають. Також 
є цікава молода авторка Кате
рина Тучкова. Її книжка «Ви
гнання Герти Шнірх» торкається 
дуже складних моментів історії 
країни. Річ у тім, що чеська врів
новаженість часто приховує в 
собі лінь. Подумайте, ми ж про
сто не захищали свою державу, 
коли до нас прийшли німці, не 
воювали, а здалися – велася обо
рона тільки навколо кордону. І по
тім ще був такий момент: після 
1945 року в Чехії жило дуже ба
гато німців, яких пізніше просто 
виселили або знищили. Й книж-
 ка Катерини Тучкової якраз про 
одну таку жінку з Брно, де була 
велика німецька громада. Будь-
який народ тільки з часом 
може усвідомити свої помилки, 
бо після війни дуже важко бути 
справедливим. 

У. Т.: Кого з українських пись-
менників знають чехи? 

– Ті, хто спеціально ціка
виться, із сучасних авторів нази
вають Оксану Забужко, Юрія Ан
друховича та Сергія Жадана. 
Власне, ці автори активно відві-
ду ють книжкові події Чехії. 

У. Т.: А тим, хто спеціально не 
цікавиться, що відомо про 
Україну загалом? 

– Пересічні чехи знають про 
українців лише те, що вони «пра
цюють», їм невідомо про вашу 
культуру. Я не прихильниця 
Євро-2012, але після нього багато 
людей у світі з’ясували, що Укра
їна взагалі є. У схожій ситуації 
була, коли їздила за кордон 
1992 року – тоді на мене диви
лися і співчували: «Ага, Югосла
вія! У вас там війна…». У Європі 
не знали, що є Чехія! Ска
жімо, у Франції так дивува
лися, що у нас є кордон із 

Німеччиною! Часто думали, що 
ми біженці… Але Чехії допоміг 
Вацлав Гавел – не просто прези
дент, митець, а громадянин світу, 
що відкривав країну іншим. А 
вам прислужилося Євро-2012, 
яка-не-яка реклама. 

 
У. Т.: Ви чудово говорите україн-
ською! Де ви її так опанували?

– Я вивчала україністику та 
історію мистецтва в Брно, власне, 
це моя спеціальність. А потому 
стажувалася в Києві, працювала 
в Криму. 

У. Т.: Зараз ми спостерігаємо 
загострення проблеми дво-
мовності в Україні. Як, на 
вашу думку, слід на все 
це реагувати суспіль-
ству? 

– Як відомо, Че
хія позбулася цієї 
проблеми давно: ще 
150 років тому 
стався мовний 
поворот. Відтоді 
чеська займає 
ті самі позиції, 
що й ні
мецька, а 
сьогодні ми 
взагалі вже 
про це не 
г о в о р и м о . 
Таке пи
тання не ви
никало в чехів 
і тоді, коли ми 
жи ли в одній рес
публіці зі слова
ками. 

Коли приїздила 
сюди раніше, то мене 
дратувало, як багато 
людей розмовляють 
не українською мовою, і 
навіть ображало. Я витра
тила п’ять років на її вивчення, 
а місцеві мешканці часто не во
лодіють нею, розмовляють сур
жиком. Дивуюся, коли мене в ма
газинах просять рублі, кажу, що 
маю тільки гривні. Загалом не 
люблю конфліктів, 
знаєш більше 
мов – чудово. 

Але питан  ня в іншому: не впев
нена, що люди, які розмовляють 
російською, добре її знають. Самі 
росіяни про це іншої думки. На
род повинен із чимось ідентифі
куватися. А з чим? Певно, що це 
мова. Думаю, кожен має усвідо
мити, чим для нього є рідна кра
їна. Іноземці завжди вражені 
тим, що тут така мовна ситуація. 
Їм здебільшого невідомі особли
вості вашої історії, тому сприй
мають усе прямо: приїхали до не
залежної країни, а багато хто 
розмовляє іншою мовою. 
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Future shorts 

Кінотеатр «Київ»
(Київ, вул. Велика  
Васильківська, 19)
До літньої добірки фестивалю ко-
роткого метра увійшли сім найкра-
щих робіт з усього світу. Це оскарів-
ський номінант «Вранішня пробіж-
ка» (Велика Британія, на фото), 
експериментальний документаль-
ний фільм «З нас буде нафта» (Ру-
мунія), покадрова анімація «Запис-
ки на біології» (США), суміш жанрів 
«Вуличне кіно» (Бразилія), що по-
єднала риси самурайського епосу й 

сімейної мелодрами. 
Головними героями 
стрічок «Феєрверки» 
(США) та «Гість» (Пів-
денна Корея) є підліт-
ки, а британської кіно-
картини «Переполох» 
– войовничі вікінги.

«Проявлений час»

Галерея CaMERa
(Київ, вул. Прорізна, 22)
Кшиштоф П. Войцеховський – ви-
датна постать сучасної польської 
фотографії, куратор, автор числен-
них виставок, професійний пере-
кладач літератури з чеської та сло-
вацької мов. Фізик за освітою, зніма-
ти він почав з кінця 1960-х. Від по-
чатку 1990-х працював у легендар-
ній Малій галереї Спілки фотогра-
фів та Центру сучасного мистецтва 
у Варшаві. Експозиція «Проявле-
ний час» представить творчість мит-
ця, що розвивалася у 
двох напрямах: ме-
тафоричному (серії 
«Parabolae», «Musica 
Muta») та парапублі-
цистичному («Леван-
тинські оповіді», «Ко-
льори боротьби»). 

Анонси

Футуризм і абсурдизм 
«Космополіса» перебувають 
на відстані витягнутої руки 
від нашої реальності, що й 
робить фільм майже 
документальним 

ний герой, 28-річний мультимільярдер, вирішує 
поїхати через усе місто, щоб підстригтися. Прямий, 
як нью-йоркські вулиці, сюжет відхиляється вбік, 
лише коли багатий молодик вирішує зупинитися 
поїсти з дружиною чи зайти в готель, щоб зайня
тися сексом зі своєю охоронницею. Дорогою він 
приймає в машині, як в офісі, свою коханку і фінан
сового директора, програміста й лікаря, без участі 
спостерігаючи у вікно за вакханалією анархістів, 
втішно передивляючись по телевізору відзняте 
вбивство конкурента… Кроненберґ влучно змінив 
японську єну на китайський юань, актуалізуючи 
стрічку; вирішив не вивалювати на екран статевий 
орган головного героя, напевно, турбуючись про 

Р
оман Дона Делілло інтригує своєю незвичай
ністю, правдивістю і божевіллям, тож не міг 
так просто пройти повз Девіда Кроненберґа. 
Просякнутий еротичними випарами і пара

ноїдальними думками про смерть, твір американ
ського постмодерніста був ніби створений для 
цього режисера, який давно і назавжди став аполо
гетом фрейдистського дуалізму. Поза сумнівом, він 
додав до сексуального мороку Делілло трохи й 
свого дьогтю і, здається, сам придумав фразу, яка 
заслуговує стати крилатою: «Секс – це засіб від роз
чарування». Власне, «Космополіс» із тих фільмів, у 
яких слова та їхнє внутрішнє наповнення важли
віші за зображення та зовнішні ефекти, – Роберта 
Паттінсона, ймовірно, запросили, щоб той хоч 
якось урівноважив ситуацію. Режисерові потрібно 
було примусити глядача не вийти із залу на 15-й 
хвилині, бо лінійність сюжету присипляє: голов-

10 серпня – 3 вересня З 16 серпня10 – 26 серпня
«Співпричетність.  
Дієго і Фріда»

Мала галерея  
«Мистецького Арсеналу»
(Київ, вул. Лаврська, 10)
На документальних фото, зроб-
лених різними авторами в пері-
од між 1911 та 1957 роками, – Ді-
єго Рівера та Фріда Кало – леген-
дарний союз митців, коханців і 
громадських активістів. Почина-
ючи від Революції повалення ре-
жиму в Мексиці, коли Фріді було 

три роки, а Дієго відкри-
вав свою першу вистав-
ку, й продовжуючи зна-
ковими подіями, де вони 
були присутні – опосеред-
ковано, реально, окремо 
чи разом, проект демон-
струє причетність до епо-
хи й одне до одного двох 
великих людей. 

Звичайний світ 
навиворіт  

«Космополіс»/ 
«Cosmopolis».
У кінотеатрах 
України
з 9 серпня

КІНО
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До 5 вересня
«Перформативність»

Школа контемпорарі денс 
«Чесний рух»,  
галерея «Карась»
(Київ, вул. Січових  
Стрільців (Артема), 13;  
вул. Андріївський узвіз, 22а)
Мистецько-освітній проект за-
прошує відвідати низку захо-
дів від відомих перформерів. 
Це Олів Берінґа та Отто Рам-
стад (проект BodyCartography, 
США) із воркшопом Super Nature 

та перформансом-
інсталяцією, незалеж-
на перформанс-група 
TanzLaboratorium, що 
проводитиме майстерню 
«Відмова від наміру», 
лабораторія «Історії. Сце-
на» австрійського пер-
формера Олега Сулімен-
ка (на фото). 

17–19 серпня17 серпня

рейтинг; зробив фільм філософським, кажучи, що 
«люди перестали думати про вічність» і що «час – 
це система корпорацій». Проте там, де в Делілло 
внутрішній голос персонажа створював космос 
сенсів, у Кроненберґа немає нічого – він просто від
різав думки героя і натомість нічого не запропону
вав. Атмосфера у стрічці твориться лише музикою, 
хоча мусили б бути ще якісь образи. Жюльетт Бі
нош у ролі коханки і Пол Джіаматті в ролі вбивці 
чудові, але їх замало. За чорним костюмом Паттін
сона та його блакитними очима мала б бути душа. 
Чи бодай вигрібна яма. А так лише розмови…

Ярослав Підгора-Гвяздовський

«Захід-2012» 

Сонячна галявина
(Львівська обл.,  
Городоцький р-н, с. Родатичі)
«Фестиваль, що нас об’єднує» – 
саме таким є гасло дійства, що цьо-
го року відбудеться вже вчетвер-
те. Учасники «Заходу-2012»: «Ля-
пис Трубецкой», «Бумбокс», Zdob 
Si Zdub, «Крихітка», «Тартак», ТОЛ, 
«Тостер», Qarpa, O.Torvald, АННА, 
«Тінь Сонця», Atmasfera, «Брем 
Стокер», «The Вйо», «Крамбамбу-
ля», «Пан Пупець», «Гу-
цул Каліпсо», Флайzzzа, 
Bandurband, «Ората-
нія» та ін. Під час свя-
та діятиме польова кух-
ня, можна буде відві-
дати виставки рукоділ-
ля, літературні читання, 
майстер-класи з різних 
ремесел.

De libertate 

Музей Григорія Сковороди
(Харківська обл., Золочів-
ський р-н, с. Сковородинівка)
Цьогоріч літературно-мистецький 
фестиваль відбудеться вперше й 
буде присвячений 290-літтю з дня 
народження Григорія Сковороди. 
Серед учасників de libertate Сергій 
Жадан, Василь Шкляр (на фото), 

Леонід Ушкалов, Іван Ан-
друсяк, Сергій Пантюк, Олег 
Коцарев. У межах заходу 
заплановані виставка ху-
дожниць Марисі Рудської та 
Уляни Мельникової, книж-
ковий ярмарок, майстерні. 
На великій сцені – поетичні 
читання Сковорода forever, 
виступлять Тарас Компані-
ченко, «Пальто Sorry Бенд», 
Oneroid, гурт мандрівних 
дяків «Вертеп».

Dead Can Dance. «Anastasis»
Це не просто перший альбом гурту після воз-
з’єднання, а й перший їхній свіжий матеріал за 
останні 16 років. У радикально нове австралійці не 
вдарилися, і це заспокоює. Звук став об’ємнішим, 
акуратнішим і чіткішим. Наче світлина, якість 
якої ретельно поліпшували протягом тривалого 
часу, прибираючи ефект розмиття. Проте дещо 
й втратилося. В «Anastasis» хоч і відбуваються 
екзотично-шаманські священнодійства, але вже 
на ретельно спорудженій сцені, під світлом софі
тів і з чітко виваженою дикістю.

The Offspring. «Days Go By»
Коли граєш панк-рок понад два десятиліття, ви
найти велосипед складно. Американські рокери 
цього й не робили. Бадьорий настрій та романтич
ні мелодійні ходи продовжують їхній попередній 
диск «Rise and Fall, Rage and Grace». Вирізняєть
ся хіба що «Cruising California». Тут прориваєть
ся бажання побігати за сучасними танцювально-
попсовими тенденціями (для повноти картини 
бракує хіба що речитативу). Хоча над альбомом 
працювали аж з 2009-го, звучить слабувато. 

Serj Tankian. «Harakiri»
Серж вірний собі – весь у боротьбі: то політичній, 
то за довкілля. Але всі ці заклики до війни з усі
ма та всім звучали б переконливіше, якби Танкя
ну було років 16. До того ж вони нескінченно по
вторюються… Як оцей «Навіщо вдавати, ніби ми 
не знаємо, що генеральні директори – це і є хво
роба» у «Figure it Out». Разом із драматичними 
альт-роковими ходами та емоційним вокалом 
усе лунає як палка сповідь підлітка, якому є що 
сказати, але немає як. Тож задля солідності він 
обирає слова іноземного походження. 

CD
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Я
кщо марсіани є, то будь-
яких аборигенів у районі 
кратера Ґейла на екваторі 
Марса очікує приємний 

сюрприз. 6 серпня марсохід із 
плутонієвим двигуном завбіль
шки з автомобіль здійснив по
садку на поверхню. Це Марсіан
ська наукова лабораторія (Mars 
Science Laboratory, або MSL) 
НАСА, найбільший і найскладні
ший дослідницький модуль, який 
будь-коли відправляла Земля в 
межах Сонячної системи. Місія 
на Червону планету має кілька 
причин, але найвідоміша її час
тина – продовження пошуків слі
дів позаземного життя.

Минуло 36 років після по
садки американських космічних 
апаратів Вікінг-1 і Вікінг-2, які 
мали виявити, чи містяться в 
марсіанському реголіті інопла
нетні мікроорганізми, а астро
номи все ще не впевнені, чи там 
коли-небудь взагалі було життя. 
Але всі погодилися, що Вікінги 
нічого не знайшли і що Марс – 
явно негостинне місце; темпера
тури можуть опускатися нижче 
ніж -100 °C (це набагато холод
ніше за Антарктику), а дуже роз
ріджена атмосфера погано по
глинає сонячну радіацію, яка 
бомбардує його суху, пустельну 
поверхню.

Є підстави вважати, що Чер
вона планета не завжди була та
кою голою, як тепер. Дані попе
редніх місій змусили вчених пові
рити, що в далекому минулому 
на Марсі було набагато більше 
вологи, аніж сьогодні. Вода вва
жається основою життя завдяки 
своїм властивостям розчинника. 
Товща атмосфера, не настільки 
роз’їдена сонячним вітром, мож
ливо, дозволяла існування біль
ших водойм протягом довгого 
часу на поверхні або безпосеред
ньо під нею.

Цього могло б вистачити для 
зародження життя. Геологія до
водить, що принаймні примі
тивні його форми виникають до
сить легко. Перші сліди живих 
організмів на Землі налічують 

3,8 млрд років, вони з’явилися 
невдовзі після того, як планета 
достатньо охолонула для конден
сації рідкої води, тільки-но пішло 
на спад «пізнє важке бомбарду
вання» – метеоритна злива, що 
тривала сотні мільйонів років. 
Деякі вчені, а надто втішені від
криттям у 80-х і 90-х роках ХХ 
століття екстремофілів (бактерій, 
які чудово переносять надзви
чайно високі температури й тиск, 
вбивчу радіацію та інші неспри
ятливі умови на Землі), плекають 
надію, що якісь особливо стійкі 
марсіани могли дожити до сьо
годні, нехай навіть і під поверх
нею планети.

Якщо це так, то їх навряд чи 
знайде навіть і Curiosity (так на
зивається цей найновіший мар
сохід). Він містить високотехно
логічні інструменти, серед яких 
лазер для випарювання уламків 
порід (для точнішого аналізу їх
нього хімічного складу) і бур для 
відбору зразків з-під поверхні 
для виявлення слідів хімічних 
процесів і пошуку будь-яких уці
лілих органічних молекул. Мо
дуль Curiosity здійснить також 
дослідження атмосфери, зверта
ючи особливу увагу на рівні ме
тану, які, на думку деяких учених, 
можуть виявитися достатньо ви
сокими, що свідчитиме про певні 
процеси обміну речовин. Якщо 
знайдуться переконливі докази 
того, що на Марсі колись могло 
бути життя, це буде великим від
криттям і дасть надію для май
бутніх місій, націлених спеці
ально на пошук живих клітин, 
як-от європейський модуль Exo-
Mars. Навіть якщо Curiosity не 
знайде нічого, у Сонячній системі 
є інші варіанти. Наприклад, Ен
целад – один із супутників Са
турна – цілком може мати бага
тий на органічні складові підзем
ний океан.

Проте нині пошук придатних 
для життя світів не обмежується 
Сонячною системою. 28 липня 
НАСА оприлюднила останнє зве
дення даних свого космічного те
лескопа «Кеплер» (див. Тиж-

день, № 9/2009). Його було 
сконструйовано для пошуку екзо
планет на орбітах інших зірок. Їх 
існування під час спостереження 
із Землі видає майже непомітне 
зниження яскравості, коли пла
нета проходить перед своєю зір
кою. Місія «Кеплера», що розпо
чалася 2009 року, мала вести спо
стереження за 150 тис. зірок у 
сузір’ї Лебедя, реєструвати всі по
мічені планети й виявити, на
скільки поширеними є придатні 
для життя світи, подібні до Землі 
за розміром та умовами.

ДИВНІ НОВІ СВІТИ
Хоча вже давно було зроблено 
припущення про їх наявність, 
жодної екзопланети не відкрили 
аж до 1995 року, коли група до
слідників виявила першу з них 
за допомогою наземного теле
скопа. Нині «Кеплер» і місія Єв
ропейського космічного агент
ства COROT ведуть активний по
шук нових. Разом із наземними 
спостереженнями це привело до 
революції в емпіричній астроно
мії: на зміну абстрактному теоре
тизуванню про те, скільки планет 
може існувати за межами Соняч
ної системи, приходить вели
чезна кількість конкретних да
них.

Станом на 31 липня сайт 
астронома Паризької обсервато
рії Жана Шнайдера містить спи
сок із 777 екзопланет, існування 
яких підтверджено. Сам «Кеп-
лер» відкрив ще 2321 одиницю 

Посадка марсохода Curiosity допоможе астрономам дізнатися більше 
про можливість існування життя поза межами Сонячної системи

За крок до зустрічі
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потенційного інопланетного сві-
 ту. Уперше такі великі цифри да
ють змогу провести статистичний 
аналіз замість самих лише здога
дів. З них 246 мають радіус, як у 
Землі, або такий, що не переви
щує його в 1,25 раза; ще 676 з ра
діусом, що в 1,25–2 рази більший 
від земного. То дуже велика різ
ниця в розмірах, але, можливо, 
це все ще планети з твердою 
кам’янистою поверхнею.

Було виявлено 46 планет-
кандидатів, що обертаються на
вколо своїх зірок на орбітах і не 
виключають існування життя, з 
температурами, за яких можлива 
наявність води в рідкому стані;  
10 із них близькі до Землі за роз
міром. За наступний рік-два їхня 
кількість повинна ще зрости. 

МІЛьЯРДИ І МІЛьЯРДИ
Деякі вчені вважають, що вже 
можна впевнено екстраполювати 
дані «Кеплера» для визначення 
кількості планет земного типу у 
Всесвіті. 2011 року астроном Ін
ституту SETI (Каліфорнія) Сет 
Шостак висловив припущення 
про наявність до 30 тис. придат
них для життя світів у радіусі ти
сячі світлових років від Землі – за 
галактичними стандартами, до 
них рукою подати. За результа
тами своєї роботи Веслі Трауб, 

провідний науковець Програми 
дослідження екзопланет НАСА, 
вказує, що 34% зірок, подібних до 
нашого Сонця, можуть мати поді
бні планети. 

Звісно, лише те, що якась 
планета міститься на «правиль
ній» дистанції від свого світила, 
зовсім не означає наявності на 
ній життя. Крім сприятливого 
клімату потрібно ще дещо. При
міром, залишається відкритим 
питання, чи може насправді воно 
існувати на планетах у придатній 

для життя зоні червоних карли
ків (невеликих тьмяних зірок, 
яких у нашій Галактиці біль
шість), оскільки для того, щоб 
вода залишалася в рідкому стані, 
вони мають перебувати так 
близько до своєї зірки, що будуть 
просто «пристиковані» до неї си
лою тяжіння, тобто одна півкуля 
виявиться постійно освітлена, а 
на другій пануватиме вічний мо
рок.

Інші чинники теж відіграють 
важливу роль. У результаті дослі
дження екзопланет із викорис
танням відмінної від «Кеплера» 
методики вчені дійшли висновку, 
що 90% з них мають не такі ко
лові орбіти, як ті, що належать до 
Сонячної системи. А отже, значна 
їхня частина може періодично 
виходити й повертатися до «жит
лових» зон біля своїх зірок. Теле

скоп не здатний безпосередньо 
виявляти такі ексцентричні ор
біти, але нещодавнє дослідження 
фахівця НАСА в галузі позасо
нячних планет Стівена Кейна  
із застосуванням статистичних 
прийомів засвідчило, що відкриті 
«Кеплером» об’єкти можуть мати 
подібні видовжені орбіти, хоча 
що менші вони, то менший цей 
ефект. І, звичайно, дрібничка з 
царини біології: як саме виникає 
життя, лишається таємницею.

Утім, дослідження позасоняч
них планет дають науці реальні 
дані, на які вона давно вже че
кала, і підказують, яким має бути 
наступний крок у пошуках життя 
у Всесвіті. Телескоп створено для 
того, щоб побачити, наскільки 
поширені планети зі сприятли
вими для нього умовами, але сві
тила, на які він спрямований, міс
тяться надто далеко для безпосе
реднього їх вивчення.

Наступний крок – аналіз зі
рок, ближчих до Сонця, і пошуки 
населених світів у Галактиці по 
сусідству із Землею. Саме з цією 
метою наступного року НАСА 
може схвалити програму TESS 
(Transiting Exoplanet Survey Satel-
lite, супутник для вивчення тран
зитних екзопланет). А проект Ка
ліфорнійського університету «Ав
томатичний детектор планет» 
(Automated Planet Fin der) ставить 
за мету досягти за наступне деся
тиріччя подібного результату з 
використанням наземних спосте
режень.

Кульмінацією всіх цих зусиль 
мав би бути запуск гігантського 
телескопа на зразок «Детектора 
планет земного типу» НАСА 
(TPF, Terrestrial Planet Finder) або 
космічного інфрачервоного теле
скопа «Дарвін», який розробляє 
Європейське космічне агентство, 
для отримання зображень безпо
середньо з тих планет. Вони до
помогли б астрономам визна
чити склад їхньої атмосфери, а 
також шукати «біомаркери» – су
міші газів, що є ознакою наяв
ності життя. Саме таку роботу ви
конуватиме Curiosity, шукаючи 
метан в атмосфері Марса. Примі
ром, кисень – газ, який легко 
вступає в реакцію і тому швидко 
зв’язується й лишається у складі 
твердої речовини на поверхні 
кам’янистих планет. Наявність 
великої його кількості в атмос
фері (як на Землі) стала б чітким 
сигналом для мисливців за поза
земними формами життя. 
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10 несподіванок 
Кіровоградщини

Автор:
Сергій Бутко

єЛИСАВеТГРАДСьКА ЗеМЛЯНА ФОРТеЦЯ
Просто посеред Кіровограда неподалік 
центру можна натрапити на майже по
вністю вцілілі залишки фортифікаційних 
споруд Єлисаветградської фортеці. За
кладена 1754 року, вона призначалася для 
захисту сербських переселенців, яких пе
ревезли з Австрії «по милості» імпера
триці Єлізавєти. Збудована була на кор
доні володінь Запорозької Січі. 7 км 
14-метрових земляних укріплень були ви
твором фортифікаційного мистецтва у 
формі шестикутника. На території ко
лишньої фортеці збереглися будови 
XVIII–XIX сторіч: лікарня, військове міс
течко та залишки порохових погребів. Лі
карня й досі виконує свої функції. А 1788-
го там була перша в Україні медично-
хірургічна школа, де пізніше оперував ви
датний хірург Пирогов. На місці гарні
зону тепер виправна колонія, і потрапити 
туди важко, але можливо, хоча й не зо
всім на екскурсію.

МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИй ТеАТР  
ІМеНІ МАРКА КРОПИВНИЦьКОГО

Незважаючи на віддаленість від метрополій (а мож
ливо, навіть завдяки), Кіровоград може по праву вважа
тися батьківщиною української національної драматур
гії. Саме тут 1882 року відкрився перший в Україні  
професійний драматичний театр, збудований 
інженером-полковником Григорієм Трамбицьким 
власним коштом. На його сцені працювали Марко Кро
пивницький, Іван Тобілевич (Карпенко-Карий), Ми
кола Садовський, співала Марія Заньковецька. Унікаль
ною є конструкція зали театру. У стіни та підлогу орке
стрової ями вмуровані пляшки, а в стіни зали – сотні 
амфор. Це створювало унікальний акустичний ефект – 
тихий шепіт було доб  ре чути навіть у найвіддалені
шому кутку приміщення. Такий ефект зберігався понад 
100 років. На жаль, недолугий ремонт за часів СРСР 
спотворив зовнішній вигляд і зруйнував акустичні 
властивості. 2012-го з нагоди 130-річчя українського 
професійного театру має завершитися його рекон
струкція. Щоправда, і вона викликає чимало нарікань  
з боку фахівців.

Ц
ей регіон малознаний по
між охочих помандрувати. 
І в тому є якась несправед
ливість, бо майже завжди 

славу та відомість дарує сліпий 

випадок, що його приносить по
тік історії. Кіровоградщина про
сто існує собі серед степу та 
сонця. Її немає на картах відомих 
туристичних маршрутів, а дарма. 

Безкраї степи, яри, балки, давні 
могили й тихі річки ховають у 
собі не менше цікавого та неспо
діваного, ніж сині моря та високі 
гори. 
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ХУТІР НАДІЯ
За 30 км від Кіровограда розкинувся хутір  
Надія – садиба Тобілевичів, де Іван Тобіле
вич (Карпенко-Карий) написав близько де
сяти п’єс, серед яких «Сто тисяч» і «Хазяїн».  
У 1982 році тут було відкрито меморіальний 
музей. На території – їхня хата, якій майже 
150 років, флігелі, літній театр, дубовий га
йок, який посадили господарі й гості (Ми
кола Садовський, Панас Саксаганський), 
парк зі ставком. Назву хутору дала перша 
дружина Івана Тобілевича Надія Карлівна, 
молодший брат якої – Олександр Тарков
ський – був батьком російського поета Арсє
нія Тарковского і дідом режисера Андрєя 
Тарковского. Чудова степова природа на
вкруги допомагає відтворити колорит і від
чуття кінця XIX сторіччя. Щоосені там про
водять театральний фестиваль «Вересневі 
самоцвіти», а на території діє єдиний в кра
їні Музей хореографії.

ВежА ШУХОВА
Дивно, як іноді віддаленість місць допо
магає зберігати унікальні речі. На вузло
вій станції в районному центрі Помічна 
збереглася водонапірна вежа у вигляді 
гіперболоїда на ажурних металевих опо
рах. Це одна з перших у світі гіперболо
їдних конструкцій та одна з 200 буді
вель, споруджених за проектом Владі
міра Шухова. На сьогодні таких веж за
лишилося всього 11 у світі. За, здавалось 
б, удаваної легкості та тендітності кіро
воградська конструкція напрочуд міцна 
й збалансована майже з ювелірною точ
ністю. У 1944 році під час відступу ні
мецьких військ під усі чотири її опори 
було закладено вибухівку, але вежу 
лише підкинуло на метр у повітря й 
знову поставило на місце, вона навіть не 
впала (!). А після невеликого ремонту й 
далі виконувала свої функції і за 70 ро
ків не змістилася навіть на кілька мілі
метрів, що є свідченням правильності 
розрахунків тогочасних інженерів, які 
не мали навіть простого калькулятора.

ЧОРНе ОЗеРО В ЧОРНОМУ ЛІСІ
Через увесь схід області пролягає величезний 
(як для степових місць) масив Чорного лісу. Ця 
унікальна екосистема охоплює площу понад 
26 га. Велику її частину займає найпівденніше 
в Україні сфангове болото з власною назвою 
Чорний ліс. У його центрі – озеро Берестувате 
(Чорне озеро), яке, за місцевими легендами, не 
має дна. Слід зазначити, що перекази є небез
підставними, тому що після кількох спроб – 
останні було здійснено нещодавно за допомо
гою сучасної техніки – встановити глибину во
дойми так і не вдалося. Існує місцева казка, що 
в ньому затоплена карета із золотом, але діс
тати її важко. По озеру мігрують плавучі ост
рови з моху, торфу, з деревами та кущами, на 
які навіть можна висадитися. У 1949-му під час 
розкопок неподалік знайшли рештки валів та 
ровів городища чорноліської культури, датова
ної IX–VII ст. до н. е. Болото, озеро й дубові за
рослі навкруги є природними пам’ятками та 
охороняються державою.
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МОНАСТИРИще
Приблизно за 100 км від Кіровограда в Устинівському районі неподалік селища Інгульське міститься кам’яний півострів Монасти
рище на річці Інгул. Величезні брили розкидані на великій площі, а деякі згруповані ансамблями. Досі невідомо, чи це природне 
явище, чи рукотворне. Є легенди, що тут у давні часи приносили жертви богам і енергія Землі зустрічається з енергією Неба. «Енер
гетичні туристи» з різних країн приїжджають сюди, щоб загадати бажання, а ще тому, що, як кажуть, камені й джерело дають сили 
та душевний спокій. Тут є кам’яні «крісла», у яких неймовіроно зручно сидіти, а також печера з цілющим джерелом. Специфічні та 
рідкісні рослини, що ростуть у цій місцевості, подібні до набагато північнішої флори, ніж тутешня. Такі буяють на камінних полях 
Карелії та в північній частині Росії. Монастирище є ландшафтним заказником державного значення.

МУЗей РВСП
Біля районного центру Голованівськ роз
міщене селище Побузьке, дорогою до 
якого знаходиться Музей ракетних 
військ стратегічного призначення 
(РВСП). Колишній надсекретний підзем
ний комплекс, який не так давно утри
мував у бойовій готовності 22 шахти ба
лістичних ракет, спрямованих на Захід, 
– об’єкт не менш цікавий, аніж секретна 
база підводних човнів у Балаклаві. Тут 
можна побачити справжні ракети РС-
22А «Скальпель», якими й були споря
джені шахти, та РС-20, відому під на
звою «Сатана», яку вона дістала через 
чорне покриття корпуса. Можна подиви
тися також підземні комунікації, ко
мандний пункт, розрахований на пів
тора місяця автономного існування в 
умовах ядерної війни, побачити самі 
шахти з 120-тонними кришками, що від
кидаються за кілька секунд. На терито
рії представлені унікальні одиниці тех
ніки для обслуговування ракет, ракетні 
двигуни, знешкоджені ядерні боєго
ловки. Уся техніка оригінальна, немає 
жодного макета.
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СеЛО РОЗУМІВКА
У Розумівці Олександрів
ського району розміщена 
класицистична Свято-
Хрестовоздвиженська 
церква (зведена 1855 року) з 
родовим склепом російської 
династії Раєвських. Нещо
давно її відреставрували, 
відновивши зруйновані за 
радянських часів купол та 
дзвіницю. Неподалік розта
шоване реліктове утво
рення – озеро, що виникло 
на місці впадини чи то ве
личезного метеорита, чи то 
кратера згаслого вулкана. 
З’явилася остання при
близно 100 млн років тому. 
Вода в озері холодна та 
чиста, а зі свердловин, що 
пробурені поряд, підніма
ються термальні води.

ДеНДРОПАРК  
«ВеСеЛІ БОКОВеНьКИ»

У Долинському районі розкинувся 
ландшафтно-парковий комплекс, який не 
поступається відомій Софіївці в Умані. За
клав його 1893 року відомий знавець і люби
тель паркової справи Микола Давидов, який 
усе життя присвятив своєму творінню. На го
лих малоплідних схилах місцевої річки Бо
ковеньки він зумів створити п’ять основних 
пейзажів, що відтворювали в мініатюрі 
ландшафти різних географічних зон. У рево
люційні роки парк міг піти на дрова, але міс
цеві мешканці стали на його захист. Нині тут 
представлені 963 види дерев та кущів, серед 
яких є зовсім екзотичні: залізне дерево, що 
тоне у воді, тюльпанове та оцтове дерева, 
платани, кедри. Парк спроектований дуже 
затишно. Крім того, на території обладнаний 
готельний комплекс, вдало розміщені аль
танки та місця відпочинку, де встановлені 
навіть мангали з готовими дровами.

ВУЗьКОКОЛІйНА ЗАЛІЗНИЦЯ
Від селища Рудниця до містечка Голова
нівськ протягнулася незвичайна заліз
ниця – мала частина величезної мережі 
вузькоколійок, що будувалися в перші 
роки XX сторіччя Південним товари
ством під’їзних шляхів. 130 км рейок 
пролягають чудовими краєвидами на те
риторії Вінницької та Кіровоградської 
областей. Дорога призначена тільки для 
пасажирських перевезень. Невеличкі ва
гони та невисока швидкість дають змогу 
добре роздивитися довкола під час при
ємної мандрівки. Якщо поталанить, на 
перегоні через Південний Буг зустрінете 
унікальну технічну дивину – автомо
трису (дрезину) на базі радянського ав
томобіля ГАЗ-12 «ЗІМ». За невеличку 
плату можна трохи помандрувати з ком
фортом, адже автомобіль призначався 
для таксі та середнього партійного керів
ництва.
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У контексті 
тренду гло-

бального по-
тепління ці-
каво відзна-
чити еволю-
цію жіночої 
нижньої бі-

лизни, яка за 
останні два 
століття ра-
зюче видо-
змінилася в 

бік змен-
шення

Валерія 
Бурлакова

Олександр 
Пагіря

Олександр 
Михельсон

Валентина 
Бутенко

КЛІМАТ І ТРУСИКИ
Вплив природно-кліматичних 
змін на життя людини вкрай 
неоднорідний. Це не тільки аг
ровиробництво, міграції та між  - 
народні відносини, а й форма 
одягу. У контексті тренду гло
бального потепління цікаво 
відзначити еволюцію жіночої 
нижньої білизни, яка за останні 
два століття разюче видозміни
лася в бік зменшення. З’явив-
шись у часи Французької рево
люції у вигляді шортиків і пан
талон, вона пройшла кілька 
етапів редукції від блумерів і 
різних підштаників середини 
ХІХ століття до більш витонче
них форм трусиків 1920-х та су
часних бікіні й стрингів. Зви
чайно, можна говорити про ав
тономну еволюцію моди, та 
фактор потепління теж не слід 
відкидати. Питання тільки в 
тому, що буде далі.  

У ВЧОРАШНьОМУ ДНІ
Серед членів Українського мо
лодіжного клубу в російській 
столиці є такі, що підтримують 
Сталіна. Про це за чашкою 
кави мені розповідає керівник 
об’єднання Ярослав. Хлопець 
знизує плечима, мовляв, що з 
ними вдієш? «Ми просто нама
гаємося не розмовляти про по
літику, – зізнається він. – Од
нак я особисто за Махна! А ти?» 
«За Бандеру», – всміхаюся. 
Ярослав тягнеться до мене че
рез стіл, щоб потиснути руку. 
«Грець із ними, тими сталініс
тами! – каже. – Все одно Іосіф 
Віссаріоновіч участі у виборах 
не братиме». Утім, не буде се
ред кандидатів і Махна з Банде
рою. Це трохи сумно: маємо в 
серцях лише вчорашніх політи
ків. І відповідно впевненість у 
вчорашньому дні замість за
втрашнього.  

СВОБОДА ПРОСТО БУТИ
До школи їм три тижні. У їх
ньому віці це означає, що кані
кули триватимуть ще дуже 
довго, практично вічність. Вони 
відкрили нову розвагу – стриб-
 ки з гірки в розігрітий сонцем 
пісок, і ти, дивлячись на їхні 
щасливі обличчя, раптом відчу
ваєш, точніше, пригадуєш це 
відчуття. Пригадуєш, як сам 
любив плигати з дідової яблуні 
на скирту сіна, а ще більше – у 
річку з містків. І як свобода 
вільного падіння, нехай на 
мить, заполонила тебе всього. 
Адже тоді всі відчуття захоплю
вали повністю й ти жив кож
ною окремою миттю, а не мину
лим із його спогадами і вже тим 
паче не майбутнім із його дед
лайнами. Виявляється, те від
чуття не померло: ось просто 
зараз воно живе у твоїй дитині, 
на яку ти дивишся. 

Ганна  
Трегуб

ЛАВАНДА
Усе Середземномор’я спо
внене терпкого і пряного за
паху лаванди. Подібних пахо
щів у природі насправді неба
гато – хіба що аромат щойно 
зірваного листка хризантеми, 
розламаного стебла соняха, 
уламка зігрітої в долоні ялів
цевої чи кедрової дощечки. 
Ще так духмяніє під бляша
ним дахом сільської хати, де 
сушаться зілля та насіння. У 
цих запахах є спільна, най
вища нота літнього, спекот
ного сонця, що гріє навіть у 
найлютіші морози. Аромат ла
ванди люблять жінки і 
бджоли. Я не виняток, бджоли 
мого батька також. І хоча і 
мене, і їх страшно дратує 
спека, ми любимо літо. І запах 
лаванди – це один із його най
приємніших моментів. 

ДЯКУЮ,  
щО Не ПОЛАМАВСЯ
Раніше їздила до Миргорода 
харківським експресом. Дуже 
зручно: відходив о 6:33 (всти
гала на метро), у дорозі 2,5 
год, вартість – близько 80 грн. 
За звичкою попросила в касі 
квиток, назвали ціну 180 грн 
(ну нічого собі!), та ще й від
правлення о 6:15 (тобто тільки 
на таксі, плюс 60 грн). Вияви
лося, що це Hyundai – трошки 
просторіший вагон, більше 
пасажирів, ледь тихіше йде. 
За 2 год ми у Миргороді, сто
їмо перед дверима, але вони 
автоматично не відчиня
ються – і жодного провідника! 
Їх комусь таки вдалося зру
шити, але стягувати валізу до
велося самій, раніше ж це ро
били працівники залізниці. 
За що я переплатила?! 

ЗАРЯДжАйСЯ НА ПОВНУ
Після того як від нестабільної 
напруги згоріла мала побутова 
техніка, встановив прилад, 
який фіксує її і плавно вими
кає, якщо надходить більше. 
Зазначивши верхню планку 
250 В, був здивований, коли 
побачив на морозильній ка
мері позначку +2 (має бути 
–18). Подав заявку до ЖЕКу. 
Прийшов електрик «із пузом 
на колінах», почухавши поти
лицю, подивився в очі, як це 
роблять жебраки, й, зрозу
мівши, що йому ніхто не «по
золотить ручку», відповів: 
«Всьо в порядкє, что ви паніку
єтє» – і пішов геть. До речі, 
утримання будинку – одна з 
найбільших сум у квитанції за 
комунальні послуги, цікаво 
тільки за які?  

Максим  
Соловйов

НАш ТИЖДЕНЬ| 



Увага! «Український тиждень» гарантує переадресацію видання в разі зміни адреси доставки та виключно за умови редакційної 
передплати. Просто попередьте нас за три тижні,  зателефонувавши за номером +38 (067) 407 10 96 (callback),  
і Ви вчасно отримаєте свіжий номер «Українського тижня» на нову адресу.

Оберіть зручний для Вас спосіб  
передплати:

редакційна:
у будь-якому банку за наведеними 
нижче реквізитами.  
Повідомте адресу доставки  
за телефоном (067) 407 10 96 (з 9:00 
до 18:00, оператор скине Ваш виклик і 
перетелефонує);

у відділеннях Укрпошти: 
за індексом 99319;

за системою Portmone: 
www.portmone.com.ua

СУСПІЛьНО-ПОЛІТИЧНИй жУРНАЛ 
Передплатний індекс 99319

▪ за 1 міс. – 45 грн
▪ за 2 міс. – 90 грн
▪ за 3 міс. – 135 грн
▪ за 4 міс. – 180 грн
▪ за 5 міс. – 225 грн
▪ за 6 міс. – 270 грн
...
▪ за 12 міс. – 540 грн

Вартість редакційної передплати:

Телефон редакції: (044) 351-13-00

РеДАКЦІйНА ПеРеДПЛАТА!
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