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Марс на Землі
N

ASA відкрила Дослідницьку станцію пустелі 
Марса (Mars Desert Research Station, MDRS) 
у штаті Юта (США). Мета цього проекту – 
змоделювати об’єкт, максимально подібний 

до того, який згодом можуть звести на Марсі. До-
слідники MDRS тестують техніку в умовах, наближе-
них до тих, у яких, імовірно, доведеться працювати 
на червоній планеті. Зокрема, співробітники станції 
носитимуть скафандри і вчитимуться працювати з 
обмеженими кисневими, харчовими та енергетич-
ними ресурсами. Планується, що на MDRS будуть за-
діяні передусім геологи, астробіологи, інженери, 
механіки та лікарі.

ФоТо: REutERS

на часі|фото тижня
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  14 березня 1923    15 березня 1939    16 березня 1660  

   6–13 березня   
опозиція 
розпочала серію 
«народних віч». 
Перше відбулось 
у Києві

Автор: 
Мілан Лєліч

На виборах на 
Мальті вперше 
за 15 років 
перемогла 
опозиція – 
лейбористи

КНДР скасувала пакт 
про ненапад, укладений 
із Південною Кореєю. 
Протистояння на 
півострові загострюється

«Довгий парламент» 
в Англії розпущено 
після 20-річних 
засідань

Рада послів держав 
Антанти прийняла 
рішення включити 
Східну Галичину до 
складу Польщі

На засіданні Сойму в Хусті 
проголошено незалежність 
Карпатської України, 
її президентом обрано 
Августина Волошина

В
лада вдосконалює інструментарій тиску на 
представників опозиції, а ті й надалі створюють 
для цього передумови.

Новообраний парламент наразі залиша-
ється єдиним органом влади, що його не до кінця 
контролює Янукович. Перманентне блокування три-
буни не дає регіоналам по-звичному швидко ухвалю-
вати потрібні їм закони, що дедалі більше дратує 
владну верхівку. В умовах, коли навіть силовий сце-
нарій розблокування Верховної Ради не гарантує 
успіху більшості, доводиться вдосконалювати меха-
нізми приборкання депутатського корпусу. Схоже, 
саме з цією метою до справи залучено Вищий адміні-
стративний суд України (ВАСУ). Той уже встиг позба-
вити мандатів трьох непідконтрольних (чи не цілком 
підконтрольних) владі нардепів: Павла Балогу, Олек-
сандра Домбровського й Сергія Власенка (на фото).

Так чи так, а влада змогла створити механізм ви-
дворення небажаних депутатів із парламенту в ни-
нішніх умовах. Для цього потрібен контроль над 
трьома складовими в процесі. Перша – парламент-
ський Комітет з питань регламенту, який ухвалює 
рішення про факт сумісництва посад певним нарде-
пом, зараз у ньому переважають регіонали та кому-
ністи, а очолює комітет Володимир Макеєнко з ПР. 
Друга складова – крісло спікера, який направляє до 
ВАСУ позов про позбавлення народного обранця 
повноважень, його займає стовідсотково відданий 
«ідеалам партії» Володимир Рибак. Третя – власне 
ВАСУ, який і ухвалює рішення про позбавлення 
мандата. На цьому процес закінчується – вердикт 
суду вже не потребує затвердження Верховною Ра-
дою. За потреби особливий інтерес до вже колиш-
нього депутата почнуть проявляти правоохоронні 
органи.

За наведеною схемою позбутися мандатів мо-
жуть чимало нардепів від опозиції. Приміром, лідер 
УДАРу Віталій Кличко, чия спортивна ліцензія не є 
тимчасово зупиненою. Або відомий своїм гострим 
язиком Геннадій Москаль, який значиться як адво-
кат у відповідному Єдиному держреєстрі. Такі «ске-
лети в шафі» за бажання можна знайти в багатьох 

Тиждень  
в історії

Приборкання норовливих
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У Львові проведено уста-
новчі збори військового 
товариства «Українські 
січові стрільці» – перед-
вісника легіону УСС

У Києві відбулося Свято 
Свободи – 100-тисячна 
демонстрація під гаслами 
«Автономію Україні!», «Вільна 
Україна у вільній Росії»

  17 березня 1823    18 березня 1913    19 березня 1917  

У Миколаєві 
закладено перший 
у Російській імперії 
військовий пароплав 
«Метеор»

  20 березня 1956  

Туніс здобув 
незалежність 

від Франції

ф
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Нова хвиля 
«енергетичних» 
протестів у Болгарії. 
Акції у 52 містах, 
заблоковано рух 
залізниці

Парламент Грузії 
одноголосно 
затвердив курс 
країни на ЄС і НАТо

Жіноча збірна 
України 
виграла 
чемпіонат 
світу з шахів

Путін ініціював 
відправлення 
агентів ФСБ в 
інші країни «на 
постійній основі»

опозиціонерів, що колись провадили іншу, окрім по-
літичної, діяльність. Головне – знайти зачіпку, а далі 
справа розвиватиметься за відомим сценарієм.

Утім, представники опозиції відверто підставля-
ються. Хоча, зі свого боку, за час президентства Яну-
ковича мали б збагнути, що повинні перебувати в 
стані постійної готовності до підступів влади. Той-
таки Сергій Власенко, будучи юристом, мав би розу-
міти, що його чинне адвокатське свідоцтво цілком 
може бути використане як формальний привід по-
чати справу про сумісництво, і ніщо не заважало 
йому давно перервати дію цього документа. До речі, 
про те, що Власенко є сумісником, іще 2010 року за-
являв згаданий регіонал Макеєнко, який тоді теж ке-
рував Комітетом з регламенту ВРУ. Те саме стосу-
ється і Геннадія Москаля, і Віталія Кличка, і деяких 
інших.

Окрім пошуку сумісників, влада, схоже, сподіва-
ється й на старий метод тиску на депутатський кор-
пус – порушення кримінальних проваджень щодо 
нардепів із перспективою позбавлення їх недотор-
канності 226 голосами. На жаль, самі опозиціонери 
своїми діями часто невиправдано підігрують Банко-
вій. Дуже показовим є приклад нардепів від «Сво-
боди» Ігоря Мірошниченка та Михайла Головка. За 
версією прокуратури, перший із них незаконно за-
володів вантажівкою, якою свободівці вивезли 
зруйнований в Охтирці пам’ятник Лєніну (політик 
стверджує, що орендував авто, але попробуй тут до-
вести, якщо справу санкціонували «зверху»). 
Голов ко, на думку прокуратури, 17 січня перешко-
див проведенню слідчих дій працівниками податко-
вої міліції під час обшуку на одному з підприємств 
Тернопільщини – замкнув двері кабінету, почепив 
табличку «приймальня народного депутата», а зго-
дом виніс із приміщення два поліетиленові пакунки 
з невідомим вмістом. Як наслідок – було порушено 
кримінальне провадження. А вже 4 березня Головко 
розбив обличчя заступнику Тернопільської ОДА Пе-
трові Гочу під час місцевих громадських слухань – 
прокуратура звинувачує нардепа в завданні тілес-
них ушкоджень.

Безумовно, наявність недоторканності дає змогу 
справді активним народним обранцям від опозиції ви-
користовувати ширше коло засобів у боротьбі зі свавіл-
лям влади, але депутатам не варто забувати, що будь-
який інцидент за їхньою участю, навіть незначний чи 
побутовий, згодом може пе-
ретворитися на інструмент 
політичної розправи. 

Продовження  
теми на стор. 18

Готовність капітулювати
За інформацією низки 
джерел, Янукович пого-
дився на передачу укра-
їнської ГТС в оренду 
Газпрому в обмін на 
зниження ціни росій-
ського газу для України 
від $406 (у січні – лю-
тому) до $260 за 1 тис. 
м³. При цьому російська 
сторона категорично 
відкинула пропозицію 
створення тристорон-
нього консорціуму з 
управління ГТС спільно 
з Євросоюзом, оскільки 
не хоче поширення на 

неї Третього енергетичного пакета ЄС. Якщо такі домовленості 
справді мають місце, це свідчить про повну капітуляцію Януковича 
перед Путіним. Така угода не просто фінансово сумнівна, вона є оче-
видним стратегічним програшем для України. Те, що Газпром не хоче 
тристороннього консорціуму, означає: він домагатиметься, аби Київ 
відмовився від Третього енергетичного пакета ЄС та виконання 
зобов’язань перед Енергетичним співтовариством. Водночас Україна 
вже почала надсилати сигнали про згортання стратегічних проектів 
із розвитку альтернативних джерел видобутку та імпорту газу. Днями 
було анульовано угоду про закупівлю двох бурових платформ для 
його видобутку на великих глибинах українського шельфу Чорного 
моря, а також оголошено про відкладення на невизначений термін ре-
алізації проекту з будівництва стаціонарного LNG-терміналу «Пів-
денний». Відмовитися від орендованого плавучого LNG-сховища та-
кож досить просто. Так само поставлено під загрозу проекти з роз-
робки в Україні сланцевого газу, оскільки ціна російського $260 за 1 
тис. м³ різко знижує економічну ефективність його видобутку. Тож, 
якщо «Харківську угоду-2» таки буде підписано, Янукович і К° в обмін 
на короткочасні поступки з боку Москви позбавлять країну перспек-
тиви зміцнення енергетичної незалежності. Натомість Росія з її не-
прихованим прагненням зберегти монопольні позиції на українському 
ринку в майбутньому знову може почати диктувати свої умови Україні. 
Утім, оскільки нині Закон «Про трубопровідний транспорт» дозволяє 
передачу ГТС в оренду лише компанії, 100% акцій якої перебуває в дер-
жавній власності України, то опозиція має можливість заблокувати 
протягування через парламент законодавчих змін, необхідних для пе-
редачі ГТС в оренду Газпромові. Схоже, саме через неготовність Януко-
вича гарантувати Кремлю потрібний ре-
зультат угода щодо оренди української 
ГТС досі не була підписана.

Продовження  
теми на стор. 12
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ВіКТоР ЯНУКоВич
«інтелігент  
найвищої проби»
Придворний письменник Володи-
мир Чередничен-
ко випустив книжку  
з оригінальною на-
звою «Віктор Януко-
вич», де гаранта зо-
бражено вправним 
мисливцем, інтелі-
гентом і т. ін.

ЛеВ МиРиМСьКий
проти українців
Кримський політик, обра-
ний до ВР як представ-
ник проросійської пар-
тії «Союз», вважає, що 
треба заборонити на-
зивати  громадян на-
шої держави «україн-
цями»

оЛеКСАНДР ПоПоВ
умив руки
Київський голова заявив, що не може 
вплинути на долю пам’ятки архі-
тектури «Гостинний 
двір», яку намагають-
ся переобладнати під 
торговельно-офісний 
центр, бо її власник – 
держава, а орендар 
– приватна фірма

76% українців
не вірять, що Юлія Тимошен-
ко замовила вбивство Щербаня. 
Опитування КМІС 

на 10 млн грн 
уклав Мін’юст угоду з амери-
канською юрфірмою на послу-
ги у справі «Тимошенко про-
ти України», яку слухатимуть у 
Євросуді

На $8 млрд
збідніли українські мільярдери 
2012 року. Оцінка Knight Frank 
та Wealth-X

€300 млн
кредиту надасть ЄБРР Україні на 
підвищення безпеки АЕС

ФейС-КоНТРоЛь МАйЖе СеРйоЗНо

НАТАЛіЯ КоРоЛеВСьКА
цинічно виправдовується
«[...] потрібно все-таки роз-
діляти все святе, що є в 
душі, і те, що робиться 
для якихось політичних, 
піар-засобів», – поясни-
ла зміну політичної орі-
єнтації міністр соцпо-
літики

ФРАНЦиСК і
Новий понтифік
13 березня конклав обрав Папою Рим-
ським архієпископа Буенос-Айреса 
Хорхе Маріо Берґоль-
йо, який прийняв ім’я 
Франциск. Йому 76 ро-
ків, він єдиний єзуїт се-
ред усіх кардиналів 
конклаву й відомий як 
консерватор

оПиТУВАННЯ

Я
кби Тарас Шевченко побачив, як святкують його 199-річчя в незалежній Україні, 
йому стало б зрозуміло, що поема «Сон» досі не втратила актуальності. Адже від-
значення річниці Кобзаря перетворилося на провінційну трагікомедію з елемен-
тами абсурду. На його малій батьківщині, у селі Моринці, місцева влада заборо-

нила читати поезію Шевченка… через революційну тематику віршів (див. стор. 40). Го-
лова Луганської облдержадміністрації Володимир Пристюк на прохання журналістів 
процитувати вірш Кобзаря продекламував рядок «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю» з 
поезії іншого українського поета Михайла Петренка. Його колега, очільник Черкаської 
ОДА Сергій Тулуб не хизувався ерудицією, а пішов простішим шляхом: в інформаційно-
презентаційному виданні «Тарас Шевченко – славний син Черкаської землі» і себе похва-
лив, і перед президентом прогнувся. Зокрема, у книжці розповідається, що «значний 
вклад в збереження історичних цінностей Черкащини вніс губернатор області, Герой 
України С. Б. Тулуб і його команда», а в тексті розгорнутого слова-вітання останній щиро 
дякує президентові Януковичу «за все, що він зробив для Шевченка». До речі, сам гарант 
цього року проігнорував публічне покладання квітів до пам’ятника поетові, обравши «ка-
мерний варіант» святкування – засідання у колі придворних, чи то пак Громадської гума-
нітарної ради. Чиновники «землі Богдана і Тараса» – Черкащини – беруть приклад із Ві-
ктора Федоровича і теж роблять для Шевченка що можуть. Приміром, нещодавно вони 
розіслали сільським радам циркуляр, у якому пропонують зарезервувати 30% коштів міс-
цевих бюджетів на 2013 рік до відзначення 200-річчя з дня народження Кобзаря. «Шев-
ченківський податок» викликав обурення, тож начальник Головного фінансового управ-
ління Черкаської ОДА Володимир Кулеша пояснив нюанси: «Ми запропонували умовно 
взяти десь 30% – хтось 20 може дати, а хтось 40 захоче. Пішло трактування: от такі-сякі, 
збирають гроші, «общак» роблять. Немає цього». Утім, без «общака» таки не обійдеться, 
адже, як повідомляє урядовий портал, Україна та Росія спільно готуватимуться до 
200-річного ювілею Кобзаря. Про це йшлося під час зустрічі прем’єр-міністра Миколи 
Азарова з керівником Федерального агентства РФ у справах СНД, співвітчизників, які 
мешкають за кордоном, та з питань міжнародного гуманітарного співробітництва Кон-
стантіном Косачєвим. Можна лише здогадуватися, що з цього в результаті вийде, якщо 
зважити на відверту українофобську політику Кремля та ЗМІ, які його обслуговують. Зо-
крема, днями російські журналісти в сюжеті про святкування 199-річчя Тараса Шевченка 
в Оренбурзі, місті, де поет перебував у засланні, назвали Кобзаря «русофобом» та обури-
лися, що на його вшанування витрачають бюджетні кошти.  

Утома від «покращення»
За даними соціологічної групи «Рейтинг», 56% виборців сьогодні готові проголосувати 
за опозиційні партії (з урахуванням перерозподілу «невизначених»). Від моменту 
проведення парламентських виборів у жовтні минулого року дещо зросли рейтинги 
«Свободи» та УДАРу – партій, які постійно підігрівають інтерес до себе гучними заявами 
та акціями, часто схожими на відвертий піар. Водночас здала свої позиції 
«Батьківщина», яка тривалий час навіть не декларувала стратегію подальших дій, і лише 
зараз її лідер Арсеній Яценюк оголосив «народні віча й народне повстання проти цього 
режиму». Та найпоказовішою є помітна втрата позицій провладними Партією регіонів і 
КПУ – за останні чотири місяці вони загубили 10% електорату. Серед респондентів, що 
готові узяти участь у наступних парламентських виборах, за провладні політсили мають 
намір проголосувати 33,6%, тоді як у жовтні за них сукупно віддали голоси 43,2% 
громадян, які прийшли на дільниці. За даними Соціологічної групи «Рейтинг»* Серед респондентів, які заявили, що взяли б участь у виборах

Опитування (лютий-2013) Вибори (жовтень-2012)

 24,9%*  19,3 %  18,1 %   11,9%     8,7% 30%    25,5%     14%    10,4%  13,2%

Шевченко плакав би



МАйЖе СеРйоЗНо

$600 млн
позики від Світового банку планує 
отримати Укравтодор на реконструк-
цію траси Київ – Харків

264 млрд грн
хоче освоїти Укравтодор за шість ро-
ків на будівництві та ремонті доріг за-
гального користування 
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Шанс за розкладом
Я ніби повернувся в далеке минуле. Рік так 

приблизно 1983-й, вікопомна програма 
«Время»: той самий довірливий пафос, та 
сама дивовижна суміш переконливості й 

лицемірства. Машина часу цього разу спрацю-
вала на державному каналі «Россия», зокрема в 
сюжеті про візит українського президента до 
Білокам’яної. Штатний публіцист із професійно-
безсоромними очима (до речі, знаний нам Дмі-
трій Кісєльов, той, який свого часу працював на 
Віктора Пінчука) запопадливим голосом пояс-
нював, чому хохли такі кретини, що уникають 
Митного союзу, а також чому Угода про асоціа-
цію і зону вільної торгівлі з ЄС – це «каламутна 
історія» й «липа», яка зруйнує українську еконо-
міку.
Ніхто не викладає думок гірше, ніж захисники за-
старілої ідеології, стверджував Герман Гессе. Ці-
каво було б дослідити, яка роль огидної радян-
ської пропаганди в розпаді СРСР. Від виступів по-
літичних коментаторів на Центральному телеба-
ченні, від фейлетонів у газеті «Правда» відразу 
хотілося блювати – так само, як оце зараз. Хай би 
в чому вони намагалися переконати, з однієї лише 
охайності ти починаєш негайно вірити в проти-
лежне. Але якщо вже зайшла мова, то варто чесно 
розглянути аргументи.
Чи потрібні ми в Єдиній Європі? Такі, як є, навряд 
чи. Їй поки що вистачить наших колишніх співта-
бірників, ніяк не перетравить. Швидше за все, 
ми довго тупцювати-
мемо на порозі, пропус-
каючи повз себе тих, хто 
краще виконує домашні 
завдан  ня. Чи витримає 
українська економіка кон-
куренцію на європейсь -
кому ринку? В тому ви-
гляді, у якому вона зараз 
перебуває, – дзуськи. Ві-
тчизняна про  мисловість, 
точніше те, що від неї 
залишилося, застаріла, 
енергомістка, екологіч но 
небезпечна. Про нагаль-
ність переозброєння металургійних заводів 
Донбасу та Придніпров’я писала якраз років 
30 тому газета «Правда», тільки дуже аку-
ратно. Може, я відтоді щось пропустив? Припус-
тімо, ще вдасться якийсь час успішно торгувати 
арматурою та аміачною селітрою, проте будувати 
на цьому державну стратегію – це або короткозо-
рість, або злочин.
Отже, справді немає іншого виходу? Віддатися під 
руку доброго царя, сподіваючись, що він на радо-
щах влаштує нам тут суцільний дотаційний ре-
гіон? Як співпрацювати з північним сусідом, теж 
відомі прецеденти: то їм сир наш шкідливий, то 
літаки зайві. До того ж енергетична імперія сама 
переживає не найкращі часи, другої чеченської 
оази вона може простісінько не потягнути, тим 

більше якщо під тиском газу зі сланцевих шарів 
лусне енергетична монополія.
Єдиний порятунок для народного господарства 
України – стрімка модернізація. Для цього по-
трібні інвестиції, причому масовані. З північного 
сходу інвестори не прийдуть, тамтешні фахівці 
більше спеціалізуються на злиттях і поглинан-
нях. Тож це не питання якоїсь зачарованості чи, 
навпаки, упередженості – сама лише прагма-
тика. 
Гроші у світі є, але вони чомусь люблять ніжний 
клімат. Зараз вони з України тікають, і не дивно: 
хабарі, відкати, рейдери, тендери, судді… Колись 
попередник пані Меркель назвав СРСР «Верхня 
Вольта з ядерними ракетами». За цей час Верхня 
Вольта перейменувалася в Буркіна-Фасо, СРСР 
сконав, та його частина, де ми благоденствуємо, 
позбулася боєголовок. А так мало що змінилося. 
Хтось чув про інвестиції в Буркіна-Фасо?
Так, це правда, Європі потрібен санітарний кор-
дон від тієї, іншої частини, з ракетами. Заради 
цього нам можуть подарувати певну недоскона-
лість. У цьому наш історичний шанс. Колега що-
йно повернулася з Індії. Розповіла чимало ціка-
вого. Каже: потяги ходять, як у нас, дурять, як у 
нас, безлад і бруд подекуди навіть гірші. Але клі-
мат вони забезпечили! І країна, спираючись на 
свою стародавню культуру, на потужний креатив-
ний клас, на жагу до змін, стрімко розвертається в 
бік модернізації.

Припустімо, вони ве-
ликі: мільярд населення 
й середня річна темпе-
ратура +27. А ось на ін-
шому континенті є Ко-
лумбія, населення якраз 
46 млн. Країна змучена 
революціями й нарко-
війнами. Але ж виста-
чило солідарної волі, що   -
би почати витягувати 
себе за волосся з болота! 
То  рік славнозвісний 
Медельїн визнано най -
сприят  ливішим містом 

для інновацій у світі, на другому місці – Тель-
Авів, на третьому – Нью-Йорк…
Європейська перспектива для України, як і 

п’ять, і десять років тому, – це не обіцянка раю, а 
лише інструмент, за допомогою якого можна по-
чати витягувати себе з багнюки. Навіть не знаю, 
що тут важливіше: делікатні копняки з боку Євро-
комісії та МВФ чи сила моральної спокуси, але 
шанс полягає в тому, щоби змінити стандарти, ро-
зігнати хмари, як той барон, за розкладом! Ска-
зати собі зранку, що зараз на часі подвиг.
Є, щоправда, одна перешкода: керівництво. Те 
саме, про яке кремлівський агітатор із телевізора 
зауважив: «Дєла у нєго – дрянь». І це єдине, в 
чому я з ним солідарний. Але висновки в нас 
різні. 

ЄВРоПейСьКА ПеРСПеКТиВА 
ДЛЯ УКРАїНи, ЯК і П’ЯТь,  
і ДеСЯТь РоКіВ ТоМУ, – 
Це Не оБіЦЯНКА РАЮ,  
А ЛиШе іНСТРУМеНТ,  

ЗА ДоПоМоГоЮ ЯКоГо 
МоЖНА ПочАТи ВиТЯГУВАТи 

СеБе З БАГНЮКи

Автор:  
Юрій 

Макаров
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Путін і діти
Втрату підтримки всередині країни та посилення тиску ззовні 
Янукович може спробувати компенсувати узурпацією влади за 
білоруським сценарієм 

Автор:  
олесь олексієнко

Я
к внутрішня, так і зо-
внішня ситуація для Ві-
ктора Януковича стрімко 
погіршується. Наразі для 

всієї країни очевидна його не-
здатність контролювати Вер-
хов ну Раду. Цей факт яскраво 
ілюструє її перманентне блоку-
вання опозицією, а ще більше – 
збої в протягуванні потрібних 
«Сім’ї» рішень і, як наслідок, 
прагнення проводити засідання 
парламенту якомога рідше навіть 
тоді, коли він не заблокований. А 
отже, маніпуляційних надзусиль 
і під час самих виборів, і після 
них, за допомогою яких режим 
прагнув спотворити суспільні на-
строї, виявилося недостатньо. 
Тим часом Янукович і далі втра-
чає підтримку свого базового 
електрорату (див. стор. 14). За 
даними опитування соціологіч-
ної групи «Рейтинг», якби ви-
бори президента відбувалися в 
лютому цього року, то у другому 
турі Віктор Янукович поступився 
б із великим відривом і Арсенієві 
Яценюку (3:4), і Віталієві Клич  ку 
(3:5). Відсутність упевненості бо-
дай у повторенні торішнього ре-
зультату на можливих достроко-
вих перегонах змусила владу від-
мовитися від спроб залякувати 
ними опозицію. 

Тиск ззовні також посилю-
ється. І Росія, і ЄС змушують зро-
бити остаточний вибір вектора 
інтеграції вже цього року. А 
спроби їх шантажувати не при-
носять Януковичу бажаних ре-
зультатів. Путін робить став  ку на 
зрив європейської інтеграції 
України іншими способами і на-
магається нав’язати «Харківські 
уго  ди-2» в обмін на ефемерну 
знижку на газ, яка, найімовір-
ніше, не приведе до жод  ного 
суттєвого поліпшення платіж-

ного балансу, а відтак і 
пос лаблен  ня валют-
ного дефіциту. 
Тим часом ка-
пітуляція пе-
ред Мо-
сквою сьо-
годні ма-
тиме для 
Я н у к о в и ч а 
значно тяжчі 
наслідки, аніж у 
2010 році. По-пер-
 ше, вона спричинить 
значно актив нішу проти-
дію опозиції в парламенті. 
По-друге, навряд чи за-
безпечить бодай якийсь 
електоральний ефект на 
Сході. Зниження цін на 
російський газ для олігар-
хів ніяк не позначиться на 
звичайному виборцеві, а 
радикальних русофілів 
не задовольнить здача 
Росії ГТС як компенсація 
невступу до Митного со-
юзу. 

Понад те, перша по-
ступка Януковича одно-
значно буде сприйнята 
як свідчення того, що 
«крига скресла», і слугу-
ватиме сигналом для 
посилен ня тиску на ньо-
 го: негайна інтеграція 
до Митного союзу. Цей 
тиск уже проявля-
ється і супроводжу-
ється шантажем Яну-
ковича Кремлем, мов -
ляв, напередодні пре-
зидентських виборів 
ти можеш втрати  ти 
проросійський елек-   
торат. У російських  
ЗМІ з новою силою 
розгортається потуж-
 на кампанія з дискре-
дитації українського 
президента. Яскравим 
прикладом стала нещо-
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давня програма «Вести недели» 
на телеканалі «Россия-1», осно-
вним меседжем якої було те, що 
в результаті підписання Угоди 
про асоціацію з ЄС економіка 
України «завалиться, такі галузі, 
як авіація й космос, зникнуть, а 
сільське господарство буде вби-
 то». «Уряд просто не каже про це 
своєму народові», – такий ме-
седж містить пряму апеля-
цію до «обманутого укра-
їнського народу». 

В Україні, зважаючи на ос-
танні події, Путін робить ставку 
на послуги не тільки Віктора 
Медведчука, а й комуністів, вага 
яких значно вища через одну із 
«золотих акцій» в умовній пар-
ламентській більшості. Перед са-
мітом Україна – ЄС представ-
ники КПУ заговорили про мож-
ливість висловлення недовіри 
Азарову, голоси для чого в ни-
нішній ВР, безперечно, зна-
йшлися б. Відтак країні загрожу-
вало б поглиблення дестабіліза-
ції, адже крім парламенту, біль-
шості в якому без підтримки ко-
муністів Янукович точно не мав 
би, додалася б ще й урядова 
криза. Однак після того, як 
останній здійснив візит до Пу-
тіна, за результатами котрого 
зросла ймовірність підписання 

потрібної Росії угоди про 
оренду української ГТС (див. 
стор. 7), позиція комуністів 
змінилася: відтепер вони 
більше говорять про нега-
тивні наслідки дестабіліза-
ції ситуації, виступають 
проти розпуску Ради. 

Таким чином, у парла-
менті для Януковича скла -
лася патова ситуація. З од-
 ного боку, без підтрим  ки 
комуністів він не має на-
віть ситуативної біль-
шості для ухвалення не-
обхідних рішень. А отри-
мати її від опозиції у всіх 
питаннях, окрім євроінте-
грації, шанси близькі до 

нуля. Водночас у нього не-
має підтримки і для ратифі-

кації капітулянтських угод із 
Росією ні щодо ГТС, ні щодо 

Митного союзу. Адже чимало со-
юзників ПР із самовисуванців і 
навіть низка депутатів у ній са-
мій не підтримають такого рі-
шення. 

У цій ситуації Янукович по-
винен або спостерігати за по-
дальшою дестабілізацією в кра-
їні, яку з наближенням прези-
дентських виборів дедалі актив-
ніше провокуватиме опозиція, 
щоб проілюструвати втрату ке-
рівництвом держави контролю 
над ситуацією та брак підтрим  ки 
в суспільстві, або перейти до ак-
тивної маргіналізації чи фактич-
ної ліквідації парламенту. Мож-
ливу схему виведення ВР із гри з 
посиланням на джерела у владі 
нещодавно озвучив колишній 
віце-спікер Микола Томенко. 
Вона нібито зводиться до того, 

що президент розпустить ни-
нішню Верховну Раду, а рішення 
про проведення позачергових 
виборів до неї буде відкладено 
під тим чи іншим надуманим 
приводом, як-от відсутність кош-
тів чи ще щось. Із цим Томенко 
пов’язує педалювання низкою 
провладних ЗМІ ідеї про непо-
трібність «такого» парламенту 
та породжені ним проблеми в 
розвитку країни. 

З одного боку, це може бути 
черговим інструментом психо-
логічного тиску на опозицію, 
щоб примусити її відмовитися 
від блокування парламенту на-
віть без виконання висунутих 
нею вимог. З іншого – аналогіч-
ний прецедент уже створений у 
Києві, де й досі невизначеною 
залишається перспектива вибо-
рів і міського голови, і міськ-
ради. У теорії такий сценарій 
може справді видаватися частині 
технологів президента ефектив-
ним способом зняти «проблему 
парламенту», доки не вдасться 
забезпечити його лояльний 
склад. 

ПРиКЛАД ДЛЯ 
НАСЛіДУВАННЯ
Крім того, скориставшись «ви-
мушеним» розпуском Ради «з 
вини опозиціонерів, які не да-
вали нормально працювати за-
конодавчому органу», Янукович 
може спробувати апелювати до 
народу щодо змін Конституції, 
які б не допустили подібних си-
туацій у майбутньому. Напри-
клад, винести на референдум до-
опрацьований в Адміністрації 
президента проект змін до 
Основ ного Закону від Конститу-
ційної асамблеї або зовсім новий 
проект, звісно ж, за «народною 
ініціативою». 

Тут варто нагадати події 
майже 20-річної давності, які пе-
редували становленню необме-
женої диктатури Аляксандра Лу-
кашенки в боротьбі з парламен-
том саме за рахунок всенарод-
ного референдуму. Особливо ж з 
огляду на те, що в них можна по-
бачити чимало подібного до ни-
нішньої ситуації в Україні. Пере-
мігши в липні 1994-го на цілком 
вільних виборах, схильний до ав-
торитаризму Лукашенка швидко 
вступив у конфлікт з обраним 
наступного року парламентом, у 
якому більшість місць здобула 
опозиція, а лідер Аграрної партії 
Сямьон Шарецький став спіке-
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ром і почав декларувати при-
хильність альтернативних пре-
зидентові підходів до розвитку 
країни: продовження ринкових 
реформ, відмова від зближення 
з Росією, консолідація суспіль-
ства довкола національної ідеї. 
Одним із ключових конфліктних 
питань стала інтеграція з РФ.

Лукашенка зробив ставку на 
референдум щодо змін Кон-
ституції, які перетворювали б 
країну з парламентсько-пре -
зидентської на президентську 
республіку, виправдовуючи це 
«безуспішними спробами нала-
годити конструктивну співпра-
 цю з парламентом», потребою 
припинити «нескінченні без-
глузді політичні баталії нагорі й 
зосередитися на проблемах, які 
найбільше хвилюють наших 
людей». Чи не нагадує ниніш-
ньої риторики Януковича та ін-
ших представників «партіі і 
правітєльства» в сучасній Укра-
їні, зокрема стосовно опозиції, 
яка «тільки шльопає язиком» і 
блокує парламент замість того, 
щоб працювати? 

Ті самі заклики домінували 
й у питаннях про співвідно-
шення білоруської політики та 
економіки: «Саме в сильній 
владі сьогодні порятунок для 
нашої держави та економіки... 
За слабкого президента наші 
доморощені ліберали й дєрьмо-
крати під розмови про загальне 
благо всіх нас без штанів зали-
шать у власній країні». Опози-
ційні депутати, звісно, намага-
лися реагувати. Почали збір 
підписів, необхідних для по-
чатку процедури імпічменту, 
але врешті різке протистояння 
залагодили у спосіб домовле-
ностей, посередниками в яких 
виступили депутати російської 
Держдуми на чолі з тогочасним 
спікером. Мирова угода перед-
бачала, що депутати не прово-
дять процедури імпічменту до 
підбиття підсумків референ-
думу, результати якого за рі-
шенням Конституційного суду 
повинні були мати лише кон-
сультаційний статус.

Референдум прогнозовано 
забезпечив 70% підтримки про-
позиціям Лукашенки. Однак 
результату досягли за рахунок 
масових порушень. За 10 днів 
до дня голосування указом пре-
зидента був відсторонений від 
посади голова Центрвиборч-
кому, ЗМІ практично весь ефір-

ний час, присвячений референ-
думу, віддали агітації на ко-
ристь Лукашенки, агітація три-
вала навіть на дільницях. Бю-
летені для голосування друку-
вало Управління справами пре-
зидента, і вони були доставлені 
на виборчі дільниці, минаючи 
Центрвиборчком та обласні ко-
місії, що не дало змоги про-
контролювати їх реальну кіль-
кість. У день референдуму чи-
нили перешкоди спостеріга-
чам, їх просто не допускали на 
дільниці, відмовляли в отри-
манні необхідної інформації. А 
підводив підсумки й оголошу-
вав результати референдуму 
неповноважний склад ЦВК (10 
із 18 обраних членів без звіль-
неного напередодні голови ко-
місії). Тож не дивно, що резуль-
татом стали чудеса явки: на 

18:00 проголосували лише 
59,5%, а на 22:00 – уже 84,2%. 
Крім того, понад 6% бюлетенів 
були визнані недійсними.

Західні держави й міжна-
родні організації, включно з 
ОБСЄ, Радою Європи та ЄС, 
природно, не визнали резуль-
татів такого референдуму, од-
нак Лукашенка лише розвинув 
свій успіх. Усупереч домовле-
ностям з опозицією та висно-
вкові Конституційного суду 
про консультативність питань, 
винесених на референдум, він 
своїм указом відразу надав їм 
обов’язковий характер, моти-
вуваши це тим, що висновок 
КС «обмежує конституційне 
право громадян на участь у ре-
ферендумі». Відтак замість об-
раного рік тому парламенту 
було сформовано новий двопа-

?

? ??

1-
й 

ту
р 

2-
й 

ту
р 

Інші 
кандидати

Не
визначилися 

Проти всіх 

Віктор
Янукович 

Віталій
Кличко Арсеній

Яценюк

Олег
Тягнибок Петро

Симоненко

 25,1%* 
 

49% 

33,5% 32,3% 
30,2% 

11,6% 9,2% 

40%
33% 

18,4% 
23,4% 

10,8% 8,6% 

 16,8% 
  15,1%

 8,9%  7,7% 

 11,5%  12,6%

 2,3%

Янукович програє другий тур президентських виборів

Якби до другого туру вийшли 
Янукович і Кличко

Якби до другого туру вийшли 
Янукович і Яценюк

Якби до другого туру вийшли 
Янукович і Тягнибок

Якби вибори президента відбувалися наприкінці лютого, то в другому турі (у разі якщо 
Тимошенко не братиме участі в перегонах) Вікторові Януковичу протистояв би Віталій Кличко 

або Арсеній Яценюк – про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною 
групою «Рейтинг». З огляду на те що сукупно опозиційні сили мають вищу 

підтримку в суспільстві, Янукович ризикує програти другий тур 
президентських виборів практично кожному з лідерів 

опозиційних партій, представлених у парламенті.

*Відсоток опитаних серед тих, хто взяв би участь у виборах

Капітуляція перед 
Москвою сьогодні 

матиме для 
Януковича значно 

тяжчі наслідки, 
аніж у 2010 році

Путін робить ставку 
на послуги не 

тільки Медведчука, 
а й комуністів, вага 
яких значно більша 

через одну із 
«золотих акцій»  

в умовній 
парламентській 

більшості
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латний — Національні збори, 
перший склад Нижньої палати 
яких був повністю призначе-
ний Лукашенкою з депутатів, 
що підтримували його. Як на-
слідок – мандат зберегли лише 
110 із 385 нардепів, обраних у 
1995 році.

Схоже на те, що в Адміністра-
ції Януковича запланували по-
дальшу узурпацію ним влади 
саме за білоруським зразком. 
Однак у цьому випадку осно-
вний ризик для нього полягає в 
тому, що Україна не Білорусь, а 
він не має того рівня підтримки, 
що його мав у середині 1990-х се-
ред білорусів Лукашенка. Хоч 
часто вважають, що на референ-
думі владі значно простіше про-
тягнути потрібне рішення, однак 
спроба дістати згоду народу на 
посилення нинішнього прези-
дента мало перспективна. Утім, 
позитивними для Януковича мо-
жуть бути результати референ-
думу, якщо до питань включити 
популістські пункти, наприклад 
про обмеження депутатської не-
доторканності.

Серія останніх ініціатив 
влади працює саме на поси-
лення авторитаризму. Більша 
частина з них підготовлена за 
участю Андрія Портнова або 
групи близьких до нього депу-
татів від Партії регіонів. Так Ва-
лерій Писаренко вніс до ВР по-
станову про прискорення ро-
боти над проектом змін до Кон-
ституції щодо позбавлення де-
путатів недоторканності. Він 
пропонує встановити строк по-
дання пропозицій та поправок 
до законопроекту – до 5 квітня 
2013 року, комітети мають їх 
опрацювати до 12-го, а про-
вести розгляд законопроекту 
на пленарному засіданні ВР за-
пропоновано до 18-го числа 
того самого місяця.

Відповідно до змін, «народ-
ний депутат України не може 
бути без згоди Верховної Ради 
України затриманий чи зааре-
штований до набрання законної 
сили обвинувальним вироком 
суду щодо нього». У світлі справи 
Власенка (див. стор. 6) не ви-
кликає сумніву, що такі рішення 
за потреби можуть бути опера-
тивно ухвалені й застосовані 
проти будь-якого представника 
опозиції або просто нелояльного 
до влади депутата. Із цієї самої 
причини очевидно, що такий за-
конопроект у нинішньому пар-

ламенті не пройде, адже ризики 
від нього усвідомлюють усі: від 
мажоритарників і комуністів до 
представників олігархічних груп 
у самій ПР. Тож, можливо, у та-
кий спосіб Янукович прагне ак-
туалізувати в суспільстві тему де-
путатів, які йдуть до парламенту 
лише по недоторканність і не хо-
чуть змінювати Конституцію, а 
відтак не залишається нічого ін-
шого, як вносити зміни до 
Основ ного Закону на всенарод-
ному референдумі.

А от запропонований Кабмі-
ном проект закону «Про вне-
сення змін до деяких законів 
України з питань національної 
безпеки» цілком може дістати 
підтримку й союзників ПР. На-
приклад, перший віце-спікер 
комуніст Ігор Калєтнік уже пу-
блічно заявив, що «передумов 
для так званого народного по-
встання сьогодні немає. Рито-
рика лідерів опозиції останнім 
часом скоріше нагадує фантазії 
режисера фільму жахів: чим 
страшніше, тим більше гляда-
чів». Передбачені урядовим за-
конопроектом зміни до Закону 
«Про правовий режим надзви-
чайного стану» передбачають, 
що для його оголошення має 
вистачити звичайного «пору-
шення функціонування важли-
вих державних об’єктів (адміні-
стративних об’єктів, об’єктів 
оборонного значення, життєза-
безпечення населення та еколо-
гічно небезпечних об’єктів) з 
переліком, що затверджується 
Кабінетом Міністрів України». 
Створити необхідний привід 
для введення НС для влади не 
становитиме проблеми.

Урядовці дедалі частіше сиг-
налізують про роздратування 
неправильним фокусом навіть у 
цілком лояльних загальнонаціо-
нальних телевізійних медіа. Зо-
крема, Азаров зовсім недавно 
поскаржився на те, що замість 
висвітлювати як топ-тему 
150-річчя від дня народження 
академіка Вернадського у ЗМІ 
фокусуються на поточних про-
блемах, а замість популяризації 
«покращення» в них присутня 
«все та ж скандальність, скепсис, 
дріб’язковість». Відтак, за його 
словами, «нам усім необхідно за-
думатися, як припинити штучну 
ескалацію негативних настроїв, 
які насправді дуже гальмують 
розвиток держави, розвиток осо-
бистості». Чекати посилення 

цензури й тиску на незалежні 
ЗМІ?

Позбувшись парламент-
ської опозиції, маючи змогу 
вводити надзвичайний стан за 
надуманими мотивами, режим 
Януковича, вочевидь, сподіва-
ється різко зміцнити свої пози-
ції не лише в країні, а й у пере-
говорах із зовнішніми партне-
рами. При цьому, безперечно, 
про євроінтеграцію не йти-
меться, але вона, як уже нео-
дноразово писав Тиждень, і 
не є метою режиму Януковича. 
Натомість такий сценарій ство-
рюватиме сприятливі умови 
для подальшої розбудови в 
Україні «сімейної» моделі, 
частково з використанням бі-
лоруських лекал. Відтак уже 
наступні вибори відбувати-
муться в абсолютно новій ат-
мосфері. Втім, сама спроба реа-
лізації такого сценарію свідчи-
тиме про об’єк тивне втягу-
вання України у сферу впливу 
Кремля, як це вже сталося з Бі-
лоруссю Лукашенки. Той також 
неодноразово намагався балан-
сувати між ЄС і Росією, шанта-
жувати їх своєю геополітичною 
орієнтацією. Однак врешті-
решт таки потрапив у міцні обі-
йми Путіна.

Однак це зовсім не означає, 
що опозиція має капітулювати 
перед загрозою узурпації влади 
в разі розпуску парламенту. 
Протистояння зайшло надто да-
леко, а стиль поведінки режиму 
свідчить, що він у будь-якому 
разі рухатиметься до маргіналі-
зації опозиції та парламенту. Їх-
ній відступ із зайнятих, принай-
мні позірно, наступальних по-
зицій означатиме втрату ініціа-
тиви й додаткові шанси для по-
силення авторитарного тренду в 
країні. Питання полягає лише у 
виборі максимально ефективної 
стратегії протистояння сцена-
рію білорусифікації України 
(див. стор. 18). 

ПоПРи СПРоБи ВСТАНоВиТи 
«СіМейНий СУВеРеНіТеТ», 
БіЛоРУСиФіКАЦіЯ РеЖиМУ 
ЯНУКоВичА МоЖе 
оСТАТочНо ЗАТЯГНУТи 
УКРАїНУ У СФеРУ ВПЛиВУ 
КРеМЛЯ

В обставинах,  
які передували 

становленню 
необмеженої 

диктатури 
Лукашенки, – 

чимало подібного 
до сучасної 

ситуації в Україні

Останні ініціативи 
влади працюють 

саме на посилення 
авторитаризму
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П
ряма демократія та її центральний еле-
мент – референдуми – спокушають як ра-
дикальних демократів, так і авторитарних 
політиків. Навіть диктатори – від Наполе-

она III до Гітлера і Піночета – вдавалися до на-
родного голосування й зловживали ним задля 
досягнення своїх диктаторських цілей. Саме 
тому заклик до громадян прийти на виборчі 
дільниці сам по собі не ознака чесноти. Він може 
бути частиною такого «плебісциту», який є 
радше зловживанням владою і демократією, ніж 
волевиявленням народу, а також поганою аль-
тернативою зусиллям задля демократизації де-
мократії. 
У 1851 році французький правитель Наполеон III 
Бонапарт зорганізував путч, розпустив парла-
мент, не маючи на те конституційних повнова-
жень, і попросив людей підтримати цей незакон-
ний крок, дозволивши 
йому розробити нову 
Конституцію. Своїм дик-
таторським вчинком він 
увів в обіг два поняття, 
які відтоді стали части-
ною мови європейської 
політики: бонапартизм і 
плебісцити.
Бонапартизм означає 
тотальний контроль і 
централізацію влади в 
руках однієї людини 
без системи стримувань та противаг чи її 
розподілу між незалежною судовою гілкою 
і парламентом. Плебісцити – це «референ-
думи», народні голосування, за яких авторитар-
ний правитель запрошує людей відповісти на 
часто двозначно сформульоване, навідне запи-
тання, яке сам і подав. За допомогою таких пле-
бісцитів він також обходить й ігнорує парламент 
і намагається отримати пряму легітимізацію від 
громадян. Однак у цьому він неправий, бо та-
ким чином виявляє неповагу й відмовляється 
узгоджувати свої дії зі всенародно обраним пар-
ламентом, який відображає розмаїття інтересів 
громадян.
Ідею референдуму висунув 1791 року французь-
кий філософ і математик Ніколя де Кондорсе з 
огляду на ухвалення першої Конституції Фран-
цузької Республіки, а також щоб дати громадянам 
змогу долучитися до створення законів і впрова-
дження конституційних змін між виборами. 
Проте через 60 років путч Наполеона III надовго 
дискредитував ідею референдуму й показав, що 
останній може бути частиною авторитарної сис-
теми й використовуватися в інтересах недемокра-
тичних правителів і всупереч реальним інтересам 
людей.

Концепція референдуму 
– ключ до його вартості

Первісна ідея Кондорсе полягала в тому, щоб ви-
користати метод референдуму та прямої демокра-
тії як спосіб демократизувати останню і таким чи-
ном розширити простір свободи наперекір авто-
ритаризму. Ідею підхопили швейцарські демо-
крати в 1860-х та американські популісти й про-
гресивісти у період між 1890 і 1914 роками. Вони 
хотіли реформувати систему, в якій парламенти 
були цілком корумповані й зайняті реалізацією 
чиїхось бізнес-інтересів, ставили волю та інтереси 
людей у жертву прибуткам і грошолюбству.
В обох країнах широкі «народні рухи» мобілізу-
вали критиків так, що відбулися одразу чотири 
референдуми за два роки в Цюріху у 1867–1869-му 
та каліфорнійське голосування 1911-го, на яких 
громадяни прийняли цілком оновлені конститу-
ції, що давали їм право законодавчої та конститу-
ційної ініціативи та змогу ініціювати референ-

думи. Це зводило нані-
вець владу олігархів у 
парламентах Швейца-
рії та на західному 
узбережжі США.
Однак тут механізм 
прямої демократії було 
ретельно продумано, а 
Наполеонів урок урахо-
вано. Ці референдуми 
не можна було викорис-
тати так, щоб відсунути 
парламент убік чи про-

ігнорувати його повноваження. Тому кожна кон-
ституційна зміна, яку пропонують громадяни у 
Швейцарії, підлягає неодмінному обговоренню 

й розгляду в парламенті, перш ніж її буде винесено 
на всенародний референдум. 
Ще одна умова, яку має задовольняти референ-
дум, щоб бути чинником свободи та інструментом 
справжньої участі всіх, а не лише багатих та впли-
вових громадян, – нагляд за процесом збирання 
підписів: громадськість і державна влада мають 
проконтролювати, що вони автентичні й не ду-
блюються. До того ж повинні існувати незалежні 
медіа, у яких ініціативи референдумів стануть 
предметом відкритого й плюралістичного обгово-
рення, щоб дати змогу громадянам сформувати 
власну думку.
Цей короткий екскурс в історію прямої демократії 
може стати в пригоді всім українським демокра-
там, які хочуть відвернути сценарій, за яким но-
вий закон про референдум буде знаряддям бона-
партизації та плебісцитизації. Знання минулого 
дає змогу уникнути найгіршого в теперішній час. 
Наведені приклади показують, як хорошими іде-
ями можуть зловживати ті, хто бажає не служити 
людям, а задовольняти власні фінансові й полі-
тичні інтереси. 

еКСКУРС В іСТоРіЮ ПРЯМої 
ДеМоКРАТії МоЖе СТАТи  

В ПРиГоДі ВСіМ УКРАїНСьКиМ 
ДеМоКРАТАМ, ЯКі ХочУТь 

ВіДВеРНУТи СЦеНАРій 
БоНАПАРТиЗАЦії ТА 

ПЛеБіСЦиТиЗАЦії





Перед тим як за-
кликати до по-

встання, нинішнім 
лідерам опозиції 

спочатку варто змі-
нити спосіб влас-
ного життя, пере-
важно екранно-

салонний, забути 
про власний зати-

шок

Опозиція за ці роки 
призвичаїлась 

лише до вербаль-
ної боротьби, що 

не передбачає 
жодних справжніх 
особистих жертв

Нинішня парла-
ментська опозиція 
буде змушена або 

відродитися в новій 
якості, або зник-
нути назавжди з 
політичного кону

ЯК БАГАТо В НАШоМУ 
ПоЛіТиКУМі ГеРоїВ 
УЛьТРАРеВоЛЮЦійНої 
ФРАЗи і ЯК МАЛо  
РеАЛьНиХ ДіЯчіВ

Глухий кут 
легітимності
Що робити українській опозиції,  
коли подальша «паркетна» боротьба 
цілком безперспективна

Х
ороша річ – законність. 
Якщо порушено права, 
можна звернутися до суду 
і захистити їх. Якщо сус-

пільні процеси пішли в країні не 
туди, можна розпочати спеці-
альні слухання в парламенті, 
ухвалити рішення, привернути 
увагу уряду і президента…

А що робити, коли суд пра-
цює виключно на керівну пар-
тію, штампуючи рішення і ви-
роки лише на її користь, бо ця 
партія встановила над судами 
цілковитий контроль? Причому 
всі бачать абсолютно прогнозо-
вані результати судових розгля-
дів, а спіймати залежних від 
влади суддів дуже важко (як і в 
радянські часи, коли панувало 
«телефонне право»), адже хто 
може бути свідком конфіденцій-
них розмов адміністративних 
керівників зі слугами Закону…

Будь-який суддя в Україні, 
всупереч очевидним обставинам, 
може заявити, що у своїх вердик-
тах керується виключно законом 
і власною совістю. І спробуй до-
вести, що насправді за «законом 
і совістю» стоїть щось зовсім 
інше.

Ця ситуація нагадує виступ 
Міхаїла Шолохова на з'їзді ра-
дянських письменників: «Бур-
жуазні ідеологи дорікають, що 
ми пишемо за вказівкою кому-
ністичної партії. Ні, ми пишемо 
за вказівкою наших сердець, а 
наші серця належать партії». 
Бурхливі оплески… Ось і совість 
суддів України належить партії, 
і ми знаємо, якій саме. Тож у су-
дах усі нелояльні до ПР полі-
тичні сили й окремі індивіди не 
мають жодних шансів. У парла-
менті більшість (ПР і комуністи) 
на опозицію демонстративно не 

зважають, реагуючи лише на ім-
пульси з боку найвищої влади.

Прецедент народного депу-
тата від «Батьківщини» Сергія 
Власенка, позбавленого депутат-
ського мандата в обхід Верховної 
Ради рішенням суду, свідчить, 
що в будь-який потрібний мо-
мент «поголів’я» опозиційних 
депутатів може бути скорочено 
до потрібного Партії регіонів 
рівня. Як грати за правилами, 
що всі діють проти вас, а якщо не 
діють проти вас, то їх оперативно 
змінюють або тлумачать на влас-
ний розсуд? 

Власенка позбавили депутат-
ських повноважень 6 березня по-
точного року, а 5 берез  ня від-
бувся мало помічений історич-
ний «ювілей» – 80-ліття пере-
моги НСДАП на виборах до Рейх-
стагу, де нацисти здобули 49% го-
лосів (разом зі своїми союзни-
ками) і завоювали відносну біль-
шість. Нацистам була потрібна 
конституційна більшість, і вони 
почали позбавляти мандатів 
своїх політичних опонентів. Не-
вдовзі НСДАП уже мала ом рія ну 
абсолютну більшість, а в листо-
паді 1933-го в країні запанувала 
однопартійна система… Дикта-
тура може бути встановлена вна-
слідок перевороту, заколоту, ві-
йни, а може тихо і поступово, 
крок за кроком.

Ситуація навколо Власенка 
засвідчила, що будь-які легітимні 
засоби боротьби опозиції – то на-
справді за нинішніх умов фа-
нерні шаблі. Ними можна вима-
хувати, але не рубати. Отже, 
«крамничку» легітимності за-
чинено. І недарма. Яка легі-
тимна опозиційна діяльність 
(якщо вона не ведеться за пар-
титурою влади) можлива в авто-
ритарній країні з виразними 
тенденціями тоталітарності? 
Досить поглянути на Росію, Бі-

лорусь, Казахстан і Узбекистан 
та інші. У цьому сенсі, напри-
клад, навіть опозиція Венесуели 
за покійного команданте Чавеса 
була у кращому становищі. 
Адже Чавес доб  ре знав про си-
ловий потенціал опонентів, про 
притаманні латиноамерикан-
ським країнам традиції guerra 
guerilla – партизанської війни. 
Чавес відносини з ними не до-
водив до крайнощів, хоча й 
люто ненавидів, а вони відпові-

дали йому навзаєм.
То що має робити українська 

опозиція? Якщо й далі на радість 
Партії регіонів бавитися в легі-
тимність, доведеться визна  ти 
себе політичними клоунами, які 
ні на що в Україні не впливають, 
а існують лише, як посміховисько 
на тлі поважних регіональних ді-
ячів. Подальша «паркетна» бо-
ротьба, розвішування у Верхо-
вній Раді протестних плакатиків 
безперспективні. Чи здатна наша 
опозиція, що так звикла до ком-
фортного життя, перейти до ак-
тивних вуличних акцій, до жор-
сткого протистояння з диктату-
рою, що дедалі посилюється?

Автор:  
ігор Лосєв
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КАРНАВАЛУ  
НЕ БУДЕ? 
Арсеній Яце-
нюк оголосив 
«народні віча 
й народне по-
встання про-
ти цього ре-
жиму». Якщо в 
опозиції таки 
зрозуміли, що 
розвішуван-
ня у Верховній 
Раді протест-
них плакатиків 
безперспек-
тивне, то в та-
кому разі на-
стає час дорос-
лої, небезпеч-
ної політики, 
коли на кар-
ту поставле-
но все. Але чи 
готова до ньо-
го опозиція, 
що звикла до 
комфортного 
життя й легко 
розкидається 
фразами про 
повстання?

Тут днями полум’яний вождь 
Арсеній закликав до повстання… 
Чи розуміє він, яку вагу має це 
слово, точніше, те, з чим воно 
пов’язане? Як багато величезних 
зусиль і жертовності воно вима-
гає? Навіть звичайна демонстра-
ція, щоб стати ефективною, 
потребує великої попередньої 
підготовки, а тут раптом повс-   
тання… Як багато в нашому 
політикумі героїв ультрареволю-
ційної фрази і як мало справ-
жніх діячів, що вміють організо-
вувати, відстежувати процеси, 
правильно на них реагувати і 
спрямовувати у потрібному на-
прямку громадську енергію.

Ми вже бачили, як «залізна» 
опозиція організовувала голоду-
вання на захист української мови 
на сходах Українського дому в 
Києві. Витримавши кілька днів, 
ці опозиційні «відчайдухи» спо-
кійно роз’їхалися на літні вака-
ції. Вони й повставати збира-
ються в такому режи  мі? А якщо 
комусь із цих лідерів закортить 
погрітися на Канарах, то можна 
буде кинути людей напризво-
ляще без командирів?

Спочатку варто було б змі-
нити спосіб власного життя, 
переважно екранно-салонний, 
піти нарешті до людей (перед 
тим доб ре подумавши, а з чим 
власне йти, з якими ідеями, за-
кликами і пропозиціями), об’ї-
ха  ти всю Україну, забути про 
власний затишок, зрозуміти, що 
справжня політична боротьба в 

авторитарній країні – це велика 
кількість особистих незручнос-
тей і загроз.

Керівним опозиціонерам тре-
 ба підготувати те, що назива-
ють «тривожною валізкою»: те-
плий одяг, гігієнічні речі, ліки, 
якісь консерви, виделку, ложку, 
бо все це знадобиться в СІЗО чи 
в’язниці. Не хочеться? Страшно? 
Не за тим йшли до Верховної 
Ради? Тоді краще не баламутити 
народ і вести тихе приватне 
життя, бо дуже важко буде і не-
зручно з теплої і затишної зали 
засідань парламенту в модних 
костюмах і вишуканих краватках 
йти на холодно-сирі вулиці до 
абияк одягненого народу кли-
кати його на барикади.

У мусульманській традиції є 
два тлумачення поняття «джи-
хад». Друге – це війна проти во-
рогів ісламу. А перше і найваж-
ливіше – це внутрішні духовні 
зусилля, спрямовані на подо-
лання власних вад. Зовнішня 
перемога опозиційних політич-
них сил неможлива без такої 
внутрішньої перемоги над чис-
ленними хибами української 
опозиції, що вже понад 20 років 
заважають нації і країні стати на 
шлях нормального європейсь-
кого розвитку. Бо опозиція за 
цей час дуже вже призвичаї-
лась лише до вербальної бороть-
 би, що не передбачає жодних 
справж  ніх особистих жертв. 
Справді, це дуже неприємно 
підставляти не чиюсь, а свою 
любу голову під кийки всіляких 
беркутівців. А хі  ба опозиція в 
Білорусі, Росії, а тепер і в Укра-
їні має інший шлях? Власне ка-
жучи, він є. Бути в кишені 
влади, виконуючи роль її «доро-
гої опозиції», як одного разу Ві-
ктор Янукович публічно назвав 
Арсенія Яценюка, в дозволеній 
пропорції критикувати антина-
родний режим, гучно протесту-
вати після кожної антинаціо-
нальної витівки регіоналів, за-
лишаючись безсилими спосте-
рігачами зла, що коїться по-
всюдно.

Однак це гарантований 
шлях до політичної загибелі не 
лише опозиції, а й, що най-
страшніше, країни. Особливих 
надій на демократичний Захід 
також немає, доки в самій Укра-
їні не з’явля ться сили, здатні де-
монструвати зразки відваги і рі-
шучості. Як писав Фрідріх 
Ніцше: «Допомо  жи собі сам – і 

тоді кожен тобі допоможе». Хіба 
чинився би потужний міжна-
родний тиск на Леоніда Кучму, 
якби не революційний Майдан? 
Тому й ниніш  ня парламентська 
опозиція буде змушена або від-
родитися в новій якості, або 
зникнути назавжди з політич-
ного кону.

Арсеній Яценюк обіцяє, що 
опозиція організує народні віча 
в багатьох регіонах України. Це 
вимагає дуже відповідального 
підходу, щоб не дискредитувати 
саму ідею і не стати ще одним за-
собом випускання пари, пере-
творення потужної енергії мас на 
флеш-моб, на карнавальне дій-
ство. Карнавальна доба в україн-
ській політиці завершилася ще 
2004 року. Настає час дорослої 
та небезпечної політики, де на 
карту поставлено все. Чи усві-
домлюють це люди, здатні легко 
кидати фрази про повстання? 
А ресурс легітимності в боротьбі 
остаточно вичерпаний, і шукати 
нових шляхів ефективного про-
тистояння диктатурі можна, 
тіль  ки визнавши той очевидний 
факт, що в Україні немає право-
суддя в цивілізованому сенсі 
цього слова і немає парламента-
ризму, як його розуміє демокра-
тичний світ.

Звісно, не варто кидати Вер-
ховну Раду, проте її значення 
суто пропагандистське, це лише 
трибуна для виголошення опо-
зиційних програм дій. Однак 
про жодну законотворчу роботу 
в нормальному значенні слова 
там не може йтися взагалі, адже 
триєдиним центром законодав-
чої, виконавчої і судової влади 
(причому важко сказати, де за-
вершується одна і починається 
друга) тепер є Адміністрація пре-
зидента. Оскільки режим відчу-
ває геополітичну підтримку Крем-
 ля, котрому готовий здатися на 
прийнятних для себе умовах, то 
можна скільки завгодно зверта-
тися зі скаргами в ООН, ЄС, 
ОБСЄ, НАТО і до новообраного 
Римського понтифіка, це суттєво 
не допоможе. Тим більше, що 
всередині України почувається 
доволі спокійно на тлі апатії та 
млявості суспільства, не кажучи 
вже про мінімальну креативність 
опозиції. Все це додає режимові 
нахабства у ставленні до вимог і 
прохань демократичного світу. 
Лише саме українське суспіль-
ство може себе визволити чи згу-
бити. 
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Пропагандистський тягар

В
ід лідерів як окремо «Батьківщини», так і 
об’єднаної опозиції загалом інколи можна по-
чути про їхнє ставлення до певного непорозу-
міння в стосунках між ними та українським за-

галом. Справді, чому маси дуже пасивно підтриму-
ють опозицію, не довіряють їй, украй критично став-
ляться до її керівництва? Самі опозиційні началь-
ники на будь-яку критику на свою адресу мають за-
вжди одну відповідь: «То все технології влади!» 
Ніхто не заперечує факту використання проти опо-
зиції маніпулятивних технологій нинішнім режи-
мом. Але було б величезним спрощенням списувати 
всі провали, наприклад, «Батьківщини» лише на цю 
обставину. Партійним провідникам і народним де-
путатам треба було б прискіпливіше придивитися до 
власної діяльності, бо в них нерідко права рука не 
знає, що робить ліва. Часто-густо київське керівни-
цтво не контролює периферійних структур, а деякі 
близькі до «Батьківщини» ЗМІ дозволяють собі ви-
ступати з позицій, які важко сумістити з ідеологіч-
ними гаслами згаданої партії.
Ті «медіа-партизани» завдають опозиції реальної 
шкоди, бо дезорієнтують електорат, сіють недовіру і 
підозру щодо її справжньої позиції. Найбільше це 
стосується російськомовної газети «Вечерние вести», 
що відіграла свою помітну роль у провалі Юлії Тимо-
шенко на президентських виборах 2010 року. Немає 
значення, чи причетна ця газета до «Батьківщини» 
формально-юридично, адже де-факто видання, що 
регулярно вміщує оди на честь Тимошенко, постійно 
віддає свої шпальти Яценюкові, Турчинову та іншим 
партійним діячам, у громадській свідомості пов’я-
зується з цією політичною силою. Під час прези-
дентських змагань 2010-го «ВВ» опублікували серію 
статей із відчутно антиукраїнським присмаком. Їх 
було небагато, але цілком достатньо, щоб викликати 
несприйняття в середовищі патріотичних виборців. 
Тож, можливо, са ме цих 
кількох відсотків голосів па-
тріотичного електорату за-
бракло Тимошенко для пе-
ремоги на президентських 
перегонах. У газеті постійно 
з’являються тексти, дещо 
дивні для видання, яке по-
зиціонує себе як демокра-
тичне. Відносно нещодавно 
«ВВ» оспівували на своїх 
шпальтах імперіалістичну війну СРСР в Афга-
ністані, то раптом абсолютно щиро заходилися 
висловлювати жаль, що в Україні немає таких 
сильних політиків, як… диктатор Чечні Рамзан Ка-
диров, якого російські правозахисники звинувачу-
ють у численних порушеннях прав людини.
Чи не є ця ідеологічна «каша» в головах членів ре-
дакції «ВВ» віддзеркаленням подібного хаосу в голо-
вах проводу «Батьківщини»?
Минули ті часи, коли ідеологічна невизначеність 
сприяла здобуттю більшої кількості голосів на ви-
борах. Навчений гірким досвідом, електорат тепер 
вимагає чітких ідеологічних орієнтирів, переко-
навшись, що не «бізнес-проекти» в політиці, а 

лише ідеологічна партія може бути послідовною і 
передбачуваною. Незабаром у цьому доведеться 
переконатися й Віталію Кличкові, який 23 лютого 
привітав зі святом «усіх справжніх чоловіків», а в 
цей самий день депутатка від його політсили Ірина 
Геращенко виступила із законопроектом про десо-
вєтизацію державних свят. Складається враження, 
що опозиціонери такі речі, як ідеологія, світогляд, 
духовні засади, сприймають як щось вторинне і не 
дуже суттєве, головне – мінливі політичні комбіна-
ції. Тому так погано в них із потужними реалістич-
ними програмами, візіями майбутньої України, зі 
стратегією, що цілковито поглинається тактикою. 
Тому не мають вони ефективних аналітичних цен-
трів і діють переважно в режимі реакції на дії полі-
тичних опонентів. Результат – відсутність адекват-
ного розуміння сьогодення й адекватних планів на 
майбутнє. Протягом багатьох років лідери демсил 
демонстрували зневагу до інтелекту, до фаховості в 
політиці, вважаючи, що вони самі є «корифеями 
всіх наук». Демократичні партії, як правило, не ма-
ють потужної аналітичної служби, без якої в сучас-
ному світі серйозну політику робити не можна. 
Між тим на аналітичні центри не можна шкоду-
вати грошей, бо ціна питання набагато більша. На-
слідок – концептуальна безпорадність і хаотичні дії 
замість системної роботи,   ідеологічна не охайність, 
яка знищує довіру між партією і виборцями. 
Останній приклад: «ВВ» дала статтю журналіста 
Костянтина Панфілова про ідею об’єднання фут-
больних чемпіонатів України та Росії. Висловлюю-
чись про політичну провокацію Газ прому, який ки-
нув €1 млрд на ліквідацію українського національ-
ного чемпіонату, Панфілов закликає «зняти ідео-
логічні шори і розглянути ОЧУР (об’єднаний чем-
піонат України і Росії. – Авт.) виключно з 
об’єктивного, а не патріотичного погляду». «Я не 

бачу в цій ідеї імперських 
зазіхань Кремля». Діячі 
«Батьківщини» позиціону-
ють себе як невтомних бор-
ців за національний суве-
ренітет і державну неза-
лежність України проти не-
оімперських планів Владі-
міра Путіна відродити на 
пострадянському терені 
щось на кшталт нового 

СРСР, а журналіст опозиційних «ВВ» уважає 
реальні й очевидні наміри Кремля вигадкою 
«українських буржуазних націоналістів». Ніде 

в Європі до такого національного абсурду не ді-
йшли, чомусь Чехія та Польща того не роблять, у 
єдиній державі Великій Британії англійський і 
шотландський футбольні чемпіонати існують 
окремо. Й лише Україна чомусь повинна у симво-
лічній формі продемонструвати світу формаль-
ність і тимчасовість свого суверенітету. Цікаво, чи 
всі ці Яценюки, Турчинови і Кириленки підтриму-
ють думку «ВВ»? І чи розуміють вони, скільки 
шкоди завдають опозиції такі витівки «вільних» 
журналістів? Вільних, звісно, від України… 

СКЛАДАЄТьСЯ ВРАЖеННЯ, 
що оПоЗиЦіоНеРи 

іДеоЛоГіЮ СПРийМАЮТь 
ЯК щоСь ВТоРиННе, 
ГоЛоВНе – МіНЛиВі 

ПоЛіТичНі КоМБіНАЦії

Автор:  
ігор Лосєв
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Книгарня «Є»
Київ, вул. Лисенка, 3

«Український тиждень» спільно 
з Польським Інститутом у Києві 
запрошують на зустріч у межах 
проекту «Європейський досвід: 
Польща». 
Наш гість – Павел Свєбода,
президент Центру європейської 
стратег� demosEUROPA 

Тема зустрічі: «Майбутнє 
Європи і український 
євроінтеграційний 
контекст»

Павел Свєбода – президент і один із засновників Центру 
європейської стратег� demosEUROPA. 
Випускник Лондонської школи економіки та Лондонського
 університету. Радник президента Республіки Польща 
з питань ЄС у 1996–2000 роках, згодом керівник Управління 
з питань європейської інтеграц� в Канцеляр� президента 
Польщі. 
У 2001–2006 роках очолював департамент ЄС у Міністерстві 
закордонних справ своєї країни, відповідав за питання, 
пов’язані з переговорами про вступ до ЄС, пізніше займався 
інституційними реформами й переговорами щодо нової 
Багаторічної фінансової перспективи ЄС.
Член багатьох міжнародних аналітичних організацій та інс-
титуцій, серед них: Лісабонська рада, Центр європейської 
політики, Рада з міжнародних відносин Ради Європи, 
Балтійський форум розвитку, Група Спінеллі, Nôtre Europe. 
Постійний політичний оглядач Gazety Wyborczej.

Генеральний інформаційний партнер ВХІД ВІЛЬНИЙ

ПОЛЬЩА



Невиконана місія
В Україні транснаціональні корпорації в силу 
багатьох обставин не стали локомотивами 
розвитку економіки. Як це зробити

Т
иждень продо-
вжує серію па-
нельних диску-
сій за участю 

політиків та експертів. 
Цього разу на  тему «Транс-

 національні корпорації в 
Україні: «за» і «проти». 

Нагадаємо, що на попере-
дніх двох була порушена 

проблема олігархічної моделі 
економіки та валютної без-
пеки (див. № 3,  6/2013). 

Ключове питання останньої 
дискусії, у якій взяли участь, зо-
крема, представники великих 
бізнес-асоціацій: що потріб  но 
зробити для того, аби трансна-
ціональні корпорації привно-
сили на українські ринки інно-
вації, розвивали тут виробни-

цтво як для внутрішнього спо-
живання, так і для експорту? 
Адже нині більшість ТНК, які 
працюють в Україні, переважно 
імпортують готову продукцію, 
вивозять сировину і надають 
фінансові та посередницькі по-
слуги, тобто не створюють у 
країні додану вартість. При 
цьому деякі з них ставлять за 
мету монополізувати ті чи інші 
ринки збуту задля отримання 
надприбутків і навіть викорис-
товуються в геополітичних ці-
лях, як-от Газпром Кремлем. 
Звісно, це не сприяє розвитку 
національної економіки. 

«ЗА»
Ярослав Войтко, представник 
Американської торговельної па-

лати, справедливо зазначив, що 
саме великі ТНК забезпечують 
основний приплив прямих іно-
земних інвестицій (ПІІ) в Укра-
їну. Що цілком закономірно, 
адже в них були значно вищі 
шанси захищати свої інтереси в 
умовах непрогнозованої дер-
жавної політики та засилля ве-
ликих українських ФПГ порів-
няно із середнім, не кажучи вже 
про малий, іноземним бізнесом. 
За словами президента Центру 
ринкових реформ Володимира 
Ланового, ТНК у сучасному світі 
знач ною мірою підпорядкову-
ють собі процеси становлення 
економічних структур і право-
вих режимів. А їх прихід до 
будь-якої країни може мати як 
позитивні, так і негативні на-

Володимир Ла-
новий, прези-
дент Центру рин-
кових реформ
ТНК – це імперії, 
утворення, які не 
рахуються з кордо-
нами, значною мі-
рою підпорядкову-
ють  собі процеси 
становлення еконо-

мічних структур та правових режимів у 
світі. Не розуміючи нюансів, годі визначи-
тися, кому з них давати зелене світло в 
Україні, а кому обмежувати доступ.
Навіщо компаніям переходити національні 
кордони? Це пов’язано з експансією на нові 
ринки, яка має збільшити оборот і прибутки 
за рахунок дешевших ресурсів виробництва 
(робочої сили, сировини) або з доступом до 
ринків збуту, а також прагненням диверси-
фікації ризиків за рахунок послаблення за-
лежності від кон’юнктури в певній окремій 
країні. Важливу роль відіграє поліпшення 
прибутковості капіталу та фінансового ре-
зультату діяльності. Зокрема, йдеться про 
можливість виводити капітал із країн, де ви-
робництво ТНК втрачає рентабельність або 
конкурентоспроможність, наприклад, через 
високу вартість робочої сили, податкове на-
вантаження тощо, до держав, де умови для 

відповідного виду бізнесу на цей момент 
сприятливіші.
Але інноваційна складова ТНК переважно 
залишається в країнах походження компа-
ній. Зазвичай найкращі продукти виробля-
ють для своєї батьківщини. Науково-
технічні розробки, моделі передають спо-
чатку до країн із високою конкуренцією та 
вимогами до якості товарів, а потім уже до 
менш розвинених, де на відповідний про-
дукт може збе-
рігатися трива-
лий попит. 
А чи прихід в 
Україну інозем-
них ТНК важли-
вий навіть за та-
ких поглядів, 
що тут дешева 
робоча сила, а 
тому вигідно 
збирати, напри-
клад, авто? По-
перше, навіть у такій формі, він зні-
має гостроту валютного дефіциту, 
пов’язаного з імпортом, адже в будь-
якому випадку означає перенесення в 
Україну бодай частини виробництва, про-
дукцію котрого досі імпортували. По-
друге, такі ТНК теж дають робочі місця на-
шим громадянам, а для нас дуже важли-

вим є прихід трудомістких потужностей, 
де використовують переважно фізичну, а 
не машинну працю. По-третє, прихід ТНК 
сприяє підвищенню культури ведення біз-
несу, бо приносить на український ринок 
певні світові стандарти. Тому прихід 
транснаціональних корпорацій навіть за 
їхнього погляду на нас як на країну не 
дуже розвинену на цьомц етапі є позитив-
ним фактором.

Але є у світі ще один 
тип ТНК, які не пере-
ймаються просуван-
ням своїх товарів на 
ті чи ті ринки, праг-
нучи прибутків за ра-
хунок ренти, монопо-
лістичних переваг у 
певних країнах і на-
віть використовуючи 
бюджетні фонди 
своїх держав для екс-
пансії. Насамперед 

це нафтогазові корпорації. Таким 
гравцям важливий доступ до сировин-
них ресурсів, транспортних систем 

країни. Яскравим прикладом такої компа-
нії є Газ пром, який працює на захоплення 
мереж постачання газу. Яким чином відбу-
вається експансія нафтових російських 
компаній – ТНК, ЛУКОЙЛу – на український 

еКСПеРТиЗА

ДЛЯ НиНіШНіХ 
оЛіГАРХіВ СМеРТі 

ПоДіБНо ДоПУСТиТи 
НА ВіТчиЗНЯНий РиНоК 

ТНК З ВиСоКоЮ 
КоНКУРеНТо-

СПРоМоЖНіСТЮ
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слідки залежно від низки чин-
ників. 

Усі експерти говорять про 
очевидні переваги для України 
від розширення присутності 
ТНК. Зокрема, на думку Воло-
димира Ланового, їхній масо-
вий прихід навіть із поглядом 
на Україну як не дуже розви-
нену країну з дешевою робочою 
силою все ж був би позитив-
ним на цьому етапі. По-перше, 
сприяв би підвищенню куль-
тури ведення бізнесу, оскільки 
привносив би на український 
ринок певні світові стандарти. 
По-друге, трудомісткі виробни-
цтва могли б створити чимало 
нових робочих місць. А реальне 
(включно з прихованим) безро-
біття, як уже писав Тиждень 
(№ 14/2011, № 33/2012), є 
проблемою щонайменше для 
7–8 млн українців. По-третє, 
ТНК перенесли б в Україну бо-
дай частину виробництва това-
рів, які зараз повністю імпорту-
ються, а відтак зменшився б де-
фіцит платіжного балансу та 
державного бюджету. 

Наразі присутність ТНК в 
Україні уже забезпечує значний 
соціально-економічний ефект, 
хоча він, безперечно, далекий 

від можливого. Зокрема, Ярос-
лав Войтко зауважує, що лише 
компанії – члени Американської 
торговельної палати забезпе-
чили близько 80% ПІІ та ство-
рили в країні понад 1 млн робо-
чих місць. Для порівняння варто 
сказати, що всіх штатних 
працівників в Україні, за 
останніми даними, налі-
чується лише 10 млн, 
причому знач на частина 
з них зайняті в різнома-
нітних бюджетних 
організаціях, тоб-
 то утримуються 

коштом платників податків. А за 
інформацією представника Єв-
ропейської Бізнес Асоціації Світ-
лани Михайловської, з 20 най-
більших платників податків в 
Україні 11 – це іноземні ТНК. 
Першість з-поміж них належить 
компанії ArcelorMittal, попри те 
що за обсягом виробництва 
вона поступається металургій-
ному холдингу українського олі-
гарха Ріната Ахметова. Водночас 
саме з ТНК пані Михайловська 
пов’я  зує бурхливий розвиток ви-
робництва програмного забезпе-
чення на експорт. 

Старший економіст 
МЦПД Ільдар Газізул-
лін звертає увагу на 
те, що ТНК, які пра-
цюють в Україні, ма-
ють потужні кузні ка-

дрів і характерну корпора-
тивну культуру, їм притаманне 
ефективне використання робо-
чої сили: високі вимоги до пра-
цівників, насичений графік ро-
боти, а отже, відсутність «за-
йвих» працівників. При цьому 
ТНК вкладають у розвиток 
людського потенціалу – нав-
чання працівників коштом ком-
панії та виплати переважно «бі-
лої» зарплати – сприяють 

ринок? Спершу вони захоплюють ме-
режі роздрібного продажу палива, по-
тім постачають до них продукт невисо-
кої якості, переважно з РФ. А в Україні 
купують НПЗ лише для того, щоб вони 
не вироб ляли альтернативного росій-
ському пального. Схожу стратегію реалі-
зовував у нас і російський алюмінієвий 
гігант РУСАЛ, який купив Запорізький 
алюмінієвий завод просто для того, щоб 
усунути з ринку вітчизняного конку-
рента. Тобто такі компанії приходять до 
країни, щоб збільшити ввезення до неї 
своїх товарів.
Країни третього світу від розвинених від-
різняє нездатність повністю забрати 
ренту в того, хто користується їхніми при-
родними ресурсами. Дохід акумулють 
чужі ТНК, а вони самі залишаються бід-
ними й відсталими. Як чинити, щоб залу-
чати продуктивний іноземний капітал, 
розвивати виробництво, створювати ро-
бочі місця й водночас обмежувати при-
хід компаній, які хочуть мінімально пла-
тити за користування надрами тій чи тій 
країні, а відтак отримувати надприбутки? 
Для цього потрібно, щоб держава існу-
вала насправді, а не лише формально, 
як у нас останнім часом. Прямий продаж 
підприємств, які вже є, – це не правиль-
ний шлях, потрібно змушувати ТНК ство-

рювати нові виробництва. 
Нам потрібні не третьо-
сортні потужності цих кор-
порацій. Але якщо ми не за-
йматимемось освітою, нау-
кою, відновленням нашого 
трудового потенціалу, то до 
нас ніколи не прийдуть ТНК 
з найкращими технологі-
ями, моделями бізнесу, ме-
неджментом. Ключовим є 
питання свободи підприємництва, якої в 
нас бракує. Саме тому до нас не йдуть ті, 
хто приносив би нові технології, розши-
рював і створював виробництва тих чи 
тих товарів. За олігархічного капіталізму 
й олігархоекономіки не може бути нор-
мальних ТНК в країні. Адже олігархи, 
контролюючи владу, просто не впуска-
ють сильних конкурентів. Прикметно, 
що практично всі ТНК, які зараз працю-
ють в Україні, зайшли сюди до режиму 
Януковича. Для нинішніх олігархів 
смерті подібно допустити на вітчизня-
ний ринок ТНК з високою конкуренто-
спроможністю, які в основі своїй є під-
приємницькими. Адже тоді олігархи, 
які, по суті, проти свободи конкуренції, 
а натомість за монополізацію ринків та 
вивіз капіталів із України, будуть витіс-
нені з неї в природний спосіб.

еКСПеРТиЗА

Свен Генніґер, член правління  
Німецького економічного  
клубу в Україні
Зрозуміло, що дуже багато ТНК заці-
кавлені в тому, аби прийти на ринок 
України, як держави із 45 млн жителів, 
а отже, й потенційних покупців. Не 
будьмо наївні: вибір країни для діяль-
ності з боку транснаціональних корпо-
рацій пояснюється прагненням аж ніяк 
не забезпечити якісними товарами та 

послугами місцевих громадян, а отримати при-
бутки. Але питання полягає в тому, хто кого більше 
потребує – ТНК України чи Україна ТНК? Глобальні 
корпорації вже є в Росії та Польщі, значною мірою 
в Грузії, але їх досі майже немає в Україні. Але, ви-
ходячи з моїх розмов із представниками інозем-
них компаній, наприклад німецьких та австрій-
ських, скажу таке: щойно змінять правила гри на 
ринку України у правильному напрямку, як усі ці 
корпорації будуть тут. І особисто я вважаю їх тут 
необхідними. Вони на краще змінять місцеву 
бізнес-культуру та підприємницьку атмосферу, 
адже їхній вихід на той чи той ринок супроводжує 
довгострокова стратегія. Дуже важливо, що вони 
грають за правилами. Не хочу говорити за всіх, 
але зазвичай вони сплачують податки цілком. 
Ключове питання полягає в тому, що потрібно 
створити відповідну законодавчу базу, причому  
не просто поухвалювати закони, а й гарантувати 
 їх дотримання.
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ільдар Газізуллін,  
старший економіст МЦПД
Вітчизняна економіка не 
уникне впливу ТНК, але уряд 
може регулювати рівень їхньої 
присутності. В Україні працює 
багато глобальних і регіональ-
них транснаціональних корпо-
рацій, як-от KPMG, Cersanit, 
Сiklum, GfK, але роль ТНК в еко-
номіці України не треба пере-
більшувати. Їхня діяльність спрямована пере-
важно на внутрішній ринок (продаж імпор-
тованої продукції або виробництво пере-
важно для цього ринку). Відносно мало ком-
паній зайшли для того, щоб виробляти то-
вари на експорт. Сусідні країни мають 
приваб ливіші умови виробництва завдяки 
кращому бізнес-кліматові. Недосконале ді-
лове середовище призводить, з одного боку, 
до низької конкурентоспроможності вітчиз-
няного бізнесу, а з другого – багато ТНК не 
ризикують переносити виробничі потужності 
в Україну.
Хоча їхня присутність має для країни чимало 
переваг. ТНК імпортують ефективні техноло-
гії виробництва (що забезпечує отримання 
якісних і недорогих споживчих товарів та по-
слуг, вироблених усередині країни за сучас-
ними стандартами), культуру споживання то-
варів та послуг.

Для запобігання негативним впли-
вам цих корпорацій потрібні 
сильні державні інститути. Адже го-
ловний мотив кожної з них, як і всі-
лякого іншого бізнесу, – все-таки 
отримати максимальний прибуток. 
Якщо продаж не нової або застарі-
лої продукції на певних ринках да-
ватиме їм змогу заробити більше, 
то вони ним не погребують. Якщо 
прихід у країну, де низька вартість 

робочої сили або слабке природоохоронне 
законодавство дає змогу заробити більше, то 
транснаціональні корпорації скористаються і 
з цього.
Законодавство України щодо захисту праців-
ників та довкілля на практиці може бути діє-
вим, хоча й потребує удосконалення. Водно-
час державні інститути порівняно слабкі, що 
означає можливість суттєвого впливу на уряд 
із боку великих компаній. Якщо держава 
слабка, ТНК (як і будь-який інший великий 
бізнес) може добитися таких умов діяльності 
для себе, які шкодитимуть суспільству зага-
лом.
Чи є ТНК альтернативою вітчизняним 
фінансово-промисловим групам? 
ArcelorMittal, що контролює один із найбіль-
ших металургійних комбінатів України, за-
провадив порівняно високі стандарти щодо 
трудових відносин та охорони довкілля, що 

почали поширюватися на інші підприємства 
галузі. Проте порушити домінування кількох 
вітчизняних ФПГ в секторі (й країні) не вда-
лось, а українська металургія практично не 
оновилася. Microsoft (разом з урядом США) 
– серед найбільших лобістів захисту міжна-
родних інтелектуальних прав власності в 
Україні. Зменшення масштабів інтелектуаль-
ного піратства може мати позитивні наслідки 
для розвитку й вітчизняного бізнесу (ІТ, сек-
тору розваг тощо). Конкуренція дає змогу ма-
лим та середнім підприємствам міцнішати і 
ставати компаніями національного та надна-
ціонального масштабу.
Як впливають ТНК на законодавство країни й 
чи може держава використовувати міжна-
родне право для контролю над ними? Із при-
ходом таких великих компаній, як Shell та 
Chevron, у стратегічний енергетичний сектор 
Україна має забезпечити запобіжники за-
хисту власних інтересів. Запровадження єв-
ропейських директив щодо захисту довкілля 
(наприклад, проведення екологічної експер-
тизи) та правил гри на енергетичних ринках 
(Третій енергетичний пакет) дає змогу це 
зробити. У майбутньому Київ, можливо, мав 
би передати частину функцій антимонополь-
ного нагляду на наднаціональний (європей-
ський рівень). Коли повноцінна конкуренція 
неможлива, ефективні державні інститути 
(антимонопольні, з фінансового нагляду, у 

еКСПеРТиЗА

кар’єрному зростанню справді 
найкращих (а не за хабар, як у 
випадку з багатьма українсь-
кими підприємствами, особли-
 во державними). Навіть попри 
те, що, як каже Ярослав Войтко, 
наразі українську владу не ціка-
вить проблема корпоративної 
соціальної відповідальності біз-
несу і для цього немає як належ-
них стимулів, так і вимог.

НеРоЗКРиТий ПоТеНЦіАЛ
Водночас ТНК в Україні все ще 
не відіграють тієї позитивної 
ролі, яку могли б. «Питання в 
тому, хто у кому має більшу по-
требу: ТНК в Україні чи Україна 
в ТНК? Глобальні корпорації 
уже є в Росії та Польщі, значною 
мірою в Грузії, але їх досі фак-
тично немає в Україні», – кон-
статує Свен Генніґер, член прав-
ління Німецького економічного 
клубу в Україні. Світлана Ми-
хайловська ілюструє цю тезу 
тим фактом, що в Україні при-
сутні менше ніж 1% усіх світових 
ТНК, це сотні компаній, тоді як 
у сусідніх країнах і навіть ма-
ленькій Молдові їх тисячі. 

Ільдар Газізуллін відзначає, 
що діяльність ТНК, що працюють 
в Україні, спрямована переважно 

на внутрішній ринок: продаж ім-
портованої продукції або вироб-
ництво (значно рід  ше. – Ред.) 
переважно для україн-
ського ринку. Водночас 
дуже мало компаній за-
йшли для того, щоб ви-
робляти продукцію на 
експорт. Причина в 
тому, пояснює Володи-
мир Лановий, що в очах 
ТНК ми третьосортна кра-
їна, невибаглива до якості про-
дукції та з низьким споживчим 
попитом. При цьому він критич-
ний щодо продажу наявних під-
приємств транснаціональним 
корпораціям, оскільки він це 
спри  яє появі нових вироб-
ництв, а отже, має обмежений 
ефект для розвитку економіки 
країни. Тому, на його думку, 
слід робити все, щоб підштов-
хнути ТНК до створення но-
вих виробничих потужностей 
в Україні. 

Водночас Володимир Ла-
новий переконаний, що в 
«залученні продуктивного 
іноземного капіталу ключо-
вим є питання свободи під-
приємництва, якого ми 
не маємо. Саме тому до 
нас не хочуть іти ТНК, 

які б привносили нові техноло-
гії, розширювали і створювали 

виробництва тих чи інших това-
рів». Ільдар Газізуллін звертає 

увагу на те, що сусідні країни 
часто мають значно прива-
бливіші умови виробни-
цтва завдяки кращому ді-
ловому середовищу. Це 
призводить до того, що 
багато ТНК не схильні 
переносити свої потуж-

ності в Україну. Так вва-
жає і Світлана Михайлов-

ська, зауважуючи, що більшість 
зареєстрованих в Україні транс-
національних корпорацій – це 
компанії з досить швидким обі-
гом капіталу, «тому що дуже ри-
зикована країна». Хоча в нас і не 
найвищі податки в Європі, але, 
за її словами, корупційна скла-
дова, яка теж фінансовим тяга-
рем лягає на плечі підприємств, 
часто є непосильною для них.

ТНК vS оЛіГАРХи
Не такі суголосні погляди екс-
пертів щодо наявного й потенцій-
ного впливу ТНК на олігархічну 
модель української економіки. 
Свен Генніґер переконаний, що 
транснаціональні корпорації на 
краще змінять тут бізнес-
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сфері захисту довкілля) стають потужною 
альтернативою в забезпеченні національних 
інтересів. Участь у міжнародних угодах дає 
змогу маленьким країнам посилювати вплив 
національної регуляторної політики.

Михайло Гончар, 
директор енерге-
тичних програм 
аналітичного цен-
тру «Номос»
Ми зараз уже відчу-
ваємо, що запла-
тили ціну за нашу 
«багатовектор-
ність». Адже, не зо-
середившись свого 

часу на імплементації європейського законо-
давства та обмежившись загальними декла-
раціями, тепер матимемо більше проблем, 
бо серйозні ТНК, прийшовши сюди, 
безпереч но, обернуть двозначності собі на 
вигоду, незалежно від того, в якій сфері пра-
цюють. Адже бізнес є цинічним і прагматич-
ним: головне отримати максимальний при-
буток, і якщо це можна зробити в недостат-
ньо прозорий спосіб, формально не порушу-
ючи законодавства, то він із цього користати-
меться. Тому прихід в Україну великих компа-
ній має послужити стимулом для форсованої 
євроінтеграції. Але нам потрібна для цього 

влада, свідома своєї державницької місії і не 
потрібен корумпований чиновницький апа-
рат, який звик робити свої статки десь під сто-
лом у непрозорий спосіб. У цьому контексті 
дуже добре мати громадське обговорення й 
парламентські слухання, щоб ставити в певні 
межі експансію ТНК в Україні. І не потрібно 
винаходити велосипед, а досить імплементу-
вати європейське законодавство, бо для бага-
тьох корпорацій, зокрема для Shell, воно є 
зрозумілим, адже це компанії європейські 
або ті, що вже активно діють у Європі.
Очікувати піратської поведінки з боку багатьох 
ТНК зайве, бо ж вони таки звикли працювати 
в певному правовому полі. Важливе значення 
матиме сталість правил гри. Але це коли мова 
про типові англосаксонські ТНК західного 
типу, де домінує приватний капітал. Утім, є і 
китайський приклад, «нових семи сестер» – 
потужних ТНК, в основі яких лежить держав-
ний капітал або які фінансуються держбан-
ками, – «Газпром», «Роснефть», Китайська 
національна нафтова компанія, бразильська 
Petrоbras та ін. Це зовсім інший тип ТНК, з 
якими слід бути дуже обережними.
Що таке олігархічний бізнес, ми відчули на 
власній шкурі в останні років 13. Олігархоно-
міка – це паразитарний капіталізм. Він не 
продуктивний і наживається на активах, що 
мають залишковий технічний ресурс. Тому 
він об’єктивно програє ТНК.

Ярослав Войтко, 
директор депар-
таменту стратегіч-
ного розвитку 
Американської 
торговельної па-
лати
За нинішньої 
політико-
економічної ситуації 
та й узагалі за неза-

лежності України приплив прямих закордон-
них інвестицій відбувався переважно за ра-
хунок великих іноземних компаній, ТНК. 
Адже саме вони в умовах нестабільного за-
конодавства й частих змін у регуляторному 
середовищі здатні витримувати конкуренцію 
з місцевим великим бізнесом. Однак маємо 
низку випадків, коли й великі компанії змі-
нюють свою думку про Україну й виходять 
звідси, адже їм потрібно звітувати перед сво-
їми акціонерами, що замість прибутків (а 
саме це є метою діяльності будь-якого біз-
несу) тут вони зазнають збитків і не бачать 
перспектив для подальшої роботи. 
Яким чином організувати роботу ТНК так, 
щоб вони давали користь Україні? Адже їхня 
присутність може мати більше позитивних, 
аніж негативних наслідків. Наявність у дер-
жаві світових брендів є індикатором того, що 
з нею можна вести бізнес. 
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культуру та підприємницьку ат-
мосферу, бо мають довгострокову 
стратегію, грають за правилами й 
повною мірою платять податки. 
Світлана Михайловська також за-
значає, що ТНК – це потужний 
виклик для вітчизняного (насам-
перед олігархічного. – Ред.) біз-
несу, оскільки поглиблюють кон-
куренцію і сприяють підви-
щенню низки стандартів. Як при-
клад вона наводить лобіювання 
ТНК, що входять до паливно-
енергетичного комітету ЄБА, під-
вищення стандартів якості паль-
ного на законодавчому рівні до 
«Євро-4», «Євро-5», це зустрічає 
шалений опір із боку українських 
домінантів на ринку, котрі не хо-
чуть або ж не встигають адапту-
вати власне виробництво до ви-
соких критеріїв. І навіть пред-
ставник ВО «Свобода» Юрій Лев-
ченко, який під час дискусії най-
критичніше висловлювався щодо 
ТНК як таких, що готові за будь-
яку ціну максимізувати свої при-
бутки на шкоду країні перебу-
вання, також визнає, що порів-
няно з нинішніми олігархічними 
конгломератами в різних галузях 
транснаціональні корпорації, ко-
трі працюють в України, все ж 
мають очевидні переваги.

Суттєво розбіжними є думки 
експертів із приводу можливості 
заходу нових ТНК в Україну за 
нинішньої влади та їхньої здат-
ності змінити олігархічну при-
роду вітчизняної економіки. Зо-
крема, директор енергетичних 
програм центру «Номос» Ми-
хайло Гончар погоджується, що 
в поєдинку із транснаціональ-
ним капіталом український олі-
гархат приречений на поразку. 
Однак, на його думку, це не озна-
чає, що із приходом ТНК авто-
матично зникнуть, не витри-
мавши конкуренції, олігархічні 
структури – вони адаптувати-
муться до нових умов, аби ви-
жити. Показовим є приклад, 
який наводить Ільдар Газізул-
лін: ArcelorMittal приніс в укра-
їнський металургійний комп-
лекс порівняно високі стандарти 
ведення бізнесу, проте пору-
шити домінування кількох ві-
тчизняних ФПГ в секторі йому 
все одно не вдалося.

Через очевидні конкурентні 
загрози для свого бізнесу впли-
вові олігархи намагаються 
будь-що протидіяти приходові 
ТНК в більшість сфер україн-
ської економіки або принаймні 
обмежити його. Володимир Ла-

новий узагалі вважає, що в кра-
їні з олігархічним капіталізмом 
та олігархоекономікою не може 
бути нормальних ТНК. Адже олі-
гархи просто не впускають ні-
кого, не дають ліцензій тощо. А 
ті підприємства, які є, зайшли 
сюди до режиму Януковича. 
Ярослав Войтко оцінює ситуацію 
як своєрідний «економічний на-
ціоналізм» (швидше «сімейний 
ізоляціонізм». – Ред.), який 
проявляється в обмеженні до-

ступу до українського ринку не 
лише західних, а вже навіть і ро-
сійських компаній.

Однак Юрій Левченко уточ-
нює, що нинішній олігархічний 
режим усе ж пускатиме в Україну 
ТНК, але лише ті, з якими можна 
домовитися про відкат за вхо-
дження, а по-друге, які не зава-
жатимуть бізнесу олігархів. А 
спектр таких сфер, де ТНК не 
створюють йому проблем, в Укра-

НиНіШНій РеЖиМ 
ПУСКАТиМе В УКРАїНУ 
ЛиШе Ті ТНК, ЯКі Не 
ЗАВАЖАТиМУТь БіЗНеСУ 
оЛіГАРХіВ
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Одним із можливих інструментів залучення 
великого бізнесу до здійснення загально-
державних програм міг би стати механізм 
державно-приватного партнерства. Про це 
зараз багато говорять, свого часу для цього 
було навіть сформовано мінімальну законо-
давчу базу. В Американській торговельній 
палаті ми створюємо нині експертний 
центр, метою якого буде виявлення, запо-
чаткування й супровід проектів, що мають 
важливе соціально-економічне значення. 
Створення такого осередку потрібне з 
огляду на відсутність підзаконних актів для 
запуску механізму державно-приватного 
партнерства. Є й інші речі, які можна запро-
вадити в Україні, аби належно відрегулю-
вати діяльність ТНК. Зараз ми активно обго-
ворюємо з новоствореним Міністерством 
доходів і зборів концепцію запровадження 
трансфертного ціноутворення. Але річ у 
тому, що законодавство можна вдоскона-
лювати до безмежжя, а в нас основна про-
блема – недостатнє втілення законів у 
життя.
Україні слід найближчим часом зробити ци-
вілізаційний вибір. Вважаю, він єдиний: єв-
ропейська інтеграція та укладення Угоди про 
асоціацію з ЄС уже в цьому році. Це дасть 
змогу на рівних і цивілізованих умовах пра-
цювати з ТНК, що так чи так приходитимуть 
до країни.

Світлана Михай-
ловська, керівник 
департаменту 
представництва 
компаній – членів 
Європейської Біз-
нес Асоціації
ТНК – потужний ви-
клик для вітчизня-
ного бізнесу, адже 
це висока конкурен-

ція. У Європейської Бізнес Асоціації є 
паливно-енергетичний комітет, члени якого 
дуже давно лобіюють підвищення стандартів 
якості пального на українському ринку до 
максимального рівня: «Євро-4», «Євро-5». 
Але через опір місцевих лобістів, які все ще 
не модернізували своїх виробничих потуж-
ностей, цього й досі не відбулося.
Із 20 найбільших платників податків в Україні 
11 – це транснаціональні корпорації. Очолює 
список ArcelorMittal. Працюють у нас і висо-
котехнологічні ТНК, ІТ-компанії, що створю-
ють тут виробництво і продукують програмне 
забезпечення, яке потім експортують. Але в 
Україні присутній менш ніж 1% усіх світових 
ТНК. Це сотні компаній, тоді як у сусідніх краї-
нах, навіть у маленькій Молдові, їх тисячі. 
Більшість зареєстрованих в Україні компаній 
мають досить швидкий обіг капіталу. Чому? 
Бо країна дуже ризикована. Дуже непрозора 

й непередбачувана система, високий рівень 
корупції – ось причини, якими наші члени-
імпортери пояснювали мені, чому не хочуть 
створювати тут виробництво продукції, анало-
гічної до імпортованої ними. Адже в нас не 
найвищі податки – в Європі є значно більші. 
Але корупційна складова, яка теж фінансо-
вим тягарем лягає на плечі підприємств, часто 
непосильна навіть для великих іноземних 
компаній. Потрібно збільшити прозорість і чіт-
кість умов ведення бізнесу в Україні. Це саме 
те, що дасть змогу привести в Україну іноземні 
високотехнологічні компанії з довгостроко-
вими інвестиціями в інтересах країни.

Юрій Левченко, 
керівник аналі-
тичної служби  
Во «Свобода»
Звісно, будь-який 
бізнес прагне біль-
ших прибутків, але 
ж «більші» означає 
готовність заплю-
щити задля них очі 
на будь-які інші мо-

менти, як-от соціальні, екологічні. Я вважаю, 
чимало ТНК справді готові закрити очі на 
будь-що, окрім максимізації прибутку, на від-
міну від відповідального національного біз-
несу. Розумію, що в сучасних українських 
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їні доволі великий: чимало рин-
ків залежні від імпорту. 

Водночас, Юрій Левченко пе-
реконаний, що прихід ТНК за ни-
нішньої влади лише сприятиме 
консервації статус-кво. Вони під-
лаштовуватимуться під наявну 
систему, співпрацюватимуть із 
ФПГ. Водночас трансна ціо-
нальні корпорації не створюють 
реальної конкуренції олігархам, 
оскіль   ки розуміють, що в такому 
разі їх миттю звідси витіснять. 
Тож різниця між ними й україн-
ськими олігархічними ФПГ роз-
мивається. Зокрема, той факт, що 
«Надра Юзівська», з якою Shell 
створить СП для розробки нетра-
диційного газу в Україні (див. 
стор. 28) містить у своєму 
складі маловідому компанію 
«СПК-Геосервіс», (яку пов’язують 
із інтересами «Сім’ї»), на думку 
Юрія Левченка, підтверджує, що 
в Україні згадана ТНК вбачає 
таку собі африканську економіку, 
де «є вождь, якому можна пода-
рувати намисто й дістати безпе-
решкодний доступ до природних 
ресурсів країни».

НеБеЗПечНі ТНК
Головний мотив будь-якої ТНК, 
як і будь-якого бізнесу, – це все 

ж таки отримати максимальний 
прибуток, тому це треба сприй-
мати як даність, – переконаний 
Ільдар Газізуллін. І якщо при-
хід у країну, де низька вар-
тість робочої сили або слаб-
 ке природоохоронне законо-
давство дає змогу заробити 
більше, то транснаціональ-
 ні корпорації з цього обо -
в’язково скористаються. За 
його словами, законодав-
ство України щодо захис-
 ту, наприклад, працівни-
ків та довкілля може бути 
дієвим, хоча й потребує 
удосконалення. Проте дер-
жавні інститути є порів-
няно слабкими, що озна-
чає можливість суттє-
вого впливу на уряд із 
боку великих компаній. А 
якщо держава не є силь-
ною, ТНК (як і будь-який 
інший великий бізнес) 
може домогтися таких 
умов діяльності для 
себе, що будуть на 
шкоду суспільству за-
галом. «Немає таких 
людей у керівництві дер-
жави, які були б готові не 
лише створювати відпо-
відні правила гри, а й, що 

найголовніше, їх виконувати», 
– зазначає Юрій Левченко. Пе-

ред тим як «відчиняти двері» 
для ТНК, він пропонує спо-

чатку створити відповідні 
правила, за яких вони б 
були змушені виконувати 
свої соціальні й подат-
кові зо  бо   в’язання, а для 
цього, своєю чергою, по-
трібне якісне оновлення 
влади.

Важливу роль у контек-
сті приходу ТНК також ма-
ють відіграти євроінтегра-
ція та імплементація в 

Україні європейського зако-
нодавства. Це, на думку деко-

трих учасників дискусії, може 
зняти багато проблем. Зо-
крема, Михайло Гончар за-
значає, що ми відчуваємо 
нині, яку ціну заплатили за 
свою «багатовекторність», 
бо двозначності в законо-
давстві ТНК використову-
ють для своєї вигоди не-
залежно від того, в якій 
сфері вони працюють. 
Прихід великих компа-

ній, на його думку, має по-
служити стимулом для форсова-
ної євроінтеграції. Він вважає 
зай вим винаходити велосипед, а 
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умовах про це говорити складно, бо наш 
умовно «національний» бізнес також навряд 
чи є національним (різноманітні там ахме-
тови, фірташі та ін.). Однак якщо ми зверне-
мося до прикладу розвинутих економік, ска-
жімо, західноєвропейських, то національний 
бізнес усе-таки відповідальніший, аніж ТНК. 
Тому якщо цим корпораціям дати змогу ді-
яти в такому полі, коли не буде жодних стри-
муючих факторів, то вони нехтуватимуть 
екологічною безпекою, 
інтересами україн-
ського суспільства за-
ради максимальних 
прибутків. І тут дуже по-
казовим є приклад 
того, як Shell нині захо-
дить в Україну. Роз-
робка сланцевого газу 
– це, безперечно, дуже 
важливо для України, і 
його потрібно розробляти. Але є запи-
тання: що це за 10% утаємниченої 
української компанії «СПК-Геосервіс» в 
угоді з Shell про видобуток сланцевого газу 
на території України? Якби Shell підписувала 
угоду, скажімо, у Великій Британії чи Норве-
гії, чи фігурувала б у ній така фірма? А той 
факт, що вона присутня в українсько-
шеллівському договорі про розподіл продук-
ції, може означати, що в Україні згадана ТНК 

вбачає таку собі африканську економіку, де є 
вождь, якому можна подарувати намисто й 
дістати безперешкодний доступ до природ-
них ресурсів країни.
Тому ТНК – це позитив, коли влада й дер-
жава примушують їх діяти в чітких межах 
правил гри, не лише у власних інтересах, а й 
в інтересах країни, де вони працюють. Та, на 
жаль, об’єктивна реальність полягає в тому, 
що сьогодні в Україні немає таких людей у 

керівництві, які були б 
готові не лише створю-
вати відповідні правила, 
а й, що найголовніше, їх 
виконувати. Адже в нас є 
дуже багато добрих за-
конів, які просто не ви-
конуються, бо суд може 
ухвалити рішення, абсо-
лютно їм не відповідне. 
Або ТНК дасть чиновнику 

кілька мільйонів доларів, і він закриє очі 
на повне невиконання тих чи тих еколо-
гічних норм. І не тільки екологічних. Ві-

зьмімо той-таки ArcelorMittal. Порівняно з 
нашими олігархічними металургійними хол-
дингами це, безперечно, позитивний при-
клад. Однак навіть ArcelorMittal не виконує 
взятих на себе під час купівлі «Криворіж-
сталі» зобов’язань щодо збереження певної 
кількості працівників.

Нам, безперечно, потрібно заохочувати при-
хід ТНК в Україну, принесення ними передо-
вих технологій, капіталу тощо, та перш ніж 
відчиняти двері, потрібно спочатку створити 
відповідні правила гри, які змушували б іно-
земні компанії виконувати свої інвестиційні 
обов’язки. Водночас ТНК слід не тільки зму-
шувати, а й заохочувати, наприклад, подат-
ковими стимулами, щоб вони створювали в 
Україні ті ланки виробничого ланцюга, які є 
найбільш науково місткими й дають най-
вищу додану вартість. 
ТНК заходитимуть в Україну навіть із ниніш-
нім олігархічним режимом, якщо вони, по-
перше, з ним домовляться, а по-друге, якщо 
не заважатимуть йому й олігархам швидко 
нарощувати капітали. І спектр таких сфер, де 
вони їм не особливо стають на заваді, де ми 
імпортуємо значну частину товарів, у країні 
доволі великий.
Якщо ТНК допущено за теперішньої влади й 
нинішніх правил гри, то, на мою думку, вони 
лише сприяють консервації статус-кво. Адже 
підлаштовуються під діючу систему, співпра-
цюють із діючими українськими фінансово-
промисловими групами. Водночас вони зо-
всім не створюють реальної конкуренції олі-
гархам, бо розуміють, що як тільки це 
зроб лять, то їх відразу звідси виженуть. Від-
так різниця між ними й нашими олігархіч-
ними ФПГ розмивається.

еКСПеРТиЗА

ТНК – Це ПоЗиТиВ, 
КоЛи ДеРЖАВА 
ПРиМУШУЄ їХ 
ДіЯТи В чіТКиХ 

МеЖАХ ПРАВиЛ 
ГРи

імплементувати європейське за-
конодавство, бо для багатьох 
ТНК, зокрема Shell, воно є зрозу-
мілим, адже це компанії, які ак-
тивно працюють у Європі. Ільдар 
Газізуллін, своєю чергою, відзна-
чає, що необхідно не лише засто-
сувати європейські директиви 
щодо захисту довкілля (напри-
клад, проведення екологічної 
експертизи) та правил гри на 
енергетичних ринках (Третій 
енергетичний пакет), а й у май-
бутньому передати частину функ-
цій антимонопольного нагляду 
на європейський рівень.

Важливий аспект – обме-
ження в допуску на внутрішній 
ринок державних корпорацій ав-
торитарних, технологічно відста-
лих країн, як-от Китаю чи Росії, 
які, на відміну від ТНК підприєм-
ницького типу, заснованих біз-
несменами-інноваторами, несуть 
переважно загрози. Володимир 
Лановий, зокрема, звертає увагу 
на ризики, які походять від кор-
порацій, що прагнуть отримання 
прибутків за рахунок ренти, мо-
нополістичних переваг. В енерге-
тичній сфері яскравими прикла-
дами таких ТНК є російські на-
фтові компанії та «Газпром». 
Останній не приховує свого праг-

панії, як-от гігант РУСАЛ, який 
купив Запорізький алюмінієвий 
завод просто для того, щоб при-
брати з ринку українського кон-
курента. Михайло Гончар звер-
тає увагу на те, що державі в 
енергетичному секторі варто 
остерігатися ТНК на кшталт «но-
вих семи сестер» – потужних кор-
порацій, в основі яких лежить 
державний капітал або які фінан-
суються держбанками: йдеться 
про «Газпром», «Роснефть», Ки-
тайську національну нафтогазову 
компанію, бразильську Petrоb -
ras... Експерти, крім того, наголо-
шують, що в майбутньому варто 
обме жити доступ на українські 
ринки транснаціональним кор-
пораціям, головною метою яких є 
використання виключно природ-
них ресурсів і продовольства: зо-
крема, таку стратегію експансії 
нині сповідують китайські дер-
жавні корпорації в Африці.

Прихід таких ТНК в кінце-
вому результаті не лише не ство-
рює нових робочих місць, дода-
ної вартості, не сприяє прирос-
тові ВВП, поліпшенню торго-
вельного балансу або посиленню 
конкуренції на внутрішньому 
ринку, а й, навпаки, погіршує ці 
показники. 

нення до встановлення моно-
польного контролю над газо-
транспортною системою, нафтові 
компанії – над НПЗ, роздріб-
ними мережами реалізації на-
фтопродуктів, щоб потім мати 
можливості маніпулювати ці-
нами та умовами постачання. Ці 
компанії переважно пригнічують 
збільшення виробництва в Укра-
їні продукції, аналогічної їхній, 
аби посилити залежність вітчиз-
няних ринків від інших своїх під-
розділів (зазвичай материнської 
компанії), розширити збут виро-
блених ними товарів тощо. На-

приклад, практика показала, що 
російські нафтові монополісти 
купували в Україні нафтопере-
робні заводи, щоб потім їх зупи-
нити, прагнуть зайти в проекти з 
видобутку газу, щоб загальму-
вати їх. Аналогічну поведінку де-
монструють й інші російські ком-

ВАРТо оБМе ЖиТи ДоСТУП  
ТНК, ГоЛоВНоЮ МеТоЮ 
ЯКиХ Є ВиКоРиСТАННЯ 
ПРиРоДНиХ РеСУРСіВ  
і ПРоДоВоЛьСТВА
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«Звіти щодо за-
хисту довкілля у 

США свідчать,  
що не було  

зафіксовано  
жодного випадку 
забруднення пит-

ної води внаслідок 
використання тех-
нології гідророз-

риву»

Газова революція в Україні?
Голова Shell в Україні Грехем Тайлі розповів Тижню 
про неможливість контролювати українських партнерів та надмірні  
екологічні страхи щодо сланцевого газу

П
опри гостроту енергетич-
ної залежності України від 
Росії, підписання угоди 
про розподіл продукції на 

Юзівській ділянці надр у Харків-
ській та Донецькій областях між 
українським урядом та Shell, од-
нією із найбільших транснаціо-
нальних компаній, що займаєть-
 ся видобутком вуглеводнів, ви-
кликало негативну реакцію по-
між низки екологічних організа-
цій та опозиційних політичних 
партій. Зокрема, через потен-
ційно негативний вплив на ґрун-
тові води технології гідророз-
риву, за допомогою якої видобу-
вається сланцевий газ, а також 
звільнення (безпрецедентне) Shell 
від сплати багатьох податків. 
Крім того, закралися підозри 
щодо корупційної складової про-
екту. Shell видобуватиме сланце-
вий газ на Юзівській ділянці з 
українським партнером ТОВ 
«Над  ра Юзівська», засновником 
якого, природно, стало державне 
підприємство «Надра України» 
(90%), а також загадкова при-
ватна компанія «СПК-Геосервіс» 
(10%). Свого часу міністр енерге-
тики Едуард Ставицький ухи-
лився від прямої відповіді на за-
питання, чи знає він, хто стоїть за 
«СПК-Гео сер віс». Міністр лише 
заявив, що вона «належить гео-
логам». Відтак багато експертів 
вважають, що ця компанія по-
кликана легалізувати відкат за 
допуск до українського газу. І 
якщо судити з оприлюднених де-
яких деталей утаємниченої угоди 
про розподіл продукції з Shell, 
приватна українська компанія 
може претендувати на досить 
значний обсяг видобутого газу на 
Юзівській ділян  ці. Експерти вже 
пов’язали «українських геологів» 
із «Сім’єю». 

Водночас Shell як інвестор, 
що вкладає в проект лише на 
етапі розвідувальних робіт що-
найменше $200 млн, наразі не 
висловлює жодних нарікань що-
до нього. У жовтні минулого року 
спільно з ПАТ «Укргазвидобу-

вання» транснаціональна компа-
нія вже почала буріння на сверд-
ловині Біляївська-400 у Харків-
ській області. Про суперечливі ас-
пекти видобутку сланцевого газу 
в Україні Тиждень розмовляв 
із головою Shell в Україні Грехе-
мом Тайлі.

У. Т.: Які, на вашу думку, можуть 
бути потенційні результати діяль-
ності Shell із видобутку сланце-
вого газу в Україні з погляду зміц-
нення енергетичної безпеки дер-
жави і, зокрема, поступового 
витіснення з українського ринку 
такого монополіста, як Газпром? 

– Ми в Україні для того, щоб 
розкрити потенціал країни у ви-
добутку вуглеводневих ресурсів. 
Нетрадиційні види палива під-
штовхнули революційний розви-
ток паливного сектору в США. Це 
дало змогу знизити ціни на газ, 
створити нові робочі місця, роз-
вивати промисловість, яка потре-
бує блакитного палива, як-от хі-
мічна. Якщо раніше там мали ім-
портувати великі обсяги газу, то 
сьогодні говорять про те, що 
Штати стали експортером цього 
палива. Якщо ж взяти інші кра-
їни, то, наприклад, Канада і Ки-
тай мають успішні проекти з роз-
робки нетрадиційного газу. У 
світі відбувається «газова рево-
люція».

У розробці цих ресурсів ми 
хочемо бути партнером, якому 
Україна віддає перевагу. А як 
ваша держава розпоряджається 
своїм енергетичним балансом – 
це питання до уряду. Зараз в 
Україні ми перебуваємо на стадії 
розвідки. Проводимо пошукове 
буріння. Зокрема, щоб дізнатися, 
який газовий потенціал є в над-
рах. Вважаємо, що він хороший. 
Але зараз важко оцінити мож-
ливі результати, це залежатиме 
від даних, отриманих щодо кож-
ної свердловини. Скажімо, про-
тягом періоду початкового геоло-
гічного вивчення на Юзівській 
ділянці зберемо сейсмічні дані та 
пробуримо 15 свердловин. Уже за 

кілька років плануємо покра-
щити розуміння вуглеводневого 
потенціалу на цій ділянці. 

У. Т.: Які інвестиції планує здій-
снювати Shell у межах реалізації 
проекту на стадії розвідки? Хто 
контролюватиме використання 
коштів?

– В Україні ми маємо два про-
екти: договір про спільну діяль-
ність із ПАТ «Укргазвидобу-
вання» та угоду про розподіл вуг-
леводнів, які видобуватимуться в 
межах Юзівської ділянки. По 
останній мінімальний розмір ін-
вестицій протягом періоду геоло-
горозвідувальних робіт, згідно з 
умовами конкурсу, – не менш як 
$200 млн. По спільній діяльності 
з Укргазвидобуванням рівень ви-
трат такий самий. Ми є операто-
ром в обох проектах. Усі рахунки 
проходять через мій фінансовий 
відділ. Компанія застосовує одні 
й ті самі стандарти по всьому 
світу. Підпорядковуємося низці 
досить суворих законодавчих 
норм, зокрема британського за-
кону про боротьбу з корупцією. 
Скрізь у світі наші роботи прохо-
дять дуже ретельний аудитор-
ський контроль.

У. Т.: То, можливо, проллєте 
світло на одного з ваших україн-
ських партнерів «СПК-Геосервіс», 
гудвіл якого викликає занепоко-
єння у громадськості…

– Ми не контролюємо інші 
компанії. Я кажу про те, що 
спільні проекти підпорядковані 
нормам і процедурам міжнарод-
них корпоративних стандартів 
Shell. Наш партнер в угоді про 
розподіл продукції – це ТОВ 
«Надра Юзівська». Його участь 
була однією з обов’язкових тен-
дерних вимог. Це загальносві-
това практика – залучати дер-
жавне підприємство в угоді про 
розподіл продукції. Участь 
«СПК-Геосервіс» у ТОВ «Надра 
Юзівська» також була визначена 
шляхом відкритого конкурсу, 
проведеного Державною служ-

Спілкувалася 
Маргарита 
ормоцадзе 

Фото: 
Андрій 
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бою ге   ології та надр України. Ми 
знаємо спеціалістів «СПК-
Геосервіс», у минулому вони на-
давали нам послуги з геологіч-
них досліджень – співпрацюємо 
з ними не перший рік, почина-
ючи з приходу в Україну.

У. Т.: Тоді, як ви оцінюєте полі-
тичні ризики? опозиційні партії в 
Україні вже пропонували розслі-
дувати деталі угоди про розподіл 
продукції...  

– Угода про розподіл продук-
ції є конфіденційним докумен-
том. І це абсолютно нормальна 
міжнародна практика – робити 
такі документи конфіденцій-
ними. А політичні ризики є де за-
вгодно. Наприклад, зміни в по-
датковому законодавстві найчас-
тіше відбуваються у Великій Бри-
танії. Але угода про розподіл про-
дукції в Україні підписана на 50 
років і має бути сталою. Хіба що 
ви можете мені сказати, скільки 
урядів та президентів зміниться в 
Україні у наступні 50 років. Але 
дивитися на питання треба стра-
тегічно – ми підписали документ 
не з політсилою, а з легітимним 
урядом. Я не можу ніяк коменту-
вати демократичний процес у ва-
шій державі. Але останнім часом 
чув дуже добрі новини щодо 
оцінки угоди від представників 
різних політичних партій. 

У. Т.: Як Shell вдалося переко-
нати український уряд в необхід-
ності надати учасникам проекту 
такі великі податкові пільги?

– Досить логічно, що, коли 
держава отримує частку продук-
ції за угодою про її розподіл, 
вона може знизити деякі по-
датки для інвестора. На жаль, я 
не можу оголошувати деталі 
контракту, зокрема й податкові 
пільги, однак запевняю, що всі 
умови та положення підписаного 
документа відповідають вимогам 
українсь  кого законодавства. 

У. Т.: Є побоювання щодо еколо-
гічних загроз, пов’язаних із видо-
бутком сланцевого газу. Як ви їх 
оцінюєте в Україні?

– Понад мільйон свердловин 
у Сполучених Штатах оброблено 
за технологією гідророзриву, якій 
більше ніж 60 років. Звіти щодо 
захисту довкілля в США свідчать, 
що не було зафіксовано жодного 
випадку забруднення питної 
води внаслідок її застосування. 
Крім того, і для України згадана 

технологія не нова, тут вона вико-
ристовується вже багато років.

Давайте я опишу процес. Під 
великим тиском у цільовий пласт 
через зацементовану свердло-
вину закачується рідина, від чого 
в породі виникають мікротрі-
щини, якими газ пересувається у 
свердловину, а потім на повер-
хню. Зазвичай рідина склада-
ється з 99% води й піску та 1% 
хімічних домішок. Вода потім 
викачується назад, а в тріщинах 
залишається пісок, що не дозво-
ляє їм закритися. Хімічні до-
мішки – це сполуки, які покра-
щують реакції, інгібітори росту 
бактерій або рідини для обробки 
певних порід. Shell зобов’язується 
відкривати перелік хімічних до-
мішок, які використовуються в 
технології гідророзриву, на-
скільки це дозволяють наші по-
стачальники. Більшість із них за-
стосовуються в харчовій промис-
ловості або побуті. 

Люди занепокоєні тим, що в 
процесі проведення гідророз-
риву можуть бути забруднені во-
доносні прісні горизонти. Я по-
ясню, чому це малоймовірно, на 
прикладі свердловини Біляїв-
ська-400, яку ми вже зараз бу-
римо спільно з нашим партне-
ром ПАТ «Укргазвидобування». 
Проектна глибина свердловини 
становить більше ніж 5 км. А во-

доносні прісні горизонти міс-
тяться у верхніх шарах, до кіль-
кох сотень метрів. Газоносні ж 
пісковики, які є метою нашого 
дослідження, залягають на гли-
бині від 2 до 5 км! Тріщини ж, 
які утворюються при гідророз-
риві, зазвичай мають довжину до 
кількох десятків мет   рів. Ці трі-
щини та водоносні шари розді-
ляють кілометри гірських порід. 
Крім того, коли ми здійснюємо 
буріння верхніх шарів, що про-
ходять через водоносні гори-
зонти, то використовуємо не хі-
мікати, а воду або розчин на по-
вітряній основі. Коли пробурили 
цю верхню секцію, спускаємо 
сталеву колону, яку цементуємо. 
Потім у свердловині встановлю-
ється кілька сталевих колон, які 
захищені шарами цементу, що 
робить неможливим сполучення 
рідини у свердловині з суміж-
ними горизонтами, зокрема во-
доносними. 
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Біжи, доларе, біжи
Ухиляння корпорацій від сплати податків перетворилося  
на великий бізнес

П
ід час суду над американ-
ською «королевою неру-
хомості», власницею ме-
режі готелів Леоною Гел-

мслі, яку звинувачували в ухи-
лянні від сплати податків, її ко-
лишня економка посвідчила, що 
чула від господині такі слова: 
«Ми податків не платимо. По-
датки – тільки для простого 
люду». У наш час на адресу 
мультинаціональних компаній 
лунають звинувачення у зверх-
ньому ставленні до фінансових 
зобов’язань: вони переводять 
прибутки в офшори, щоб менше 
тратитися на фіскальні платежі 
вдома. Є багато законних спосо-
бів уникнути податків, але чи-
мало інших згодом бувають ви-
знані нелегальними або ж посі-
дають проміжне місце «в тіні».

Податкові менеджери вели-
ких корпорацій зазвичай вихо-
дять у своїй роботі з передумови, 
що будь-яку стратегію слід вва-

жати легітимною, якщо вона не 
визнана незаконною, хоч би як 
агресивно її вибудовували. А їхні 
опоненти наводять слова Деніса 
Гілі, колишнього міністра фінан-
сів Великої Британії, який вва-
жав, що різниця між законною 
оптимізацією оподаткування та 
ухилянням від сплати податків 
«не товща за тюремну стіну».

Суспільний резонанс змушує 
податківців міняти політику. 
Найбільший сплеск обурення по-
мітно в Європі, де найгострішу 
критику спрямовано проти ком-
паній Google і Star bucks. У грудні 
остання (знаменита мережа ка-
в’я  рень) добровільно погодилася 
сплатити в Британії майже на 
£10 млн податків більше, ніж на-
лежало, коли виявилося, що за 
14 років діяльності в цій країні 
вона розкошелилася тільки на 
£8,6 млн податку на прибуток. У 
різних державах влада поспішно 
запроваджує «плани дій» для бо-

ротьби з униканням податків та 
загальні правила протидії пору-
шенням у фіскальній сфері.

Нагнітання політичної ат-
мосфери відбувається й в Аме-
риці. Хмизу у вогонь додали ми-
нулорічні сенатські слухання про 
маневри компаній Microsoft і 
Hewlett-Packard, які зекономили 
на податках, спрямувавши свої 
прибутки до Бермудських остро-
вів, Пуерто-Рико та інших подат-
кових гаваней. Великі компанії 
не тільки виводять свої прибутки 
за межі США, де ставка податку 
на прибуток дорівнює 35%, а й 
полегшують собі податковий тя-
гар у власній країні, користую-
чись різноманітними податко-
вими пільгами й лазівками. У 
2009–2010 роках вони «збили» 
таким чином свої податки до 
17,3%, за даними неприбуткової 
організації Citizens for Tax Justice 
й Інституту оподаткування та 
економічної політики.
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КоМПАНії ВіДчУВАЮТь 
ПоТРеБУ ШУКАТи СЛАБиНКУ 
В ПРАВиЛАХ БоДАй ТоМУ, 
що іНАКШе СТАЮТь 
НеКоНКУРеНТоСПРо -
МоЖНиМи

Після різкого зниження ста-
вок податку на прибуток у краї-
нах ОЕСР – у середньому від 
32,6% на 2000 рік до 25,4% на 
2011-й – виведення доходів у оф-
шори навіть збільшилося. У Спо-
лучених Штатах частка прибут-
ків корпорацій у структурі ВВП 
останніми роками сягнула ре-
кордних показників, а от коефі-
цієнт надходжень від сплати зга-
даного податку ними у структурі 
федеральних доходів наближа-
ється до найнижчого в історії 
рівня. Фахівці з фіскальної полі-
тики бачать певний зв’язок між 
зменшенням грошового потоку 
до бюджету й посиленням вико-
ристання «тихих гаваней» із мі-
німальним оподаткуванням.

Це велика проблема і для 
країн, що розвиваються. В Аф-
риці мультинаціональні компанії 
звикли перекачувати в офшори 
більшу частину своїх доходів, що 
підлягають оподаткуванню. Ор-
ганізація Global Finan  cial Inte-
grity підрахувала, що завдяки ма-
хінаціям компаній із транскор-
донними транзакціями та свідо-   
мо неправильному облікові опе-
рацій між різними сторонами ра-
зом набігає до двох третин тіньо-
вого (незаконного або спірного з 
юридичного погляду) відпливу 
коштів із бідних країн. Висновки 
Global Financial Integrity вража-
ють: перерахунки коштів у межах 
корпоративних «сімей» дорівню-
ють 50–60% світового торговель-
ного обігу.

СТВоРеНо ДЛЯ іНШоГо ВіКУ
Суть проблеми в тому, що сис-
тема оподаткування відстає від 
темпів розвитку глобалізованого 
бізнесу. Основні стовпи міжна-
родної податкової системи ство-
рювали майже століття тому. 
Вона дивиться на мультинаціо-
нальні компанії як на розрізнені 
утворення з окремих одиниць, 
що працюють у різних юрисдик-
ціях, а це дає концернам широ-
кий простір для маневрування 
прибутками в усьому світі, щоб 
зменшити податкове наванта-
ження.

Одним із головних інстру-
ментів уникання корпоратив-
ного оподаткування стала прак-
тика, відома під назвою «транс-
фертне ціноутворення». За між-
народними правилами, транзак-
ції між філіями однієї компанії 
слід проводити на ринкових умо-
вах, так, ніби вони відбуваються 

між абсолютно не пов’я  заними 
між собою організаціями. Та на 
практиці ціну часто визначають 
таким чином, щоб прибутки по-
трапляли під юрисдикцію з ниж-
чими податковими ставками, а 
затрати – з вищими. Що склад-
ніша угода, то легше це зробити. 
Багато офшорних філій є, по суті, 
фіктивними компаніями, тобто 
такими, що існують тільки для 
володіння правами на інтелекту-
альну власність і беруть плату з 
інших членів групи за користу-
вання ними або ж надають інші 
«послуги» за цінами, що переви-
щують ринкові. Трансфертне ці-
ноутворення (насправді пере-
смикування цін) інколи ще вико-
ристовують для переміщення 
статті видатків до країн, які про-
понують щедрі субсидії, особ-
ливо у видобувних галузях. Воно 
стало наріжним каменем страте-
гії мультинаціональних корпора-
цій у мінімізації оподаткування.

Цим мистецтвом досконало 
оволоділи (й активно його засто-
совують) технологічні компанії з 
безмежними ресурсами інтелек-
туальної власності, якими можна 
маніпулювати без перешкод. На-
приклад, Google 2011 року ухили-
лася від податків на суму $2 
млрд, перемістивши майже $10 
млрд до свого дочірнього підроз-
ділу на Бермудах – до юрисдик-
ції, яка не стягує податку на при-
буток. Бермудські острови – це 
юридична податкова адреса ір-
ландської філії, яка приймає лі-
цензійні платежі від іншого ір-
ландського ж таки підрозділу, 
котрий, своєю чергою, отриму-
вав збори від реклами, проданої 
по всій Європі. Така структура 
оптимізації податків відома під 
назвою «дабл айріш». Щоб обі-
йти обтяжливий ірландський 
платіж, компанія доплюсувала 
до свого фіскального меню ще й 
«голландський сендвіч», переси-
лаючи платежі на Бермуди через 
фіктивну компанію в Нідерлан-
дах. У кінцевому підсум  ку зв’язок 
між місцями, де відбувається 
економічна діяльність і де реє-
стровано доходи, майже не про-
стежується.

Це відбувається і в «прозаїч-
ніших» галузях. 2010 року в звіті 
від гуманітарної організації 
ActionAid ішлося про те, що пив-
ний гігант SABMiller в Індії та 
країнах Африки щороку ухилявся 
від сплати податків на суму при-
близно $30 млн, вдаючись до різ-

номанітних хитрощів. Серед них 
– передання прав на дорогі тор-
говельні мар  ки африкансь кого 
пива філіям у європейських краї-
нах із низьким оподаткуванням.  

Доступні дані свідчать про 
значне збільшення відпливу при-
бутків до ефективних «гаваней» 
за останні 10 років. В індексі Бри-
танської фондової біржі FTSE 100 
всі фірми, за винятком двох, ма-
ють принаймні одну офшорну 
дочірню компанію. Част  ка зареє-
строваного в офшорах прибутку 
американських корпорацій у 6–14 
разів перевищує частку цих юрис-
дикцій у світовому ВВП, за підра-
хунками економіста міжнародної 
гуманітарної організації Save the 
Children Алекса Кобгема. Як вва-
жають, компанії США тримають в 
офшорах $1,6 трлн і більшість із 
них не хоче повертати кош ти на 
батьківщину без здобуття подат-
кових пільг. Тепер не компанії пе-
реймаються ризиком подвійного 

оподаткування, а держава боїться 
подвійного «неоподаткування», 
каже Паскаль Сент-Аман, керів-
ник напряму податкової політики 
ОЕСР.

Не НАША ПРоВиНА
Деякі керівники компаній 
стверджують, що ухиляння від 
податків – лише симптом, а 
справжньою хворобою є високі 
ставки корпоративного податку 
й склад  ні правила, нав’язані ба-
гатими країнами. Інші наголо-
шують, що вони забезпечують 
велику кількість робочих місць і 
роблять великий внесок через 
податки у фонд заробітної 
плати. Голова ради директорів 
Google Ерік Шмідт сказав, що 
«дуже пишається» структурами 
своєї компанії, створеними для 
оптимізації оподаткування, які 
«ґрунтуються на стимулах, за-
пропонованих нам державою». 
Бухгалтерські фірми довгий час 
підтримували такі стратегії, 
хоча зараз дедалі більше пере-
ймаються ризиком для власної 
ділової репутації.

Перерахунки 
коштів у межах 
корпоративних 

«сімей» 
мультинаціональ -

них корпорацій 
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обігу
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Можливо, компанії відчува-
ють необхідність шукати сла-
бинку в правилах бодай тому, що 
інакше стають неконкуренто-
спроможними. І звісно, у світо-
вих регулах трансфертного ціно-
утворення є недоліки, на які 
ОЕСР не звертає уваги. Більшість 
фахівців з оподаткування вважа-
ють, що принцип «ринкових цін» 
не працює, бо внутрішні транзак-
ції часто зовсім не схожі на здійс-
нювані між взаємно не пов’я-
заними організаціями. Понад те, 
багато країн запровадили націо-
нальні правила, що додало плу-
танини в регуляторній політиці.

Система настільки ускладни-
лася, що потрібно виробити ціл-
ком новий підхід. Уже є одна ці-
кава пропозиція – унітарне опо-
даткування: стягувати податок 
за фактичним місцем діяльності, 
а не там, де її заманеться «про-
писати» фіскальному консуль-
тантові. Компанія надаватиме 
єдиний набір рахунків, і її при-
бутки по всьому світу буде роз-
кладено за допомогою формули, 
що враховує активи, продажі та 
інші заходи в кожній юрисдик-
ції. Такий підхід уже починають 
застосовувати в деяких феде-
ральних системах, зокрема в 
більшості американських шта-
тів. Проте в унітарного оподатку-
вання є власні проблемні місця. 
Важко визначити, де саме відбу-
вається бізнесова діяльність у 
світі послуг і нематеріальних ак-
тивів.

Під сильним тиском вимог 
щось зробити ОЕСР пообіцяла до 
літа скласти план. Але вона ви-
ступає проти радикальних змін і 
заявляє, що унітарне оподатку-
вання нічим не краще за наявну 
систему й не має широкої полі-
тичної підтримки. «Ви хочете по-
міняти шило на мило, але на за-
провадження нової системи зна-

добиться ще років 10», – заявляє 
Сент-Аман. Тож найімовірнішим 
результатом буде спроба спрос-
тити нинішні заплутані правила,  
можливо, з намаганням дійти 
глобальної згоди щодо модерні-
зованої версії та певних конкрет-
них заходів боротьби з особливо 
нахабними схемами ухиляння 
від сплати податків. ОЕСР уже 
опублікувала методичний посіб-
ник, який має на меті допома-
гати податковим органам вияв-
ляти такі хитрощі й містить ін-
формацію про 400 найзухвалі-
ших прийомів.

Але все це може виявитися 
марною спробою полагодити 
дискредитовану систему, якій 
уже нічим не зарадиш. Фіскальні 
активісти звинувачують податко-
вий комітет ОЕСР у закулісних 
змовах із компаніями та фахівця-

ми-податківцями, що зацікавле-
 ні в збереженні статус-кво. З уні-
тарним оподаткуванням чи без 
нього, але активісти й далі про-
пагують звітність за країнами. 
Для цього мультинаціональним 
корпораціям доведеться розсе-
кретити назви, місцезнаходжен-
 ня, фінансовий стан і податковий 
статус кожної зі своїх філій і та-
ким чином показати роль, яку ві-
діграють податкові схованки. За-
конодавці стандартів бухгалтер-
ської звітності поставилися до та-
кої ідеї прохолодно, але в полі-
тичних колах її зустріли з пев-
ним ентузіазмом і вже дали пу-

тівку в життя: і Америка, і Євро-
союз тепер вимагають від компа-
ній у видобувних галузях показу-
вати свої платежі урядові у кож-
ній країні окремо.

Америка може зробити ба-
гато що для боротьби з податко-
вими схованками, крім зни-
ження власної ставки корпора-
тивного податку. Зараз розгляда-
ють пропозицію, що вимагає 
оподатковувати фірми, котрими 
управляють або володіють гро-
мадяни США, як американські 
підприємства, навіть якщо вони 
зареєстровані за межами Сполу-
чених Штатів. Це зупинило б 
довготривале розширення по-
даткових канікул для офшорних 
прибутків і зробило б перерозпо-
діл коштів не таким привабли-
вим. Але цьому запекло опира-
ється корпоративне лобі.

Тим часом країни, що розви-
ваються, могли б посилити ва-
желі впливу в суперечках із при-
воду трансфертного ціноутворен-
 ня. Наприклад, вони можуть ви-
магати від статутного аудитора 
підтвердження легітимності оф-
шорних транзакцій, як це робить 
Мексика. Діставши стимул після 
скандалу з компанією SABMiller, 
податкові адміністрації в цих кра-
їнах починають чинити опір 
мульти  національним корпораці-
 ям і створюють транскордонні 
органи для обміну досвідом. У 
цьому їм допомагає ОЕСР, відря-
джаючи в межах ініціативи «По-
датківці без кордонів» своїх фа-
хівців. Утім, на них чекає тяжка й 
нерівна боротьба, адже компанії 
мають бездонні юридичні бю-
джети.

Податкові утікачі тепер опи-
нилися в скрутному становищі. 
Нинішній статус-кво для них 
просто ідеальний, і лобіювання 
на його користь варте грошей. 
Для найбільших корпорацій 
фіскальна пільга обсягом лише 
в один відсотковий пункт озна-
чає заощадження понад $200 
млн. Проте постійно наростає 
тиск із вимогами не надто зло-
вживати ухилянням від подат-
ків, а неурядові організації теж 
пильно стежать за кожним їхнім 
кроком. Зрештою, компаніям, 
можливо, варто більше боятися 
громадськості, а не уряду, бо 
саме загроза бойкоту від органі-
зацій споживачів змусила Star -
bucks запропонувати добровіль-
ний внесок у державну скарб-
ницю. 

ПоДАТКоВі УТіКАчі 
СьоГоДНі оПиНиЛиСЯ  
В СКРУТНоМУ СТАНоВищі

Переможці й невдахи
Зміна обсягу банківських депозитів як % загальної суми офшорних депозитів за 2007–2011 роки
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Не важливо,  
що вам кажуть: 
вам кажуть не 
всю правду.
Не важливо,  
про що кажуть: 
мова завжди 
про гроші.

Два перші  
політичні  

принципи Тодда

Автор: 
Володимир  

Лановий, 
президент 

Центру 
ринкових  
реформ

ДеСЯТиЛіТТЯ БеЗ ГРоШей
Україна після відновлення неза-
лежності перебувала в режимі су-
ворої економії. Але не всі це усві-
домлювали і цього дотримува-
лися. Особлива провина лежить 
на перших особах держави, які в 
1992–1993 роках за допомогою 
Національного банку, що дістав 
права грошової емісії, почали 
«без  шабашно» роздавати креди-
 ти всім пострадянським госпо-
дарським авторитетам, які до 
того ж мали певний політичний 
вплив. Так з’явилися централізо-
вані кредити сільському госпо-
дарству, будівельному і війсь-
ково-промисловому комплексам, 
які завжди фінансувалися із со-
юзного бюджету й тепер опини-
лися біля розбитого корита. Вони 
потребували позик або бюджет-
них дотацій на поповнення обіго-
вого капіталу, якого в умовах не-
ефективної та збиткової діяль-
ності хронічно не вистачало. Але 
випуск додаткових грошей лише 
підштовхував ціни вгору, й по-
треба в обігових коштах ставала 
ще більшою. Підприємства знову 
зверталися до уряду  по допо-
могу. Звідси бере початок гіпер -
інфляція, через рекорди якої світ 
вдруге після чорнобильської ка-
тастрофи почув про Україну. Де 
були голови НБУ тих часів (Ва-
дим Гетьман і Віктор Ющенко) та 
головний економіст уряду віце-
прем’єр-міністр Віктор Пинзе-
ник? Зруйнування грошової оди-
ниці, номінали якої знецінюва-
лися більше ніж на 50% за мі-
сяць, призвело до височенних 
ставок за банківськими креди-
тами, зробило неможливим об-
слуговування останніх, і заводи 
зупинилися. Відсоткові ставки у 
тих нечисленних випадках, коли 
фінустанови надавали позики 
підприємствам (наприклад, у ме -
жах однієї фінансово-промис-
лової групи), сягали 200%. Ра-
хунки більшості пострадянських 
заводів були заблоковані, тому ті 
почали шукати можливостей 
працювати без грошей. Запану-
вав бартер, майже припинилися 
безготівкові грошові платежі. 
Для реального відновлення бан-
ківських кредитів знадобилося 
довгих шість років, протягом 
яких виробництво і далі падало.

Інший бік гіперінфляції та 
знищення грошової системи в ті 
роки – анігіляція заощаджень 
українських сімей. З економіки 
просто викреслили роздрібні фі-

ВіД РеДАКЦії
Цією публікацією ми розпочинаємо друк нового циклу статей економіста Володи-
мира Ланового. У ньому він аналізує основні проблеми грошово-кредитної сис-
теми, що спричиняють постійні валютні та банківські кризи, втрату населенням до-
віри до гривні, дорогі кредитні ресурси для громадян і реального сектору еконо-
міки тощо. Також автор дає оцінку діям чи бездіяльності конкретних українських 
високопосадовців, махінації яких із державними фінансами зрештою призводили 
до фінансових криз. Економіст також означує їхні ризики, зокрема й для суверені-
тету країни, а в підсумковій статті дає конкретні пропозиції щодо кардинального 
перетворення наявної грошово-кредитної системи.

Г
ривня знову втратила довіру наших громадян. Націо-
нальна грошова одиниця є слабкою і постійно втра-
чає свою вагу. Вона відособлена від інших валют (не-
конвертована) та малорухлива, має обмежену функ-

ціональність (тому її ще називають дере в’яною). Нато-
мість на шляху реформ від тоталітарних до 
рин ково-демо кра тич них устроїв яскраві економічні 
успіхи нерозривно по в’язані з твердістю грошової оди-
ниці. Візьміть Японію, Німеччину, Тайвань, Китай.

Водночас очільники країни та економічні тузи живуть 
не у гривневому, а в доларовому просторі, гарантувавши 
собі фінансову безпеку. Для реш ти вони визначили грив-
неве життя, у яке, немов у гетто, загнані прості українці. 
Ми перебуваємо у фінансовій резервації, кордони якої су-
воро охороняються й позбавляють людей їхніх прав і сво-
бод. Адміністративні укази та методики спускаються 
згори й не обговорюються. При цьому влада не забезпе-
чила громадян доступними і довготерміновими гривне-
вими кредитами, інструментами гривневих інвестицій, 
відповідальними та чесними банківськими послугами.

 Усі ми перебуваємо ніби під ковпаком банків, із 
якими уклали угоди, та НБУ, який діє безконтрольно, 
свавільно й своїми діями чи бездіяльністю вже протя-
гом двох десятиліть підриває платоспроможність укра-
їнців. Нацбанк, виступаючи одноосібним розпорядни-
ком грошових потоків, поставив нас у позицію прохачів 
фінансових подачок та елементарних послуг. Банкіри, 
своєю чергою, відгородилися від споживачів надвисо-
кими відсотковими став ка ми та власним ва лют но-спе-
кулятивним і май новим бізнесом. Вони перманентно 
підвищують плату за свої послуги та прокручують сум-
нівні оборудки з центробанком, які нерідко нічим не 
відрізняються від фінансових пірамід та незаконних 
змов.

Для фінансового керівництва, як видається, важлива 
не побудова ефективної національної грошової системи, а 
формальні її показники, тобто суто політичні ефекти. 
При цьому відомо, що в ринковій економіці розподіл фі-
нансів є визначальним для всього матеріального обороту, 
для всього суспільного життя.

Що ж заважає нам зробити гривню твердою, надій-
ною валютою? І чому саме в Україні зчиняються найгуч-
ніші скандали, які дискредитують національну грошову 
систему? Чому всі фінансові колізії покриті таємницею 
найвищої секретності й чи контролює українська дер-
жава величезні внутрішні та зовнішні валютні оборудки, 
які здатні підірвати основи самої державності? Нарешті, 
як пояснити чи не найгірший серед країн Європи стан фі-
нансового сектору? Чому ми живемо в таких фінансових 
умовах? Банкіри знахабніли чи сама система створила 
для них особливі, безтурботні й безвідповідальні умови? 
Деструктивною є загальна фі нан  сово-еко номічна полі-
тика держави чи невмілим – регулювання центрального 
банку? В наступних статтях я намагаюся знайти відповіді 
на ці запитання.
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Державницькі складові 
грошової проблеми
нансові накопичення. Спочатку, 
у 1992 році, всі рахунки грома-
дян в Ощадбанку України були 
заблоковані, видача грошей зу-
пинена. Потім, у 1996-му, ці ко-
шти проіндексували (збільшили 
номінально в 100 тис. разів) і 
взагалі вилучили з депозитних 
рахунків, закрили на позабалан-
совому рахунку того самого 
Ощадбанку. Не було заоща-
джень в інших комерційних бан-
ках: люди заощаджували в го-
тівці. Тобто банківський сектор 
незалежної України фактично 
починав із нуля. Вилученням за-
ощаджень громадян з обігу був 
перерваний нерозривний зв’я-
зок між матеріальними засо-
бами виробництва і джерелами 
надходження до нього комерцій-
них коштів. Виробничий капітал 
і фізично, і морально зношував-
 ся без відновлення. Заморожені 
заощадження фактично зникли 
знецінившись, а отже, по-перше, 
мільйонам громадян завдано ве-
личезних матеріальних збитків 
(на 550 млрд грн у сьогодніш-
ньому обчисленні), а по-друге, 
економіка була позбавлена по-
тужного ресурсу і через це надто 
тривалий час, до 2000-го, пере-
бувала у стані безупинного па-
діння.

Кому таке було вигідно і хто є 
замовником тієї державної полі-
тики? Служба безпеки України на 
це запитання відповіді не дала. 
Вона не помітила, чи були укра-
їнські високі чиновники виконав-
цями чужих замовлень. На диво, 
країна вистояла, люди витерпіли. 
Але ціна, яку заплатили наші 
співвітчизники, незмірна: змен-
шення населення на 7 млн осіб, 
висока дитяча смертність, зни-
ження рівня життя більш ніж на-
половину тощо.

Отже, наслідком став вели-
чезний розрив між нашою краї-
ною і Росією, яка успадкувала 
грошові інститути, міжнародні 
валютно-майнові цінності та за-
ощадження Радянського Союзу, 
що допомогло їй швидше поста-
вити на ноги свої соціальні й еко-

номічні системи. Недопущен  ня 
фінансового колапсу в подібному 
до українського масштабі  дало їй 
змогу зберегти у діючому стані 
більшу частину отриманих у спа-
док від соціалізму підприємств. 
Окрім того, північний сусід увій-
шов у ХХІ століття з великими 
запасами золотовалютних резер-
вів, у той час як у нас вони були 
мізерними (менше ніж $2 млрд) 
на тлі великого державного зов-
нішнього боргу. Україна про-
грала політично. Результат – ви-
сокий рівень безробіття та по-
стійна міграція українців на заро-
бітки до сусідньої країни; від’єм  - 
ний баланс торгівлі й боргова за-
лежність від РФ, що трансформу-
ється в політичну залежність і 
часткову втра   ту нашого суверені-
тету. Уроки того періоду – жити з 
профіцитом зовнішньої торгівлі, 
не накопичувати міжнародні бор  - 
ги, зміцнювати національний су-
веренітет, що коштує дуже до-
рого.

Проте ці уроки були швидко 
забуті. Не встигли українці поті-
шитися новоявленою у вересні 
1996-го грошовою одиницею – 
гривнею, як у середині 1998-го 
почався її дрейф униз водостоком 
валютного курсу. Ситуація вида-
валася підозрілою і незрозумі-
лою після розміщення невеликих 
валютних резервів НБУ в борго-
вих паперах Російської Федерації, 
за які були обіцяні шалені річні 
відсотки (40%). Але 1998-го ро-
сійський уряд оголосив дефолт, і 
нам довелося надовго забути про 
повернення тих валютних вкла-
дів. Після цього НБУ кілька разів 
підвищував вартість долара з 
1,9 грн на початку 1998-го до  
5,1 грн наприкінці 1999-го. То був 
другий удар по українському се-
редньому класу та підприємни-
цтву. Рівень життя знову зни-
зився, зросла кількість підпри-
ємств, банківські рахунки яких 
були заморожені.

Кому ззовні були вигідні ці 
маніпуляції з грошовою систе-
мою України, відомо. То в чиїх 
інтересах діяли тодішні керів-

ники? Якщо ж узяти до уваги, 
що вони знову проявили неві-
гластво (НБУ очолювали Віктор 
Ющенко та Володимир Стель-
мах, а кабмінівську економіку – 
Сергій Тігіпко), то відповідаль-
ність лежить на тому, хто їх 
контролював, – президентові 
України Леонідові Кучмі. Нато-
мість ніхто з них не був покара-
ний. Навпаки, Кучму переоб-
рали на другий термін, а решта 
отримали кар’єрні підвищення. 
Жодних уроків не було вине-
сено. Це зробило погану послугу 
в майбутньому, коли Віктор 
Ющенко став на чолі держави. 
Здається, саме з того моменту 
він відчув свою цілковиту без-
карність у грошово-боргових і 
валютних справах.

ТАЄМНиЦі еМіСійНої 
ЛАВиНи 2008 РоКУ
2008 року було допущено два 
серйозні, на мій погляд, пору-
шення грошового регулювання.

Перше порушення. Спочатку 
була негласно задекларована по-
літика ревальвації валютного кур-
 су гривні, що знайшло підтвер-
дження ще навесні 2005 року, 
коли курс зріс із 5,3 до 5,1 грн 

за долар. Знову ж таки на чолі 
цих процесів стояли президент 
Ющенко і міністр фінансів Пин-
зеник. Сигнал був почутий євро-
пейськими та світовими фінансо-
вими колами і сформував реваль-
ваційні очікування в нерезиден-
тів. Здійснення ревальвації фак-
тично означало необдуману ре-
акцію українського уряду на ве-
личезний приплив іноземного 
короткострокового спекулятив-
ного капіталу, який спеціалізу-
ється на купівлі місцевих держав-
них облігацій та кредитуванні ім-
порту в Україну. Вочевидь, влада 
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11 (279) 15–21.03.2013|УКРаЇнсЬКиЙ ТиЖдЕнЬ|35

погляД|ЕКОнОМіКа



прагнула швидких успіхів у стри-
муванні інфляції та підвищенні 
купівельної спроможності грома-
дян. І цю політику не можна на-
звати інакше, як штучне наду-
вання внутрішньої економіки 
іноземною валютою та створення 
додаткових можливостей збуту в 
Україні імпортних товарів.

Операції з купівлі державних 
облігацій іноземцями та креди-
тування в умовах тривалої посту-
пової ревальвації локальної ва-
люти дають змогу кредиторам 
зароб ляти не тільки на відсо-
тках, що нараховуються за облі-
гаціями і кредитами, а й на зрос-
танні курсу гривні, що очікува-
лося в період між купівлею і по-
гашенням облігацій та між на-
данням гривневих позик і їх по-
верненням. Із початку 2008-го 
декларації уряду щодо курсу на 
зростання валютної вартості 
гривні почали послідовно втілю-
ватися в життя, коли вона рап-
тово подорожчала з 5,2 до 4,6 
грн за долар. Для іноземців ці 
операції були такими привабли-
вими, що вони вирішили отри-
мати статус резидентів для без-
посереднього здійснення опера-
цій у гривні. Зокрема, ажіотаж 
навколо банківського ринку 
України був таким великим, що 
ціни при купівлі фінустанов 
явно зашкалювали і, як тепер 
стало зрозуміло, були завищені 
втричі-вчетверо. У цей час спо-
стерігався приплив масштабних 
іноземних банківських кредит-
них ресурсів: у 2006 році – $7,2 
млрд (із них короткострокових 
позик $3,5 млрд), у 2007-му – 
$16,0 млрд (короткострокових – 
$4,5 млрд), за три квартали 
2008-го – ще $9,7 млрд (корот-
кострокових – $1,2 млрд). Пара-
лельно наростав дефіцит зо-
внішньої торгівлі – імпорт пере-
вищив експорт у 2006 році на 
$3,4 млрд, у 2007-му – на 8,1 
млрд, у 2008-му – на $14,4 млрд.

 Розхитування курсу гривні на 
початку 2008 року негативно по-
значилося на внутрішньому кре-
дитному ринку. Українські банки 
теж заоходилися заробляти на 
валютних спекуляціях та курсо-
вих різницях. Гривнева маса 
стала недостатньою (вона пере-
бралася на валютний ринок), і 
відсоткові ставки за гривневими 
позиками почали зростати. Вну-
трішні виробництва через брак 
обігового капіталу зменшили 
оберти. Відставання обсягів екс-

однією рукою грошовий регуля-
тор передавав долари на ринок 
для врівноваження попиту і про-
позиції на них, другою він щедро 
роздавав емісійну гривню комер-
ційним банкам. За ті самі три 
останні місяці 2008-го видав дея-
ким із них позик на загальну суму 
105,5 млрд грн (еквівалент $14,8 
млрд): у жовтні – 29,2 млрд грн, у 
листопаді – 45,5, у грудні – 30,7 
млрд грн. Звичайно, ті гроші фі-
нустанови використали для ку-
півлі валюти з нацбанківських 
резервів. Тобто НБУ своїми діями 
штучно збільшував попит на до-
лари, тривалий час не перешко-
джаючи встановленню ринкової 
рівноваги. У січні 2009 року на-
цвалюта припинила карколомне 
падіння, після того як регулятор 
видав за місяць лише 4,7 млрд 
грн емісійних гривневих кредитів 
і для задоволення надлишкового 
попиту на ринку йому вистачило 
$1,6 млрд валютних інтервенцій.

Таким чином, постає низка 
питань: 1) чому ніхто з фінансо-
вих очільників не встановив пе-
решкод на шляху руху високори-
зикованого спекулятивного капі-
талу в Україну і чи не мала тут 
місце змова з іноземцями? 2) хто 
є ініціатором тієї грошової полі-
тики, яка розхитала обмінний 
курс гривні й спричинила відхід її 
ресурсів із кредитних ринків на 
валютний, що підвищило відсо-
ткові ставки за позиками? 3) чо-
му Нацбанк України у критичний 
період девальвації допустив про-
вал валютного курсу і зробив це з 
руйнівною для вітчизняної еко-

порту від обсягів імпорту діста-
вало додатковий імпульс.

В умовах світової кризи ва-
лютних надходжень з-за кордону 
стало не вистачати. У вересні 
НБУ пішов на девальвацію, про-
тягом кількох місяців допуска-
ючи перевищення всередині 
України попиту на іноземну ва-
люту над її ринковою пропози-
цією, щоб збити надлишковий 
попит. Звідси бере початок дру-
гий акт драми, який привів 
грошово-кредитну систему кра-
їни до чергового колапсу.

Друге порушення. Коли 
стріл   ка валютного курсу хитну-
лася в прямо протилежний бік 
– до девальвації гривні, іно-
земні інвестори злякалися не на 
жарт, адже не для того завели в 
Україну короткострокові пози-
кові валютні ресурси, щоб їх 
втратити. Вони чекали цілий мі-
сяць, сподіваючись, що україн-
ський центробанк зупинить па-
діння і стабілізує курс. А потім 
стали розривати контракти, зу-
пиняти операції з державними 
паперами і спрямували потоки 
валютних коштів в інший бік – 
на Захід. Тоді вже почалася 
справжня паніка. За IV квартал 
2008 року вітчизняні банківські 
установи повернули іноземних 
кредитів на $2,8 млрд, і це лише 
короткострокових. Для того 
щоб їх вивести, закордонні кре-
дитори кинулися скуповувати 
долари на внутрішньому валют-
ному ринку, сподіваючись міні-
мізувати свої втрати від деваль-
вації. Попит на валютні цінності 
різко зріс, а отже, підвищення 
курсу долара пришвидшилося. 
У якийсь момент грошовий ре-
гулятор схаменувся і, щоб зага-
сити пожежу девальвації, почав 
викидати на ринок резервну ва-
люту «тонами». За три останні 
критичні місяці 2008-го він 
продав золотовалютних ціннос-
тей зі своїх резервів на близько 
$10,5 млрд. Та це не допомогло. 
Девальваційна лавина накрила 
собою всю українську еконо-
міку. Нагадаю, що за три місяці 
гривня знецінилася майже 
удвічі (до 8,4 грн за долар), ВВП 
України впав на 7,8%, а промис-
ловість – на 25%.

Виникає питання: чому для 
повернення $2,8 млрд кредитів 
забракло $10,5 млрд резервів 
НБУ? І куди поділася решта $7,8 
млрд? Виявляється, що, всупереч 
будь-якій логіці, у той час коли 
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номіки швидкістю? 4) що зму-
сило його видавати емісійні кре-
дити в таких необмежених обся-
гах, кому вони видавалися й чи 
не була це прихована форма роз-
дачі валютних резервів?

Сьогодні з високою імовір-
ністю можна дати відповіді на всі 
наведені запитання. Фінансове 
керівництво, на мій погляд, розу-
міло небезпеку короткостроко-
вих спекулятивних іноземних по-
зик, але це не завадило йому від-
крити шлях тим грошовим пото-
кам. І причиною є не тільки про-
фесійне невігластво, адже методи 
боротьби з припливом спекуля-
тивного капіталу добре відомі. 
Водночас бездіяльність влади на-
штовхує на думку про сприяння 
чиновників спекулянтам.

Те саме невігластво завадило 
українським урядовцям поба-
чити всю хибність політики ре-
вальвації валютного курсу (дехто 
з них сліпо вірив, що таке поси-
лення нацвалюти здешевить вар-
тість імпортних товарів в Україні, 
тобто вбачав у цьому позитив), 
яка до того ж проводилася в умо-
вах зростання структурного дефі-
циту зовнішньої торгівлі як дов-
гострокового чинника. Нагадаю, 
що саме в той період президент і 
уряд приймають рішення про 
підвищення вартості імпортного 
газу й перехід до закупівель ро-
сійського палива замість турк-
менського. То був вияв тогочасної 
проімпортної дефіцитної полі-
тики. Тобто випереджальне зрос-
тання імпорту і курс на ревальва-
цію не були випадковими. Вони 

здійснювалися цілеспрямовано й 
призвели до закономірного під-
сумку, який, утім, був неочікува-
ним для влади.

А ось те, чому НБУ не зупи-
нив падіння курсу гривні, а 
спри яв йому в критичний моме-
 нт, не можна пояснити некомпе-
тентністю чи недосвідченістю. І 
президент України Віктор Ющен-
 ко, і голова Нацбанку Володи-
мир Стельмах мали б пам’я тати 
подібну валютну кризу кінця 
1990-х років. Тому їхні дії не 
можна визнати помилковими 
чи випадковими. Чому регуля-
тор наштампував надлишкову 
грив  ню? Кому і на яких умовах 
він її роздавав? Це питання, що 
належать до компетенції спеці-
альних органів.

Можемо лише констатувати, 
що методи та інструменти ве-
дення емісійно-грошової полі-
тики, узаконені, до речі, самим 
центральним банком, треба ви-
знати вельми сумнівними. Так, 
щорічне «друкування» грошей 
та обсяги їх роздачі в «одні 
руки» дозволені без обмежень і 
реалізувалися через кілька гро-
шових каналів, більшість із яких 
є довільно наповнюваними. На-
самперед це розподіл емісійних 
сум на тендерах (тобто просто 
роздача грошей банкам, що по-
дали заявки і визначилися з від-
сотками) під широкий перелік 
штучних майнових застав. Інши-
 ми джерелами рефінансування, 
які використовує НБУ, є надання 
фінустановам одноденних по-
зик, погашення депозитних сер-

тифікатів, виділення стабіліза-
ційних кредитів тощо. Один 
банк може одночасно отримати 
гроші з кількох джерел неза-
лежно від реальних потреб лік-
відності. Головне, щоб на необ-
хідну суму були застави й за-
кладні широкого спектра – від 
державних облігацій до госпо-
дарських векселів, гарантій, 
складських свідоцтв і майнових 
застав. Але як регулятор може 
видавати позики під майнові за-
стави чи складські свідоцтва? 

Надумані способи витребування 
комерційними банківськими 
установами емісійного рефінан-
сування залишають можливості 
для корумпованих відносин. На-
віщо така кількість каналів та ін-
струментів рефінансування? І 
навіщо центральному банку 
брати на себе ризики, допустимі 
тільки для комерційної кредит-
ної установи?

Усе це скидається на домов-
леність між емісійним центром 
і фінустановами – необхідно 
тільки довести, що тобі потрібна 
саме така сума. Нацбанк не має 
обмежень на друк грошей, і за те, 
чим ті гроші забезпечені, ніхто не 
відповість.

Можна сказати, що таким 
чином одержувачі емісійних по-
зик мали можливості скупову-
вати резервні долари, які синх-
ронно надходили на внутрішній 
ринок, і переводити їх за кордон. 
У тако  му разі це означає, що 
2008 року в Україні відбулася 
масштабна корупційна оборуд-
 ка: певні приватні банки отри-
мали гігантські емісійні кредити 
від НБУ, які були неправомір-
ними та шкідливими для фінан-
сової системи країни, але дали їм 
змогу протягом кількох тижнів 
здійснити спекуляції на мільяр-
 ди американських доларів і по-
тім вивести їх за кордон. Неда-
ремно Генеральна прокуратура 
оголосила у розшук голову прав-
ління одного з таких банків – 
Надра Банку – Ігоря Гіленка, 
який втік з України і ховається в 
Росії під прикриттям тамтеш-
нього паспорта.

Знову ж таки де була СБУ, 
чим вона займалася в такий 
надто бурхливий час? Адже 
більшої шкоди національній 
безпеці нашої держави, ніж роз-
вал її грошової системи, годі й 
шукати. Відсутність будь-якої 
реакції з боку цієї служби та ін-
ших правоохоронних органів, 
навіть після прес-конференції в 
ті дні одного із заступників го-
лови НБУ, на якій він заявив 
про корупцію в Нацбанку, свід-
чить про те, що оборудка здій-
снювалася під дуже високим 
прикриттям.

Та окрім усіх криміногенних 
складових проблеми нас має ці-
кавити також суть питання: чи 
має право на подальше існування 
модель грошової системи, яка до-
зволяє такі фінансові зловжи-
вання і розтрати? 

БіЛьШої ШКоДи 
НАЦіоНАЛьНій БеЗПеЦі 
НАШої ДеРЖАВи, НіЖ 
РоЗВАЛ її ГРоШоВої 
СиСТеМи, ГоДі й ШУКАТи

Повну  
версію статті  

читайте на сайті 
tyzhden.ua

Продовження 
циклу читайте в 

наступному числі 
Тижня

11 (279) 15–21.03.2013|УКРаЇнсЬКиЙ ТиЖдЕнЬ|37

погляД|ЕКОнОМіКа



Ділова розмова
Чимало міжнародних та вітчизняних компаній ігнорують 
україномовних споживачів. Ті самостійно захищають свої права

Л
ьвів’янин Святослав Лі-
тинський позивається з 
корпорацією Samsung 
Electronics через те, що в 

маркуванні пральної машини її 
виробництва відсутня українська 
мова. Придбавши техніку в інтер-
нет-крамниці й побачивши, що 
всі написи на панелі керування 
виконані лише російською, чоло-
вік відправив товар назад у мага-
зин і звернувся до суду. Ціна по-

зову – 105 грн. «5 грн – це мої ви-
трати на дорогу для повернення 
покупки, 100 грн – моральна ком-
пенсація. Сам факт того, що вони 
порушують законодавство, ігно-
руючи маркування українською, 
повинен спонукати громадсь-
кість звернути увагу на проблему 
ставлення міжнародних брендів 
та корпорацій до української 
мови», – розповідає Святослав. 
Судове засідання, яке відбудеться 
в березні, має стати прецедентом, 
що змусить бізнес замислитися 
над мовним питанням.

Позов Літинського – найпо-
казовіший приклад дій, на які 
зважуються прості українці, захи-
щаючи свої мовні права. Не менш 
ефективним може стати й інший 
метод – споживчий бойкот, до 
якого вдається чимало громадян. 
Так, восени 2012-го було досяг-
нуто культурної перемоги над 

корпорацією Roshen. Нагадаємо, 
що торік виробник солодощів 
замінив україномовні написи на 
етикетках російськомовними, офі  -
ційно пояснивши це економією, – 
мовляв, продукцію експортують 
до РФ, то чом би не використову-
вати на всіх етикетках солодощів 
мову, зрозумілу в обох країнах. 
Проте поява на полицях шокола-
док із маркуванням мовою сусіда 
викликала шквал обурення в со-

ціальних мережах та інформа-
ційну кампанію проти Roshen. 
У листопаді 2012-го українську  
частково на обгортки повернули.

Ще один приклад – обслугову-
вання в закладах масового харчу-
вання, рестораціях тощо. У січ  ні 
цього року під прицілом опинився 
ресторан «Танукі», офіціанти в 
якому до певного часу спілкува-
лися виключно російською, через 
що заклад опинивсь у центрі май-
 же міжнародного сканда  лу. На 
сполох ударили представники ру-
ху «Не будь байдужим» після того, 
як співробітники ресторації у гру-
бій формі відмовили в україно-
мовному спілкуванні клієнтці. 
Інтернет-спільнота закликала до 
бойкоту ресторації. Наприкінці 
лютого кореспондент Тижня від-
відав «Танукі» – попри російсько-
мовне меню, кельнер приймав за-
мовлення вже державною.

БойКоТ ЯК ВіДПоВіДь
«Я ігнорую продукцію, на етикет-
ках якої немає української, а та-
кож заклади харчування без укра-
їномовного меню вже близько 
трьох років», – розповідає Дми-
тро Дивнич, приватний підприє-
мець із Києва. Він є активістом 
суспільного руху «И так поймут!» 
у мережі Facebook, що невдовзі 
святкуватиме свою річницю. 
Учасники цієї ініціативи через 

звернення, листи й скарги вима-
гають від представників бізнесу 
враховувати інтереси україно-
мовних споживачів і використо-
вувати державну мову, ведучи 
справи в Україні. 

Крім обслуговування та марку-
вання, до основних проблемних 
зон належать інтернет і програмне 
забезпечення. «За моїми спостере-
женнями, найбільше українську 
ігнорують у торгових мережах, 
інтернет-бізнесі та сфе-   
рі доставки замовлень. Жодну із 
представлених у державі торгових 
марок, продукція котрих передба-
чає використання програмного за-
безпечення, не можна вважати по-
вністю орієнтованою на вітчизня-
ного покупця», – розповідає Див-
нич. Більшість виробників ПЗ, чиї 
вироби представлено на місце-
вому рин  ку, мають україномовні 
версії. Проте вони доступні не в 

Автор:  
Марія 

Заславська
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ЗВЕРНУТИ 
УВАГУ. 
Рух «И так 
поймут!» 
вивішує на 
своїй інтернет-
сторінці 
візуальні 
докази 
порушення 
прав 
україномовних 
споживачів

усіх моделях гаджетів, навіть із бі-
лими IMEI. Приміром, киянин 
Андрій Світлий придбав модель 
HTC desire X, однак відмовився від 
телефона через відсутність у його 
програмному забезпеченні укра-
їнської. Інтер нет-ма газин, через 
який було здійснено купівлю, пі-
шов йому назустріч, погодившись 
або повернути гро  ші або замінити 
мобільний на інший. Коли ж Ан-
дрій зателефонував у вітчизняне 
представництво ком  панії HTC, 
йому пояснили, що в цій моделі її 
не передбачено й запропонували 
«перепрошити» телефон. Офіцій-
 ні пояснення представників IT-
бізнесу зводилися до того, що 
вони не  мають змоги оперативно 
впроваджувати українську в усіх 
моделях чи на сайтах.

До того ж у багатьох корпора-
цій відсутні україномовні версії 
сайтів або вони спілкуються росій-

ською онлайн. У чорному списку 
руху «И так поймут!» у категорії 
«сторінка в Facebook ведеться 
не українською мовою» фігурує 
близько 90 міжнародних і віт-
чизняних компаній, серед яких 
чимало відомих брендів, давно 
пред  ставлених на українському 
ринку. Зокрема, це ASUS Украи-
 на, Beche rovka Ukraine, Brocard, 
Chrysler Ukraine, Dove Украина, 
Honda Ukraine, JEEP Ukraine, 
KIA.UA, Lancome Ukraine, Levi’s 
Ukraine, Mercedes-Benz Ukraine, 
Nokia UA. За даними активістів, із 
деякими представниками бізнесу 
вдається досягнути порозуміння, 
так, бли зько 20 з них уже пішли 
назустріч (FIAT Ukraine, Toyota 
Ukraine, Hyundai Україна, Philips 
UA, PocketBook та ін.). До катего-
рії компаній, які мають сайти ро-
сійською, теж включено десятки 
фігурантів. Це, зокрема, онлайн-

магазин побутової техніки Ro zet-
 ka, торговельна мережа Foxt rot, 
фірми Sportlife, Oriflame, Faberlic, 
Citroёn, Semki, міжнародний пе-
ревізник Air France. Учасники со-
црухів, котрі з цими підприєм-
ствами активно листуються, за-
значають, що з-поміж них є такі, 
які обіцяють «виправитися» до 
кінця року, але трапляються й ті, 
хто категорично відмовляється 
впроваджувати на сво  їх онлайн-
ресурсах державну мову. Показо-
вою в цьому сенсі є відповідь на 
запитання стосовно української 
версії сайта Hewlett Packard. Пред-   
ставник компанії заявила, що 
україномовної версії веб-ре сурсу 
не передбачено, й послалася на 
запровадження російської як ре-
гіональної. Ображені користувачі 
розпочали у Facebook акцію про-
тесту, закликали бойкотувати 
продукцію компанії і на реш  ті по-

чули обіцянку врахувати їхню по-
зицію.

еКоНоМічНі АРГУМеНТи
Роман Матис, маркетолог, заснов-
ник руху «И так поймут!», вва-
жає, що більшість брендів, пред-
ставлених в Україні, роблять 
стартову сторінку своїх сайтів ро-
сійсь  комовною через стереотипи: 
«Бізнес  чомусь сум  нівається у 
платоспроможності україномов-
ного споживача. Крім того, спеці-
алісти ринку запевняють, що сайт 
того чи того бренда, який працює 
в Україні, читатимуть на всьому 
просторі функціонування росій-
ської. Це, вочевидь, впливає на 
тих, хто приймає рішення. Отож 
маркетингові бюджети витрача-
ють неефективно. Адже коли по-
глянути оком споживача, то на-
віщо сайтові автоконцерну, який 
продає свою продукцію саме в 

Україні, орієнтуватися на весь ро-
сійськомовний простір? Його 
авто все одно не куплять ані в Бі-
лорусі, ані в Татарстані, бо там є 
свої представництва цього самого 
бренду!» Наш співрозмовник на-
водить бізнесові аргументи проти 
міфу про неефективність мар-
кетингу українською: «Найбільші 
рекламні бюджети витрачають на 
ТБ. Запитуючи, навіщо видавати 
такі кошти на неефективну украї-
номовну рекламу на телеекранах, 
я зазвичай не дістаю відповіді».

Утім, після прийняття так зва-
ного мовного закону, ситуація змі-
нилася не на користь української. 
Його 26-та стаття уточнює, що 
«рекламні оголошення, повідо-
млення та інші форми аудіо- і ві-
зуальної рекламної продукції ви-
конуються державною мовою або 
іншою мовою на вибір рекламо-
давця».

«На жаль, цей закон під’юд-
жує закривати очі на мову ре-
клами й установлювати білборди 
з російським текстом. Тому в цій 
ситуації залишається єдиний за-
сіб впливу на гравців, які ігнору-
ють мову, – не купувати продукції 
без маркування українсь кою», – 
каже Артем Зелений, керівник 
компанії GreenPR.

Представники руху «И так 
пой  мут!» намагаються обраху-
вати ефективність споживчого 
захисту української мови. За 
оцінками Романа Матиса, вже 
сьогодні до 5% своїх оборудок 
утрачають бренди, які ігнорують 
україномовного споживача. 
«Коли рівень збитків сягне 30%, 
бізнес почне масово звертати 
увагу на інтереси людей, які хо-
чуть перебувати в україномов-
ному середовищі», – резюмує 
маркетолог. 
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Шевченкознавці  
в цивільному

Д
едалі більше прикмет, які засвідчують по-
вернення України навіть не в 1980-ті, а в 
1970-ті, коли тодішньою союзною республі-
кою кермували «троїсті музики» Щербиць-

кий – Федорчук – Маланчук. Гауляйтер – чекіст – 
ідеолог. Усі троє ревно виконували завдання Мо-
скви: забезпечити «остаточне вирішення націо-
нального питання» (саме такою була формула 
офіційних компартійних документів). Зокрема, й 
«українського питання».
Головним чинником деукраїнізації були не репре-
сії, а культурно-освітня та господарча політика. 
Кількість україномовних шкіл зменшувалася що-
року, а ті, що залишалися, нерідко були такими 
тільки номінально. Україномовні наукові моно-
графії та збірки, вишівські підручники, пере-
кладна дитяча література – усе це впродовж 
1970-х зійшло майже до нуля. Українську естраду, 
яка встигла завоювати на початку десятиліття 
всесоюзну популярність (згадаймо лише «Чер-
вону руту»), витісняли 
на маргінес, визначні тво-
 ри «серйозного» жанру 
заборонялися («Цвіт па-
пороті» Євгена Станко-
вича, попри те що опе-
рою опікувалося ЮНЕС-
 КО), а з надто вже «наці-
оналістичними» митця-   
ми траплялося щось 
прикре, як-от із Володи-
миром Івасюком… 
І неодмінною складовою 
всього того була заборона покладати квіти до 
пам’ятників Кобзареві в дні його народження 
та перепоховання у Каневі, а також несанкціо-
новано публічно читати вірші й співати пісні на 
Шевченкові слова. Понад те, навіть проходити 
повз пам’ятник Тарасові Григоровичу в Києві 
(той, що напроти університету його імені) у ці дні 
було небезпечно: за всіма «потенційними націо-
налістами» велося спостереження, ближче до 
кінця 1970-х із використанням відео. А відстежу-
вали та фотографували все переважно «топтуни» 
з тих самих «компетентних органів».
Уявляєте, які шалені гроші витрачалися на «шев-
ченкознавців у цивільному»?
Так ось, сьогодні симптомів повернення до, здава-
лося б, давно перейденого історичного минулого 
чимало. І «точкові» репресії, і «профілакту-
вання», і нова хвиля русифікації-совєтизації 

освіти та книговидання, і проникнення в україн-
ську економіку потужного російського олігархіч-
но-чекістського капіталу… Все це є. Й от нарешті 
ми дожилися і до заборон декламувати 9 березня 
Шевченкові вірші та до «шевченкознавців у ци-
вільному».
Причому події ці розгорнулися в рідних Кобзаре-
вих Моринцях, що на Черкащині. Саме там міс-
цева влада чинила перешкоди під час відзна-
чення 199-річчя від дня народження свого края-
нина. «Нагнали міліції більше, ніж гостей (гро-
мада каже, що було два взводи), місцевому хору 
не дали можливості заспівати, а моринським 
школярам – прочитати вірші Шевченка, мотиву-
ючи це тим, що він писав революційні твори, а це 
зараз недоречно. Голова Моринців заборонив 
місцевій громаді святкувати день народження 
Шевченка», – прокоментував народний депутат 
Олександр Бригинець, який побував у селі, там-
тешні події.

Звичайно, сьогодні 
(при наймні поки що) 
Україна ще не впала до 
рівня 1970-х, тому під-
тягнулися народні депу-
тати, підтягнулися рі-
шучі хлопці зі «Сво-
боди» й свято відбулося: 
і пісень співали, і вірші 
декламували… Але ж усе 
це дійство супроводжу-
вали «топтуни», які ре-
тельно фільмували, хто і 

що каже, хто з ким спілкується, хто й що спі-
ває… Фантасмагорія і тільки!
Та якщо замислитися, чи тільки фантасмаго-

рія? А як із витратою бюджетних коштів на відсте-
ження того, що, вочевидь, не загрожує національ-
ній безпеці незалежної Української держави, а, 
навпаки, підносить національний дух? Як із бру-
тальним і несанкціонованим вторгненням у при-
ватну сферу? Як, зрештою, з наказами підлеглим, 
що межують зі злочинними? Чи відповість хтось 
із владних персон (як у погонах, так і без них) за 
нову появу «шевченкознавців у цивільному»? Чи 
відтепер це стане нормою для держави – здається, 
перше за роки незалежності ігнорування гаран-
том церемонії покладання квітів до пам’ятника 
Шевченкові у Києві й так само перша в новітні 
часи заборона читати «недоречні революційні ві-
рші» поета? 

чи ВіДПоВіСТь ХТоСь  
іЗ ВЛАДНиХ ПеРСоН,  

ЯК У ПоГоНАХ, ТАК і БеЗ НиХ,  
ЗА НоВУ ПоЯВУ 

«ШеВчеНКоЗНАВЦіВ  
У ЦиВіЛьНоМУ»? чи 

ВіДТеПеР Це СТАНе НоРМоЮ

Автор:  
Сергій 

Грабовський
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Гнила спадщина Уґо чавеса
Привабливість популістської автократії поблякла, але не зникла

щ
е в 1990-х роках здава-
лося, що Латинська Аме-
рика перегорнула сто-
рінку хунт і відкрилася 

назустріч демократії та ринковій 
економіці, за винятком багато-
страждальної комуністичної Ку-
би. Але тоді з’явився Уґо Чавес – 
самовпевнений відставний під-

полковник венесуельської армії. 
Організувавши невдалий війсь-
ковий переворот проти демокра-
тичного уряду, він спромігся ви-
грати вибори й 1998 року став 
президентом.

Чавес правив своєю країною 
понад 14 років аж до смерті (він 
помер 5 березня від раку). Таєм-

ницею його успіху став гібрид-
ний режим. Він зберіг зов нішні 
ознаки демократії, але за ними 
зосередив усю владу у власних 
руках і маніпулював задля своєї 
вигоди законом. Чавес заляку-
вав опонентів і заохочував до 
еміграції середній клас. Знекро-
вив економіку, поєднавши дер-
жавний соціалізм та популіст-
ський перерозподіл із залиш-
ками капіталізму. І зв’язав це 
все докупи грубою, але сильною 
риторикою латиноамерикан-
ського націоналізму. Заявляв, 
що очолює «боліваріанську ре-
волюцію» проти «імперії» (чи-
тай Сполучених Штатів). Схоже, 
його мало турбувало те, що на-
ціо  нальний герой Венесуели Сі-
мон Болівар, який визволив ве-
лику частину Південної Аме-
рики від іспанського колоніаль-
ного ярма, був консерватором і 
англофілом.

Чавізм виявився надзвичай-
 но успішною формулою: Чавес 
переміг на чотирьох виборах по-
спіль із великим відривом і про-
грав лише на одному з шести ре-
ферендумів. У жовтні він знову 
здобув перепустку до влади на 
шість років, попри те що електо-
ральну кампанію зірвала хворо-
 ба, яка виявилася серйознішою, 
ніж він хотів визнати. По всій Ла-
тинській Америці в нього з’я-
вилися наслідувачі завдяки фі-
нансуванню антиамерикансь  кого 
альянсу лідерів-однодумців і дер-
жав-клієнтів. І він-таки став ря-
тівником комунізму на Кубі: його 
помічники тримали братів Ка-
стро при владі, гальмуючи пере-
хід до капіталізму на розореному 
Острові Свободи.

ТеАТР, ХиТРощі й НАФТА
В основі успіху Чавеса лежали 
два чинники. Перший – його по-
літичний талант. Уродженець 
провінційної глибинки, він ви-
явився від природи здібним ак-
тором і майстром спілкування з 
незрівнянною здатністю співчу-
вати звичайним венесуельцям. 
Усе це поєднувалося з неаби-
якими хитрощами. Якщо призна-
чений віце-президент і «помаза-
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ПоПРи СТРАШНі НАСЛіДКи 
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ний на царство» наступник Ча-
веса Ніколас Мадуро й має якісь 
із цих талантів, йому ще нале-
жить їх проявити.

Другий, вагоміший фактор 
– Чавесові рідкісно пощастило 
прийти до влади якраз тоді, 
коли починався безпрецедент-
ний товарний бум. Ціни на на-
фту злетіли до небес – і в країну 
поплив  ли долари: не довелося 
навіть «боліваріанських револю -
цій» влаштовувати. Чавес ско-
рис  тав  ся з цієї несподіваної 
фортуни, щоб соціальними про-
грамами й подачками купити 
собі народну підтримку. Це на-
фтове багатство, схоже, підтвер-
дило твердження команданте, 
що до його пришестя венесу-
ельці, мовляв, зубожіли через 
«неолібералізм».

Але тепер країні слід остері-
гатися не лише боліваріанських 
гасел. Хоч і не схоже, що товарні 
ціни ось-ось обваляться, проте 
вони вже не зростають, як у 
2000-х. Перед жовтневими ви-
борами влада щедро роздавала 
бюджетні кошти направо і на-
ліво. Після цього дефіцит скарб-
ниці було заявлено на рівні 8,5% 
минулорічного ВВП. Його част-
ково профінансували за рахунок 
майбутнього постачання нафти 
до Китаю. Минулого місяця уряд 
девальвував національну валюту 
на 32%.

Мадуро, який від грудня ви-
конує обов’язки президента, про-
довжив політику свого шефа: 
пригрозив опозиції та приват-
ному бізнесові й видворив із дер-
жави кількох американських ди-
пломатів. Поза сумнівом, смерть 
Чавеса спонукатиме виборців по-
ставитися до Мадуро зі співчут-
тям і допоможе виграти вибори, 
передбачені в такому випадку 
Конституцією. Латиноамерикан-
 ці схильні до політичного некро-
фільства, тому опозиція, хоча і 
сильніша, ніж досі, ще не оговта-
лася від поразки на минулоріч-
них президентських і регіональ-
них виборах. Але Ніколасові Ма-
дуро бракує авторитету Уґо Ча-
веса. Якщо він виграє, то муси-
тиме стабілізувати економіку й 
водночас підкорити своїй волі 
роздроблену на фракції партію. 
Однак ситуація може вийти з-під 
контролю.

Якщо абстрагуватися від про-
паганди, то залишається непо-
казна дійсність Венесуели – кра-
їни з корумпованою, цинічною та 

некомпетентною владою. Шкода, 
Уґо Чавеса не буде, щоб пожати 
бурю, яку він посіяв: за іронією 
долі, що гірше йтимуть справи у 
республіці, то світлішим става-
тиме його образ. Тож, попри 
страшні наслідки для Венесуели, 
чавізм переживе свого творця 
подібно до того, як перонізм пе-
режив полковника Хуана Перона 
в Аргентині.

ВеДМеЖі оБійМи  
і ЗМіЯ ЗА ПАЗУХоЮ
Останніми роками вплив Чавеса 
зменшився по всій Латинській 
Америці. Президентові Еквадору 
Рафаелеві Корреа найдужче па-
сує роль ідейного спадкоємця: 
той біля керма від 2007 року, на 
лютневих виборах завиграшки 
пройшов на ще один чотириріч-
ний термін, і в нього є нафта. Але 
Еквадорові (як і Болівії, де ко-
лега-соціаліст Чавеса Ево Мора-
лес не має гідних супротивників) 
бракує розмірів Венесуели, її ба-
гатства та впливу. Крістіні Фер-
нандес, президентові Аргентини, 

прохолодному союзнику, і своїх 
проблем стає задосить. Що ж до 
Гавани, яка щороку отримує від 
Каракаса по $6 млрд, то там бра-
 ти Кастро маневрами дали владу 
Мадуро – своєму найближчому 
венесуельському союзникові. Ку-
бинський комунізм і «боліварі-
анська революція» пливуть ра-
зом; якщо Мадуро припуститься 
помилки, вони разом можуть і 
потонути.

Прихильники Чавеса заявля-
ють, що завдяки йому Латинська 
Америка звільнилася з-під гніту 
Сполучених Штатів. Так, конти-
нент і справді почувався впевне-
ніше, коли Чавес був при владі, 
але це не заслуга команданте, а 
результат ефективнішого керів-
ництва економікою і збільшення 
торгівлі з Китаєм. Малиновий 
берет а-ля Чавес, може, й пасує 
до сорочок на молодиках із бага-
тих районів Нью-Йорка та Лон-
дона. Але для робітничого класу 
Латинської Америки справжнім 
героєм став колишній президент 
Бразилії Лула да Сілва. Попри 
всі обійми на загальнорегіональ-
них самітах, Чавес не був борцем 
за справу цілого континенту. І 
хоча тамтешні лідери (і Лула да 
Сілва теж) не хотіли відкрито 
його засуджувати, вони знали, 
що той не дає Латинській Аме-
риці розкрити свій потенціал і 
об’єднати зусилля на основі де-
мократії та відкритих ринків.

Якщо пощастить, то чавізм 
скоро втратить свою гостроту. 
Смерть Чавеса може вивести ла-
тиноамериканську інтеграцію з 
глухого кута. Його формула – 
гра на нерівності й соціальній 

озлобленості задля демонізації 
політичних супротивників – 
збереже свою силу. Але без са-
мого команданте демократам 
Латинської Америки працюва-
тиметься легше. 
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Халепа по-молдовськи
Політична криза, пов’язана з відставкою уряду Влада Філата,  
може зашкодити євроінтеграційному рухові Кишинева

М
олдова уперше за ос-
танні чотири роки міц-
 но входить у фазу полі-
тичної кризи, маючи 

усі шанси приєднатися до когор-
 ти пострадянських країн, у яких 
із тієї чи тієї причини раптово 
змінився напрямок політичного 
вітру, як це, зокрема, торік ста-
лось у Грузії з приходом до влади 
політсили Бідзіни Іванішвілі. За 
вісім місяців до довгоочкуваного 
саміту Східного партнерства ЄС у 
Вільнюсі, на якому Кишинів (як і 
Київ) розраховував підписати 
Угоду про асоціацію з Євросою-
зом, ліберальний уряд на чолі з 
пре м’єр-міністром Владом Філа-
том (на фото) дістав вотум не-
довіри в парламенті.

ДеСТАБіЛіЗАЦіЯ  
ЗА СЦеНАРіЄМ?
5 березня проти Філата, який 
обіймав найвищу посаду в пар-
ламентській республіці від 
2009 ро  ку, виступили не лише 
опо зи ціонери-комуністи, а й 
партнери по Альянсу за євро-
пейську інтеграцію (АЄІ) з Де-
мократичної партії спікера ви-
щого законодавчого органу Ма-
ріана Лупу, зумівши набрати 54 
необхідні для відставки уряду 
голоси. Три дні потому глава 
молдовського кабміну, дотри-
муючись закону, покинув свій 
пост. Услід за Болгарією Мол-
дова раптово стала другою кра-
їною регіону, над якою нависла 
перспектива дострокових депу-

татських виборів, результат 
яких вплине на її подальший 
євроінтеграційний рух.

Якщо впродовж наступних 
45 днів парламент не схвалить 
жодної кандидатури, відбудеться 
його розпуск і призначення поза-
чергових виборів. На Ніколае Ті-
мофті, який нині на чолі Мол-
дови, вже тиснуть і демократи, і 
комуністи, шантажуючи його 
тим, що в разі чергового вису-
вання прихильника євроінтегра-
ційного курсу Влада Філата на по-
саду прем’єра вони вимагатимуть 
президентського імпічмен ту.

Нові внутрішньополітичні 
реалії піддають неабиякому сум-
ніву здійсненність амбітних пла-
нів щодо закріплення незворот-

Автор:  
Ганна Трегуб
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УРЯД ВЛАДА ФіЛАТА 
ПеРШий ЗА ВСЮ 
ПоСТРАДЯНСьКУ іСТоРіЮ 
МоЛДоВи НАМАГАВСЯ 
ПРоВеСТи СиСТеМНі 
РеФоРМи, щоБ НАБЛиЗиТи 
КРАїНУ До ЄС

них змін у євроінтеграційному 
напрямку офіційного Кишинева, 
бо після дострокових парламент-
ських виборів цілком можливий 
прихід до влади нинішньої опо-
зиції та повернення країни на 
старі проросійські рейки.

КРАХ ЛіБеРАЛьНоГо 
ТРіУМВіРАТУ
Правий Альянс за європейську 
інтеграцію є чи не єдиним полі-
тичним утворенням, яке за всю 
пострадянську історію Мол-
дови намагалося провести ре-
форми, що максимально на-
близили б країну з її 3,5 млн 
населення до сучасних євро-
пейських стандартів. До остан-
нього часу в нього входили лі-
беральні демократи нині вже 
екс-прем’єра Влада Філата, де-
мократи спікера парламенту 
Маріана Лупу та ліберали Мі-
хая Ґімпу, які формували біль-
шість у складі 58 зі 101 депу-
тата. Усіх їх пов’язують між со-
бою події квітня 2009 року, 
коли на хвилі масових протес-
тів проти фальсифікацій парла-
ментських виборів молдовські 
праві усунули від влади кому-
ністів на чолі з Владіміром Во-

роніним. Філат разом із Міхаєм 
Ґімпу був у лідерах тодішніх 
протестів. Після приходу до 
влади та формування Альянсу 
за допомогою голосів партії ко-
лишнього комуніста Маріана 
Лупу вдалося обрати на посаду 
президента позапартійного 
кандидата Ніколае Тімофті, 
який влаштовував усіх. Нині 
Лупу вирішив виступити проти 
свого політичного союзника. 
Молдова фактично повторила 

сценарій і відтворила полі-
тичну риторику сусідньої Руму-
нії, де третя найбільша політ-
сила, Національно-ліберальна 
партія Кріна Антонеску, в най-
менш зручний момент вийшла 
з ліберальної парламентської 

більшості й приєдналася до ес-
деків нинішнього прем’єра Ві-
ктора Понти.

На думку молдовського ана-
літика Віктора Чобану, рішення 
демократів підтримати відставку 
уряду – це банальна вендета їх-
нього лідера проти Філата. Ма-
ріан Лупу відкрито звинувачував 
очільника правлячого кабінету в 
причетності до мафіозних схем і 
структур. «Коли Влад Філат го-
ворить про мафію, то йдеться 
про мафію серед податківців, у 
держзакупівлях, на митниці. Як 
прем’єр боротиметься з мафією, 
котрою він керує?! Як він може 
капітулювати перед тими, кому 
сприяє?» – так Лупу прокомен-
тував своє ставлення до прем’єра 
Молдови наприкінці січня.

Головна проблема – демо-
крати доклалися до того, аби ви-
пхати очільника уряду з його 
крісла, а ось призначити новий 
кабмін за наявної конфігурації 
сил неможливо. Усі варіанти тех-
нократичного або міноритар-
ного уряду разом із комуністами 
означають для демократів певну 
смерть. До того ж експерти вже 
зараз стверджують, що за сцена-
рію, коли позачергові вибори 
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таки буде призначено на літо, 
перемога їм аж ніяк не світить. 
Електорат має вагомі причини 
вішати всіх собак на партію 
Лупу. Ліберали Міхая Ґімпу, по-
при очевидну відсутність симпа-
тії до прем’єра, умили руки: «Фі-
лат має піти, але ми за це не го-
лосуватимемо», – зазначив їхній 
лідер напередодні депутатського 
волевиявлення щодо розпуску 
парламенту.

Після реалізації політичного 
сценарію з відставкою уряду та 
прем’єра залишається низка 
проблемних питань. Зрозуміло, 
що АЄІ в нинішньому своєму 
форматі далі існувати не може. 
Зокрема, глава парламентської 
фракції Ліберально-демокра-
тичної партії Валеріу Стрелец за-
значив, що Альянс без Влада Фі-
лата неможливий. Наступний 
важливий момент – це компро-
метування євроінтеграційного 
шляху країни. Цілком можливо, 
що нині це може мати довго-
строковий ефект, адже політи-
кам, які жваво гризуться поміж 
собою, явно й не до євроінтегра-
ції, і не до потреб простих вибор-
ців.

ЄВРоіНТеГРАЦійНий 
ЛоКоМоТиВ
Молдова поряд із Україною та 
Грузією в межах Східного парт-
нерства поставила собі за стра-
тегічну мету набуття членства у 
Євросоюзі. На початку свого 
прем’єрства Влад Філат повсяк-
час наголошував на факторі 
швидкості змін, що мають при-
вести державу до стандартів, 
яких вимагав ЄС для підпи-
сання Угоди про асоціацію. 
«Швидкість має величезне зна-
чення. У Молдови немає ще од-
ного десятиліття на модерніза-
цію. У неї є лише кілька років 
на те, щоб радикально й незво-
ротно порвати зі своїм мину-
лим. Ось чому ми так поспіша-
ємо просуватись у відносинах 
із ЄС і не можемо дозволити 
собі роками обговорювати про-
блемні питан  ня», – так він ви-
словився в одному зі своїх ви-
ступів щодо євроінтеграційного 
курсу країни. Їй потрібно чітко 
визначатися зі своїм цивіліза-
ційним вибором поміж проєв-
ропейським і проросійським 
шляхом. Уряд Влада Філата 
зробив вибір на користь Брюс-
селя. За найсприятливішого 
сценарію розгортання подій 

офіційний Кишинів прагнув 
уже в листопаді 2013 року під-
писати з ЄС Угоду про асоціа-
цію, яка включала б у себе й 
Угоду про зону вільної торгівлі 
та візову лібералізацію.

За «Індексом європейської 
інтеграції» 2012 року, Молдова 
випереджала інші країни на по-
страдянському просторі за рів-
нем демократії, інституційного 
забезпечення євроінтегрування 
та міжособистісних зв’язків, а 
також політичною волею до ре-
форм і прозахідних змін у біль-
шості сфер життя суспільства. 
Країні вдалося знизити рівень 
корупції, реформувати судочин-
ство, сталися зміни в забезпе-
ченні вільності й прозорості ви-
борчої системи. Зокрема, звіти 
ОБСЄ та інших авторитетних 
спостерігачів свідчать, що елек-
торальні перегони в Молдові 
проходять на достатньо демо-
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Хто кращий?*
Країни Cхідного партнерства
* чим вищий показник, тим нижче місце в рейтингу

кратичних засадах. До того ж 
було розроблено нове законо-
давство, за яким кожна полі-
тична партія повинна поста-
тейно звітувати про свої ви-
трати, а також норми щодо 
рівня фінансових дотацій від 
приватних осіб та компаній тим 
чи тим політсилам.

Кишинів не має проблем із 
політичними в’язнями та фак-
тами вибіркового правосуддя, 
як Київ, що унеможливлює масу 
претензій до нього з боку Брюс-
селя. Зокрема, під час реформи 
судочинства було майже втричі 
підвищено зарплати молдов-
ським суддям і водночас збіль-
шено обсяг їхньої відповідаль-
ності за корупцію та зловжи-
вання посадовими повноважен-
нями. До того ж уряду вдалося 
збільшити фонди ЄС для своєї 
країни на 75%, що становили 
$364 млн на 2011–2013 роки, а та-
кож у жовтні 2009 року укласти 
угоду про співробітництво з МВФ. 
Величезним викликом на шляху 
євроінтеграції Молдови донині 
залишалася неврегульованість 
статусу Придністров’я, однак 
усю    ди було декларовано, що 
Угода про асоціацію з ЄС має по-
ширюватись і на територію само-
проголошеної держави (автоном-
ного територіального утворення з 
особливим правовим статусом, 
згідно з молдовським законодав-
ством).

У разі поглиблення полі-
тичної кризи або ж різкої зміни 
зовнішніх орієнтирів молдава-
нам надовго доведеться забути 
про швидкі зрушення й просу-
вання в бік ЄС. На який час, 
цілком залежить від волі їх-
нього суспільства та офіційного 
Кишинева. 

ДеРАДЯНіЗАЦіЯ По-МоЛДоВСьКи
Наприкінці вересня 2011 року парламент Молдови 
ухвалив закон, який передбачає демонтаж 
пам’ятників комуністичної тоталітарної доби. 2009 
-го більшість державних свят і пам’ятних днів, 
пов’язаних із радянським минулим, у державі було 
перейменовано: 9 травня – із Дня Перемоги на День 
закінчення Другої світової війни, 28 червня – із Дня 
визволення Молдови на День радянської окупації, 2 
серпня (дата створення Молдавської ССР) стало По-
чатком радянської окупації та русифікації, а 23-го 
числа того самого місяця (підписання пакта Моло-
това – Ріббентропа) вслід за об’єднаною Європою Ки-
шинів ушановує Європейський день пам’яті жертв ста-
лінізму та нацизму. 13 червня 2009-го вперше на дер-
жавному рівні в Молдові було відзначено День 
пам’яті жертв сталінських репресій.
Серед проектів, запропонованих прем’єром Владом Фі-
латом, була ініціатива заборони показу фільмів із ду-
бляжем російською в кінотеатрах, скасування конститу-
ційної статті, яка проголошує її мовою міжнаціональ-
ного спілкування, закриття груп із викладанням нею в 
університетах, впровадження норми для чиновників не 
відповідати на російськомовні звернення.

Згідно з «Індексом 
європейської інте-
грації» 2012 року, 
Молдова виперед-
жала своїх колег на 

пострадянському 
просторі за рівнем 
демократії, інсти-
туційного забезпе-
чення євроінтегру-
вання та міжосо-

бистісних зв’язків, 
а також за політич-
ною волею до ре-
форм і прозахід-
них змін у біль-

шості сфер життя 
суспільства
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18–23 березня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

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

Київ (вул. Лисенка, 3):
18 березня, 18:00 – зустріч із французьким письменником Андрєєм 
Макіним: «Книжка у Франц . Тенденц  сучасної французької 
літератури». Спільно з Французьким інститутом у Києві.
19 березня, 18:00 – презентація останніх томів нової сер  
«Літопису УПА».
20 березня, 18:00 – дискусія «Теорія – історія – суспільство: суспільна 
роль істор  в Польщі та Україні». За участю українських і польських 
істориків Юрія Волошина, Войцеха Вжосека, Володимира Склокіна та 
Наталі Яковенко. Презентація книжок Войцеха Вжосека «Історія, 
культура, метафора. Постання некласичної історіограф . Про історичне 
мислення» та Єжи Топольського «Як ми пишемо і розуміємо історію? 
Таємниці історичної нарац ». Спільно з Польським Інститутом у Києві, 
видавництвами «К.І.С.» та «Ніка-центр».
21 березня, 17:00 – «Іван Мазепа і Російська імперія. Історія зради». 
Зустріч із російським істориком Татьяною Таіровою-Яковлєвою та 
презентація книжки. Спільно з видавництвом «Кліо».

Львів (просп. Свободи, 7):
18 березня, 18:00 – презентація книжки Сашка Ушкалова «Жесть» 
(спільно з видавництвом «Клуб сімейного дозвілля»).
20 березня, 18:00 – презентація книжки «Мама по скайпу» (спільно з 
Видавництвом Старого Лева).
21 березня, 18:00 – до Всесвітнього дня поез : читання «Поезія про 
поезію».
22 березня, 18:00 – презентація книжки «Інґеборґ Бахман / Пауль 
Целан. Пора серця. Листування» (спільно з видавництвом «Книги ХХІ»).
23 березня, 18:00 – «Ерос у ребро» – поетичний вечір київської авторки 
Лесі Мудрак.

Вінниця (вул. Соборна, 89):
19 березня, 18:00 – презентація українських перекладів творів 
Бруно Шульца. За участю Андрія Павлишина та Євгена Стасіневича. 
Спільно з Генеральним консульством Республіки Польща у Вінниці 
та видавництвом «Дух і літера».
22 березня, 18:30 – історичний клуб «ХроноТоп». Дискусія 
«Український Ель Ґреко з Ободівки: Олекса Новаківський».

Харків (вул. Сумська, 3):
19 березня, 19:00 – брифінг «Сила волі: де взяти і як використовува-
ти?». Робоча мова – англійська.
20 березня, 18:00 – згадуючи Юліана Шпола: дискусія та читання 
творів письменника.

Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
18 березня, 18:00, 5-й поверх – відкриття виставки живопису Леся 
Панчишина «Весь Лесь».
19 березня, 18:00, 4-й поверх – презентація книжок Степана Процюка 
«Чорне яблуко» та «Бийся головою до стіни».
21 березня, 18:00, 4-й поверх – презентація книжки «Інґеборґ 
Бахман / Пауль Целан. Пора серця. Листування». За участю 
перекладачів Лариси Цибенко та Петра Рихла (спільно 
з видавництвом «Книги ХХІ»).

Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
18 березня, 14:00 – відкриття фотовиставки «Весна і Жінка».



18–23 березня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

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

Київ (вул. Лисенка, 3):
18 березня, 18:00 – зустріч із французьким письменником Андрєєм 
Макіним: «Книжка у Франц . Тенденц  сучасної французької 
літератури». Спільно з Французьким інститутом у Києві.
19 березня, 18:00 – презентація останніх томів нової сер  
«Літопису УПА».
20 березня, 18:00 – дискусія «Теорія – історія – суспільство: суспільна 
роль істор  в Польщі та Україні». За участю українських і польських 
істориків Юрія Волошина, Войцеха Вжосека, Володимира Склокіна та 
Наталі Яковенко. Презентація книжок Войцеха Вжосека «Історія, 
культура, метафора. Постання некласичної історіограф . Про історичне 
мислення» та Єжи Топольського «Як ми пишемо і розуміємо історію? 
Таємниці історичної нарац ». Спільно з Польським Інститутом у Києві, 
видавництвами «К.І.С.» та «Ніка-центр».
21 березня, 17:00 – «Іван Мазепа і Російська імперія. Історія зради». 
Зустріч із російським істориком Татьяною Таіровою-Яковлєвою та 
презентація книжки. Спільно з видавництвом «Кліо».

Львів (просп. Свободи, 7):
18 березня, 18:00 – презентація книжки Сашка Ушкалова «Жесть» 
(спільно з видавництвом «Клуб сімейного дозвілля»).
20 березня, 18:00 – презентація книжки «Мама по скайпу» (спільно з 
Видавництвом Старого Лева).
21 березня, 18:00 – до Всесвітнього дня поез : читання «Поезія про 
поезію».
22 березня, 18:00 – презентація книжки «Інґеборґ Бахман / Пауль 
Целан. Пора серця. Листування» (спільно з видавництвом «Книги ХХІ»).
23 березня, 18:00 – «Ерос у ребро» – поетичний вечір київської авторки 
Лесі Мудрак.

Вінниця (вул. Соборна, 89):
19 березня, 18:00 – презентація українських перекладів творів 
Бруно Шульца. За участю Андрія Павлишина та Євгена Стасіневича. 
Спільно з Генеральним консульством Республіки Польща у Вінниці 
та видавництвом «Дух і літера».
22 березня, 18:30 – історичний клуб «ХроноТоп». Дискусія 
«Український Ель Ґреко з Ободівки: Олекса Новаківський».

Харків (вул. Сумська, 3):
19 березня, 19:00 – брифінг «Сила волі: де взяти і як використовува-
ти?». Робоча мова – англійська.
20 березня, 18:00 – згадуючи Юліана Шпола: дискусія та читання 
творів письменника.

Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
18 березня, 18:00, 5-й поверх – відкриття виставки живопису Леся 
Панчишина «Весь Лесь».
19 березня, 18:00, 4-й поверх – презентація книжок Степана Процюка 
«Чорне яблуко» та «Бийся головою до стіни».
21 березня, 18:00, 4-й поверх – презентація книжки «Інґеборґ 
Бахман / Пауль Целан. Пора серця. Листування». За участю 
перекладачів Лариси Цибенко та Петра Рихла (спільно 
з видавництвом «Книги ХХІ»).

Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
18 березня, 14:00 – відкриття фотовиставки «Весна і Жінка».



Ходіть в Африку 
Тепер найбідніший континент може святкувати.  Економіка процвітає

З
а півстоліття, відколи Аф-
рика скинула колоніальні 
пута, вона ще не знала та-
ких сприятливих часів. У 

більшості країн панує мир. Де-
далі менше дітей носять зброю, а 
кількість школярів сягає рекор-
дів. Мобільні телефони можна 
побачити скрізь, як і в Індії. У 
найбільш постраждалих від ВІЛ-
епідемії країнах заражених по-
меншало майже на три чверті. За 
останні 10 років очікувана трива-
лість життя подовжилась на одну 
десяту, а пря  мі закордонні інвес-
тиції потроїлися. У наступне де-

сятиліття спо   живчі витрати 
майже подвояться; кількість кра-
 їн із середнім рівнем річних дохо-
дів понад $1 тис. на особу зросте 
від менш ніж половини всіх 55 
африканських держав до трьох 
чвертей.

Африканці заслуговують на 
похвалу. Західні гуманітарні ор-
ганізації, китайські гірничі ком-
панії та миротворчі сили ООН 
зробили свій внесок, але головні 
рятівники континенту – таки 
люди, які там живуть. Вони пе-
реходять на сучасні технології, 
дедалі частіше голосують на ви-

борах і вимагають від своїх ліде-
рів працювати краще. На конти-
ненті панує надія. Мешканці 
континенту з повним правом 
пишаються конференціями, на 
яких натовпи західних банкірів 
пропонують інвестиції в місцеві 
ринки цінних паперів. За кілька 
наступних місяців MasterCard 
видасть 10 млн дебітних карток 
у Південній Африці. Навіть по-
літики Чорного континенту за-
працювали трішки ефектив-
ніше, особливо у господарській 
сфері та в мирному врегулю-
ванні політичних питань. Темпи 
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зростання ВВП стабільні – 
близько 6%. Поліпшується й 
управління: кореспондент The 
Economist побував у 23 країнах, 
готуючи матеріал для спеціаль-
ного звіту, і жодного разу не зіт-
кнувся з вимогами хабаря. Яки-
хось 10 років тому таке годі було 
навіть уявити.

Це давно назрілі й бажані 
зміни, але все одно ще не цілко-
виті. Небезпека в тому, що Аф-
рика погоджується на нинішні 
темпи перетворень. Та лише коли 
її жителі ставитимуть собі наба-
гато амбітніші цілі, вони зможуть 
повністю реалізувати свій потен-
ціал. Їм потрібно взятися до важ-
кої роботи: побудувати інфра-
структуру, викорінити корупцію, 
розчистити завали бюрократич-
ного регулювання, яке все ще 
тягне їх назад. Зволікати з цим не 
можна.

ПоСПіШиШ –  
ЛЮДей Не НАСМіШиШ
Одна із причин – зробити по-
трібно ще дуже багато. Може, в 
африканських столицях бідність 
не так впадає в око, але, як і ра-
ніше, вона дуже поширена. Не 
виграно поки що й битву з голо-
дом. Добробут розподіляється 
нерівномірно, і щасливці, які 
розбагатіли на нинішньому під-
несенні економіки, часто поспі-
шають звити собі затишні позо-
лочені гніздечка в оточених охо-
роною елітних житлових кварта-
лах. Ті фінансисти, які кажуть, 
що незабаром Африка кине ви-
клик Азії, мають буйну уяву. 
Якщо один континент – це світо-
вий цех, то інший майже стовід-
сотково експортує врожай, що 
росте на полях, або корисні ко-
палини, які лежать під ними.

Близько третини зростання 
ВВП Африки припадає на товар. 
Це не триватиме вічно. Нинішні 
ціни майже сягнули рекордних 
висот, але товарні ринки мають 

звичку обвалюватися. Понад те, 
нещодавні здобутки в сільсько-
господарському товарному ви-
робництві може підірвати зміна 
клімату. Навіть зараз савани ви-
сихають, рівень ґрунтових вод 
знижується, а дощів випадає 
менше або ж вони йдуть нерегу-
лярно. До 2020 року від цього 
страждатиме кожен п’ятий афри-
канець. Навіть якщо континент 
процвітатиме, багато хто на ньо му 
й далі житиме за рахунок сіль-
ського господарства, і навряд чи 
ці люди зможуть якось допо-
могти довкіллю в світових масш-
табах.

Інша причина спішити – те, 
що Африка може втратити свої 
вистраждані здобутки. На сході 
материка зразком для інших 
країн стала Кенія. Але під час ви-
борчої кампанії (голосування від-
булося 4 березня) там уже проли-
лася кров. Інші лиха (як-от іслам-
ські екстремісти в Сахарі) можуть 
у майбутньому стати джерелами 
нестабільності.

Тож Африка повинна якнай-
краще використати дві трансфор-
мації, які в ній зараз відбува-
ються. Процес урбанізації дає уні-
кальну нагоду підняти продук-
тивність як на селі, так і в міських 
нетрях. Якщо держави конти-
ненту з цим не впораються, то 
з’являться небезпечні маси без-
робітних міських жителів. Водно-
час, хоча африканське населення 
й надалі стрімко зростає (до 2050 
року його чисельність подвоїться 
й сягне двох мільярдів), родини 
меншають. Це обіцяє «демогра-
фічний дивіденд», оскільки збіль-   
шується кількість трудівників-
году   вальників відносно кількості 
утриманців (дітей і людей похи-
лого віку). Континент повинен 
скористатися з цього тимчасо-
вого різкого збільшення частки 
працездатного люду і створеного 
ним багатства для розвитку. 
Якщо африканці розтринькають 

здобуте, то постаріють раніше, 
ніж розбагатіють.

СТеРТи КоРДоНи
Африканці вже намагаються ви-
робляти більше. Фермери почали 
застосовувати портативну елек-
троніку, щоб стежити за про -
гнозом погоди в інтернеті. Бідні 
квартали теж начинені високими 
технологіями. Інтернет змінює 
бізнес на континенті. У Кенії тре-
тина ВВП проходить через мо-
більні системи грошових перека-
зів, відкриті приватною телеко-
мунікаційною компанією.

Але підприємців часто зага-
няє в безвихідь держава. В індексі 
легкості ведення бізнесу, що його 
укладає Світовий банк, майже всі 
країни в останній третині списку 
африканські. Тамтешній люд 
дуже просто досягнув би вищого 
рівня життя; і наявний капітал, і 
технології дають великі можли-
вості. Інфраструктура покращу-
ється: лише 5% із 15 800 миль 
(понад 25 400 км. – Ред.) шляху, 
подоланого під час підготовки 
спеціального звіту The Economist, 
припало на дороги із ґрунтовим 
покриттям; щоправда, електро-
мережі – це катастрофа. Загалом 
чиновникам треба менше нама-
гатися щось будувати, а більше – 
не заважати. Надмірна, непо-
трібна зарегульованість створила 
серйозні перешкоди. Обмеження 
на працевлаштуван  ня мігрантів і 
на володіння землею перешко-
джають розширен  ню бізнесу. 
Чиновни  ки й митники роздува-
ють вартість будь-якої послуги. 
Доправити автомобіль із Китаю 
до Танзанії обходиться в $4 тис., 
але, щоб він потрапив звідти до 
сусідньої Уганди, треба викласти 
ще $5 тис.

Якщо повна надій Африка 
хоче собі нову мрію, вона повин-
 на створити спільний ринок від 
Середземного моря до мису Доб -
рої Надії. Це стало б могутнім 
стимулом для торгівлі, підприєм-
ництва й виробництва, а крім 
того, дало б змогу значною мірою 
подолати дрібну корупцію і по-
кращити умови життя. Чому б не 
відродити панафриканізм і не 
відкрити кордонів, проведених 
колись Лондоном і Парижем? 
Африці потрібен відроджений 
рух визволення. Ось тільки цього 
разу його метою буде звільнити 
жителів континенту від чиновни-
ків – «слуг народу», а не від 
панів-колоніза торів. 

За даними Конференц� ООН із торгівлі та розвитку (UNCTAD)

Тече річка невеличка
Потік прямих іноземних інвестицій до Африки, $ млрд*
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55 
африканських 

держав до трьох 
чвертей 
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Майстерне балансування
Пекка Вісурі про фінську безпекову політику в умовах нейтралітету

Ф
інляндія має чимало спіль-
ного з Україною не тільки в 
історичному, а й у геополі-
тичному вимірі як держава, 

затиснута між Заходом і Сходом. Пе-
ребуваючи на цивілізаційному пе-

рехресті, вона успішно скориста-
лася зі свого розташування, на-

лагодивши продуктивну спів-   
працю із сусідами й роз буду-   
вавши сучасну систему без-
пеки та оборони в умовах 
нейтралітету й позаблоковості. 
Про фінський досвід майстер-
ного балансування між Схо-
дом і Заходом у сфері без-
пеки Тиждень спілкувався 
зі старшим науковим співро-
бітником Інституту Алексанте  рі 
Університету Гельсінкі Пеккою 
Вісурі, який приїздив до Укра-
їни, щоб виступити в Кни-

гарні «Є».

У. Т.: Наскільки політика «фін-
ляндизації» 1960–1980-х років 
вплинула на безпекову політику 
сучасного Гельсінкі? чи ваша кра-
їна й досі має звичку озиратися 
на Росію, приймаючи рішення в 
безпековій сфері?

– Термін «фінляндизація» не 
зовсім підходить для того, щоб 
говорити про політику моєї дер-
жави у часи холодної війни, 
коли вживати його в негатив-
ному значенні. Уперше це слово 
з’явилось у внутрішніх дебатах у 
Німеччині 1970-х років як попе-
редження, що ця країна може 

«фінляндизуватися», обрав-
 ши нейтральну між Схо-
дом і Заходом позицію. 
Незайве згадати, що вона 

була тоді окупована 
й розділена. Фінлян-
дія такого не зазна-

 ла, але після вій  ни 
зазвичай перебувала в 

зоні впливу СРСР. Від 
того моменту крок за 

кроком Гельсін  кі 
здо бувало дедалі 
бі ль  шу свобо  ду 

дії. Це була по -
літика ней  тралітету, 

яка забезпечила успіх у 
період холодної війни. Фін-

ляндія була членом нордичної 
групи країн та зони вільної тор-
гівлі EFTA від 1960-х, а в 1974-му 
уклала договір про вільну тор-
гівлю з Європейським економіч-
ним співтовариством.

Фінська стратегія врівноважу-
вання інтересів та впливу східних 
і західних держав під час холод-
ної війни виявилася успішною, і 
тому мої співвітчизники мають 
позитивний досвід політики ней -
тралітету. Сьогодні Фінляндія – 

частина Європейського Союзу і 
насамперед повинна орієнту-
ватися на Брюссель. То наша 
«друга столиця». На мою 
думку, й Москва, й Вашинг-
тон мають однакову вагу в 
нинішній безпековій полі-
тиці Фінляндії. Крім того, 
важливий для нас і Берлін: 
Німеччина – сильний стабі-
лізаційний чинник у Балтій-

ському регіоні.

Спілкувався 
олександр 

Пагіря

Фото:
Андрій 

Ломакін
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Близько  

60% 
фінів підтримують 
політику військо-
вого нейтралітету  

й лише 

20% 
висловлюються за 
приєднання країни 

до НАТО

БіоГРАФічНА 
НоТА
Пекка Вісурі – 
старший науко-
вий співробітник 
Інституту Алек-
сантері Універси-
тету Гельсінкі, 
полковник у від-
ставці, 15 років 
працював у Ін-
ституті міжна-
родних відносин 
та Університеті 
національної 
оборони у сто-
лиці Фінляндії. 
Експерт із безпе-
кової політики  
та стратегії, полі-
тичної історії, 
розробляє про-
екти оборони 
Балтійського 
морського регі-
ону.

Автор книжок: 
«Путівник фін-
ською безпеко-
вою та оборон-
ною політикою» 
(2003), «Фінлян-
дія та кризи» 
(2003), «Фінлян-
дія в холодній 
вій ні» (2006), 
«Між Сходом і 
Заходом»: фін-
ська оборонна 
політика за часів 
президентства 
Урго Кекконена» 
(2010), «Фінлян-
дія та нові 
кризи» (спільно  
з Тімо Геллен-
берґом, 2011)

У. Т.: Питання про вступ Фінлян-
дії до НАТо досі залишається 
дуже непростим і заплутаним. 
Яка нині ситуація з його обгово-
ренням у середовищі фінського 
безпекового істеблішменту?

– Не бачу жодних проблем із 
НАТО в безпековій політиці своєї 
країни. Офіційно заявлено, що 
вона має з Альянсом добрі відно-
сини співробітництва, але всту-
пати туди потреби немає. Най-
важливіше для Фінляндії – член-
ство у ЄС, і разом зі Швецією вона 
утворює роздільну зону між Ро-
сією та Північноатлантичними 
країнами. Всі сторони користу-
ються благами тривалої стабіль-
ності в Північній Європі, особ-
ливо у Балтійському регіоні.

Близько 60% фінів підтримує 
політику військового нейтралі-
тету, і лише якісь 20% висловлю-
ються за приєднання до НАТО. 
Але бурхливих дискусій на цю 
тему немає. Фінські військові пов -
ністю виконують зобов’язання, 
визначені політичним керівни-
цтвом країни, і рішення в полі-
тиці безпеки сприймаються як 
суто політичні питання.

У. Т.: На чому базується сучасна 
оборонна й безпекова стратегія 
Фінляндії?

– Фінська оборонна доктрина 
вже від часів холодної війни базу-
ється на незалежній системі те-
риторіальної оборони з досить 
великою армією резервістів (бли-
зько 300 тис. солдатів), а також 
ефективних військово-повітря-
них силах, які мають у своєму 
розпорядженні понад 60 амери-
канських винищувачів F-18 Hor-
net. Тому для сучасної Європи 
фінська військова модель певною 
мірою виняткова, але на її ко-
ристь є вагомі аргументи мірку-
вань політики безпеки, які ґрун-
туються на геостратегічній ситуа-
ції між Росією та західним вій-
ськовим альянсом під впливом 
США. Із цих міркувань наша во-
єнна доктрина повністю оборон-
 на, і закордонні військові за-
вдання мають для нас друго-
рядне значення.

До того ж на півночі конти-
ненту геополітична й безпекова 
ситуація набагато простіша, ніж 
була в часи холодної війни. Зви-
чайно, залишаються проблеми 
фінансування збройних сил у 
майбутньому, але їх слід оціню-
вати в межах стабільного без-
пеково-політичного оточення Фін-

ляндії, тому не можна вважати, 
що вони нездоланні. Фінська ар-
мія зараз реформується, і в ре-
зультаті цієї реорганізації зали-
шиться невелике кадрове ядро 
(близько 20 тис. осіб) із сучас-
ним озброєнням, хоча строкова 
служба для чоловіків усе ще за-
лишатиметься обов’яз ковою. Це 
дасть нам змогу тримати числен-
ний резерв сухопутних військ.

У. Т.: Якими ви бачите перспек-
тиви збереження миру й націо-
нального суверенітету постра-
дянських країн у сучасних умо-
вах, коли НАТо недостатньо по-
тужне й переживає функціо-
нальну кризу, а Москва стає де-
далі агресивнішою?

– На мій погляд, ситуація не 
така загрозлива. Російське керів-
ництво має давню традицію ро-
зумного стратегічного мислен  ня 
й дуже добре знає реальне спів-
відношення сил у світі, а над  то в 
Європі. І воно явно на користь 
Євросоюзу із його 500 млн насе-
лення, а не Росії з її 143 млн. До 
того ж економічна могутність ЄС 
у співвідношенні ВВП уп’яте  ро 
перевищує російську. РФ виста-
чає проблем на півдні й сході, 
тож для неї немає жодного сенсу 
шукати собі клопотів іще й на за-
ході. Ситуація на Кавказі та в Се-
редній Азії зовсім інша, ніж у Єв-
ропі. У найближчому видимому 
майбутньому немає жодних ознак 
фундаментальних змін загаль-
ного геополітичного ландшафту.

У. Т.: Як змінилися оборонні 
доктрини в Європі по закінченні 
останньої великої війни?

– Після двох світових та хо-
лодної воєн мілітарна ситуація 
в Європі змінилася фундамен-
тально. Масових армій більше не-
має, бо відпала потреба готува-
тися до конфлікту із сусідами у 
традиційному сенсі. Розвиток 
технологій теж сприяє переходу 
від традиційних масових зброй-
них сил до нечисленних високо-
технологічних – швидкого реагу-
вання. Після В’єтнаму, Іраку й 
Афганістану західні держави не 
збираються застосовувати масш-
табні військові потуги за межами 
Європи.

Попри те, на геостратегічній 
основі Фінляндія матиме терито-
ріальну оборонну доктрину, яка 
для континенту буде досить нети-
повою. Гадаю, для моєї країни в 
цьому є сенс.

У. Т.: Під час економічної кризи 
європейські держави вважають 
за краще урізати свої оборонні 
бюджети. Навіть у США зараз  
обговорюють можливості змен-
шення асигнувань на оборону. 
Якими ви бачите зміни в безпе-
ковій архітектурі Заходу остан-
ніх років?

– У західних країнах спосте-
рігається досить чітка тенденція 
до скорочення збройних сил, але 
вихідний рівень був дуже висо-
ким. Сьогодні на США припадає 
май  же половина глобального 
оборонного бюджету, а на їхніх 
західноєвропейських союзників 
– близько 20%. Тож Захід усе ще 
відповідає за 60–70% загального 
оборонного бюджету світу. Це 
занадто високий рівень спожи-
вання, і його слід знизити.

Така ощадність не дуже від-
образиться на збройній могут-
ності західних держав, а от інтер-
венційні можливості радикально 
зменшаться. Тому ми, певно, не 
побачимо нової іракської війни в 
такому вигляді, в якому все відбу-
валось у 1991 та 2003 роках. За-
хідні лідери дуже прискіпливо 
розглядатимуть можливості за-
стосування своїх військ для інтер-
венцій за межами Європи. Аме-
риканські стратегічні інтереси 
явно зміщуються в Азійсько-
Тихоокеанський регіон.

У. Т.: чи може, на вашу думку, 
розташована в одній із ключо-
вих геополітичних зон Європи 
Україна зберігати нейтралітет? 
чи є якась альтернатива док-
трині колективної безпеки в на-
шому хаотичному та змінному 
світі?

– Не бачу жодних проблем 
для українського нейтралітету, 
якщо цього захоче народ. Проте 
можуть бути певні питання зі збе-
реженням стабільної ситуації че-
рез економіко-політичні наслід-
 ки холодної війни й радянської 
епохи. Хоча вони не такі сер-
йозні, як після обох світових воєн 
у 1918 й 1945 роках. Так, наш світ 
безперестанку змінюється, ін-
коли з потрясіннями, але це не 
означає, що в ньому конче має 
панувати хаос. Вважаю, що оби-
дві колишні історичні «окраїни» 
Росії – і Фінляндія, і Україна – 
мають добрі шанси витримати 
наступні глобальні зміни, якщо 
стабільною залишатиметься їхня 
внутрішня економічна й полі-
тична ситуація. 
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Булгарський транзит
Кочуючи теренами України в пошуках нової вітчизни, булгарські 
племена активно контактували з місцевим слов’янським населенням

оХоРоНЯЮчи  
ХоЗАРСьКі ТиЛи
Перші булгари прийшли до 
Східної та Центральної Європи 
у складі війська гунів іще в ІV 
столітті н. е. Після швидкого 
розпаду імперії Аттіли у другій 
половині V століття різні бул-
гарські орди брали участь у 
бурхливих подіях доби Вели-
кого переселення народів чи то 
самостійно, чи то як піддані 
«кочових імперій», таких як 
Аварський та Хозарський кага-
нати. Зокрема, в VІІ столітті 
унногундури-булгари підкоря-
лися щойно утвореному Хозар-
ському каганатові. Саме час-
тина цих племен, очолювана 
ханом Аспарухом, поконфлік-
тувавши з хозарськими зверх-

Автор: 
Євген Синиця

Тиждень продовжує серію публікацій про давні етноси, які населяли українські те-
рени й залишили по собі характерну культурну спадщину. В цьому числі – розповідь 
про кочові племена булгар, засновників Болгарської держави на Балканах, чий шлях 
до нової батьківщини проліг через українські степи. Про кельтів читайте в № 50/2011, 
про готів – у № 10/2012, про аланів – у № 20/2012, про саків – у № 35/2012, про 
ятвягів – у № 44/2012

гався на півдні, у Степу, жителі 
якого раз по раз вимушені були 
реагувати на чергові зміни «ге-

ополітичної ситуації» на про-
сторах так званого Євразій-
ського степового коридору, 
що простягнувся від Забай-
калля до Карпат. Одним із 
таких транзитних народів 
були болгари, а точніше 

булгари чи ще точніше унно-
гундури (див. Складнощі 

етноніма). 

У
продовж тисячоліть те-
риторія сучасної Украї- 
ни ставала якщо не 
«метрополією», то при-

наймні «транзитною бать-
ківщиною» для багатьох 
народів не лише сивої, а й 
порівняно недалекої дав-
нини. Особливо жвавий де-
мографічний трафік спостері-

ПЕРЕМОГА БУЛГАР НАД ВІЗАНТІЙЦЯМИ. 
Мініатюра з манускрипту «Мінологій 

Василія ІІ» (Х століття)
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ЗАПОВІДАЮЧИ 
жИТИ В МИРІ. 
Перший 
хан Великої 
Булгарії Кубрат 
і його сини

Загадковий 
перстень із 
Перещепинсь -
кого скарбу  
на Полтавщині 
з монограмою

СКЛАДНощі еТНоНіМА
Болгари зазвичай асоціюються насамперед зі 
слов’янським народом, титульною нацією сучасної Рес-
публіки Болгарія. Однак назва тамтешнім слов’янам діс-
талась у спадок від кочовиків-тюрків булгар, які при-
йшли до Балкан на межі 670–680-х років, підкорили 
частину слов’янських племен і заснували Перше Болгар-
ське царство, у межах якого згодом відбулося розчи-
нення тюрків у місцевій етнічній більшості. Візантійські 
автори доволі точно зафіксували етнонім цих кочови-
ків: друга буква у слові передає голосний, що був серед-
нім між «о» та «у». Тож, аби уникнути плутанини, у су-
часній літературі їх частіше називають саме булгарами 
або ж, якщо бажають підкреслити зв’язок із теперішнім 
народом, протоболгарами, праболгарами чи ранніми 
болгарами.

никами, бу ла змушена тікати 
на При ду  нав’я.

Батьком Аспаруха був слав-
нозвісний Кубрат (або ж Курт з 
«Іменника болгарських ханів»), 
котрого візантійські автори ІХ 
століття трактують як володаря 
чи то Старої, чи то Великої Бул-
гарії. Це племінне утворення 
було такою собі національно-
територіальною автономією, що 
об’єднувало підданих Хозарсь -
кого каганату «булгарського по-
ходження» й було кероване ель-
тебером – намісником із місце-
вих, який мав найширші повно-
важення щодо внутрішніх справ 
свого народу. Обов’язки ельте-
бера стосовно верховного сюзе-
рена – кагана – були доволі про-
стими: своєчасна сплата данини 
й надання на першу вимогу вій-
ськових контингентів. Сумніва-
тись у підпорядкованості воло-
дарів Великої Булгарії не дово-
диться, адже вже згаданий 
«Іменник болгарських ханів» 
зазначає, що всі вони аж до Ас-
паруха правили «з остриже-
ними головами». У тюркському 
світі зачіска мала неабияке зна-
чення. Довге розпущене волосся 
носили тільки найвищі можно-
владці, воїни «панівного етно-
 су» заплітали коси, а підданці 
«другого сорту» були приречені 
на перукарські процедури.

Головна ставка володарів 
Великої Булгарії діяла десь у 
Приазовських і Прикубанських 
степах, однак зона кочування 
унногундурів, слід думати, була 
значно ширшою і охоплювала 
степи не лише між Кубанню та 
Доном, а й між Доном та Дні-
пром.

Ще в середині VІ століття 
Прокопій Кесарійський писав, 
що понад Меотидою (Азовським 
морем) живуть утигури, воло-
діння котрих простягаються на 
північ аж до області розселення 
антів, себто до межі Степу й Лі-
состепу. Утигури цей регіон не 
покидали до початку VІІ сто-
ліття. Коли у 630-х роках уна-
слідок чергової складної комбі-
нації різних булгарських пле-
мен склався союз унногундурів, 
саме утигури посіли в ньому 
провідне місце, а їхні хани отри-
мали від хозар «мандат» ельте-
берів.

Ельтебери були не лише по-
вноправними володарями щодо 
внутрішніх справ «підмандат-
ної території». На власний роз-

суд вони могли здійснювати й 
зовнішні контакти, головне – 
щоб їхні дії не суперечили по-
точній лінії зовнішньої полі-
тики центральної влади. Пока-
зово, що в середині VІІ століття 
булгари-унногундури не фігу-
рують у жодному епізоді подій 
на Кавказі, який і тоді був га-
рячою точкою. Хозари не 
викликали своїх булгар-
ських підданих для війни 
ані з персами, ані з ара-
бами. Схоже, що ті мали 
виконувати інше страте-
гічне зав дання – «забезпечу-
вати тили» на заході та півночі.

МоДА НА КочоВиКіВ
Археологічні матеріали дають 
змогу припускати, що унногун-
дурські можновладці давали 
собі з цим раду, покладаючись 
не стільки на грубу силу, скіль-
 ки на дипломатичну гнучкість. 
Саме в цей час серед слов’янсь-
кого населення Лівобережжя 
Дніпра поширюється мода на 
ремінні гарнітури «кочівниць-
кого стилю», добре відомі за так 
званими скарбами старожит-
ностей антів. Такі пиш  ні пояси 
на початку Середньовіччя були 
своєрідною «табеллю про ран-
 ги» й водночас «послужним 
формуляром» для представни-
ків військової еліти. Тож наслі-
дування слов’янами саме цих 
зразків опосередковано свідчи-
 ть про кілька речей. Слов’янські 

ватажки «найзрозумілішою мо-
вою» сигналізували своїм кон-
траген  там-степови кам, що ма-
ють рівний із ними статус. Ба 
більше, частина із зазначених 
«антських» гарнітур є виро-
бами ювелірів, які обслугову-
вали саме кочовиків. Тобто 
йдеться про «дипломатичні 
дари», за допомогою котрих но-
мади чітко натякали, що не 
сумніваються в рівності. Відпо-
відно у слов’янсько-ун ногундурсь -
ких зносинах ішлося про рів-
ноправне партнерство, якийсь 
військово-політичний альянс.

Контакти не зводилися лише 
до обміну дипломатичними де-
легаціями, що складалися із 
представників вищих верств. На 
низці пам’яток антської (пень-
ківської) археологічної куль-
тури відомі рештки так званих 
стаціонарних юрт, що свідчить 
про осідання принаймні оди-
ничних кочових родин та інте-
грацію їх до слов’янських гро-
мад. Слід думати, що загальне 
сприятливе тло у стосунках між 
кочовиками та слов’янами ство-
рювало передумови для взаємо-
проникнення широких мас на-
селення. Щоправда, цей процес 
перервався ледь розпочавшись, 
причиною чого стала бурхлива 
діяльність Аспаруха.

ЗАВоЮВАННЯ 
БАТьКіВщиНи
Достеменно причини кон-
флікту частини унногунду-

рів із хозарами невідомі. Фео-
фан Сповідальник і патріарх 

Никифор передають у своїх тво-
рах явно романтизовану оповідь 
про ці події. Перед смертю воло-
дар Великої Булгарії Кубрат за-
повідав сво   їм п’ятьом синам 
жити в мирі та злагоді. Однак ті 
знехтували його заповітом, роз-
ділили свій народ і згодом по-
сварилися з хозарами. Лише 
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старший із братів – 
Батбаян – залишився 
данником останніх і 
утримавсь у батьковій 
«вотчині», решта виру-
 шили шукати кращої 
долі на чужині. Цікаво, 
що хозари не переслі-
дували жодного з 
братів-утікачів, окрім 
Аспаруха. Це дає змогу 
припустити, що саме 
він і був головним бун-
тівником.

Аспарух зі своєю 
ордою сховався в Оглі 
– не достеменно лока-
лізованій місцевості 
на лівому березі Ду-
наю, захищеній річками та бо-
лотами. Мова, ймовірно, про 
ближчу до лівого берега час-
тину дельти, хоча, можливо, і 
про дещо ширшу територію 
між пониззями Дунаю, Пруту і 
Дністра. Небезпека з боку хозар 
була така суттєва, що булгари 
не стали покладатися лише на 
природний захист, а ще й збу-
дували штучні укріплення. 
Втім, вороги полишили Аспа-
руха у спокої, а невдовзі його 

підданці почали турбу-
вати набігами зем  лі за 
Дунаєм, що номіналь-
 но був і надалі кордо-
ном Візантії. Тривожи-
 ли їх настільки, що 
близько 680 року імпе-
ратор Константин ІV 
особисто очолив похід 
проти нападників, уна-
слідок якого військо 
василевса було розби-
 те, а імперія мусила пла -
тити Аспарухові що  річ-
 ну данину, відтак бул-
гари, перейшовши Ду-
най, захопили чималу 
територію у Фракії (су-
часна Болгарія).

Так само як і кордон по Ду-
наю, радше номінальною була 
юрисдикція константинополь-
ських імператорів над більші-
стю території Балкан, де за 
70–100 років до втечі Аспаруха 
розселилися слов’янські пле-
мена. Склавінії (протодержавні 
утворення на зразок відомих 
племінних княжінь сіверян, 
древлян, уличів тощо) були в то-
гочасній Візантії напівавтоном-
ними областями компактного 

розселення слов’ян із повною 
внутрішньою самоврядністю й 
доволі непевними обов’язками 
щодо центральної влади. Бул-
гари запанували на землях, де 
мешкало об’єднання «Сім ро-
дів», а може, й інші Склавінії, 
тож знов опинились у тісному 
контакті зі слов’янами, проте 
вже не як союзники, а як повно-
правні володарі.

Щоправда, подальший пере-
біг подій свідчить радше на ко-
ристь симбіотичного співісну-
вання тюрків та слов’ян уже на-
віть на початковому етапі історії 
Першого Болгарського царства. 
Прибульці зі сходу доволі швид-
 ко відмовилися від класичного 
кочового способу життя. Їхні 
правителі спорудили фортеці 
для захисту своїх володінь, а не 
покладалися на звичну для ко-
човиків тактику маневреної вій-
 ни. Вже через 100 років у най-
ближчому оточенні ханів були 
особи не лише з тюркськими, а й 
зі слов’янськими іменами, а 831 
року хана Омуртаґа змінив на 
престолі інший, зі слов’янсь ким 
ім’ям Маламир. Можна припус-
тити, що позитивний досвід 

Повернення ханів 
Вшанування пам’яті видатних булгарських пращурів набуло 
монументально-чудернацьких форм не тільки в сучасній Болгарії, 
а й на півдні України 
Автор: Євген Синиця 

КоММеМоРАЦіЯ

У сучасній Болгарії увіковічення пам’яті засновника Пер-
шого Болгарського царства має масштаби повноцінної 
«програми монументальної пропаганди». Зображення 
Аспаруха цілком органічні, скажімо, у першій болгарській 
столиці Плисці або в багатьох містах на території Добру-
джі, що найпершою була анексована болгарами в імперії 
(приміром, у Добричі). На тлі своїх соратників Аспарух ви-
сочіє на чільному місці в місті «імені себе» в тій самій До-
бруджі (в «Іменнику болгарських ханів» «завойовник 
батьківщини» значиться саме як Ісперих). Навіть мону-
мент видатному ханові у м. Стрелче Пазарджицької об-
ласті, яка навряд чи підкорювалася булгарам за Аспа-
руха, подиву не викликає. За найближчих його спадкоєм-
ців і ця область увійшла до Першого Болгарського цар-
ства, тож «батько-засновник» цілком доречний. 
Однак у найкращому разі курйозом видається меморі-
альна дошка Аспарухові на місці, де його нібито було по-
ховано… в Запоріжжі. Чому саме тут? Масштабним буді-
вельним роботам 1930-х років тут передували не менш 
масштабні археологічні пошуки, одним із епізодів яких 
були розкопки під керівництвом Володимира Грінченка 
споруди на околицях с. Вознесенка (тепер у межах м. За-
поріжжя). Тогочасних дослідників цей комплекс дещо 
спантеличив, виникло кілька інтерпретацій, серед яких і 
поховання невідомого кочівницького вельможі на межі 
VІІ–VІІІ століть. Понад те, на початку 1980-х споруда з Воз-
несенки була надійно атрибутована Анатолієм Амброзом 
як курук – поминальний «храм», характерний для вищої 
знаті тюрків. Спокуса назвати конкретне ім’я знакового іс-
торичного персонажа завжди була. Тож чому б і не Аспа-
рух? 
Булгарська орда, яка під проводом славетного хана заво-
ювала «нову батьківщину» на Балканах, навряд чи стала б 
ховати свого національного героя поза межами цієї «нової 
батьківщини». У розумінні тогочасної людини це мало б 
вигляд добровільної відмови від збереження «доброї 

БАТьКО-ЗАСНОВНИК. 
Пам’ятник Аспарухові  

у м. Стрелча (Болгарія)

КАГАН-КНЯЗь. 
Засновник 
Першого 
Болгарського 
царства хан 
Аспарух 
(Ісперіх) (бл. 
644–701)
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спілкування зі слов’янами ще за 
часів Великої Булгарії став у 
пригоді й на Балканах.

Приклад слов’янсько-тюрк-
ського симбіозу в Першому 
Болгарському царстві бачиться 
ще показовішим на тлі іншої 
«кочової імперії в серці Єв-
ропи» – Аварського каганату, 
центр котрого був на території 
сучасної Угорщини. Тюрки-

авари віднос  но суворо дотри-
мувалися принципу «апарте-
їду» щодо своїх підданих, осно-
вну масу котрих становили 
слов’яни, та ще пильніше уни-
кали введення «інородців» до 
владних структур своєї дер-
жави. Зрештою, Аварський ка-
ганат занепав насамперед че-
рез відверте небажання «дру-
госортних» підданих боро-

нити своїх володарів від зо-
внішніх нападів, а також через 
прямі сепаратистські виступи 
тієї самої людності. Тоді як 
«толерантне» Болгарське цар-
ство, навіть цілком утративши 
свою державність на початку 
ХІ століття і пробувши понад 
два століття під берлом Візан-
тії, відродилося до нового 
життя. 

КоММеМоРАЦіЯ

карми» володаря, який повинен після 
смерті «представляти інтереси» наступних 
поколінь перед богами і блаженними пред-
ками та захищати свій народ на місці його 
проживання. Оповідь про загибель Аспаруха 
в битві з хозарами десь на Дунаї – доволі піз-
ній апокриф. А перенесення місця події на 
Дніпро, що нібито й пояснює, на думку при-
хильників цієї версії, поховання Аспаруха 
саме в Запоріжжі, є необґрунтованим. Утім, 
апокрифічна могила булгарського вождя на-
була популярності не лише серед болгар 
України, а й на «другій батьківщині» хана. 
Зокрема, щит бронзового Аспаруха в Стрелчі 
прикрашає зображення фігурки орла з Воз-
несенки. І байдуже, що насправді цей орел є 
прикрасою трофейного візантійського штан-
дарту й розмістити на щиті об’ємну фігурку 
було б проблематично.
Не менш курйозними є й «посмертні при-
годи» Кубрата/Курта, батька Аспаруха. 
Розпочалася ця історія ще на початку ми-
нулого століття, коли навесні 1912 року по-
близу с. Мала Перещепина (тепер Ново-
санжарський р-н Полтавської обл.) був ви-
падково знайдений скарб, мабуть, най-
більший в Україні (близько 25 кг золота та 
50 кг срібла). Набір речей знахідки свід-
чив, що йдеться не про схованку, а про за-
упокійний інвентар. Кочівницький можно-
владець був похований на рубежі VІІ–VІІІ 
століть. У 1980-х німецький археолог Йоа-
хім Вернер, опрацьовуючи знахідки з Пе-
рещепини в Ермітажі, звернув увагу на те, 
що одним із гіпотетичних прочитань мо-
нограм на перснях скарбу є Куврат/Кубрат. 

Відтоді за перещепинським комплексом 
міцно закріпилося друге ім’я – «Скарб 
хана Кубрата». Щоправда, вже на початку 
ХХІ століття український дослідник Олексій 
Комар, ретельно проаналізувавши ці зна-
хідки, довів, що перещепинського небіж-
чика поховали в останні роки VІІ – в перші 
десятиліття VІІІ століття, себто щонай-
менше років на 15–20 пізніше від найімо-
вірнішого часу смерті Кубрата. Та й варіан-
тів прочитання монограм перещепинських 
перснів чимало…
Однак скепсис науковців щодо «персоніфі-
кації» Малої Перещепини та Вознесенки 
не зупинив болгарську громаду України 
щодо встановлення надгробків і Кубратові 
(у 2001-му), і Аспарухові (перший меморі-

альний знак, встановлений у 2002-му, був 
невдовзі демонтований з формально-
юридичних причин, а теперішня меморі-
альна дошка відкрита наприкінці 2010-го). 
Щирість бажання українських болгар унао-
чнити споконвічність їхніх зв’язків з україн-
ською землею сумніву не піддається. Однак 
чи варто вдаватися при цьому до створення 
«апокрифічних могил» знакових історич-
них осіб? Мимоволі пригадується персонаж 
повісті Сєрґєя Довлатова «Заповідник», 
який заробляв копійчину, потайки демон-
струючи недолугим туристам «справжню 
могилу Пушкіна, яку більшовики прихову-
ють від народу». Пам’ять про діяння пер-
ших булгарських ханів навряд чи потребу-
ють такого хиткого фундаменту.

СТАВКА ХАНА. 
Відтворені 
укріплення 
найдавнішої 
столиці 
Першого 
Болгарського 
царства 
Плиски

МІСТИФІКАЦІЯ.  
Меморіальна дошка на честь Аспаруха в Запоріжжі
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Велика 
китайська 
трагедія
Дослідження китайського 
журналіста Ян Цзішена 
вперше розповідає  
про організований 
комуністичним режимом 
КНР штучний голод  
1958–1962-го, що забрав 
понад 36 млн життів

Ц
я книжка як меморіал па-
м’яті заморених штучним 
голодом у Китаї. Праця під 
назвою «Надгробок…» ав-

торства журналіста Ян Цзішена є 
копітким і масштабним дослі-
дженням умов, у яких за прав-
ління Мао Цзедуна померли від 
голоду 36 млн селян.

Журналіст самотою опрацьо-
вував цю тему довгі 13 років. Зби-
рав документи, свідчення та істо-
ричні довідки. Результат – 1200 
сторінок тексту, забороненого в 
континентальному Китаї. Одначе-
таки дослідження вийшло дру-
ком 2008 року в Гонконзі. Нині 
скорочену версію (600 сторінок) 
видано водночас у Франції та Спо-
лучених Штатах. Книжка спра-
вила на інтелектуальні кола шо-
куюче враження: не лише захід-
ний, а й китайський читач уперше 
в історії побачив повну картину 
справді масштабної трагедії.

Багато в чому штучний голод 
у Китаї нагадує український Голо-
домор. Як і в Україні 1933 року, 
бачимо цілі села, спустошені сис-
тематичним вилученням харчів, 
тоді як комуністичний режим 
прагне насадити колективізацію. 
Що далі поширюється лихо, то 
частіші випадки канібалізму: се-
ляни викопують із землі трупи, 
щоб їх з’їсти. Водночас режим за-
певняє світ, що не потребує зов-

нішньої допомоги. Американські 
журналісти, для яких побудували 
«потьомкінські села», де все було 
підготовлене, аби справити як-
найкраще враження, повернув-
шись додому, засвідчують відсут-
ність голоду. Трагедія не потрап-
ляє до жодних офіційних доку-
ментів. Якщо вірити адміністрації 
КНР, у цей час ніби й не було ні-

якісінького недоїдання – хіба що 
жертви епідемій. Знадобилося не 
одне десятиліття, щоб про цю ве-
лику катастрофу стало можна го-
ворити.

Утім, Ян Цзішен не вбачає в 
штучному голоді 1958 року гено-
циду. Феномен, який він детально 
описує, представлений радше як 
засліплення режиму, що, захо-

Автор:  
Ален Ґіймоль, 

Франція
Реалії 

китайського 
голодомору 

1958–1962 років
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Книга  
Ян Цзішена 
«Надгробок. 
Великий 
китайський 
голод 
1958–1962» 
є своєрідним 
паперовим 
пам’ятником 
мільйонам 
жертв 
трагедії часів 
«великого 
стрибка»

ДоСЛіДЖеННЯ СПРАВиЛо  
НА іНТеЛеКТУАЛьНі КоЛА 
ШоКУЮче ВРАЖеННЯ:  
Не ЛиШе ЗАХіДНий,  
А й КиТАйСьКий чиТАч 
УПеРШе В іСТоРії ПоБАчиВ 
ПоВНУ КАРТиНУ 
МАСШТАБНої ТРАГеДії

пившись внутрішньою політич-
ною боротьбою, розпочинає масш -
табні соціальні експерименти з 
єдиною метою: здолати опозицію 
і утриматися при владі. У 1956-му 
крісло під Мао як очільником Ко-
муністичної партії Китаю захита-
лося. Насамперед, сподіваючись 
злама ти внутрішніх опонентів, що 
вимагали перегляду політичного 
курсу, він проголосив «великий 
стрибок»: механізм «революцій-
них перетворень» у боротьбі з 
«правим консерватизмом».

За «стрибком» розпочалася 
програма «масової мобілізації»: 
колективізація земель, індустріа-
лізація села, «культурна револю-
ція» та інші реформи, що супро-
воджувалися інтенсивною пропа-
гандою. Режим, не вагаючись, 
проголошував, що Китай здатен 
«наздогнати Велику Британію за 
два-три роки, а Сполучені Штати – 
за сім-вісім».

Заради заявленої мети були 
зроблені неадекватні господар-
ські кроки. Економіку розбалан-
сували так, що країна опинилася 
на межі краху. Селян зобов’язали 
покинути землі й будувати домни 
для виробництва сталі. Їм було 
заборонено їсти вдома, а нато-
мість створено мережу «народних 
їдалень» – єдине місце, де можна 
було харчуватись і зберігати про-
дукти. Ян Цзішен детально опи-
сує це нововведення, що мало 
трагічні наслідки.

1958-го в країні побудовано 
3,4 млн таких пунктів, куди хо-
дило попоїсти 90% сільського на-
селення. «Народні їдальні ста   ли 
причиною зубожіння села. Печі в 
хатах розбирали на цеглини, ско-
вороди, каструлі, посуд, столи, 
стільці й табуретки конфіскову-
вали. Всі зернові продукти збері-
галися тільки на кухнях, дрова 
для опалення також. Свійських 
тварин та птицю відбирали. На-
віть ягоди, що їх селяни могли зі-
брати в лісі чи в полі, треба було 
приносити до їдалень. Ферми сто-
яли наче мерт   ві», – пише автор.

У такий спосіб режим запо-
взявся руйнувати й сім’ю – основу 
традиційного суспільства. Він на-
магався штучно створити новий 
світ, збудований на ідеї колекти-
візму, співаючи осанну кому-
нізмові та революції. Та дуже 
швидко резерви їдалень вичерпа-
лися. Сільськогосподарське ви-
робництво зупинилося. Чинов-
ники взялися розкрадати й при-
власнювати харчі, відтак у їдаль-

нях залишалася сама пісна юшка. 
Потім їх просто закрили. «Дикта-
тура пролетаріату дісталася до 
кожного шлунка», – пише Ян 
Цзішен.

У китайських селах настала 
тиша. Не чути собак – їх усіх по-
їли. Люди не думали ні про що 
інше, окрім десь знайти якусь їжу. 
«Великий стрибок» довів не один 
мільйон китайців до цвинтаря.

Знадобилось аж три роки, 
щоб режим переглянув політичну 
лінію і відмовився від «народних 
їдалень». Але ніхто так і не визнав 
її хибності. Щойно експеримент 
закінчився, епізод із закладами 
харчування пішов у добровільне 
забуття. Ось чому автор дослі-
дження вважає, що «відповідаль-
ність за трагедію лежить не лише 
на Мао, а й на цілій системі, не 
здатній знайти в собі елементи 
стримуван  ня, які дали б змогу об-
межити його владу».

Ян Цзішенові самому знадо-
билися довгі роки, щоб усвідо-
мити масштаби штучного голоду 
в Китаї. Батько журналіста був 
звичайним селянином, який за-
гинув 1959-го без ріски в роті, 
коли син був студентом універси-
тету в місті. Тоді, навіть при-
їхавши похоронити тата, він так і 
не зрозумів, що його особисте 
горе є часткою загальнонаціо-
нальної трагедії.

Пізніше Ян Цзішен улашту-
вався працювати в інформа-
ційному агентстві «Сіньхуа». Він 
довго з ентузіазмом служив ре-
жиму, в який щиро вірив. Приду-
шення молодіжної революції на 
площі Тяньаньмень 1989-го змі-
нило його погляди. «Пролита сту-
дентська кров повністю відмила 
мої мізки від брехні, що накопи-
чувалась у мене в голові десяти-
літтями», – написав він у вступі 
до книжки.

Відтоді він витрачав увесь час 
на пошуки правди про організо-
ваний комуністами голод. Сьо-
годні, у свій 71 рік, публіцист не 
припиняє працювати. Йому за-
вжди було добре зрозуміло, на-
скільки ризикована його пра  ця. 
Утім, можновладці не завадили 
йому завершити роботу над 
книжкою. Нехай її не видали в 
Китаї, але вона у вільному доступі 
в інтернеті.

«Така ситуація є типовою для 
КНР, – пояснює Доріан Маловіч, 
французький журналіст, який 
жив там багато років. – Наболілі 
питання поволі виринають на по-

верхню суспільного життя за мов-
чазної згоди нинішньої влади. До 
публічних дебатів іще дуже да-
леко. Але події вже достатньо віді-
йшли в минуле, щоб історики 
змогли над ними, врешті, працю-
вати».

Ось така вона, нова Підне-
бесна. Зазнає бурхливого еконо-
мічного розвитку й наближається 
до відносної свободи сло  ва, навіть 
якщо дебати не виходять за межі 
інтелектуальних кіл. Скажімо, 
книжку про «студентську весну» 
1989 року видати ще не реально. 
Проте вже можна дослідити події 
1958-го, бо нікого з тодішніх ке-
рівників держави уже немає серед 
живих.

Ян Цзішен до керівництва 
КНР безжалісний. Проте він не 
критикує комунізму прямо. Каже 
радше, що трагедію спричинила 
«тоталітарна система». Згідно з 
автором, її поставили до дії ще ки-
тайські імператори, а червона 
влада лише адаптувала до своїх 
потреб, забезпечивши тяглість. 
Журналіст вважає, що сучасний 
Китай уже ввійшов до епохи пост-

тоталітаризму. «Економічні пере-
творення пришвидшують наро-
дження демократії, – вважає 
він. – Я переконаний, що в Китаї 
на зміну тоталітарній системі 
згодом прийде демократична, і 
цей день не за горами».

Західна версія книжки скла-
дається із двох томів. У пер-
шому подано аналіз причин 
штучного голоду, у другому – 
свідчення, зібрані в чотирьох 
провінціях. Китайська версія 
містить значно більше розпові-
дей очевидців. Читаючи їх, 
важко позбутися думки, що зло-
чини, скоєні в Україні в 1932–
1933 роках, минули для історії 
марно, бо аналогічна трагедія 
сталася через чверть століття в 
іще більших масштабах у Китаї 
Мао Цзедуна. 

«Моя книжка – це 
епітафія моєму 
татові, яку мені 

пощастило 
залишити на 
віртуальному 

монументі. Коли 
мене вже не буде, 
текст зостанеться. 

Він житиме в 
численних 

бібліотеках цілого 
світу». 

Ян Цзішен
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енергія пригод
Володимир Рутківський про психологію переможця, україномовну 
Одесу та власну премію для дитячих письменників

Д
итячий прозаїк Володи-
мир Рутківський відомий 
нинішнім дорослим і 
юним читачам завдяки 

своїм пригодницько-історич  ним 
книжкам, зокрема дилогії «Сині 
води» й трилогії «Джури». Проте 
мало хто знає, що цей автор 
пише вже понад 50 років, що він 
мешканець Одеси і що терпіти не 
може «плаксивості» в літературі.

У. Т.: У своїх книжках ви звертає-
теся до тем, мало опрацьованих 
вітчизняними істориками: заро-
дження козацтва, битва на Синіх 
Водах, українські богатирі... чи 
не боїтеся, будучи за освітою фі-
лологом, «схибити»?

– Коли починав писати, озву-
чувати ці теми було не дозво-
лено, а мені дуже кортіло в усьо-
 му розібратися. Інакше кажучи, 
письменник Рутківський творив 
виключно для читача Рутків-
ського. А вперше захвилювався 
тоді, коли 2001 року видав влас-
ним коштом повість-легенду. Ну, 
думаю, зараз кваліфіковані істо-
рики дадуть мені чосу! Але обі-
йшлося.

Та найбільше потерпав за ро-
ман про битву на Синіх Водах, де, 
як відомо, об’єднане українсько-
литовське військо розтрощило 
непереможну тоді Орду. Сталося 
це за 18 літ до Куликовської, про 
яку нам товкмачили, що вона 
була першою і єдиною перемож-
ною битвою в історії поневоле-
них народів. Подробиць баталії 
на Синіх Водах було годі й шу-
кати в публічних бібліотеках, 
тож я радше розробив логіч-
 ну модель тих подій. Після 
цього деякі дослідники по-
чали звертатися до «Си-
ніх Вод» як до першо-
джерела. Звісно, були й 
негативні вигуки, про   те 
чомусь усі без винятку 
російсь кою мовою і на 

рівні «какая-то фигня» чи «бред 
сумасшедшего». Проте доказів 
не наводили.

А в останній частині трилогії 
про джур «Джури і підводний 
човен» я відверто похуліганив. 
Там є епізод, коли кримський 
хан Менґлі-Ґірей під час відвідин 
московського війська, що стояло 
під обложеним Києвом, здиво-
вано відзначив, що воно майже 
нічим не відрізняється від його 
власного. Такі самі шатра, такі 
самі монголо-татарські обличчя. 
Гадав, що прокремлівські істо-
рики здіймуть такий ґвалт! Але 
дивина: ніхто навіть не заїк-
нувся, що це не так. Тож тепер я 
інколи й сам думаю, що військо 
московітів і насправді не відріз-
нялося від татарських туманів.

У. Т.: Багато хто жаліється, що 
українська література, за винят-
ком кількох творів, оспівує 
страждання, нещасну долю.  
А ось ваші повісті й романи дуже 
оптимістичні, переможні. чи сві-
домо намагаєтеся писати про ге-
роїчні сторінки, а не «плачі»?

– Так. Саме тому з безлічі 
сторінок нашого минулого ви-
брав три найбі льш оптиміс-
тичні: про непе-

Спілкувалася 
ірина Троскот
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БіоГРАФічНА 
НоТА
Володимир  
Рутківський 
народився 1937 
року на Черка-
щині. Навчався в 
Одеському полі-
технічному ін-
ституті. Друку-
ється від 1959-го. 
Автор кількох 
поетичних збі-
рок і багатьох 
книжок для ді-
тей, серед яких – 
«Ганнуся», «Бух-
тик з тихого за-
тону», «Гості на 
мітлі», «Сині 
Води», трилогія 
«Джури». Лау-
реат премій 
імені Миколи 
Трублаїні, імені 
Лесі Українки, 
Міжнародного 
освітнього 
фонду імені 
Ярослава Му-
дрого, а також 
книжкового рей-
тингу «ЛітАкцент 
року-2009» та 
премії «Книга 
року ВВС-2011». 
У 2012-му наго-
роджений 
Націо  нальною 
премією імені 
Тараса Шев-
ченка

реможного українського богати-
 ря Іллю Муровця, про битву на 
Синіх Водах і про становлення 
світового феномену, названого 
запорізьким козацтвом. Переко-
наний, що кожна з цих сторінок 
прикрасила б будь-яку іншу істо-
рію. Проте ми чомусь віддаємо 
перевагу плачам: як нас знева-
жають, які ми упосліджені та не-
щасні. Тож і не дивно, що плак-
сивість стала мало не нашою на-
ціональною рисою. Якщо ми хо-
чемо вважати себе рівноцінною 

нацією з багатою історією, нам 
треба бути оптимістами й 

виробляти в собі психо-
логію не жертви, а пе-

реможця. Взяти бо-
дай битву під Берес-
течком. Дехто з пи-   
сьменників описує її 

так, ні  би після неї 
і світ закінчився. 
Але ж самі бачи-
 мо, що це не так.

У. Т.: історична 
проза для дітей 
була доволі по-
пулярною за 
радянських ча-
сів, одначе всу-
ціль заідеологі-
зованою. Нині 
література на-

магається відійти 
від тодішньої ма-

нери, тематики й 
проблематики 

письма. Які особли-
вості притаманні су-

часним дитячим 
письмен-

никам?

– У радянські часи всі поко-
ління людей виховувалися на іс-
торичній літературі, але за на-
перед визначеним ідеологічним 
вектором. І українська історич-
 на проза не була винятком. 
Хоча твори Юрія Мушкетика, 
Романа Іваничука, Івана Білика, 
Олександра Ільченка, Раїси Іван-
ченко були адресовані насам-
перед дорослому читачеві. А хто 
був у дитячій літературі? Хіба 
що Володимир Малик. А так – 
суцільні життєписи Алєксандра 
Суворова, Алєксандра Нєвского, 
Дмітрія Донского, подвиги Валі 
Котика, Володі Дубініна, Яші 
Гордієнка в перекладі з росій-
ської… Але щось я не пам’ятаю, 
аби в такому високому стилі пи-
сали про когось із тих, хто мав 
відношення до української ідеї. 
І заслуга нинішніх дитячих пи-
сьменників у тому, що вони цю 
прогалину намагаються запо-
внити. Крім того, зростання ці-
кавості юних читачів до істо-
ричної літератури, на мій по-
гляд, викликане тим, що колеги 
намагаються писати якомога 
коротше, іронічніше і яскраві-
 ше, ніж це було тоді. Ліричні 
відступи, авторські роздуми, 
опи  си природи нині зведено до 
мінімуму. Тож дитяча літера-
тура стала більш дієвою, енер-
гійною та ігровою. Її подано в 
русі. А дітям ніщо так не імпо-
нує, як рух чи гра.

У. Т.: Як ви ставитеся до моралі-
заторства у дитячій літературі?

– Повчання було прита-
манне їй в усі часи. Річ у тому, 
під яким соусом це подавали. Ми 
всі були дітьми й пам’ятаємо, які 
уроки пролітали повз наші вуха 
й увагу, а на яких ми сиділи, за-
тамувавши подих. Так і в літера-
турі. Якщо в книжці присутнє 
тупе повчання на кшталт «треба 
пристойно поводитися, гарно 
вчитись і бути слухняними», це 
неприйнятно для сучасної ди-
тини, а от коли ці самі тенденції 
подати в захопливій формі при-
годи чи гри – то геть інша річ. 

Література для дітей має на-
самперед достукуватися до 

серця та уяви, а тоді вже до 
розуму.

У. Т.: ЗМі тиражували 
вашу заяву про бажання 

заснувати власну премію 
для дитячих письменників 
на кошти від Шевченків-

ської, яку ви отримали торік. 
чи не передумали? що кон-
кретно здійснено на ниніш-
ньому етапі?

– Ні, не передумав. Для 
мене це вирішено раз і наза-
вжди. Хоча мороки значно по-
більшало. Чомусь усі, в кого я 
питав поради, пропонували 
чинити так, як мій гарний друг 
і наставник у цьому питанні 
Григорій Гусейнов: давати 
премію власного імені тим, 
кого він вважає найбільш гід-
ним. Але в моєму віці… Ну, га-
разд, іще два-три роки я по-
працюю в «ручному» режимі, а 
що буде далі, коли мене не 
стане? Ось тут і починаються 
всілякі кляті запитання. Ра-
ніше я був переконаний, що 
достатньо певну суму поста-
вити на вічний депозит – і все 
буде гаразд. Проте насправді 
все навпаки. Виявляється, від-
соток на тривалий термін чи 
не вдвічі нижчий за коротко-
терміновий. Тож найдоцільні-
ший вихід – щороку перео-
формлювати угоду з банком.

У. Т.: Як живеться україномов-
ному письменнику в одесі – 
місті, яке одним із перших 
прийняло статус російської 
мови як регіональної?

– Нормально. Є чимале 
коло людей, із якими можна 
спілкуватися своєю мовою. Я 
відвідую українську церкву Ки-
ївського патріархату, що за 
кілька кварталів від мого 
житла. Є змо  га посидіти в 
книгарні-кав’ярні Україн-
ського дому з філіжанкою до-
брої кави в одній руці й книж-
ковою новинкою – в другій. На 
жаль, у 1980–1990-х роках на 
чудові землі Півдня України й 
насамперед в Одесу сунули де-
сятки тисяч відставних зампо-
літів, кагебістів, вертухаїв і 
сексотів, які після виходу на 
пенсію мали право селитися де 
захочуть. Нині близько тре-
тини населення міста склада-
ється з них та їхніх сімей. А що 
патологічна ненависть до 
всього українського була їх-
ньою професійною звичкою, 
то й маємо те, що є. Самими 
революційними перетворен-
нями не обійтися, потрібні час 
і терпіння. А ще має бути усві-
домлення, що все українське 
не тільки найрідніше, а й най-
краще. Зокрема, й мова. ф
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Українська бієнале 
нової музики
Під час фестивалю Київ і Львів почують 
15 концертів сучасних композиторів та 
виконавців. Саме в такому поки що новому для україн-
ського простору форматі відбувається цьогорічний Між-
народний форум «Музика молодих». У рамках ниніш-
нього дійства заплановано спеціальні заходи для моло-
дих композиторів та музичних критиків. Розкриватимуть 
потенціал учасників під час майс тер-класів композитори 
Карола Баукгольт із Німеччини, Мартін Смолка з Чехії та 
Дмітрій Курляндскій із Росії. Критик і редактор польського 
журналу Ruch Muzyczny Моніка Пасєчнік проведе першу 
в Україні Лабораторію музичної критики, у межах якої 
прочитає низку лекцій. Протягом трьох тижнів для ауди-
торії в різноманітних стилях – від академізму до аван-
гарду – зіграють австрійський ансамбль Platypus і фран-
цузи Le Balcon, польський струнний квартет NeoQuartet. 
Україну представлятимуть баяніст Роман Юсипей, 
музикант-імпровізатор Юрій Яремчук, ConstantY, 
Ensemble Nostri Temporis та Національний ансамбль со-
лістів «Київська камерата». Фінальним акордом бієнале 
стане концерт Ensemble musikFabrik із Німеччини. 

М
іж творчістю Тараса Шев-
ченка й Максиміліана Во-
лошина майже століття, 
між ними географічна та 

культурна відстань, але є чимало 
спільного, наголошує прес-реліз На-
ціо  нального музею Тараса Шевченка. 
Культурний заклад доволі своєрідно 
відзначив річницю Кобзаря, звівши 
його у спільному просторі з росій-
ським поетом-живописцем, щоби вка-
зати на унісон їхніх пейзажів і доль 
(обидва писали акварелі й вірші, були 

Виставка 
триватиме  

до 31 березня

Фестиваль 
триває з 11

по 30 березня

логікою організаторів заходу, то на-
ступного року до 200-ліття Тараса Гри-
горовича можна очікувати проект 
«Пушкін і Шевченко» з наполегливим 
пошуком спільних тематичних пара-
лелей. 

Виставка має й суто технічні не-
доліки. Кожному, хто бував у залі ак-
варелей в Шевченковому музеї, зна-
йоме це відчуття: хоч із якої точки по-
дивишся, роботу видно лише част-
ково. Більшість картин висить під 
склом – точнісінько навпроти вікна, 

в Середній Азії й захоплювалися 
«мовчазними» пейзажами гір і пус-
тель). Ця виставка несподівана з по-
гляду мистецтва й очевидна з погляду 
політичної кон’юнктури. Творчий 
масштаб «співця Коктебеля» Воло-
шина ніхто не заперечує, це справді 
визначний митець. Утім, чому Шев-
ченка неодмінно потрібно з кимось 
порівнювати, вишукуючи доволі по-
верхові паралелі? Невже творчість 
українського поета і художника не є 
самодостатньою? Якщо керуватися 

Паралелі не перетинаються
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ім’я Земфіра вже давно означає 
бренд, що часто-густо живе в 
повному відриві від реальної 

людини, яка його породила. 
Певно, саме цьому перед усім і 
присвячений її новий альбом 
«жить в твоей голове». 
Точніше, тому, що бути 
«іконою стилю» вона не 
хоче, утім, аж надто ба-
гато «але» очікує її на 
шляху «вічної незгодної». 
Саме тому шоста платівка 
дуже тиха в усіх сенсах, 
навіть у драйвових піснях, 
й аналогово-чиста за зву-
чанням інструментів та 
аранжуванням. Тут чи-
мало інтимно-філософсь-
кого декадансу, який не 
надто любить і розуміє 
масовий слухач, – Зем-
фіра остаточно переста  ла 

бути «девочкой-скан далом» і 
«Куртом Кобейном у спідниці». 
Девізом цієї роботи є майже го-
тичні слова з пісні «Если бы»: 
«Чтобы что-то изменить, мне при-
дется умереть». Так, смер    ті тут 

Жити у своїй голові
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Мультижанровий режисер Стівен 
Содерберґ у «Побічному ефекті» 
так вправно закручує трилер із 

хворобливо-нервовим виснаженням геро-
їні Руні Мари, що любитель жанру очікує 
несподіваного фіналу, а пересічний глядач 
– розвитку шахової комбінації із зірковими 
фігурами. Проте інтрига фільму поступово 
загрузає у фармакологічній тематиці, хоча 
лише два роки тому в стрічці «Зараження» 
медицина вже потрапляла на лаву підсуд-
них до Содереберґа. До цього «лікарського 
збору» додаються кримінал і лесбійські 
стосунки, утворюючи цілком штучний сю-
жетний вузол. Відомий як жонглер фор-
мами й сенсами, американський режисер, 
утім, нечасто міг похвалитися увагою мас і 
відповідно великими заробітками (окрім 
трилогії про друзів оушена). його специ-
фічні комедії («У всій красі»), чорно-білі 
нуари («Добрий німець»), епічні біографії 
(«че») і навіть симпатичні екшени («Но-
каут») провалювалися з тріском. Тому та-
кий стрибок у вир суто комерційного три-
лера є виправданим з огляду на потребу 
хоч якимось чином реабілітуватися в очах 
голлівудських інвесторів. Схоже, що Содер-
берґ укотре підклав глядачеві свиню й по-
глузував із невибагливих, збивши їх із пан-
телику вправною еквілібристикою. Сміхо-

винну форму він, мов шахрай, приховав за 
миловидними обличчями зірок, а фінал 
зробив стандартно ревізіоністським, роз-
рубавши гордіїв вузол банальним хепі-

ендом. Прем’єрно показаний на Берлі-
нале, «Побічний ефект» спонукав до кис-
лих виразів обличчя з німим доріканням 
відбірникам, мовляв, для чого це кіно на 
фестивалі, якщо воно цілком прокатне. 
Хоча, як виявив прокат, фільм і там не зо-
всім доречний. Це передостання робота 
Содерберґа, адже він обіцяв завершити 
режисерську кар’єру. Тож у нього є фі-
нальна спроба піти зі сцени, лишивши по 
собі хороші спогади.

У Київському національ-
ному музеї російського 
мистецтва відкрилася 

трієна  ле сценографії. Близь  ко 
40 митців  показали творчий 
підсумок кількох попередніх 
років. Тут мож  на побачити 
мініатюрні сцени київських, 
одеських, донецьких та ін-
ших театрів. окрім макетів 
представлені й живопис, і 
графіка, і рельєфи, і про-
сторові об’єкти. Проте по-
руч із роботами, які до-
тепно й глибоко пропра-
цьовують літературний ма-
теріал, інші, хоч як дивно, 
не йдуть далі надміру ре-
тельних юнацьких шкіців. Цей широкий, як 
на виставкові «вершки», спектр професій-
ності – від студентства художньої академії 
до народних артистів – викликає запи-
тання. чи куратори подали такий строка-
тий зріз зумисне, чи сучасна українська сце-
нографія може похвалитися лише двома-
трьома справді вартісними іме-
нами? 
Нинішня виставка присвячена 
українському театральному ху-
дожникові Даниїлу Лідеру, якому 

цьогоріч могло би 
виповнитися 95. За 
своє життя митець 
не лише офор  мив 
понад півтори сотні 
вистав у найголо-
вніших київських 
теат  рах, а й засну-
вав влас  ну школу 
сценографії, вихо-
вавши низку яскра-
вих українських ху-
дожників. Лідер пра-
цював із п’є  сами чєхо-   
ва й Шекспіра, Дюр- 
  ренматта і Брехта, а 
та  кож українських 
дра  матургів олексан-

дра Корнійчука, івана Кочерги та Миколи 
Куліша. його роботи вигідно вирізняються 
на тлі решти експонатів, і це наштовхує на 
думку про недоцільність змішування різ-
них форматів. Самому музеєві не зава-
дила ретроспективна виставка Даниїла Лі-
дера, про якого пересічний украї  нець 

знає не так багато, а молоде 
експериментальне мистецтво, 
виставлене в межах трієнале, 
краще почувалося б у галерей-
ному просторі.

Невдала реабілітація 

Розбавлені вершки сценографії

тому відблиски денного світла, по-
множені на лампи, крадуть ледь не 
половину зоб раження. А працівники 
музею відбиваються від зауважень 
відвідувачів якимось непорушним рі-
шенням адміністрації. Що це, якщо не 
поганий менеджмент, коли культур-
ний заклад не здатен заради зруч-
ності вдатися до найменших змін. 
Утім, не виключено, що музей таки 
зміниться, до того ж кардинально.  
Адже під час засідання гуманітарної 
ради президента в Каневі гендирек-
тор музею Дмитро Стус поскаржився 
Януковичу, що будівлі бракує капіталь-
ного ремонту. Що ж, чекаємо на па-
фосну еклектику в найкращих тради-
ціях сучасного «зодчества».

Виставка  
триватиме до  

24 березня
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»дуже багато, як і самот ності та само-

заглиблення. 
Найвідомішій російській рокерші 

явно набридли надмірні експери-
менти з електронікою ча  сів попере-
днього альбому «Спасибо», вона по-
вернулася до сво  го первинного лайт-
рокового звучання. Як тут не згадати 
любов співачки до Radiohead – у 
«жить…» можна знайти досить ба-
гато відсилань та алюзій до твор-
чості Тома Йорка & Ко в його кла-
сичному періоді середини 1990-х. 
Через цей виразний по  во   рот назад 
альбом був сприйнятий неодноз-
начно. Багатьом така Земфіра зда-
ється вторинною й інфантильно-
претензій ною. Інші називають нову 
роботу максималь  но чесною й акту-
альною, адже тематично співачка зу-
міла вхопити «дух часу». Та, дума-
ється, тур на підтримку «жить…», під 
час якого Земфіра невдовзі відвідає 
п’ять українських міст (Київ, Донецьк, 
Дніпропетровськ, Харків, Оде са), роз-
ставить усе на свої місця.
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водних  
карпатських 
атракцій
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Бребенескул
Найбільш високогірне озеро України, що 
міститься на висоті 1801 м над рівнем моря 
на Південному схилі Чорногірського хребта 
між горами Бребенескул і Гутин-Томнатик

Дністер
Бере початок у Бескидах на горі Розлуч на 
висоті близько 760 м над рівнем моря і впадає 
в Дністровський лиман Чорного моря. У верхів’ї 
на ділянці 50 км протікає в горах, перерізуючи 
хребти

Термальні води Берегового
Басейн у місті Береговому 
наповнюється з гейзера завглибшки 
1,5 км. Вода в ньому лікує хвороби 
серця, рухового апарату, центральної 
нервової системи

Моршин
Мінеральна вода з тутешніх джерел, 
відкритих Боніфацієм Штиллером у 
1870-х роках, відома на всю Україну

«Поляна Квасова»
Мінеральна вода з села Поляна, 
відома з 1840 року. Нормалізує  
травлення, поліпшує обмін речовин

Мертве (Журавлине) озеро
Назва походить від повір’я, що у 
водоймі немає живих організмів. 
Насправді вони є, але через надто 
високий вміст сірководню лише 
мікроскопічні

 Женецький Гук
15-метровий водоспад, названий 
місцевими мешканцями Гуком через 
гул, що розноситься від нього на багато 
кілометрів навкруги

Прут
Річка бере початок на північних схилах 
Чорногірського хребта у Надвірнянському районі 
Івано-Франківської області. Загальна довжина – 
967 км

Реклама

НАЙВІДОМІШІ ВОДНІ ОБ’ЄКТИ  КАРПАТ

Автор:
Дмитро 
Антонюк

Фото:
автора

К
ожен турист у Карпатах 
знає, що обов’язковим еле  -
ментом місця для намету 
є наявність води. На від-

міну від Кримських гір її тут 
чимало, тож зазвичай це не ста-
новить проблеми. Гірська вода 

хоч і чиста, але майже кри-
жана, тож не надто придатна 
для купання. Втім, після кіль-
кох днів походу з наплічни-
ками бажання зануритися в 
неї відсікає будь-який страх хо-
лоду. До того ж водні об’єкти 

Карпат надзвичайно красиві, 
особливо водоспади та озера, а 
тутешні мінеральні джерела 
мають цілющі властивості. Тож 
вони є ще однією вагомою при-
чиною, щоб повертатися сюди 
знову і знову. 

10
Тиждень заглибився у водну стихію українських гір

Cas trol EDGE  
рекомендує

Вирушаючи в подорож, обо в’яз-
ко во перевірте технічний стан ав-
томобіля заздалегідь.
Весняні дороги обіцяють багато екс-
тремальних ділянок. Переконай-
теся, що двигун готовий до макси-
мальних навантажень. Йому допо-
може Castrol EDGE з новою техноло-
гією посиленої мастильної плівки.
Під час тесту на стійкість до кри-
тичних навантажень ми переві-
рили здатність мастила працювати 
й адаптуватися до найважчих 
умов роботи двигуна. Результати 
засвідчили, що Castrol EDGE збері-
гає свою стійкість і міцну мас-
тильну плівку в середньому на 35% 
довше, ніж мастило основного 
конкурента.
що це означає для вас?

Тепер  можете бути впевнені, що 
ваш залізний друг витримає будь-
який нелегкий шлях.
Castrol EDGE рекомендовано ба-
га ть ма провідними авто вироб-
ни ками.
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СМУГАРіВСьКий
Одне з природних див Буковини можна знайти поруч із селом Розтоки Пу-
тильського району Чернівецької області, в якому Юрій Іллєнко знімав 
кілька епізодів фільму «Білий птах з чорною ознакою». На 2 км Смугарів-
ської долини міститься каскад із семи водоспадів різної висоти. Перший із 
них – 3,5-метровий Ковбер, названий на честь колишнього місцевого влас-
ника, якому належав млин. Неподалік чути «сичання» води – це з 10-ме-
трової висоти мчить потоки Сич. Третій водоспад – Нижній Гук – склада-
ється з трьох каскадів. Цікаво, що потужні лісовози, які не можуть об’їхати 
це місце, долають його просто по кам’яному руслу, щомиті ризикуючи пе-
рекинутися. Вище чекають Ворота – 3,5-метровий водоспад характерного 
вигляду. Ще один – Середній Гук, який теж має три каскади, але трохи ви-
щий від попередника. Найпотужнішим з усіх є Великий Гук заввишки 19м. 
Завершує цю своєрідну сходинку водоспад Вищий, який насправді  
є таким лише завдяки своєму розміщенню щодо інших «братів». 
Смугарівські водоспади щозими привертають увагу екстремалів, які за-
ймаються льодолазінням – ще одним новим способом видобутку адре-
наліну.

ПРоБій
Найтуристичніший з-поміж усіх карпатських водо-
спадів, бо міститься в епіцентрі сувенірного виру 
Яремчого, просто між ринком поробок місцевих май-
стрів і відомим рестораном «Гуцульщина», зведеним у 
1950-ті роки в традиційному стилі. Нині Пробій має 
висоту падіння води 8 м, але століття тому він був 
знач но вищим. Водоспад «понизили», готуючи річку 
Прут, на якій він міститься, до лісосплаву. Русло по-
глиблювали вибухівкою. 
Безпосередньо над Пробоєм у радянські часи побуду-
вали пішохідний міст заввишки 20 м, із якого від са-
мого початку місцеві відчайдухи за гроші стрибали в 
киплячу вирву – «бочку». Нерідко траплялися смер-
тельні випадки. Поруч із водоспадом є так зване Го-
тичне каміння – виходи на поверхню шарів породи 
верхньої крейди, що утворюють своєрідні «готичні» 
складки. Геологи стверджують, що їхній вік сягає 
  60 млн років. 
Адреса: місто Яремче, Івано-Франківська область, 
вул. Петраша, 2.

МАНЯВСьКий 
Це один із найвищих водоспадів Карпат за-
ввишки 18 м. Він утворює довгий і глибокий кань-
йон, звідусіль порослий лісом, тож навіть у сонячні 
дні світло тут химерне, напівсутінкове. Безпосеред-
ньо під самим водоспадом є неглибоке озерце, вода в 
якому незалежно від пори року завжди прохолодна. 
За легендою, в прадавні часи на його берегах було 
язичницьке капище, нині ж місцеві мешканці вва-
жають, що купання під водоспадом омолоджує дух і 
тіло. Кажуть також, що в околицях водоспаду 
з’являються мавки, які своїми голосами намага-
ються завести за собою і згубити тих, хто нава-
житься ночувати біля води. 
Машиною доїхати сюди дуже складно, тож туристам 
радять іти пішки і робити це переважно влітку, коли 
річка Манява, вздовж русла якої добираються до 
атракції, неповноводна. Інакше похід до водоспаду 
перетворюється на надто ризикований шпацер. 
Міститься за 3 км на південний захід від села Ма-
нява Богородчанського району Івано-Франківської 
області.

ВоДоСПАДи 1

2

3
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СиНеВиР
Коли слуги жорстокого графа вбили у горах простого верхо-
винського хлопця Вира за те, що любився із графською донь-
кою на ім’я Синь, вона прийшла на те місце, де лежало тіло 
коханого, обійняла його і наплакала майже море сліз, яке й 
утворило Синевир. Так у народі переповідають про появу 
найбільшого карпатського озера. Наука ж твердить, що все 
було значно прозаїчніше: 10 тис. років тому стався потуж-
ний землетрус, який перегородив шлях гірському струмкові. 
Синевир не тільки найбільший – його площа сягає 5 га, а й 
найглибший у Карпатах – 24 м. Це рай для форелі, якої тут 
три види: райдужна, озерна і струмкова. Утім, позаяк озеро є 
центром однойменного Національного парку, то рибальство 
і купання в ньому заборонені.
Синевир також називають Морським Оком завдяки неве-
личкому острівцю, що міститься в самісінькому його центрі. 
У давнину місцеві мешканці радили хворим на сухоти під-
нятися на вершину Озерна, звідки відкривався краєвид на 
Око. Вони вірили, що хвороба відступала, не в змозі витри-
мати погляду озера.      
Адреса: Закарпатська область, Міжгірський район, поруч із 
селом Синевирська Поляна.

ТиСА
Найдовша притока Дунаю завдовжки 966 км (у межах Укра-
їни – 201 км). Подібно до Черемошу її утворюють дві водо-
йми: Біла та Чорна Тиси, які зливаються за 4 км вище від 
Рахова. При цьому найвіддаленіше джерело, з якого почи-
нається Біла Тиса, розташоване на західному схилі гори 
Стіг, на висоті 1400 м над рівнем моря. На великих відтин-
ках річка паралельно офіційному становить ще й природ-
ний кордон між Україною та Румунією й Угорщиною. 
Романтична легенда переповідає історію про те, як вдова 
Говерла хотіла оженити свого сина Прута, закоханого в 
Тису, проти його волі на іншій. Вночі молодята змовилися 
втекти від батьків, але заблукали і спершу не знайшли 
одне одного. Тоді Тиса прийшла до дядька Дунаю, який її 
заспокоїв, по обіцявши знайти коханого. Слова свого він 
дотримав – Тиса і Прут злилися в його водах.

чеРеМоШ
Це колишній природний кордон, який віками розділяв межі Речі 
Пос политої та Османської імперії. Річку творять Білий і Чорний Че-
ремоші, які зливаються біля села Устеріки на Івано-Франківщині. 
Далі вона тече долиною повз Кути, Вижницю і Вашківці, щоб поруч 
із Неполоківцями влитись у Прут. Загалом це 80 км. «Вдача» Чере-
мошу надзвичайно різна: від несамовитої в передгір’ях, де швид-
кість течії становить до 15 м/с, до лагідної біля впадіння у Прут. 
Певно, за це його люблять шанувальники водних видів спорту. 
Увесь комплекс перешкод, притаманний гірській річці: пороги, не-
сподівані повороти, перекати, шивери, притиски – трапляється тут 
на невеличкій відстані.
Черемош відомий легендами. Одна з них пов’язана з каменем Жаба, 
що лежить на березі біля села Мариничі. За повір’ям, ця багатотонна 
брила, схожа на ропуху, впала з гір, щоб перегородити шлях жовнірам, 
які переслідували народних месників – опришків.  
Норов Черемошу дедалі частіше – внаслідок вирубування лісів – 
дає про себе знати повенями. Остання з них і найруйнівніша ста-
лась у липні 2008 року, коли за чотири дні розбурхана течія зни-
щила всі мости і більш як на місяць відрізала від решти світу всі на-
селені пункти басейну річки.

РічКи

оЗеРА
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ТРУСКАВеЦь
Вперше мінеральні джерела цього місця описав ще 1578 року 
польський лікар Войцех Очко, але дослідив склад трускавецької 
води значно пізніше, у першій половині ХІХ століття, аптекар і хі-
мік Теодор Торосевич. Це дало початок бальнеологічному ку-
рорту, який особливо розвинувся після прокладання сюди заліз-
ниці в 1909-му. 
Найвідомішим із трускавецьких джерел є «Нафтуся», що не має 
аналогів у світі. За своїм складом вона класифікується як магнієво-
кальцієва, гідрокарбонатна і має специфічний присмак, а іноді й 
запах нафти, звідки походить її назва. «Нафтусю» приписують тим, 
хто страждає від хвороб шлунково-кишкового тракту. Вона має 
жовчогінну, спазмолітичну, знеболювальну дію, допомагає виво-
дити пісок і камені з нирок та сечового міхура. 
Крім «Нафтусі» Трускавець славиться ще й іншими мінеральними 
джерелами («Марія» і «Софія»), які використовують у лікуванні су-
путніх захворювань шлунково-кишкового тракту.         
Адреса: місто Трускавець, Львівська область.

ШАЯН
Гори поблизу села Шаян, у якому міститься однойменний бальнео-
логічний курорт, вулканічного походження, що робить їхню породу 
ідеальним фільтром для води. Тутешні джерела подібні за складом 
до відомого «Боржомі», проте вони насправді унікальні завдяки по-
єднанню кремнієвої кислоти і гідрокарбонатів. Вода звідси поста-
чалася до королівських дворів Франції та Австрії ще з 1818 року. 
Тоді ж біля підніжжя гори Варгедь було побудовано купальню 
«Замкова Купіль». Нині ж відомо, що якості місцевої води дають 
змогу застосовувати «Шаянську» при всіх захворюваннях шлунку, 
а надто в разі підвищеного рівня кислотності. Крім того, додатково 
її цінними властивостями є здатність виводити радіонукліди, по-
ліпшувати обмін речовин, насичувати організм необхідними мік-
роелементами і виводити з нього шлаки.     
Адреса: село Шаян, Хустський район, Закарпатська область.

МіКВА БААЛ-ШеМ-ТоВА
Засновник хасидизму Баал-Шем-Тов (або скорочено Бешт) 
близько семи років провів пустельником у горах під селом 
Виженка (Вижницький район Чернівецької області) у 
XVIII столітті. Щодня, незважаючи на пору року, погоду чи 
стан здоров’я, він проводив обряд ритуального очищення від 
усього нечистого в мікві – природному басейні, утвореному 
невеличким водоспадом на річці Виженці. Саме тут, перебу-
ваючи в релігійному екстазі, Бешт відкрив для себе сутність 
Бога і його втілення в довколишній природі. 
Сьогодні міква Бешта облаштована як для простих відпочи-
вальників, так і для релігійних паломників, які  з’їжджаю-
ться до Виженки з усього світу. Одним із них нещодавно пла-
нувала стати і співачка Мадонна, яка є палкою прихильни-
цею юдейського вчення Каббала, проте зірці щось завадило 
приїхати. 

НеСАМоВиТе
Душі самогубців після смерті потрапляють у ці води, і якщо жбурнути в 
озеро камінь, то тіні грішників наберуть у невидимі торби лід та кидатимуть 
його вам на голови несподіваним градом. Так оповідають про це місце ле-
генди. Справді, погода над Несамовитим часто блискавично міняється, і ту-
тешній град посеред ясного дня навіть має в гуцулів свою назву – «шарга». 
Це озеро хоч і має відносно невеликі розміри, зате висотою розміщення по-
ступається лише абсолютному рекордсменові Бребенескулу. Тож від рівня 
моря до Несамовитого аж 1750 м. Воно є одним із найулюбленіших поміж ту-
ристів завдяки приголомшливому краєвиду, який відкривається з його бере-
гів на схід від гори Туркул, де воно розташоване (Надвірнянський район 
Івано-Франківської області). Цікаво, що Несамовите своїми обрисами нага-
дує Антарктиду. На відміну від Синевира в ньому не живуть представники 
великої водної фауни – лише мікроскопічні ракоподібні.

МіНеРАЛьНі ДЖеРеЛА
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олена чекан  Наталя Дмитрук

наш ТиЖдЕнЬ| 
ПЛощА  

МиРУ
ВійНи З 

ПАМ’ЯТНи -
КАМи

оБоЄ  
ПоСПіШАЛи

оксана Хмельовська

1968 рік. Танки в Чехословач-
чині. Я студентка Щукінського 
училища. Москва. Ніч. Повер-
таюся з вистави. У метро майже 
нікого немає. Раптом бачу чоло-
вічі постаті. Чую чеську. Підбі-
гаю, кажу: «Я проти радян-
ського вторгнення, я з вами, я за 
свободу!» Бачу скам’янілі об-
личчя і руки, що намагаються 
мене схопити. Розумію, це «ін-
ші». Зриваюся прямо до розчи-
нених дверей потягу, плачу в 
порожньому вагоні через гнів і 
розпач. Давно вже немає Чехос-
ловаччини… Для мене щастям 
було зробити інтерв’ю з Вацла-
вом Гавелом. Чехія розквітла, 
але вражає нечисленність се-
реднього покоління. Вони пра-
цюють у Західній Європі. А в 
Празі на вулицях все більше 
чути українську. Наші фахівці 
знайшли тут роботу, визнання і 
«маленьку Україну» в ЄС. 

За останні тижні в різних 
місцях Західної України було 
пошкоджено чотири меморі-
али провідникам ОУН та УПА 
Степанові Бандері та Романові 
Шухевичу. Акти вандалізму 
стали, вочевидь, відповіддю на 
нещодавно демонтований сво-
бодівцями пам’ятник Лєніну на 
Сумщині. Але в цих двох ситуа-
ціях є суттєва відмінність. Па-
плюжити пам’ятники націо-
нальним героям взялися «неві-
домі». Здійснювали свої брудні 
вчинки посеред ночі, ховаю-
чись від людського ока. Нато-
мість зруйнування пам’ятника 
совєцькому вождю націона-
лісти перетворили на справжнє 
видовище. Акт демонтажу про-
вели вдень, на очах у десятків 
містян і правоохоронців. Ро-
били свою справу чесно й від-
крито, не ховаючись за покро-
вом ночі. 

Після робочого дня вона 
мала втомлений вигляд: зму-
шена багато працювати, щоб 
оплатити навчання синові у 
приватного вчителя. У десят-
ках шкіл його відмовилися 
брати – немає ні відповідних 
фахівців, ні фінансування. 
Розводять руками й гуртки ди-
тячої творчості, спортивні сек-
ції. Через те що син постійно 
сидить удома, в нього немає 
друзів. Коли йому дали роль у 
дитячій п’єсі, дівчинка, яка 
грала головну, навідріз відмо-
вилася виступати з ним на од-
ній сцені. Інша дівчинка, 
прийшовши додому, сказала 
батькам, яка щаслива від того, 
що може без проблем гово-
рити, танцювати і вчитися. 
Після розмови ми обоє поспі-
шали додому: я – готувати ма-
теріал, вона – до своєї розу-
мово відсталої дитини. 

ЗВоРоТНий ЗВ’ЯЗоК 

:(
Паплюжити 
пам’ятники 
національним 
героям взяли-
ся «невідомі», 
ховаючись  
від людсько-
го ока

Відгуки на статтю «Галицькі дезінтегра-
тори» в № 6/2013, де ігор Лосєв аналізує 
провокаційні заяви деяких інтелектуалів 

Oleg: Справді, замість таких вигуків, скеро-
ваних на відокремлення, краще розповіда-
ти про українське коріння Сходу та Півдня. 
Щодо Криму, татари разом з українцями во-
ювали проти москалів. І зараз їм не важ-
ко писати назви українською, на відміну від 
російськомовних. А взагалі держава просто 
віддала ворогові медійний простір.  

олександр: По правді сказати, Андрухович 
вочевидь сприймає південь і схід країни роз-
плідником «російської зарази», що неупинно 
ширилась на українські землі ще з 1917 року. 
І надає перевагу «ампутації» замість лікуван-
ня. Менше мороки, затрат сил. Плювати, що 
Україна втратить всю берегову лінію, плювати 
на тих, хто спілкується українською і вважає 
себе патріотом, дивлячись правді в очі, у біль-
шості жителів півдня і сходу це поняття слаб-
ко пов’язане з Україною, про осуд нащадків і 
не варто згадувати. Такі люди живуть в поло-
ні ідей Вільгельма Габcбурґа (Василь Вишива-
ний) майже сторічної давності, що ніяк не ак-
туально на сьогоднішній день.

Володимир Марковський: Дроздов є жур-
наліст, але, як і будь-який журналіст, до 

певної міри провокатор. Бог з ним. Іс-
нує дуже мало ділових пропозицій щодо 
об’єднавчої ідеї для України. Я пропоную 
українським інтелектуалам у ВНЗ розроби-
ти програму залучення на навчання у за-
хідноукраїнських містах студентів зі сходу. 
Дати можливість тим, хто цього бажає, ви-
вчити літературну українську мову, можли-
во, саме ці випускники стануть майбутніми 
Донцовими, Міхновськими. Інша пропози-
ція – пояснити нацменшинам, що ми хоче-
мо дати їм право на вивчення рідної мови, 
але пропонувати їм знати і державну, тоб-
то українську. 

Василь Мардаль: Ваше видання завше мені 
подобалось як і за проукраїнські позиції, так 
[і за] публікації, переважна більшість з яких 
на актуальні теми, написані простою і зрозу-
мілою мовою. Чого, однак, не скажеш про 
публікацію пана Лосєва за назвою «Галиць-
кі дезінтегратори», котра собою більше на-
гадує не статтю в українському журналі в 21 
столітті, а старе добре «шельмування» в ра-
дянському стилі. Не ставлячи під питання ве-
ликі здобутки і заслуги пана Лосєва, ця пу-
блікація викликає багато запитань.

Невідомий: Я є галичанином і цілком 
згоден з автором цієї статті. Ці горе-
інтелектуали своїми сепаратистськими те-

ревенями тільки шкодять Україні, бо допо-
магають таким чином московській п’ятій 
колоні в Україні, замість того, аби працю-
вати на об’єднання. Ті, які мали б будити, 
плекати, розвивати, навертати народ до 
свого, питомого, натомість страждають міс-
течковістю і просувають мимоволі (чи зу-
мисно) антидержавні проекти і стають пі-
шаками в чужій грі!

Nestor: Ці хлопчики ніжно кохають Австро-
Угорщину і старанно уникають згадок про 
УПА. Їм багато не треба – тільки по Збруч. 
Про те, що в Києві і по всій території живуть 
також і українці, вони не хочуть знати. Ко-
лись вони любили поширюватися про русь-
кого державника Ярему Вишневецького і 
зрадника Хмельницького, який пограбував 
Львів. Замість того, щоб думати про майбут-
нє, живуть оповіданнями зі старих часопи-
сів. Все це зайвий раз доводить, що причи-
ною всіх наших бід є слабкість укрінтеліген-
ції, яка нічого не вміє і не хоче знати, а не 
народ, на який вони так нарікають.

Донецький: Панове «інтелектуали», не го-
воріть дурниць. Патріотично налаштована 
українсько-російська громада Донбасу на-
магається зближувати Схід та Захід України, 
а Ви тим часом своїми провокаційними зая-
вами розколюєте її. Ст
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«Світ у 2013» – українська версія щорічного спецпроекту журналу 

The Economi	: аналіз, прогнози на майбутній рік від впливових 

експертів, політиків і ділових людей. Унікальність української верс� 

видання – не лише мова, а й акценти на національних проблемах 

і тенденціях, залучення провідних вітчизняних експертів.

Щонайменше 20% контенту видання присвячено Україні.  

«Український тиждень» уже третій рік поспіль спільно із The Economi	 

видає проект «Світ у …», другий рік поспіль наш журнал дістає 

ексклюзивне право в Україні на друк цього спецпроекту.  Змістову 

частину «Світ у 2013» традиційно представлено статтями 

та колонками найвідоміших політиків, посадовців, бізнесменів, 

аналітиків, громадських діячів та журналістів.

Це забезпечує авторитетність і точність заявлених прогнозів і трендів, 

сценар�в розвитку ключових подій ділового світу в 2013 році.

РЕДАКЦІЙНА ПЕРЕДПЛАТА!

Увага! «Український тиждень» гарантує переадресацію видання в разі зміни адреси доставки 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.

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

У ВІДДІЛЕННЯХ УКРПОШТИ: 
«Український тиждень» 
за індексом 99319

ЗА СИСТЕМОЮ PORTMONE: 
www.portmone.com.ua

ВАРТІСТЬ РЕДАКЦІЙНОЇ ПЕРЕДПЛАТИ: 
«Український тиждень»
▪ 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

«Світ у 2013» – 40 грн

Телефон редакц�: (044) 351-13-00

Передплатний індекс «Український тиждень» 99319

*

* У графі «вид платежу» вкажіть, будь ласка, назву журналу.

Український випуск

Мелінда Ґейтс Рятуючи нові життя Нік Клеґґ Метаморфози 
Британ� Енріке Пенья Ньєто  Час Мексики Нґоці Оконьйо-Івеала 
Африка піднімається Нассім Талеб Чотири правила фінансів 
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