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В
ідразу після прийняття наприкінці минулого 
року закону про референдум Тиждень 
спрогнозував, що свої проблеми за допомогою 
vox populi влада спробує вирішити вже на по

чатку 2013-го. Схоже, кампанія із проведення пле
бісциту/плебісцитів стартувала. Як і вимагає закон, 
ініціатива почала надходити знизу. Днями понад 70 
громадських організацій і рухів у Херсоні та Харкові 
в одному пориві виступили з вимогою до прези
дента розпустити Верховну Раду, а також підготу
вали резолюцію про необхідність провести всеукра
їнський референдум щодо зміни політичної сис
теми. Щоправда, як часто буває з «народними ініці
ативами», ініційованими владою, знайти керівників 
цих громадських організацій і дістати в них комен
тар доволі складно.

Сформульовані «знизу» зміни в системі уряду
вання доволі серйозні: зменшити кількість депута
тів парламенту від 450 осіб до 300, повністю скасу
вати депутатську недоторканність, створити верхню 
палату, котра формуватиметься із представників ре
гіонів і зможе відхиляти закони, ухвалені нижньою. 
Вибори до нового парламенту «народна ініціатива» 
пропонує проводити виключно за мажоритарною 
системою. 

Правовий нігілізм влади робить будь-які про
гнози ризикованою справою, і теоретично можна 
уявити собі ситуацію, за якої зменшення прописаної 
в Конституції чисельності депутатського корпусу 
відбудеться без участі самих нардепів. Наразі «на
родна ініціатива» бачиться лише пробним каменем. 
Пункти можна втілити в життя частково. Скажімо, 
винести на всенародне опитування питання про 
розпуск ВР і проведення перевиборів на мажоритар
ній основі. Не виключено, що на Банковій виходи
тимуть із ситуативних інтересів. Якщо Раду вдасться 
приборкати найближчим часом, плебісцит про 
зміну політичної системи відкладуть на невизначе
ний термін. Ні – проведуть уже цього року.

Паралельно розпочалася робота з підготовки го
лосування про вступ до Митного союзу з Росією, Бі
лоруссю та Казахстаном. Це також прогнозував 
Тиждень: п’ята колона Кремля обов’язково ско
ристається законом про референдум бодай для того, 

  21 березня 1870   22 березня 1943    23 березня 1933  

   14–20 березня   
Опозиція розпочала 
акцію «Вставай, 
Україно!». Мітинги 
відбулись у Вінниці, 
Ужгороді та Львові

Стихія в 
Західній Україні 
блокувала роботу 
транспорту. 
Потерпіла 131 
особа

Шевченківський райсуд 
Києва застосував 
екстрадиційний арешт 
до екс-прем’єра 
Таджикистану Абдумаліка 
Абдуллоджонова

Рейхстаг прийняв поправки 
до Конституції Веймарської 
республіки, які надали 
Адольфові Гітлеру 
надзвичайні (диктаторські) 
повноваження

Народився Олександр Лотоцький, 
український громадсько-політичний 
діяч, письменник, міністр в урядах 
УНР, голова дипломатичної місії 
УНР в Туреччині

Війська СС спільно з 
місцевою поліцією  
спалили село Хатинь у 
Білорусі за підтримку 
радянських партизан

щоб дестабілізувати ситуацію в країні. Ще в грудні 
лідер КПУ Петро Симоненко заявляв на прес-
конференції, що його політсила розпочне збір під
писів за такий захід саме в березні. Для його прове
дення їх потрібно 3 млн з не менш ніж двох третин 
областей, причому з кожної не менше ста тисяч. 
Очевидно, що без підтримки влади, принаймні при
хованої, довести цю справу до кінця буде непросто. 
Якої «відмашки» чекають комуністи, з’ясувати на
разі не вдалося навіть у режимі «офф-рекордз». 
Можливо, результатів переговорів із Росією щодо 
створення газового консорціуму. Проте Симоненко 
вже заявляв, що готовий до співпраці в цьому пи
танні з «Украинским выбором» Віктора Медвед
чука, рекламні щити якого, котрі донедавна сла
вили референдум як шлях до багатства і процві
тання країни, віднедавна змінили текст і тепер агіту
ють за Митний союз (МС), котрий також, як ствер
джують агітплакати, забезпечить українцям щастя 
й заможність.

Головна інтрига в тому, чи це буде референдум 
про вступ до Митного союзу, чи про вибір між МС та 
Європейським Союзом. Як показує соціологія, укра
їнці дивним чином підтримують і вступ до МС, і єв
роінтеграцію. Зокрема, за даними «Демократичних 
ініціатив», рух до Заходу готові підтримати 59% гро
мадян, котрі вже визначилися зі своїми симпатіями. 

Тиждень  
в історії

Писк народу
Автор:

Олександр 
Михельсон
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У Мінську на засіданні Бі-
лоруської народної ради 
проголошено незалеж-
ність Білоруської Народ-
ної Республіки (БНР)

Землетрус у 
Венесуелі знищив 
місто Каракас, 
загинуло 15–20 тис. 
осіб

  24 березня 1802    25 березня 1918    26 березня 1812 

Англійський винахідник 
Річард Тревітік отримав 
патент на парову 
машину високого тиску 
(паровоз)

  27 березня 1863  

Народився Генрі Ройс, 
британський промисловець 
і конструктор, засновник 
разом із Чарльзом Роллсом 
компанії Rolls-Royce

У Ризі сталися сутички 
між учасниками 
традиційного Маршу 
легіонерів та місцевими 
проросійськими 
«антифашистами»

У Казахстані 
ініційовано 
референдум 
щодо виходу 
з Митного 
союзу

Янукович 
підписав 
закон про 
Міністерство 
доходів і 
зборів

Єврокомісія 
оприлюднила звіт 
щодо України,  
в якому міститься 
критика режиму 
Януковича

Водночас за повернення в «Русскій мір» у вигляді 
Митного союзу проголосували б 57,5%. У будь-якому 
разі за чинним законом, саме президент формулює 
запитання, котрі виносяться на загальний референ
дум.

За інформацією Тижня, сьогодні є два сценарії 
протидії намаганням утягнути в Митний союз за до
помогою референдуму. Перший, «слабкий», обгово
рюють нечисленні «євросимпатики» у владно-
олігархічних колах. Ідея така: оскільки, згідно із за
коном, президент не може відмовитись оголошувати 
плебісцит «за народною ініціативою» (як це свого 
часу зробив Віктор Ющенко), то треба додати в бюле
тень і питання про вступ до ЄС. Якщо українці під
тримають одночасно вступ до Євросоюзу та МС, це 
зробить результати голосування де-факто нежиттєз
датними. Модифікована версія цього «плану» – ого
лосити референдум про приєднання до ЄС не одно
часно з «митним», а після нього. Що ж до «силь
ного» сценарію, то він зводиться до скасування від
повідного закону. На сьогодні це питання залиша
ється одним із ключових у порядку денному опози
ції, принаймні якщо вірити словам її керманичів. 
Інша річ – що, за словами джерел Тижня, в ПР кате
горично не бажають іти на
зустріч опозиціонерам. Продовження  

теми на стор. 14

Кіпрське попередження
Несподівана ініціатива Кіпру обкласти депозити разовим податком 
викликала паніку як усередині країни, так і за кордоном. Планували 
введення так званого разового конфіскаційного платежу, згідно з яким 
із вкладів до €100 тис. мали списати в держбюджет 6,75%, а з тих, що 
перевищують зазначену суму, – 9,9%. Приводом для безпрецедентних 
заходів стали дефіцит державного бюджету країни та проблеми з капі
талізацією місцевих банків. Запровадження «конфіскаційного» було 
однією з умов Євросоюзу та МВФ для надання офіційній Нікосії екс
треної фінансової допомоги обсягом €10 млрд.
Проте 20 березня парламентарії республіки проголосували проти но
вовведення. Аналітики не виключають, що на це рішення вплинула 
Росія, яка має чи не найбільшу фінансову діаспору на Кіпрі й раніше 
обіцяла виділити йому багатомільярдну допомогу у вигляді чергового 
кредиту.
Загальна сума вкладів у тамтешніх банках становить близько €68 
млрд й, за оцінкою Barclays Capital, на нерезидентів припадає 40% де
позитів. Водночас експерти зазначають, що введення податку на кіпр
ські рахунки насамперед ударило б по великому бізнесу з пострадян
ських територій, особливо російському, який найчастіше використовує 
в оптимізаційних схемах саме офшорні можливості острова. Тим ча
сом на Кіпрі свої структури мають усі українські олігархічні групи: 
«Приват», СКМ, Group DF тощо. У 1990-ті роки ця країна була одним із 
оптимальних місць для зберігання капіталу українського та росій
ського бізнесу, проте у 2000-х такй статус через законодавчі зміни був 
дещо нівельований, тож, наприклад, українські олігархи зараз дедалі 
частіше обирають для своїх прибутків інші, вигідніші податкові гавані 
(див. Тиждень, № 11/2013). Однак обсяги вітчизняного капіталу на 
Кіпрі залишаються доволі великими. Згідно з Держстатом, обсяг пря
мих іноземних інвестицій звідти до України станом на 2011-й рік ста
новив $12,6 млрд, а за перше півріччя минулого року показник зріс до 

$14,5 млрд. Ці вкладення за своєю 
сутністю є грішми українського 
походження, які проходять через 
офшори. Оскільки бюджетні про
блеми Нікосії так і не вирішені, не
забаром вона може все-таки під 
тиском Єврокомісії підкоригувати 
свої фінансову та податкову сис
теми. Тому аналітики прогнозу
ють, що український великий біз
нес, перестраховуючись, незаба
ром почне виводити з Кіпру час
тину капіталу, причому деякі об
сяги транзитом через свою ж таки 
державу. Про цей тренд свідчи
тиме раптове збільшення кіпр
ських прямих інвестицій.

Президент Кіпру Нікос 
Анастасіадіс заявив, що відмова 
від угоди з МВФ та ЄС призведе 
до банкрутства країни й 
можливого виходу з єврозони

№ 12 (280) 22–28.03.2013|уКРаЇнсьКиЙ ТиЖдЕнь|5

тЕНДЕНЦіЇ тИЖНЯ|на часі



6|уКРаЇнсьКиЙ ТиЖдЕнь|№ 12 (280) 22–28.03.2013

на часі|тЕНДЕНЦіЇ тИЖНЯ

РАДОСЛАВ СіКОРСьКий 
нагадав Києву історію 
Голова МЗС Польщі вважає, що 
«Україна стоїть перед ключовою  
дилемою, яку можна 
порівняти із серединою 
XVII століття чи почат-
ком XX. Це вибір між су-
часністю та демократі-
єю й іншою цивіліза-
ційною моделлю» 

РОБеРТ ФіЦО 
проти нацменшин
Прем’єр-міністр 
Словаччини  
різко висловився 
проти  
нацменшин, які че-
кають подачок від 
держави і «майже 
не плекають  
громадських  
чеснот»

Лі КеЦЯН 
новий лідер  
Новим прем’єром Китаю 
(друга посада у держа-
ві) обрали комуніста з 
37-річним партійним 
стажем. Таким чином у 
КНР завершилося фор-
мування «п’ятого по-
коління» влади 

ВеНДі ШеРМАН 
про наше правосуддя
Заступниця держсекретаря США за-
явила, що Сполучені 
Штати і ЄС перекона-
ні в тому, що в спра-
вах колишніх україн-
ських урядовців Юлії 
Тимошенко і Юрія Лу-
ценка не було право-
суддя  

30% розчаровані
тим, що на останніх виборах про-
голосували за ПР. Це найвищий 
показник розчарування серед 
електорату парламентських партій. 
Дані  «Демократичних ініціатив»

1,3% задоволених
саме стільки українців вважають 
ситуацію в країні благополучною. 
Дані КМІС і «Демократичних іні-
ціатив»

28,5% українців
готові до участі в акціях протес-
ту. Дані КМІС і «Демократичних 
ініціатив»

7,2 млрд грн
таку суму планує залучити уряд 
під держгарантії для фінансуван-
ня ремонту доріг 

ФейС-КОНТРОЛь МАйже СеРйОЗНО

РеНАТ КУЗьМіН 
реанімує цензуру 
Перший заступник генпрокурора 
ініціює внесення до  
Кримінального кодек-
су статтю про дифа-
мацію, яка, по суті,  
є реінкарнацією  
сумнозвісного  
закону про на-
клеп 

ОПиТУВАННЯ

ЧАСТКОВО ПІДТРИМУЮ НЕ ПІДТРИМУЮ 

2010 2013 2010 2013

Влада без довіри
За останні три роки довіра до головних владних інститутів знизилася в рази. І хоча 
президент і прем’єр-міністр останнім часом заходилися публічно розповідати про 
«пакращення», на громадську думку, всі ці PR-акції не мали очікуваного владою ефекту. 
Як свідчать опитування Центру Разумкова, порівняно з кінцем 2011 року, коли 
суспільство було шоковане вироком Юлії Тимошенко, лояльність українців до влади 
дещо зросла (державна пропаганда все ще впливає на частину громадян), але все одно в 
межах соціологічної похибки. У будь-якому разі рівень недовіри до керівництва держави 
перевищує 50%. При цьому поміж українців переважає думка, що нинішня влада або 
нічим не відрізняється від попередньої (39,6%), або гірша за неї (31,3%).
За даними Центру Разумкова ПОВНІСТЮ ПІДТРИМУЮ 

2010 2013

36,6

27,6 29,1 

36,4

26

34,2
28,5

56,4
52,4

25,3

14
8

Президент              Уряд 

Середній клас  
не обов’язковий
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МАйже СеРйОЗНО

Близько 100 млн грн
витратили українські держустанови на 
оренду таксі. Дані «Вісника держза-
купівель»

$1,344 млрд 
на таку суму експортувала Україна 
озброєнь у 2012 році. Дані Стокгольм-
ського міжнародного інституту дослі-
дження миру (СІПРІ)

ЧАСТКОВО ПІДТРИМУЮ НЕ ПІДТРИМУЮ 

2010 2013 2010 2013

Влада без довіри
За останні три роки довіра до головних владних інститутів знизилася в рази. І хоча 
президент і прем’єр-міністр останнім часом заходилися публічно розповідати про 
«пакращення», на громадську думку, всі ці PR-акції не мали очікуваного владою ефекту. 
Як свідчать опитування Центру Разумкова, порівняно з кінцем 2011 року, коли 
суспільство було шоковане вироком Юлії Тимошенко, лояльність українців до влади 
дещо зросла (державна пропаганда все ще впливає на частину громадян), але все одно в 
межах соціологічної похибки. У будь-якому разі рівень недовіри до керівництва держави 
перевищує 50%. При цьому поміж українців переважає думка, що нинішня влада або 
нічим не відрізняється від попередньої (39,6%), або гірша за неї (31,3%).
За даними Центру Разумкова ПОВНІСТЮ ПІДТРИМУЮ 

2010 2013

36,6

27,6 29,1 

36,4

26

34,2
28,5

56,4
52,4

25,3

14
8

Президент              Уряд 

В
ажливість існування міцного середнього класу з підприємцями-
інноваторами доведено на прикладі багатьох країн, які за до
волі короткий час здійснили економічний ривок. В Україні з її 
олігархономікою цю аксіому в певних колах, схоже, воліли б 

якщо не замовчати, то принаймні маргіналізувати. І не дивно, що до 
таких спроб вдаються структури олігархів. Зокрема, фонд Ріната Ах
метова «Ефективне управління» нещодавно організував дебати на 
тему «Для розвитку української економіки середній клас не 
обов’язковий».  Звучить як аксіома, яка не підлягає запереченню.

Цікаво, що одним із головних захисників цієї тези обрали Бориса 
Ложкіна, президента UMH Group, що, зокрема, видає такі журнали, 
як «Корреспондент» і «Фокус», більшість читачів котрих саме до се
реднього класу й належать. Тож на перший погляд бачилося дуже 
дивним, що організатори заходу обрали його головним адептом олі
гархічної моделі економіки. Утім, підігрування цього пана владі та її 
спонсорам стає вже правилом – досить пригадати його активну 
участь в організації Всесвітнього форуму редакторів, який відбувся 
торік у Києві під патронатом президента Януковича і який влада 
спробувала використати для відбілювання іміджу гаранта за допомо
гою закордонних медійників (див. Тиждень, № 36/2012). Пока
зово також, що модерував захід Борис Краснянський, який має пряме 
відношення до іншого українського олігарха (є керуючим директо
ром групи компаній Group DF Дмитра Фірташа).

Власне, серйозної економічної дискусії і не було. Серед чотирьох 
спікерів у дебатах фігурувало двоє гостей із Росії: бізнес-консультанти 
Сєрґєй Воробьйов (начебто на боці «середнього класу» разом із пре
зидентом Київської школи економіки Павлом Шереметом) та Міхаіл 
Хазін (як і Ложкін, ратував за олігархів). 

Загалом ніхто із промовців не порушив жодного серйозного еко
номічного питання, яке випливало б із заявленої теми «дебатів», на
приклад, чому за останні 20 із гаком років в Україні жодна з альтер
натив середньому класу (червоний директорат, а потім олігархат) так 
і не спромоглася забезпечити суттєвого економічного зростання. 
Ложкін із Хазіним про це ввічливо промовчали, а їхні опоненти зосе
редилися на загальниках. Вочевидь, зміст і мета заходу полягали 
якраз не у тому, щоб знайти відповіді на ключові для України пи
тання й когось у чомусь переконати, а просто в тому, щоб закинути 
маніпулятивну тезу у вигляді теми дискусії в інформпростір.  

КОРОТКО ПРО УКРАїНУ В  МіжНАРОДНиХ РейТиНГАХ 

У сімействі гібридів 
У цьогорічному дослідженні The Economist 
Intelligence Unit «Індекс демократії-2012» Україна 
опинилася на 80-му місці, продовжуючи своє 
піке від відносно демократичних країн до більш 
авторитарних: 67-ме 2010-го й 79-те 2011-го. Цьо
горіч наша держава очолила категорію «гібрид
них режимів» (під це визначення підпадають кра
їни, у яких поширена корупція, судова влада не є 
незалежною, на виборах відбуваються значні по
рушення, уряд тисне на опозиційні партії, грома
дянське суспільство нерозвинене, наявне переслі
дування журналістів).  

Бідність 
Україна за рівнем купівельної спроможності гро
мадян увійшла до дев’ятки найменш заможних єв
ропейських держав. Про це свідчить дослідження 
міжнародної компанії GfK, яка проаналізувала 
можливі видатки цього року в 42 країнах. Аналі
тики підрахували, що в середньому кожен грома
дянин цих держав витратить у 2013-му на оплату 
товарів та послуг €12,8 тис., тоді як українці та жи
телі ще восьми країн – менше ніж 25% цієї суми. 

Недорозвиток  
У рейтингу людського розвитку ООН Україна по
трапила до категорії країн із високим рівнем люд
ського розвитку, посівши 78-ме місце (Білорусь, Ро
сія і Казахстан у цій категорії – відповідно 50-та, 
55-та і 69-та позиції). Естонія, Литва і Латвія зара
ховані до категорії країн із найвищим рівнем люд
ського розвитку – відповідно 33-тє, 41-ше і 44-те 
місця. До групи країн із середнім рівнем розвитку 
людського потенціалу потрапили Туркменистан, 
Молдова та Узбекистан – на 102-й, 113-й і 114-й по
зиціях, а Киргизстан і Таджикистан розділили 
125-ту сходинку.  

Чемпіони з бездоріжжя 
Україна посідає 137-ме місце у світі з 144 за якістю 
доріг. Про це йдеться у Звіті про глобальну конку
рентоспроможність, підготовленому експертами 
Світового економічного форуму. Якість україн
ських доріг експерти оцінили в 2,3 бала із 7, а за
гальний стан інфраструктури – в 4,6. Погані до
роги також у Росії, якій дісталося 136-те місце 
(2,3 бала), Киргизії (2,5), Польщі (2,6), Болгарії (2,5) 
і Румунії (1,9). Остання у списку Молдова. Якість 
доріг там оцінили в 1,5 бала. 

Відгомін Євро-212 
Світовий економічний форум склав рейтинг країн 
із найконкурентоспроможнішими та найприва
бливішими для бізнесу туристичними галузями. 
Україна посіла в ньому 76-те місце зі 140 країн 
світу. При цьому вона поліпшила свою позицію по
рівняно з 2011 роком на дев’ять пунктів. В експерт
них колах це пояснюють тим, що після подій такого 
штибу, як Євро-2012, спостерігається сплеск інтер
есу до країни. 



Тактика замість стратегії
В інтерв’ю Тижню лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок розповів про 
форми і тактику політичної боротьби, перспективи революції, 
взаємини між опозиціонерами, стереотипи про «Свободу». Повну 
версію розмови можна прочитати на сайті tyzhden.ua, тут ми 
аналізуємо ключові відповіді Олега Тягнибока

ВСТАВАй, УКРАїНО?
З відповідей Олега Тягнибока 
стає більш-меш зрозуміло, чого 
насправді очікує опозиція від ак
ції «Вставай, Україно!». Адже 
після першого заклику Арсенія 
Яценюка до «всенародного по
встання» виникало враження, 
що це чергова PR-акція під нього 
в боротьбі за одноосібне лідер
ство серед очільників трьох опо
зиційних парламентських сил. 
Несподівана гучна заява керів
ника фракції «Батьківщина» 
(навіть для самих її членів – по
тім з’ясувалося, що чимало 
депутатів-опозиціонерів дізна
лися про мобілізацію на бари

кади з преси) збіглася з опри
людненням рейтингу потенцій
них кандидатів у президенти, 
який засвідчив, що наразі Віта
лій Кличко має більшу під
тримку населення, ніж Яценюк і 
Тягнибок, а в другому турі вибо
рів він зі значно серйознішим 
відривом переміг би Януковича, 
аніж лідер «Батьківщини» (до 
речі, високі показники Кличка 
також пояснюються активною 
піар-кампанією УДАРу в останні 
місяці, включаючи позірне ціло
добове блокування парламент
ської трибуни).

Зрештою, революції за роз
кладом не робляться, що й під

твердили перші «повстання», 
організовані опозицією, зокрема 
в Ужгороді та Львові. Звісно, не
численність мітингів можна 
списати на погану погоду, але в 
цьому разі такий підхід до орга
нізації «народного повстання» 
вкотре може свідчити про брак в 
опозиційних сил бодай якоїсь 
стратегії у боротьбі з режимом, 
адже, коли складався «графік 
повстань», уже було відомо про 
значне погіршення погодних 
умов на заході України. Що це – 
банальний прорахунок органі
заторів акції чи свідома незаці
кавленість у велелюдних мітин
гах? У будь-якому разі влада вже 
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РеВОЛюЦії ЗА РОЗКЛАДОМ 
Не РОБЛЯТьСЯ, щО й 
ПіДТВеРДиЛи ПеРШі 
«ПОВСТАННЯ», ОРГАНіЗОВАНі 
ОПОЗиЦіЄю, ЗОКРеМА В 
УжГОРОДі ТА ЛьВОВі

скористалася одним із двох, на
магаючись за допомогою під-
контро льних ЗМІ маргіналізу
вати влаштовані опозицією про
тестні акції.   

Отже, з відповідей Олега Тяг
нибока випливає, що про гра-
мою-максимум акції «Вставай, 
Україно!» є дострокові вибори 
президента і парламенту, а про-
грамою-мінімум – підігрівання 
протестних настроїв у суспіль
стві. Головне її завдання – 
«об’їхати всі області України, по
говорити з населенням, дізна
тись, яку опозицію вони хочуть», 
провести «мобілізацію активіс
тів, створювати базу людей, які 
за потреби можуть виїхати до 
Києва або хоча б вийти на ву
лицю в рідному місті», а далі 
«справа наших місцевих органі
зацій, які й далі активно контак
туватимуть із виборцями». При 
цьому лідер «Свободи» цілком 
слушно зазначив, що опозиціо
нерам потрібно діяти активніше. 
«Ми, звісно, можемо чекати, 
поки народ, доведений до край
ніх стадій соціального гніту і на
ціональної несправедливості, 
сам повстане. Але краще стиму
лювати цей процес, піднімати 
градус революційності… прово
дити марші, мітинги, конферен
ції і в такий спосіб нагнітати си
туацію», – пояснює Олег Тягни
бок активізацію опозиції.

Усе нібито правильно. Однак 
технологічний прорахунок у 
цьому випадку полягає в тому, 
що, кидаючи гасла про початок 
«всенародного повстання», а по
тім плавно спускаючи все це до 
звичайного регіонального туру, 
можна девальвувати саму ідею 
всенародного спротиву. Інакше 
кажучи, дії опозиції ризикують 
стати схожими на фальстарт. 
Ефективніше було б спочатку 
об’їхати країну, а вже потім, ска
жімо, «на основі отриманих на
казів громадян і висловлюючи 
їхні настрої» оголошувати про 
масові акції протесту чи загаль
нонаціональний страйк, який 
міг би перерости в щось більше.

Тягнибок вважає, що зараз 
тиск на режим полегшується на
явністю в країні низки «острів
ців спротиву», які вже тепер 
здатні демонструвати обмеже
ність його можливостей. Серед 
них він виокремлює насамперед 
місцеві ради, у яких дуже по
тужно представлена «Свобода», 
– три області Галичини, а також 

парламент, де «опозиція поки 
що утримує позиції». Справді, 
можна погодитися з ним у тому, 
що вона «зараз вже не така, як 
раніше», адже принаймні демон
струє свою дієвість активніше, 
ніж її попередники у ВР мину
лого скликання. Однак твер
дження лідера «Свободи», що 
опозиція «може занести собі в 
актив вже певні невеликі успіхи 
й перемоги», видається вельми 
оптимістичним. Для прикладу 
він називає боротьбу за персо
нальне голосування та відстою
вання мовного законодавства й 
високо оцінює перманентне бло
кування Верховної Ради впро
довж останніх трьох місяців. 
Мовляв, попри те що в резуль
таті у країні був відсутній дію
чий законодавчий орган, на його 
думку, якби «не було тих трьох 
місяців війни, не було б здобут
ків опозиції». Тож «якщо біль
шість поводитиметься так, як у 
минулому скликанні, то парла
мент не працюватиме, ми не 
дамо йому працювати», – підсу
мовує Тягнибок. Натомість 
останні події у ВР засвідчили, що 
названі ним здобутки поки що 
здебільшого уявні. І причина по
лягає в тому, що вкотре було по
вторено стару помилку – 
серйоз но сприйнято зобо в’я-
зання регіоналів. А ті, цілком 
очевидно, переконані, що знову 
розвели опозиціонерів, як коше
нят. Зокрема, перше ж засідання 
розблокованого парламенту по
чалося з кнопкодавства щонай
менше трьома депутатами від 
ПР: Миколою Рудьковським, 
Іриною Бережною та Юлією 
Льовочкіною. Їх хоч якось при
тягли до відповідальності? При
чому сталося це під час голосу
вання за порядок денний. А що 
буде, коли на голосування Пар
тія регіонів виноситиме принци
пові для себе питання? 

Олег Тягнибок не приховує, 
що остерігається спроб влади 
дискредитувати Верховну Раду 
як начебто абсолютно непо
трібну й зайву структуру, тому, 
мовляв, «з одного боку, ми бло
куємо парламент, вимагаючи до
тримання законів і Конституції, 
з іншого – робимо все, щоб він 
усе ж таки запрацював. Тобто де
чим ризикуємо, але заради ство
рення справді повноцінного пар
ламенту». Останнім часом, 
схоже, влада, розкусила відпо
відні страхи опозиції і намага

ється ними користатися для її 
дискредитації як потішних бло
кувальників. Опозиціонерам 
варто було б уже зрозуміти, що, 
вдаючись до блокування, треба 
доводити справу до кінця, а 
якщо не готові до цього, то ліпше 
не розпочинати. Наприклад, 19 
березня «Свобода» заблокувала 
трибуну у відповідь на виступ 
Єфремова російською і його зви
нувачення партії в нацизмі, а по
тім майже відразу ж розблоку
вала її, не досягнувши жодного 
результату. Тобто значення бло
кування як методу тиску на 
владу вкотре було девальвовано. 

ВиПРОБУВАННЯ КиЄВОМ
Ще від часів парламентської ви
борчої кампанії «Свобода» най
більш різко та публічно конф
ронтувала з УДАРом Кличка. 
Між ними не було навіть спроби 
висунути спільних кандидатів у 
мажоритарних округах, що зна
чною мірою і стало причиною 
поразки опозиційних висуванців 
у низці з них. Утім, після початку 
роботи парламенту, за словами 

Тягнибока, у «Свободі» були 
приємно здивовані позицією 
УДАРу й змінили своє ставлення 
до співпраці з ним: «Наші відно
сини є значно міцнішими і кра
щими, ніж я це собі уявляв на по
чатку роботи парламенту». Вод
ночас Тягнибок радить не шу
кати якоїсь синхронності в ді
яльності «різних опозиційних 
сил». Оскільки все, що в них є 
спільного, – це виконання ціл
ком конкретних тактичних за
вдань: «усунути режим Януко
вича та негативні наслідки його 
трирічного правління і розпо
чати процес докорінних змін 
українського суспільства, після 
чого не дозволити реваншу по
валеного режиму», а погляди на 
досягнення тієї мети, як і на 
шляхи подальшого розвитку 
України, у них зовсім різні. Але в 
такому разі виникають великі 
сумніви, що у випадку перемоги 

№ 12 (280) 22–28.03.2013|уКРаЇнсьКиЙ ТиЖдЕнь|9

ОпОзИЦіЯ|пОліТиКа

ф
о

т
о

: в
а

л
е

н
т

и
н

  к
у

з
а

н



над режимом «Батьківщина», 
УДАР і «Свобода», не маючи 
єдиної чіткої стратегії, діяти
муть мудріше порівняно з пома
ранчевими лідерами зразка 
2005–2010 років. Тож їхнє 
спільне правління так само су
проводжуватиметься взаємопо
боренням, яке неминуче закін
читься черговою поразкою, що 
може остаточно дезорієнтувати 
українську більшість. 

Тим паче що найближче ви
пробування станеться значно 
раніше, аніж режим буде пова
лено. Ймовірно, уже влітку-
восени цього року. А саме в сто
лиці, на яку чекають вибори 
міського голови та міськради. 
Тягнибок слідом за Яценюком 
намагається підштовхнути Віта
лія Кличка балотуватися в мери, 
а якщо той відмовиться, то не 
проти й сам випробувати долю 
на цьому майданчику, який вва
жає дуже зручним для походу в 
президенти. Мовляв, «треба 
бути неадекватним, щоб за та
ких можливостей і за такої по
сади втопити свій рейтинг. Ніхто 
не вимагатиме від міського го
лови робити те, чого він не зможе 
зробити в принципі. Якщо за той 
короткий час мер зможе припи
нити корупцію і розкрадання й 
наведе хоча б елементарний по
рядок у розподілі бюджетних ко
штів, виділенні землі, це не за
лишиться непоміченим кия
нами».

Амбіції Олега Тягнибока зу
мовлені тим фактом, що під час 
останніх парламентських вибо
рів узгоджені кандидати від 
«Свободи» та «Батьківщини» пе
ремогли майже в усіх мажори
тарних округах столиці, а дві по
літсили набрали близько 50% го
лосів киян. «За умови консолідо
ваної підтримки опозиції 
будь-яка кандидатура від опози
ції перемагає на виборах», – ро
бить висновок пан Тягнибок, за
буваючи при цьому досвід Олек
сандра Турчинова, який не спро
мігся абсорбувати рейтинг 
«Батьківщини» на перегонах у 
Києві й у результаті програв 
2008 року Леонідові Черновець
кому. 

Утім, озвучений далі підхід 
Тягнибока до майбутніх виборів 
у столиці свідчить, що ризик ві
йни між опозиційними силами 
залишається дуже високим: «Усі 
кандидати на виборах і міського 
голови, і Київради мають бути 

погоджені включно з посадами, 
які вони обіймуть у виконавчих 
органах останньої. Коли ми об
говорюємо кандидатуру мера від 
опозиції, то не можемо не зачі
пати питання виборів до Київ
ради. Якщо партія виставляє ко
гось кандидатом у мери і він по
годжений із партнерами, ця по
літсила має менше претендувати 
на висування своїх кандидатів у 
мажоритарних округах. Крім 
того, є й посада секретаря ради, 
посади голів комітетів – усі вони 
повинні входити в пакет домов
леностей». 

Теоретично все нібито пра
вильно. Однак такий підхід на
вряд чи прийнятний для Віталія 
Кличка у разі, якщо той таки ви
рішить взяти участь у виборах 
столичного голови. Як найрей
тинговіший політик у Києві він 
може вважати, що й без домовле
ностей із «Батьківщиною» та 
«Свободою» зможе стати очіль
ником міста, якщо зважиться на 
це. Натомість УДАР має виразне 
«київське коріння», а відтак по
тужне лобі, яке навряд чи захоче 
відмовитися від значної частини 
мажоритарних округів у столиці 
в обмін на підтримку іншими 
опозиційними партіями канди
датури Кличка на виборах мера. 
Крім того, погодившись на по
ступки у квотах за мажоритар
ними округами столиці на ко
ристь інших політсил, лідер 
УДАРу прирік би себе на добро
вільну відмову від численної 
фракції у Київраді, на яку мав би 
спиратися в боротьбі за повнова
ження «головного в столиці» з 
Банковою чи її ставлеником на 
посаді очільника КМДА. Тож 
різко зростає імовірність того, 
що столиця, як і під час парла
ментських виборів, знову може 
стати яблуком розбрату між опо
зиціонерами. Особливо з огляду 
на просування в мери кандида
тури Петра Порошенка деякими 
людьми в «Батьківщині». 

Питання 2015-го Олег Тягни
бок, як і Віталій Кличко, воліє 
залишати відкритим: «Ми не 
знаємо, що буде за два роки. Ось 
через два роки ми сядемо і змо
жемо предметно про це погово
рити». Попри те що, за даними 
останніх соціологічних опиту
вань, Тягнибок залишається 
єдиним з-поміж нинішніх опо
зиційних лідерів, який у разі ви
ходу в другий тур, нехай і з міні
мальним відривом, програє Яну

ковичу. Натомість джерела 
стверджують, що на Банковій 
уже активно відпрацьовують 
сценарій оптимального спаринг-
партнера на президентських ви
борах-2015 для Віктора Федоро
вича за технологією, завдяки 
якій свого часу перемагали прав
лячі президенти в Україні, Росії, 
Румунії тощо (перед електора
том вони протиставлялися як 
менше зло кандидатам від край
ніх сил – комуністів чи ультра
правих). Тактики з Банкової на
чебто вважають, що на роль та
кого кандидата ідеально підхо
дить лідер «Свободи», вочевидь, 
розраховуючи, що значну час
тину протестного електорату за 

допомогою підконтрольних 
владі ЗМІ та маніпуляційних 
технологій можна переконати в 
націоналістичній загрозі, плюс 
похибка на адміністративний 
ресурс і фальсифікації. У будь-
якому разі в умовах радикаліза
ції українського суспільства Тяг
нибок має потенціал для підви
щення свого рейтингу. І останні 
тенденції громадської думки 
якраз про це свідчать. 

ПРиРОДУ Не ЗМіНиТи
Тиждень уже писав, що «Сво
бода» часто розпорошується на 
другорядні питання на кшталт 
тих, що стосуються сексуальних 
чи національних меншин, нато
мість справді важливим пробле
мам країни, як-от монополізація 
економіки, стратегія її розвитку, 
засилля російськомовного куль
турного продукту, залежність 

10|уКРаЇнсьКиЙ ТиЖдЕнь|№ 12 (280) 22–28.03.2013

пОліТиКа|ОпОзИЦіЯ



ЗМІ від олігархів, увагу часто 
приділяє за залишковим прин
ципом. У розмові з Тижнем 
Олег Тягнибок спробував запе
речити, мовляв, у всьому винні 
політичні опоненти, які, вико
ристовуючи медіа, зумисне на
магаються відповідним чином 
подавати «Свободу»: «Програма 
захисту українців» складається 
із сотень пунктів, серед яких ви
бирається якийсь один спірний і 
всіляко тиражується. Тому й 
складається враження, що ВО 
окрім пам’ятників Лєніну, укра
їнської мови і національного пи
тання нічим не займається, хоча 
це абсолютно не так… Ми маємо 
багато напрацювань у сфері за

хисту інформаційного простору, 
свободи слова, мовної політики 
тощо». Наприклад, для поліп
шення ситуації з українським 
культурним продуктом, за сло
вами Тягнибока, «Свобода» про
понує скасувати оподаткування 
україномовної продукції та доту
вати її за рахунок податків на ін
шомовну. Так само кожна шоста 
гривня з прокату іноземних 
фільмів має спрямовуватися на 
розвиток вітчизняного кіно. Він 
також нагадав, що його політ
сила подала «ультрареволю
ційні економічні закони, які у 
разі ухвалення кардинально змі
нять економічну систему». Од
нак насправді з погляду реаль
ного економічного ефекту вони є 
доволі сирими (див. Тиждень, 
№ 3/2013). 

Зрештою, програми опози
ційних політичних сил часто 

містять багато правильних пунк
тів, і, можливо, у «Свободи» їх 
найбільше, однак на практиці 
вони мають зовсім інші пріори
тети, які й демонструють своєю 
повсякденною діяльністю. Якраз 
у практичних діях ВО часто спо
стерігаються явні перекоси в бік 
або маргінальних тем, які нато
мість можна легко використати 
для самопіару, або тем, вирі
шення яких справді є важливим, 
однак лише в комплексі з більш 
важливими для держави. «Ми 
не можемо перестати бути са
мими собою! За нас саме тому й 
голосували, що ми такі, а не 
інші. Наша програма – це наш 
світогляд, і він залишається 
усталеним, заснованим на хрис
тиянських цінностях, несприй
нятті різних збочень тощо», – 
пояснює Олег Тягнибок дії своїх 
однопартійців у післявиборчий 
період. Складається враження, 
що в «Свободі» так і не зрозу
міли причини злету своєї попу
лярності, що дало змогу потра
пити їй до ВР. Адже значна час
тина тих, хто підтримав свобо
дівців під час останніх парла
ментських виборів, голосували 
не так за гасла, які ВО виносить 
на більшість своїх поствиборчих 

публічних акцій, як за проде
монстровану непримиренність в 
обстоюванні своїх позицій та бо
ротьбі з режимом, особливо на 
тлі пасивності й конформізму ін
ших опозиційних сил. Це, безпе
речно, імпонує дедалі більше ра
дикалізованому суспільству, яке 
сподівається, що тими самими 
методами «Свобода» діятиме 
проти режиму Януковича і на
далі й не піде на співпрацю з 
ним. Утім, боротьба з останнім – 
це добре, але не заради його за
міни режимом Тягнибока чи 
«Свободи». Пріоритетність «бо
ротьби з ворогами» приховує в 
собі загрозу пошуку нових воро
гів для протистояння їм після 
того, як попередні будуть побо
рені. Натомість вирішення бага
тьох глобальних проблем країни 
може бути відсунуте на другий 
план, тим більше якщо немає 

чіткого плану дій щодо того, як 
це робити, або ж є досить повер
хове бачення. Зокрема, під час 
інтерв’ю у відповідь на запи
тання про пріоритети економіч
ної політики у випадку приходу 
ВО до влади Олег Тягнибок на
звав націоналізацію стратегіч
них підприємств, зміцнення 
енергетичної безпеки, ставку на 
розвиток харчової промисло
вості та машинобудування. Од
нак в останні роки саме ці галузі 
й без того розвиваються в Укра
їні найшвидшими порівняно з 
рештою темпами. Ставка ж сво
бодівців на «авіа- та суднобуду
вання, ракетно-космічну галузь 
та ВПК» є очевидним анахроніз
мом із радянщини, цей заїждже
ний пасаж постійно використо
вують представники всіх полі
тичних сил, зокрема й кому
ністи, а особливо нинішня 
влада, приміром, у своїй «Про
грамі активізації економіки». 
Означені галузі в нинішніх умо
вах можуть бути хіба що «діа
мантом» для прикрашання 
вельми відсталої української 
економіки, аніж справді локомо
тивом її розвитку за наявних на 
світових ринках реалій і невисо
кої місткості бідного внутріш
нього ринку в Україні. Натомість 
їхній розвиток не зробить багат
шими мільйони українців, а 
отже, не сприятиме розши
ренню внутрішнього ринку. А от 
як вирішити цю проблему, пан 
Тягнибок наразі не сказав. 

 «Потрібно змінювати владу, 
– підсумував своє інтерв’ю Тягни
бок, – реальні зміни можуть по
чатися лише з 2015 року чи з 
2014-го, якщо будуть дострокові 
вибори». Звісно, для втілення в 
життя будь-яких перетворень не
обхідно позбутися нинішньої 
влади за визначенням. Однак 
очевидно, що в «Свободи» хоч і є 
чітка ідеологія, на відміну від 
УДАРу чи «Батьківщини», однак, 
як і в партнерів по опозиційному 
табору, наразі немає чіткого 
плану змін у країні після приходу 
до влади, зате переважає зосеред
женість на тому, як до неї прийти. 
За такої тактики і відсутності 
стратегії в нинішньої опозиції у 
разі, якщо вона опиниться біля 
керма, різко зросте ймовірність 
«реваншу режиму», унеможлив
лення якого під час спілкування з 
Тижнем Олег Тягнибок називав 
як одне з трьох ключових завдань 
опозиції. 

ЗА ВіДСУТНОСТі СТРАТеГії В  
ОПОЗиЦії У РАЗі, ЯКщО ВОНА 
ОПиНиТьСЯ БіЛЯ КеРМА, 
РіЗКО ЗРОСТе йМОВіРНіСТь 
«РеВАНШУ РежиМУ»
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Мита як геополітика
Підвищення мит на імпорт автомобілів нагадує запровадження 
податку на розкіш для середнього класу й може свідчити, що 
нинішня влада  робить вибір на користь Митного союзу з Росією

М
инулого тижня «Уря
довий кур’єр» опублі
кував рішення Міжві
домчої комісії з питань 

міжнародної торгівлі щодо вве
дення спеціальних мит на ім
портні автомобілі. Тож від се
редини квітня впродовж трьох 
років із увезених легковиків із 
об’ємом двигуна 1,0–1,5 л окрім 
теперішніх 10% мита стягувати
муть іще 6,46%, а з машин, які 
мають 1,5–2,2 л, – іще 12,95%. 
Може, за інших обставин така 
ухвала стала б адекватним ін
струментом структурної еконо
мічної політики. Одначе є де
талі, що засвідчують: це черго
вий урядовий епатаж, який 
може мати негативні наслідки 
не лише для економіки, а й для 
євроінтеграції.

ПОДАТОК НА СеРеДНій 
КЛАС
Історія цього документа сягає 
червня 2011 року, коли Міжві
домча комісія почала спеці
альне розслідування щодо ім
порту в Україну легковиків. За 
його результатами торік 28 
квітня прийняли рішення 
ввести спецмита. Однак Віктор 
Янукович-молодший як пер
ший віце-президент Автомо
більної федерації України пу
блічно його розкритикував. 
Зрозуміло, що за такого розви
тку подій, аби воно запрацю
вало, забракло навіть автори
тету Петра Порошенка, тодіш
нього очільника Мінеконом
розвитку, який є зацікавленою 
особою, бо контролює АК «Бог
дан моторс» (складає на укра
їнських виробничих потужнос
тях автомобілі LADA, Hyundai 
Tucson, Elantra XD та Accent). 
Рішення так і не опублікували, 
і чинності воно не набуло.

Та не минуло й року, як си
туація кардинально зміни
лася. Вочевидь, політична, 
економічна й геополітична 
кон’юнктура, а головне – про

блеми з наповненням бю
джету, нагадали «сімейним 
молодореформаторам» про 
вже готове вирішення про
блеми. Тож ухвалу таки опри
люднили, хоч із запізненням 
на рік.

Природно, що рішення мало 
доволі помітний резонанс у сус
пільстві. Підвищені мита поши
рюються лише на автівки з 
об’ємом двигуна 1,0–2,2 л, на які 
припадають майже три чверті 
фізичного обсягу внутрішнього 
ринку легковиків. Водночас 
мита на найпопулярніші серед 
високопосадовців автомобілі з 
великими об’ємами двигуна, 
як-от Mercedes S600 чи Porsche 
Cayenne не змінюються. Тож ви
дається, що уряд запроваджує 
проанонсований свого часу по
даток на розкіш лише для умов
ного середнього класу й ціле
спрямовано залазить у кишеню 
до нього, щоб збільшити при
бутки кількох олігархів. Крім 

Петра Порошенка від введення 
спецмит виграє депутат від Пар
тії регіонів Таріел Васадзе з його 
Укравто, що виробляє легко
вики ЗАЗ «Ланос», ЗАЗ «Сенс» 
та ЗАЗ Forza, а також складає 
Chevrolet Lacetti, Chevrolet Aveo 
та Chevrolet Evanda, ВАЗ-21093, 
ВАЗ-21099, Opel Astra, Opel 
Vectra і Opel Corsa, Chrysler 
300C, Kia cee’d, Kia Sportage, 
Daewoo Lanos та Daewoo Sens. 
До речі, хоч-не-хоч, у цьому рі
шенні влади проглядаються 
певні домовленості з Петром 
Олексійовичем. Він якось рап
тово почав грати в опозицій
ність без будь-яких наслідків 
для бізнесу, що, як показує до
свід останніх трьох років, нере
ально. Ба більше, тепер, коли 
він став опозиціонером, а не 
коли був міністром в уряді Аза
рова, його автомобільна справа 
дістала непряму державну під
тримку. Це наводить багатьох 
на підозри, що новий/старий об

Автор: 
Любомир 
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раз Порошенка-опозиціонера 
формують десь на Банковій. 
Мовляв, його інакодумство зго
дом може бути використане в ін
тересах влади. Наприклад, як її 
втаємничений ставленик він ви
грає вибори мера Києва саме під 
опозиційними гаслами. До речі, 
саме нині заговорили про мож
ливий похід Порошенка на Київ 
як опозиційного кандидата.

СВіТ ШОКОВАНий
Захід не приховує своєї збенте
женості грою в мита, яку за
тіяв український уряд. Півроку 
тому Україна як член Світової 
організації торгівлі спряму
вала до цієї міжнародної 
структури нотифікацію про 
перегляд митних тарифів на 
371 товарну позицію. Цей акт 
викликав бурхливу негативну 
реакцію більшості країн–учас
ників СОТ. Мало того, що він 
містить безпрецедентну кіль
кість позицій на перегляд. Ви
являється, уряд досі не подав 
на розгляд членам організації 
перелік нових ставок та ком
пенсаторних механізмів. Тож 
минулого тижня із цього при
воду з’явилися численні нега
тивні коментарі від представ
ників ЄС, СОТ і посольства 
США. Одначе офіційний Київ 
не шукає компромісу, а на
впаки, доливає олії у вогонь, 
запроваджуючи спецмита на 
імпорт автомобілів, котрі є се
ред 371 товарної позиції, мита 
на яку він хотів би змінити. 
Тож у зовнішньополітичному 
контексті нова митна політика 
влади бачиться черговою спро
бою спровокувати Євросоюз на 
дистанціювання від України, 
щоб згодом можна було ви
правдатися за зближення із 
Митним союзом.

і ТРОХи еКОНОМіКи
Звісно, рішення про спеціальні 
мита на імпорт легковиків уряд 
подає як протекціоністський 
захід. І хоча тарифний протек
ціонізм у сучасному світі вва
жають грубим і застарілим ін
струментом стимулювання еко
номічного зростання, за певних 
умов він може бути ефектив
ний: питання в деталях.

По-перше, протекціонізм 
завжди оплачує споживач: ті, 
хто віддає перевагу якісним ім
портним автомобілям, платять 
за додаткове мито грішми, а ті, 

хто змушений купувати україн
ські легковики, – своїм часом та 
нервовими клітинами за низь
косортність. Із обмеженням ім
порту окремих марок спожи
вача позбавляють пропозиції 
якості.

По-друге, з’являються про
блеми в імпортерів: їхні до
ходи різко знижуються. Підви
щення мит іще ніколи не по
кращувало загальних показ
ників продажу автомобілів на 
українському ринку й не збіль
шувало помітним чином обся
гів виробництва вітчизняного 
автопрому. Ажіотаж спостері
гався лише напередодні під
няття мит: у передчутті подо
рожчання автомобілів їх роз
куповували за старими ці
нами, а коли наставала година 
«Ч», ринок впадав у глибоку 
сплячку (див. інфографіку). 
Відповідно скорочуються ро
бочі місця, які – багато чи 
мало – забезпечують автоди
лери, в будь-якому разі ця ар
мія значно більша, аніж та, що 
працює в українських авто
складальних цехах. Далі – 
ланцюгова реакція: зменшу
ються обороти інших ринків, 
зав’язаних на автомобільному: 
страхового, банківського, лі
зингового тощо.

По-третє, в українських 
умовах протекціонізм, який 
має місце на автомобільному 
ринку, не забезпечить держбю
джету додаткові надходження. 
Трирічне «покращення» при
звело до того, що доходи насе
лення починають демонстру
вати спадну тенденцію, разом 
із недоступністю кредитів цей 
чинник не сприяє збільшенню 
попиту на авто. А чергові зміни 
в регулюванні діяльності авто
ринку можуть зробити невигід
ною роботу значної кількості 
автодилерів, внаслідок чого ті 
перейдуть у тінь або згорнуть 
бізнес узагалі. Тобто ефект для 
державної скарбниці від впро
вадження спецмит у теперіш
ніх умовах може виявитися мі
німальним, ба навіть негатив
ним.

По-четверте, вигоду у ви
гляді більшої частки ринку та 
вищих прибутків гіпотетично 
повинні мати українські вироб
ники автомобілів. Та й тут не 
все просто. Якщо вони отриму
ють прибутки, які потім виво
дять в офшори, то ні спожива

чеві, ні розвиткові галузі спец
мита не допоможуть. А вітчиз
няні автовиробники після 
кризи, власне, так і працюють, 
не інвестуючи у збільшення ло
калізації виробництва. Їм це не 
вигідно, адже до кризи вони за 
значно вищих ставок мита 
лише нарощували складальні 
потужності, а після кризи хіба 
що мінімізують витрати, бо на
явні в них виробництва значно 
більші від потреб ринку. Водно
час практика показала, що на 
падінні ринку українці обира
ють якість. Так, у 2009 році, по
при введення спецмита обся
гом 13% на шість місяців, вну
трішнє виробництво легкови
ків зменшилося на 84%, хоча 
весь ринок просів трохи менше 
– на 71%. Тож це ще під вели
ким знаком питання: чи допо
можуть нові мита виробникам 
у теперішніх макроекономіч
них умовах. Власне, якщо вони 
отримають додаткові при
бутки, то де гарантія, що 
останні підуть на розвиток га
лузі?

Зрештою, рішення про під
вищення мит укотре вказало, 
що Арбузов і К° мало чим від
різняються від Азарова з його 
совковими підходами в еконо
міці. З одного боку, «молодо
реформаторам» притаманна 
активність. Проте самовпевне
ність і вотум поки що необме
женої довіри до них «Сім’ї» 
призводять до ухвалення 
необ думаних, хибних, а в пер
спективі провальних рішень. 
Із другого – їхній креатив та
кож обмежується глибоким 
совком, а погляд на перспек
тиви економіки – теперіш
ньою застарілою її структу
рою. Вони вважають, що для 
розвитку країни потрібна яко
мога повніша консолідація 
влади й грошових потоків та 
якомога більша кількість об
межень економічних контра
гентів. Така «стратегія» ре
формування економіки за
свідчує відставання «молодо
реформаторів» від рівня світо
вої економічної дискусії на 
кілька десятиліть. Але най
гірше, що Арбузов і К° поділя
ють зовнішньополітичний 
вектор старої урядової ко
манди – в напрямку Митного 
союзу, який прирікає україн
ську економіку на закритість і 
технологічну відсталість. 

Сергій Арбузов 
щиро зізнався, 
що на авто 
українського 
виробництва 
найближчим 
часом не пере-
сяде: 
«Коли наші за-
води почнуть 
працювати як 
потрібно, коли 
ми залучимо 
необхідні інвес-
тиції і розро-
бимо автомо-
білі... Я думаю, 
що з радістю 
пересів би на 
той автомобіль, 
який був би роз-
роблений саме 
нашою краї-
ною».
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Міфічні принади 
Митного cоюзу
Митний союз породжує значні економічні проблеми не лише  
для його «міноритарних» членів – Казахстану та Білорусі,  
а й для головного «акціонера» – Росії 

О
станнім часом тему при
єднання України до Мит -
ного cоюзу почали ще ак
тивніше педалювати вну

трішні політичні агенти, які так 
чи інакше асоціюються з Крем
лем. Насамперед ідеться про 
«Украинский выбор» Вік то    ра 
Медведчука, що, здається, перей
шов до фінішної стадії «підпоро
гового навіювання» українцям, 
широко розмістив  ши рекламні 

білборди і лайтбокси з вельми 
прямим наративом «Таможен-
ный Союз – вмес  те к балгополу
чию и успеху» (раніше нав’язу-
валися теми «осо бистого управ
ління країною» через «всеукраїн-  
сь   кий референдум»). Утім, пана 
Медведчука вже встигли випере
дити комуністи, які вустами нар
депа Олександра Голуба опри
люднили намір на початку весни 
перейти до процесу підготовки 
плебісциту до вступу в митно-
євразійське об’єднання. Схоже, 
після цього стартує ще одна по

тужна рекламно-інфор маційна 
кампанія, покликана переконати 
українців у їхньому «успіхові», 
якого враз буде досягнуто в ре
зультаті інтеграції до МС. Хоча 
нинішні економічні реалії учас
ників Митного Союзу – Казах
стану, Білорусі й Росії – свідчать 
про протилежне. 

КАЗАХСТАН:  
«ГеТь ВіД МОСКВи»?
За три роки перебування в Мит
ному cоюзі економіка й населення 
цієї середньоазійської країни зі

Автор: 
Андрій Коваленко

У березні 2013 року 
Віктор Янукович до-
ручив Мінеконом-
розвитку до липня 
2013-го розробити 

програму співпраці  
з країнами Митного 

союзу та Єдиного 
економічного про-
стору на середньо-
строкову перспек-

тиву: «Там наші наці-
ональні інтереси, 

наші економічні ін-
тереси. Ми не такі, 

як кажуть, круті й ба-
гаті, щоб нехтувати 
цією співпрацею»

«ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА». 
Митний союз трьох «братніх» 
президентів починався доволі 
оптимістично, та сьогодні його 
перспективи далекі  
від райдужних прогнозів 
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МиТНий СОюЗ: НеВДАЛий ШЛюБ?  
Поки Росія форсує рішення щодо входження України до Мит-
ного союзу (МС) й демонструє політику «все або нічого».  
У самому МС і далі наростають внутрішні суперечності. 
Липень 2010 року 
Початок діяльності Митного союзу
У Казахстані відбулися масові протести проти входження до 
МС, а лідери опозиційних сил включно з Компартією висту-
пили із вимогою денонсувати угоду про його створення як 
таку, що «обмежувала суверенітет Казахстану». Ветерани 
грудневого повстання 1986 року у своєму листі назвали вступ 
до Митного союзу «початком територіальної, економічної і 
політичної колонізації Казахстану».
Аляксандр Лукашенка так оцінив результат вступу до Мит-
ного союзу: «Ми поки що нічого не втрачаємо, але й не на-
буваємо». 
Квітень 2011 року
Стало відомо, що в Митному союзі РФ має 57% голосів й 
отримує 87,87% митних зборів, що викликало додаткове не-
вдоволення серед громадськості Білорусі та Казахстану.
Вересень 2011 року 
Представники білоруської влади визнали, що продовольство 
масово вивозиться до Росії, а також швидко вимивається іно-
земна валюта. Моніторинг засвідчив: 70% прикордонної тор-
гівлі в РФ припадало на білоруські молочні та м’ясні продукти, 
як наслідок – із ними «вивозиться бюджет країни, адже ви-
робництво м’яса і молока в Білорусі дотується з бюджету».
Січень 2012 року 
На території Росії, Білорусі та Казахстану запрацював Єдиний 
економічний простір (ЄЕП) для вільного переміщення това-
рів, послуг і капіталів через держкордон країн-учасниць.
жовтень 2012 року
Нурсултан Назарбаєв під час Стамбульського економічного 
форуму засудив російську колонізацію Казахстану і виступив 
з ініціативою створення Тюркського союзу. «Ми живемо на 
батьківщині всього тюркського народу, – нагадав президент 
Казахстану. – Після того як у 1861 році був убитий останній ка-
захський хан, були колонією Російської імперії, потім – Ра-
дянського Союзу. За 150 років казахи ледь не втратили свої 
національні традиції, звичаї, мову, релігію». Потенційними 
учасниками Тюркського союзу можуть стати Казахстан, Узбе-
кистан, Азербайджан, Киргизія, Туркменистан, Туреччина, Ту-
рецька Республіка Північного Кіпру. 
Січень 2013 року
МЗС РФ надіслало Казахстану офіційну ноту протесту у 
зв’язку зі спробами Астани обмежити використання Росією 
орендованого нею космодрому «Байконур».
Аляксандр Лукашенка під час прес-конференції так оцінив 
ініціативи РФ щодо активізації співпраці в межах Митного со-
юзу: «Можливо, Росії хотілося б швидших якихось кроків, 
може, радикальніших. Але ні Казахстан, ні Білорусь на це не 
підуть із бухти-барахти… У Білорусі є власні інтереси».
Нурсултан Назарбаєв заявив, що Казахстан може вийти з 
Митного союзу, якщо той загрожуватиме його державному 
суверенітету: «Питання політичного суверенітету країни не 
обговорюються. Ми з такого об’єднання виходитимемо, 
якщо будь-яке діяння становитиме загрозу нашій незалеж-
ності». 
Березень 2013 року 
Міністр нафти і газу Казахстану Сауат Минбаєв пригрозив 
припинити постачання газу до Росії зі свого найбільшого ро-
довища Карачаганак: «Якщо ми зараз не домовимося про 
ціну, то з 2015 року весь цей газ перенаправлятимуть на пів-
день і, можливо, після завершення будівництва трубопро-
воду Бейнеу – Бозой – Шимкент у КНР».
Аналітична група Da Vinci констатує, що зняття митного кор-
дону всередині союзу призвело до збільшення наркотрафіку 
до Росії з Казахстану й Афганістану.
Опозиція Казахстану ініціювала загальнонаціональний рефе-
рендум щодо виходу з Митного союзу і Єдиного економіч-
ного простору. 
Лукашенка висловив своє невдоволення Митним союзом, 
оскільки Росія і далі стягує високі мита з білоруських товарів.

ткнулися з непрогнозованими ра
ніше негативними реаліями. Так, 
за експертними даними, Казах
стан вагомо втрачає позиції в зо
внішньоторговельних відносинах 
навіть із партнерами по МС. Якщо 
в 2011-му від’ємне зовнішньотор
говельне сальдо з членами Союзу 
становило $3,4 млрд, то за перше 
півріччя минулого року воно сяг
нуло $4,7 млрд. При цьому обсяг 
торгівлі з партнерами по МС 
зменшився на 4%. Апологети 
останнього позиціонують деякі 
цифри зростання казахського бю
джету як «успіхи об’єднан ня». 
Втім, на думку Геннадія Шеста
кова, голови ради Казахстанської 
асоціації митних брокерів, це по
яснюється виключно збільшен  -
ням зовнішньомитних тари   фів. 
Що, своєю чергою, приз вело до 
значного підвищення роздрібних 
цін на багато груп товарів на вну
трішньому ринку. Так, у 2009 році 
(до вступу в МС) середньозважене 
мито в Казахстані дорівнювало 
трохи більше ніж 5% (до речі, 
встановлена норма СОТ вимагає, 
щоби ця цифра не перевищувала 
7%), у РФ – 18%, у Білорусі – 12%. 
Нині всі країни «підтягнулися» 
фактично до російського показ
ника – 16%. Причому в Казахстані 
мито на деякі товари зросло 
втричі-вчетверо, а на автомобілі – 
у декілька разів. 

Ця тенденція вдарила пере
довсім по тамтешніх виробниках 
товарів, що виготовляються з ім
портної сировини та з викорис
танням імпортного устаткування 
і технологій. Дійшло до абсурду: 
наприклад, ламінат, випущений 
у Казахстані на бельгійських тех
нологічних лініях, коштує до
рожче, ніж імпортований безпо
середньо з Бельгії. Та найгіршим 
наслідком «митносоюзних» реа
лій у цій країні є разюче підви
щення цін на товари першої не
обхідності та широкого вжитку 
(на низку «соціально значущих» 
уряд уже заморозив ціни і ввів 
держрегулювання). Між тим не 
вдалося уникнути зростання цін 
(порівняно з 2011 роком) на такі 
важливі товари, як гречка – у 2,5 
раза, яловичина – на 40%, бара
нина – на 33%. Цукор і олія подо
рожчали вдвічі.

За недавніми висновками 
Світового банку, у зв’язку з уве
денням єдиного зовнішнього та
рифу МС в Казахстані «витрати 
бізнесу й споживачів імпорту 
збільшилися і під тарифною «па

расолькою» ресурси перемісти
лися в сфери неефективного ви
робництва. Таким чином, унаслі
док вступу до МС реальна заро
бітна плата знизилася на 0,5%, а 
реальна дохідність капіталу – на 
0,6%. Казахстан менше торгує з 
рештою світу і більше з Росією, 
Білоруссю та іншою частиною 
СНД, що спричинює зниження 
імпорту технологій і в довготри
валій перспективі може при
звести до падіння нинішньої 
продуктивності. Держава втрача
тиме близько 0,3% реальних до
ходів на рік унаслідок повного 
введення єдиного зовнішнього 
тарифу. Тоді заробітна плата і ре
альна дохідність капіталу зни
зяться ще більше». 

Вочевидь, ці негативи най
перше вдаряють по малозабез
печених верствах населення, а 
також по малому та середньому 
бізнесу, що робить ситуацію в 
країні вибухонебезпечною. Вже 
сьогодні відкрито звучать на
родні заклики до Нурсултана 
Назарбаєва щодо денонсування 
угоди й виходу з Митного cоюзу. 
Можливо, тому грудневе послан-
 ня президента Казахстану до на
роду з нагоди Дня незалежності 
мало доволі нестандартну назву 
«Стратегія «Казахстан-2050» і 
ще більш неочі кувано-інтригу-
ючий зміст – деякі його поло
ження шокували офіційну Мо
скву. Ще б пак: низка експертів 
поспішили охрестити таку стра
тегію як «план Маршалла» для 
Казахстану (що до того ж ґрун
тується на американському кон
цепті «Третьої індустріальної 
революції» авторства вченого-
еконо міста Джеремі Ріфкіна). 
Назарбаєв дав чітко зрозуміти, 
що офіційна Астана не лише об
стоюватиме національну самоі
дентифікацію й відроджуватиме 
значення казахської мови, фо
кусуватиметься на високих за
хідних технологіях в економіці, 
а й не обмежуватиметься в зо
внішній політиці тільки геопо
літичним проектом Митного со
юзу. Особливе ж занепокоєння 
Москви викликала інтенція ка
захів орієнтуватися не лише на 
поглиблені відносини з Китаєм, 
а й на інтеграційний вектор у 
напрямку Туреччини і нового 
проекту Тюркського союзу (так 
званий Великий шовковий 
шлях). Російські медіа одразу ж 
зарясніли фобіями щодо «анти
інтеграційних загроз» і триво
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гами на зразок «Казахстан може 
поховати і Митний, і Євразій
ський союзи». 

БіЛОРУСь: ШТУЧНе  
«НАДУВАННЯ» еКСПОРТУ
Порівняно з 2011-м прямі інвес
тиції в білоруську економіку то
рік зменшилися вчетверо (за 
ідеєю, мало би бути навпаки, 
якщо вірити широко розпіаре
ним Росією «перевагам» митного 
об’єднання). За січень – листопад 
2012 року сальдо поточного ра
хунку платіжного балансу було 
від’ємним і становило $1,1 млрд. 
За даними Білоруського інсти
туту стратегічних досліджень, від 
часу вступу країни до МС у 2010-
му експорт до Росії та Казахстану 
підвищився в середньому на 36%. 
Хоча від’ємне сальдо в торгівлі з 
РФ зросло більше ніж на $3 млрд. 
Незначне додатне сальдо з Казах
станом пояснюється переважно 
зменшенням імпорту з цієї кра
їни, аніж карколомним зростан
ням її експорту. Власне, пози
тивна динаміка продажу «якіс
них і недорогих» товарів Білорусі 
на ринках «союзників» досяга
ється передусім за рахунок зна
чного демпінгу, девальвації на
цвалюти, дешевих енергоносіїв і 
прямого субсидування з боку Ро
сії (яке, вочевидь, не може три
вати вічно). Такий експортний 
«комунізм» для республіки за
грожує стрімким вичерпанням у 
разі, якщо РФ буде змушена під 
впливом економічної кризи ско
ротити «братнє» субсидування її 
економіки. Ті самі наслідки, а 
саме припинення білоруського 
демпінгового експорту, можна 
спрогнозувати й після очікува
ного вступу Росії та Казахстану до 
СОТ. А отже, «сябрів» може спіт
кати вельми ймовірний еконо
мічний обвал на кшталт того, що 
стався навесні 2011-го. Показо
вою є недавня (хоч, як і завж  ди, 
екстравагантна) оцінка «успі  - 
хів» Білорусі в Митному союзі, 
дана Аляксандром Лукашенкою. 
На його думку, країна нічого не 
виграла від митного об’єднання. 
Підбиваючи підсумки участі Бі
лорусі в МС, він назвав цю євра
зійську структуру «бесполезной». 

РОСіЯ: КОНТРАБАНДА  
«РУЛиТь»
Хоч як парадоксально на пер
ший погляд, проте із серйоз
ними проблемами внаслідок 
«практики» Митного союзу зі

ткнулася навіть Росія, попри те 
що знімає левову частку фінан-
сово-митних «вершків», вихо
дячи з «акціонерного» розпо
ділу прибутків. Так, РФ отримує 
до свого бюджету 87,87% усіх 
митних зборів, у той час як Ка
захстан – 7,33%, а Білорусь – 
4,7%. Якщо вірити результатам 
дослідження, проведеного нещо
давно Центром розвитку Вищої 
школи економіки Росії на замов
лення Мінекономрозвитку РФ, 
очікуваного ефекту «зростання» 
міждержавної торгівлі справді 
не було. «За два роки, що ми
нули з моменту створення Мит
ного союзу, частка взаємного то
варообігу всіх кра їн-учасників не 
змінилася. Понад те, цифри збе
рігаються на одному рівні з 
2005-го… У 2011-му частка регіо
нального товарообігу в сукуп
ному обсязі зовнішньої торгівлі 
Росії, Білорусі та Казахстану не 
перевищила середні значення за 
п’ять років до набрання чинності 
угодою про створення МС 
(2005–2009-й). Показник давно 
перебуває в межах 10–12%. При 
цьому товарообіг, без ураху
вання палива, має більше ніж 
яскраву тенденцію до зни
ження».

Водночас перед нашим пів
нічним сусідом постала ще 
одна проблема: внаслідок від
криття економічних кордонів 
значна (якщо не переважна) 
частина товарів проходить повз 
російську митну «касу». Отже, 
відповідні бюджетні надхо
дження є критично меншими 
порівняно з очікуваними. За 
даними Митної служби РФ, 
50% товарообігу всередині МС 
відбувається в тіні. Полег
шення процедури митного 
контролю призвело до зрос
тання контрабанди, що набула 
загрозливих для російської 
економіки масштабів. До того 
ж експерти не виключають, що 
офіційна статистика щодо руху 
товарів умисно, на державному 
рівні, спотворюється митниця-
 ми Білорусі й Казахстану. Від
сутність обов’язкового митного 

декларування товарів призвела 
до того, що, за підрахунками 
Мінекономрозвитку РФ, у 2012 
році оцінка обсягу імпорту то
варів занижена аж на $9 млрд 
(за цією цифрою якраз і можна 
приблизно оцінювати обсяг 
контрабанди). Джерела ствер
джують, що російське Міністер
ство промисловості та торгівлі 
завалене скаргами від тамтеш
ніх товаровиробників щодо за
силля на ринку вдвічі дешев
шої контрафактної продукції з 
Китаю та європейських країн – 
від взуття й електроніки до кві
тів і пластикової упаковки.

Так, минулого жовтня РФ ви
сунула вимогу до Білорусі щодо 
компенсації $1,5 млрд. У таку 
суму було оцінено втрати росій
ського бюджету від експорту з 
Білорусі бензину під виглядом 
розчинників і мастил, які не об
кладаються митом. Так само її 
«компетентні» органи встано
вили, що Білорусь реекспортує 
нафтопродукти, отримані з ро
сійської нафти, знову ж таки 
маскуючи їх під розчинники. Ця 
схема дає її ділкам змогу уни
кати сплати до бюджету Росії 
значних сум мита за постачання 
пального поза межі МС. Це лише 
один із багатьох показових при
кладів «братньо-цивілізованих» 
відносин всередині альянсу. Ді
йшло до того, що деякі російські 
економісти вже охрестили його 
митну політику «державною 
контрабандою».

Отже, обіцяні Віктором 
Мед  ведчуком і комуністами 
«успі  хи для кожного українця» 
в разі всту  пу до Митного cоюзу 
ви даю  ться цинічно-не без печ-
ною маніпуляцією. Влас  не, 
режимо  ві Януковича слід що
найменше сім разів зважити 
перед тим, як по-дитя-   
чому наївно «купитися» на обі
цяні Путіним $9 млрд щоріч
ного доходу і карколомні 10% 
зростання ВВП – порахований 
у Москві «ефект» від вступу 
України до Митного союзу. На
томість, як показує досвід 
«об’єд наних митників», ціна 
приєднання до МС може бути 
набагато вищою, аніж «мінусо
вий» економічний ефект, – 
очевидними є перспектива 
невиз начено-трива  лого «заг- 
    ни  ван  ня» у відстало-техно ло -
гіч ному не орадянсь кому про
сторі і загрози національній не
залежності. 

КАЗАХСТАН ВАГОМО ВТРАЧАЄ 
ПОЗиЦії В ЗОВНіШНьО-
ТОРГОВеЛьНиХ ВіДНОСиНАХ 
НАВіТь іЗ ПАРТНеРАМи  
ПО МиТНОМУ СОюЗУ

У березні 2013 року 
Микола Азаров зая-
вив, що в Митному 

союзі «Україна 
стане спостеріга-

чем. Наш представ-
ник братиме участь 
у прийнятті рішень 
із правом дорад-

чого голосу. Він не 
братиме участі в 

ухваленні рішення, 
але висловлюва-

тиме нашу позицію. 
Така форма участі 
означатиме, що ми 
не будемо постав-

лені вже перед 
фактом, а про на-
працювання будь-

якого рішення Укра-
їна знатиме зазда-

легідь… Ми, 
оскільки не є чле-

нами МС, на жодні 
пов’язані з цим 

пільги й преферен-
ції не орієнтовані, 
але домовляємося 

про те, щоб ніякі 
дискримінаційні за-

ходи у взаємній 
торгівлі між на-

шими країнами не 
реалізовувалися». 

Аналітична група 
Da Vinci: 

«МС не демонструє 
яскраво вираженої 
позитивної дина-

міки. За рівнем тор-
говельної інтегро-
ваності суттєво по-
ступається іншим 

економічним і тор-
говельним союзам. 
Низькі показники 
темпів зростання 

товарообігу всере-
дині МС сприяють 

веденню торговель-
них війн його чле-

нами проти зовніш-
ніх партнерів щодо 
окремих номенкла-

тур товарів. Такий 
протекціонізм 

може призвести до 
гальмування мо-

дернізації промис-
ловості учасників 
Митного союзу» 
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Панельна дискусія 
«Дерадянізація: досвід Естон� і чому дерадянізація 
вкрай необхідна для сучасної України»

Журнал «Український тиждень» продовжує серію панельних дискусій за участю політиків та експертів 
на актуальні суспільно-політичні й соціально-економічні теми.

На черговій зустрічі буде обговорено, як Естон� вдалося успішно пройти шлях розриву з тоталітарним 
спадком та подолання практик радянського минулого, реформування всіх сфер життя у напрямку 
розбудови держави на базі національних і європейських цінностей, чому Україна так досі 
й не здійснила всеохопної дерадянізац� та якою вона могла б бути.

ГОЛОВНІ ДОПОВІДАЧІ:

Ерккі Баховскі – прес-секретар представництва Єврокоміс� в Естон�, 

член Естонського інституту зовнішньої політики, провідний естонський 

журналіст 

Ігор Лосєв – доцент Національного університету «Києво-Могилянська 

академія»

У дискус� візьмуть участь також представники парламентських 

політичних сил

Попередня реєстрація ЗМІ за тел. 067-588-94-10
Онлайн-трансляцію заходу можна подивитися на Тиждень.ua

28|03|2013
(четвер)

18:30

ВХІД ВІЛЬНИЙ

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



Павел Свєбода: 
«Якщо Україна не підпише Угоди про асоціацію з ЄС,  
їй буде складно повернутися до переговорів»

Цивілізаційний вибір між 
об’єднаною Європою та 
Росією постав сьогодні 
перед Києвом особливо 

гостро. Попри спроби режиму 
Януковича балансувати і про
водити маятникову диплома
тію між Брюсселем та Мо
сквою, простір для вибору 
зменшено до критичного. Вод
ночас українське суспільство 
дедалі більше підтримує євро
інтеграційний вектор розвитку 
(рекордні за часів незалежності 
59%, за даними останнього со
цопитування фонду «Демокра
тичні ініціативи»). Про євроін

теграційні перспективи дер
жави Тиждень розмовляв із 
колишнім радником прези
дента Польщі з питань Євросо
юзу, директором департаменту 
в справах ЄС у МЗС його країни 
Павелом Свєбодою, який днями  
виступить у столичній Книгарні 
«Є» в межах спільного проекту 
«Українського тижня» та Поль
ського Інституту в Києві «Євро
пейський досвід: Польща».

У. Т.: Чи не вважаєте, що ниніш-
ній українській владі не по-
трібна європейська інтеграція як 
така, бо вона несумісна з її сис-
темою цінностей? Може, 
йдеться швидше про пустопо-
рожні декларації та пошук ба-
лансу у відносинах із Росією?

– Справді, український уряд 
робить усе, аби переконати парт

нерів із ЄС, що він має альтер
нативу у вигляді покращення 

відносин із Росією чи інтен
сивніших контактів із дер
жавами «на підйомі», осо
бливо з Туреччиною та Ки
таєм. Він применшує та

кож значення системи цінностей 
ЄС, вважаючи, що в часи еконо
мічної кризи Євросоюз проводи
тиме угодовську політику, в якій 
демократія та повага до прав лю
дини відійдуть на другий план. 
Така стратегія є дуже ризикова
ною. Демократична правова сис
тема є сутністю євроспільноти. 
Без неї євроінтеграція не була б 
тим, чим вона є. Конкуруючи з 
новими потужними державами, 
ЄС не відступиться від демокра
тії, бо це його головний актив. 
Хто очікує іншого, той глибоко 
помиляється. Окрім того, досвід 
Польщі показує, яке величезне 
значення для модернізації еко
номіки має приплив іноземних 
інвестицій. Це вони були попер
вах джерелом нових технологій 
та підвищення ефективності в 
економіці країни. У випадку з 
Україною годі шукати кращого 
доказу економічної доцільності 
зближення з ЄС та підписання 
Угоди про асоціацію.

У. Т.: Чи зачиняться «двері мож-
ливостей» для Києва у Європі на 

Спілкувався 
Олександр 

Пагіря

Біографічна нота 
Павел Свєбода – президент і один із засновників Центру 
європейської стратегії demosEUROPA. Радник президента 
Польщі з питань ЄС у 1996–2000 роках, згодом керівник 
Управління з питань європейської інтеграції в канцелярії 
глави держави.  
У 2001–2006-му очолював департамент Євросоюзу в Мі-
ністерстві закордонних справ РП, відповідав за питання 
пов’язані з переговорами про вступ до ЄС, пізніше за-
ймався інституційними реформами й переговорами 
щодо нової Багаторічної фінансової перспективи ЄС.
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КОНКУРУюЧи З НОВиМи 
ПОТУжНиМи ДеРжАВАМи, 
ЄС Не ВіДСТУПиТьСЯ ВіД 
ДеМОКРАТії, БО Це йОГО 
ГОЛОВНий АКТиВ

найближче майбутнє, якщо він 
не виконає умов, висунутих 
Брюсселем для підписання 
Угоди про асоціацію та зону 
вільної торгівлі (адже є великий 
ризик такого сценарію)?

– Дверей не замкнуть, але 
Україна змарнує багато часу. 
Якщо угода виявиться відкла
деною на кілька років, то сто
совно неї треба буде знову 
вести переговори. Законодав
ство ЄС не стоїть на місці, у нас 
є амбіційний проект завер
шення програми побудови 
єдиного ринку, все це означа
тиме необхідність повторної 
оцінки Угоди з Україною і, 
можливо, її доповнення. Тим 
часом маємо інтенсивну хвилю 
укладання двосторонніх тор
говельних та інвестиційних 
домовленостей у світі. ЄС може 
бути в кризі, але його торгова 
політика в ній аж ніяк не пере
буває. Ми нещодавно підпи
сали документи з Південною 
Кореєю, Сінгапуром, тривають 
переговори про угоду з Кана
дою і тільки-но почалися зі 
Сполученими Штатами. Це 
змінить світовий баланс сил. 
Україна має посісти місце в 
першій хвилі нових торговель
них угод. Якщо вона випаде з 
цього потоку, їй буде набагато 
складніше повернутися до пе
реговорів, бо ЄС найближчим 
часом серйозно зай матиметься 
поглибленням торговельних 
відносин з іншими партне
рами у світі.

У. Т.: Свого часу ви працювали 
над інституційними реформами 
в Польщі на етапі її вступу до ЄС. 
Які, на ваш погляд, є проблеми 
в Україні, з котрими не впора-
тися без докорінних реформ?

– Найважливішими є інсти
тути і процедури, що мають без
посередній вплив на бізнес-
середовище. Йдеться про весь 
життєвий цикл компаній – від 
їхнього створення до банкрут
ства. Рушійною силою поль
ських перетворень було підпри
ємництво, якому забезпечили 
свободу в спосіб не тільки лібе
ралізації, а й поступового поліп
шення інституційного середо
вища. Величезне значення ма
ють система фінансування біз
несу й доступність кредитів та 
боргових інструментів. Але най
важливіша у випадку з Украї
ною, поза сумнівом, боротьба з 

корупцією. Якщо ми говоримо 
про чинники, котрі найдужче 
відлякують бізнесменів від ін
вестування у вашу країну, то це 
власне корупція і часті зміни в 
законодавстві, зокрема податко
вому.

У. Т.: Чому Україна така важлива 
для охопленої кризою 
об’єднаної Європи, чи може 
вона з її постколоніальними й 
посттоталітарними травмами та 
проблемами дати щось нове 
для європейського проекту?

– Криза в Європі виникла, 
так би мовити, «за її власним ба
жанням» – у сенсі як помилок 
під час створення єдиної ва
люти, так і допущення боргових 
проблем. Це означає, що євро-
спільноті на певний час іще ви
стачить заклопотаності собою. 
Але в момент повернення до гри 
вона буде збагачена досвідом бо
ротьби з кризою. Вже сьогодні 
ми бачимо, що ЄС стає дедалі 
конкурентнішим, а країни Пів
дня збільшують експорт. Хоча є, 
звичайно, виклик, із яким Євро
союз іще не дає собі ради: як діс
тати суспільну підтримку для 
проведення важких і затратних 
змін.

Попри кризу, ЄС не змінює 
свого ставлення до найближчих 
сусідів. Якби Україна поверну
лася на шлях інтеграції до Євро
союзу, вона допомогла б збе
регти відкритий характер кон
тинентального проекту, запо
бігти замкненню євроспільноти 
в самій собі. Я не маю сумнівів, 
що сила Союзу полягає в його 
зовнішньому впливі. Сьогодні 
Київ для ЄС є іспитом на те, 
якою мірою останній може бути 
привабливим для інших.

У. Т.: Сьогодні у вашій країні по-
ступово утверджується думка, 
що інтегрувати Київ до Європи 
можна й за квазіавторитарного 
режиму Януковича, всупереч 
усім фактам вибіркового судо-
чинства, порушення принципів 
верховенства права й демокра-
тії, аби тільки Україна залиша-
лася буфером між Польщею та 
Росією? Наскільки продуктив-
ною може бути така стратегія?

– Ні, сьогодні не йдеться про 
роль буфера щодо Росії, тим 
більше Варшава уже кілька років 
має непогані, хоч і не ідеальні 
відносини з Москвою. РФ зараз 
турбує нас уже менше, хоча полі

тика її уряду, особливо стосовно 
опозиції та демократичного 
руху, залишає бажати кращого. 
Якщо Польща і вважає, що Угода 
про асоціацію з ЄС має бути під
писана незалежно від характеру 
влади президента Януковича, то 
це тому, що ми знаємо із влас
ного досвіду: така домовленість, 
якщо її ефективно реалізують 
обидві сторони, означає великі 
зміни на краще в системі управ
ління країною, у сфері економіч
ної політики. Це, своєю чергою, 
поліпшить стандарти демокра
тії. Може, ми занадто оптиміс
тично ставимося до того, що 
зближення з ЄС, а пізніше член
ство у ньому змінило в Польщі, 
але чом би вам не використати 
перевіреного методу? Для нас 
переговори з ЄС теж були коло
сальним викликом, багато лю
дей сумнівалися в їх результа
тивності, але ефект є вражаю
чим іще й тому, що ми дуже ба
гато від себе в цьому процесі ви
магали. Ми змогли зміцнити 

внутрішню дисципліну й водно
час зберегли власний характер.

У. Т.: Останнім часом здається, 
що деякі лобісти України в ЄС 
приховано потурають режимові 
Януковича. Хіба це не супере-
чить принципам демократії та 
цінностям, на яких ЄС намага-
ється будувати свою політику су-
сідства?

– Євросоюз здатен неуперед
жено оцінювати ситуацію в 
Україні й не потребує думки ло
бістів. Зрештою, основні речі ви
дно й неозброєним оком. Поза 
сумнівом, у Євросоюзі є чіткий 
поділ на тих, хто вважає, що по
літика стосовно Києва повинна 
бути безкомпромісною, і тих, 
хто вірить у ефективність взає
модії з ЄС та внутрішніх змін, 
які забезпечить Угода про асоці
ацію. Щоправда, без істотних 
доказів того, що у способі мис
лення президента Януковича 
щось значно змінюється, другій 
групі буде важкувато переко
нати у своїй правоті першу. 

«Український тиж-
день» спільно з 

Польським Інститу-
том у Києві запро-
шують на зустріч із 

Павелом Свєбо-
дою, що відбу-

деться 

26 березня
 у Книгарні «Є» 

(Київ, вул. Лисенка, 
3) о 18:30
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Ч
и справді український уряд хоче водночас 
увійти до ЄС і Митного союзу? А якщо це 
блеф, то хто ж тоді справжній і хто фаль
шивий партнер? Сьогодні ці запитання на 

часі. Керівники ЄС уточнили терміни (травень 
та листопад), сформулювали питання щодо де
мократії з точними підпунктами (реформа судо
вої системи, закон про вибори, свобода преси), 
куди чіткішими, ніж набридлі туманні просто
рікування про «нашу глибоку стурбованість си
туацією з правами людини та вибірковим пра
восуддям». Усе це дуже добре, але навіщо підви
щувати тон? Чи усвідомлюють європейці, що 
ставкою в цій грі є незалежність України, над 
якою нависає загроза знову стати провінцією 
імперії? Митний союз, використовуючи газовий 
шантаж, працює над її майбутнім серйозніше, 
ніж зважена євроспільнота.
Такі реакції поглиблюють непорозуміння між 
Євросоюзом і Центральною та Східною Євро
пою: ЄС не цілком відповідно сприймає країни 
на сході континенту, 
у досвіді яких немає 
постнаціональної по  - 
літичної культу  ри. 
Брюссель бачить на 
своєму обрії вихід за 
межі націй, а Цен
тральна Європа схи
ляється до демокра
тичних національ
них держав, що є 
природним наслід
ком болісної історії, вкрай не схожої на ми
нувшину Заходу. Я не обговорюю політичної 
моделі європейського будівництва, мене ціка
вить насамперед те, щоб потужності ЄС відігра
вали сьогодні корисну роль для посткомуніс
тичних народів. Для Парижа й Брюсселя слово 
«кордон» є архаїзмом, тоді як для Сходу воно 
сповнене смислів і тривог. В одній частині кон
тиненту панує «постнаціональний» дискурс, у 
другій недавно встановленим кордонам загро
жує повернення у сферу впливу імперії. Про
блема не в тому, що у двох регіонів різні історії 
та політичний досвід. Це цілком нормально, що 
наразі в них неоднакові перспективи. Ні, вона в 
інтелектуальній неспроможності Західної Євро-
 пи зрозуміти, що країни Східної є іншими. І це 
обмежує вплив Євросоюзу та його можливість 
діяти.
Європейські стандарти й нашвидкуруч органі
зований вступ до ЄС Польщі й країн Балтії 
стали фактором стабілізації та демократизації 

для них, як і для всього регіону, але цю гру вели 
більше дипломатія Варшави та її сусідів, аніж 
Брюссель, чиновники якого не доходили згоди й 
вагалися, коли буксували різні процеси – від 
об’єднання Німеччини до незалежності Укра
їни. Євростандарти надихнули Польщу та її су
сідів на мирне вирішення питань меншин, кор
донів, але наврядчи Європейський Союз зро
зумів, на що ставлять зараз. Схожим чином 
він не передбачив і не збагнув пожежі на Бал
канах.
ЄС, що був обурений 2000 року входженням 
ультраправих до урядової коаліції в Австрії, зна
чно м’якіше й сором’язливіше відреагував на ав
торитарні антисемітські й ксенофобські відхи
лення угорського режиму Віктора Орбана. На 
початку 2012 року з’явилася тверда декларація, 
якою було проголошено можливість запрова
дження санкцій, але, поставши перед справж
ньою трагедією, ЄС бачиться розгубленим. 
Чого чекати за цих умов від його політичної 

еліти перед реаль
ністю української 
кризи, складнішої, 
гострішої і з геопо
літичного погляду 
помітно ширшої?
Ще один прояв полі
тичного безкультур’я 
Заходу щодо Сходу –
європейська демо
кратія схиляється до 
чогось на кшталт 

конституційної олігархії, де керівні еліти 
вважають себе зобов’язаними шанувати фун

даментальні права й заведений порядок, але ніяк 
не волю народу. Розчаровані виборці дедалі 
більше голосують усупереч усім очікуванням (як 
показали нещодавні італійські вибори), полі
тичні лідери знизують плечима й бурмочуть собі 
під ніс щось про «популізм»: слово малозрозу
міле, яке, однак, звучить, коли думку електорату 
вважають перешкодою на шляху «демократії» (а 
насправді олігархії). Ви хочете, щоб керівники, 
які думають про себе, всерйоз цікавилися про
блемами посткомуністичних народів і допома
гали їм у боротьбі за демократію, тобто за те, щоб 
жити як громадяни, відповідальні за свою долю?
Французи відчули велику симпатію та солідар
ність до посткомуністичних змін, Помаранчевої 
революції – справді народної. Але їхня при
хильність не мала наслідків. Треба відновити 
сенс солідарності націй Європи за межами без
діяльного Євросоюзу. 

Чи СПРАВДі КиїВ ХОЧе 
ВОДНОЧАС УВійТи  

ДО ЄС і МиТНОГО СОюЗУ? 
ЯКщО Це БЛеФ, ТО ХТО ж ТОДі 

СПРАВжНій, А ХТО ФАЛьШиВий 
ПАРТНеР?

Автор:  
Філліп де 

Лара, 
Франція

Допоможи собі сам,  
і Європа тобі допоможе 

(можливо…)
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Автор: 
Михайло 

Гончар

Третя газова 
революція
Після першої та другої газових революцій – використання 
природного блакитного палива у ХХ столітті та газу  
з нетрадиційних джерел на початку ХХІ, схоже, настає  
третя – метангідратна

Н
апевно, кожній формі ме
тану в енергетичній істо
рії людства відведено 
свій час. Тільки-но відбу

вається чергове технологічне 
вдосконалення, як ми дістаємо 
змогу видобувати нові його ре
сурси. Важливо, щоб процес ви
качування був максимально 
безпечним для довкілля, антро
погенне навантаження на яке й 
без того постійно зростає.

Отже, 12 березня 2013 року о 
9:30 за місцевим часом уперше 
у світі увінчався успіхом екс
перимент з отри
мання природного 
газу (метану) з під
водних покладів га
зогідратів. Його ви
добули на горизонті 
1300 м нижче рівня 
океану із дна Япон
ського моря півден
ніше острова Хонсю.

ЯПОНСьКий «СЛАНеЦь»
Навколо Японських островів у 
газогідратних товщах під мор
ським дном зосереджено 
близько 7 трлн м³ прогнозних 
метанових покладів. Дослі
дження з видобутку океанічних 
гідратів метану японці розпо
чали в середині 1990-х років 
під егідою свого Міністерства 
економіки та промисловості. 
Для вивчення відповідних пи
тань створили дослідний кон
сорціум МН21. Виокремили три 
етапи робіт: перший передба
чав визначення базових техно
логій промислу, другий був на
цілений на експериментальне 
викачування в океані, третій – 
на комерціалізацію технологій. 

До етапу номер два країна пере
йшла 2009 року. І вже у червні 
2011-го Центр дослідження гі
дратів метану в Саппоро запус
тив повномасштабний експери
мент із моделювання такого га
зовидобутку. Зроблено це було 
вперше у світі. У 2012 році роз
почали буріння свердловини, а 
у 2013-му отримали 
перше паливо. Перед

б а ч е н о , 
що наступним 
етапом стане екс-
периментально-про мис-
ловий видобуток у східній час
тині прогину Нанкай. У 2016–
2018 роках технологію плану
ють адаптувати для комерцій
ного викачування.

Японська національна кор
порація нафти, газу та металів 
JOGMEC повідомила про успіх 
експерименту з видобутку ме
тану під час других роковин 
аварії на АЕС «Фукусіма-Даїчі». 
Це невипадковий збіг у часі. З 
огляду на «ядерні хитання» в  
суспільстві після Фукусіми Кра
їна Вранішнього Сонця робить 

ставку на при
скорений розви
ток традиційної 
енергетики за 
рахунок нетра
диційних дже
рел. Гідрати 
метану – це, 
власне, одне з 

н и х . 
І тут Токіо 
у світовому аван
гарді, подібно до того як 
у 1980-ті роки США були піо
нером у сфері досліджень та 
розробки технологій видобутку 
сланцевого газу. Японія є най
більшим світовим споживачем 
блакитного палива у скрапле
ному вигляді й залежить по
вністю від його імпортування. 
Торік воно сягнуло 87,3 млн т, 
або в перерахунку на звичай

ЕКОнОМіКа|ЕНЕргЕтИка
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УПеРШе У СВіТі ГАЗОГіДРАТи 
З ДНА БУЛО ПіДНЯТО САМе  
В ЧОРНОМУ МОРі ЧОТиРи 
ДеСЯТиЛіТТЯ ТОМУ

ний газ 122 млрд м³. І ці заку
півлі стрімко зростають на тлі 
скорочення ядерної енергетики. 
Тому Японія форсує метангі
дратну тематику, сподіваючись 
перейти в перспективі 2020-х 
років бодай на часткове забез
печення потреб у газі за раху
нок наявних власних ресурсів 
у довколишніх океанічних 
просторах.

У світі виявлено понад 220 
зон покладів гідратів метану 
на шельфах океанів та морів. 
Найчастіше вони залягають 
на глибинах, де температура 
не вища за +4°С і тиск не 
менший за 20 атмосфер, що 
забезпечує їх термостатичну 
рівновагу. Метангідратні 
пласти – це переважно 
осадові породи, що міс
тять 70–80% піску й глини 
та 20–30% льодоподібної 
маси гідратів. Найбільші з 
них – біля узбереж Атлан
тики й Тихого океану. У 
морських відкладеннях гі
дратовмісна товща може ся
гати кількасот метрів.

Про наближення нової 
газової революції – метан
гідратної – свідчить і той 
факт, що менш ніж рік 
тому, 2 травня 2012-го, 
Мініс терство енергетики 

США оголосило про отримання 
постійного припливу природ
ного газу із суходільного родо
вища газогідратів у зоні вічної 
мерзлоти на північному схилі 
Аляски. Прорив у дослідженнях 
зробила компанія ConocoPhillips 
на експериментальній свердло
вині «Ігнік-Сікумі № 1». Хоча, 
ще 2002 року міжнародний до
слідний консорціум наукових 
центрів США, Канади та Японії 
видобув, експериментуючи, ме
тан з офшорного газогідратного 
родовища «Маллік» у Канад
ській Арктиці, утім, це не була 
технологія заміщення цього 
газу вуглекислотою.

Суть технології видобутку в 
обох випадках полягає в тому, 
що в газогідратну товщу пода
ють вуглекислоту. В структурі 
газогідрату молекули метану 
заміщуються молекулами вуг
лекислого газу. Цю технологію 
розробляли й удосконалюють у 
різних країнах, зокрема і в єв
ропейських – у Норвегії в Бер
генському університеті та в 
Німеччині в межах проекту 
SUGAR (Submarine Gas Hydrated 
Reservoirs) в Інституті морських 
досліджень Лейбніца в Кілі. 
При цьому гідрат вуглекислого 
газу стійкіший порівняно з гі
дратом метану. Таку практику 
вважають найперспективнішою 
для видобутку метану з газогі

дратів. Якщо вона 
матиме 

успіх, можна буде вирішувати 
дві наразі важливі проблеми 
глобального характеру – видо
бувати метан і одночасно утилі
зувати СО2.

НАйБіЛьШі РеСУРСи
Чому гідратам метану протягом 
двох останніх десятиліть приді
ляють стільки уваги? Відповідь 
проста: запаси газогідратів на 
планеті, за орієнтовними оцін
ками, становлять не менш ніж 
250 трлн м3. Це доволі песиміс
тична оцінка, але навіть вона 
переважає відомі поклади тра
диційного природного газу, що 
становлять, згідно з поточними 
даними ВР Statistical Review за 
2011 рік, 187,1 трлн м³, а заодно й 
таких видів нетрадиційного 
газу, як сланцевий, газ щільних 
порід та метан вугільних товщ. 
Близько 98% світових запасів 

газогідратів зосереджено в оке
ані, і лише 2% – на суші в зоні 
вічної мерзлоти. Перспектива 
за морськими газогідратами.

Розробкою проблематики 
гідратів метану на системній 
основі займаються від 1990-х 
років окрім Японії ще й у США 
та Канаді. Ці країни мають на
ціональні програми вивчення 
та промислового освоєння та
ких ресурсів. Тематику газогі
дратів активно вивчають Індія 
та Південна Корея. Китай став 
розвивати програму аналогіч
них досліджень у минулому де
сятилітті. Cписок зацікавлених 
країн щороку поповнюється: 
Бразилія, Чилі, Австралія, 
Нова Зеландія... Розробка газо
гідратів сприятиме як еконо
мічному розвиткові, так і уне
залежненню від політизова
ного постачання традиційного 
природного газу в трубопровід
ний спосіб, що невпинно на
ближатиме кінець ери газових 
динозаврів на кшталт Газ-
прому.

У практичній реалізації 
будь-якого із проектів видо
бутку є низка технологічних 
труднощів та ризиків, зокрема й 
екологічних та технічних: 
складність буріння під водою на 

Судно «Тікю» 
компанії 
JOGMEC, що 
забезпечило 
видобуток 
метану з 
морських 
газогідратів  
12 березня 
2013 року

ЕНЕргЕтИка|ЕКОнОМіКа

№ 12 (280) 22–28.03.2013|уКРаЇнсьКиЙ ТиЖдЕнь|23

w
w

w
.j

a
m

s
t

e
c

.g
o

.j
p



великих глибинах; розсіяння 
метану в зовнішньому середо
вищі та збільшення емісії пар
никових газів у атмосферу пла
нети; ймовірність некерованої 
деградації метангідратного 
пласта.

Євросоюз наразі не є ліде
ром у цій проблематиці, попри 
серйозну газову залежність і 
потреби його країн у природ
ному газі. Ще в минулому деся
тилітті консорціум Deutsche 
Meeresforschung дав досить 
чітку оцінку перспективам ЄС 
щодо видобутку гідратів метану 
в своєму аналізі для Європей
ського парламенту: «Газогі
драти є у водах навколо Європи 
– в Норвезькому та Баренце
вому морях, східній частині Се
редземного, величезні поклади 
залягають у Чорному морі (а це 
вже перспективи для України. – 
Ред.). Жодна європейська кра
їна не має нині наукових дослі
джень і розроблених програм, 
спеціально присвячених газо
вим гідратам як джерелу енер
гії». Низка дослідних центрів у 
країнах Європи (Великій Брита
нії, Норвегії, Німеччині, Італії, 
Болгарії) можуть похвалитися 
певними напрацюваннями з га
зогідратної тематики. Деякі з 
них дістали фінансову під
тримку Єврокомісії. Але все це 
поки що наукові дослідження 
без прикладних результатів.

ПеРСПеКТиВА  
ДЛЯ УКРАїНи
Чорне море багате на поклади 
гідратів метану. Пошуково-
розвідувальні експедиції ще в 
1988–1989 роках виявили там 
на глибинах 300–1000 м метан
гідратні товщі під донним ша
ром. Загалом у його басейні за
лягає, згідно з оцінками, зро
бленими в різний час у різних 
країнах регіону, 45–75 трлн м3 
прогнозних ресурсів природ
ного газу у вигляді газогідратів. 
До речі, вперше у світі їх було 
піднято із дна саме в Чорному 
морі 1972 року (!).

Ще в 1993-му уряд України 
затвердив програму «Газогі
драти Чорного моря», що пе
редбачала великий обсяг гео
логорозвідувальних робіт і 
створення технологій видо
бутку. Було виконано сейс-
мічні дослідження, відря
джено кілька наукових експе
дицій. Проте економічна криза 

1990-х, відсутність коштів, а 
головне байдужість, недолу
гість і короткозорість урядов
ців не дали розвитку цій галузі 
в державі. Ситуація не зазнала 
змін і через 20 років. Показо
вим є факт, що тематика гідра
тів метану не ввійшла до про
екту оновлення Енергетичної 
стратегії України. За інерцією 
в нас її вважають лише сферою 
академічних інтересів, позбав
леною прикладного значення 
в осяжній перспективі.

Однак зараз унаслідок ре
волюції сланцевого газу ми 
спостерігаємо зростання інтер

есу до гідратів метану як в 
окремих країнах ЄС, так і в 
Україні. У 2010 році було запо
чатковано співпрацю між Ін
ститутом біології південних мо
рів НАНУ (Севастополь) та Цен
тром екології моря МАРУМ 
(Бременський університет, 
ФРН) із використанням мож
ливостей науково-дослідних 
суден. У шельфі західної час
тини Чорного моря та районі 
Феодосійської затоки залягає 
великий потенціал газогідра
тів, що було ще раз підтвер

джено під час експедиції 2010 
року на німецькому судні 
Maria S. Merien.

У майбутньому до вивчення 
гідратів метану в Чорному морі 
цілком можуть долучитися по
тужні американські та європей
ські компанії на кшталт 
ExxonMobil, Chevron чи Shell, що 
приходять в Україну для роз
робки покладів нетрадиційного 
газу. Але наразі безумовним лі
дером галузі є не вони, а 
ConocoPhillips, яка в Україні не 
працює.

Перспективи видобутку па
лива з газогідратів Чорного моря 
планували дослідити під час 
кількох спільних українсько-
німецьких експедицій за участю 
фахівців Інституту біології пів
денних морів, Інституту дослі
джень Балтійського моря (Вар
немюнде) під егідою Інституту 
Лейбніца. Було укладено угоду, 
за якою 2012 року мали відбу
тися три спільні експедиції на 
борту українського науково-
дослідного судна «Професор Во
дяницький». Однак нічого не 
вийшло, бо вітчизняна сторона 
не змогла профінансувати свою 
частку. Як зазвичай, на репре
сивний апарат, ремонт дач пре
зидента, утримання бюрокра
тичного почту в державі кошти 
знаходяться, а ось на науку та 
вчених їх завжди бракує. Тому й 
повідомлення про успіх видо
бутку метану з газогідратів на
дійшло з Японії, хоча могло 
бути з України. Адже в нас про
грама таких досліджень старту
вала навіть раніше, ніж у них, 
хоча так і не сягнула за межі 
тео ретичних та методологічних 
досліджень, попри наявність 
серйозних розробок, виконаних 

Pозвідані поклади 
гідратів метану

Перспективні поклади 
гідратів метану

Тихий океан
Тихий океан

Атлантичний 
океан

Індійський
океан

Північний Льодовитий океан

Південний Льодовитий океан

РОЗРОБКА ГАЗОГіДРАТіВ 
СПРиЯТиМе 
УНеЗАЛежНеННю  
ВіД ПОЛіТиЗОВАНОГО 
ПОСТАЧАННЯ ТРАДиЦійНОГО 
БЛАКиТНОГО ПАЛиВА,  
щО НАБЛиЗиТь КіНеЦь  
еРи ГАЗОВиХ ДиНОЗАВРіВ  
НА КШТАЛТ ГАЗПРОМУ
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Наявні та 
прогнозні 
поклади 
гідратів 
метану
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у різні часи в наукових центрах 
НАНУ (Морський гідрофізич
ний інститут, Інститут фізичної 
хімії, Інститут геологічних 
наук, Інститут проблем матеріа
лознавства, Інститут газу, Ін
ститут біології південних морів), 
в Одеській державній академії 
холоду тощо.

Що можна зробити для фор
сування метангідратної тема
тики в країні? Було б логічно іні
ціювати розробку багатосторон
ньої програми досліджень на 
базі українсько-німецького парт
нерства із залученням фахових 
центрів країн Чорноморського 
басейну. І робити це варто у фор
маті Україна – ЄС. Зацікавлені 
сторони могли б сформувати 
Міжнародний дослідний кон
сорціум Black Sea MetHydro R&D 
International Consortium, нала
говши співпрацю з потужними 
транснаціональними енергетич
ними компаніями, що вже пра
цюють у Чорному морі, й поста
вити собі за мету таке: виконання 
комплексів пошуково-розві ду-
вальних робіт у тамтешній аква
торії; розробку технологій мор
ського видобутку гідратів ме
тану; створення інфраструктури 
збору й транспортування метану 
на узбережжя; вивчення та оці
нювання екологічних наслідків 
використання підводних родо
вищ; оптимізацію технологій 
видобутку до економічно прива
бливого рівня.

Важливо було б отримати 
фінансування по лінії рамкової 
наукової програми Єврокомісії. 
А ще варто згадати Меморан
дум про взаєморозуміння у га
лузі енергетики між Міністер
ством енергетики та вугільної 
промисловості України і Мініс

терством енергетики та промис
ловості Держави Катар, підпи
саний 8 травня 2012 року. Серед 
іншого, у статті п’ятій там є по
зиція «Проведення розвідки й 
технологічної розробки газових 
гідратів».

За поганою бюрократичною 
звичкою, підписавши доку
мент, про нього тут-таки й за
були.

Тим часом тематика при
родного газу з нетрадиційних 
джерел набуває дедалі біль
шого резонансу в Європі на тлі 
американських досягнень. Із 
власного досвіду можу ска
зати, що у вересні 2012-го, на
гадавши у своєму виступі на 
засіданні в Європарламенті 
про необхідність сприяння 
розвиткові метангідратної те
матики з боку ЄС, спровокував 
коротку, але жваву дискусію. 
Резюме євродепутатів: Європа 
не має пасти задніх і повинна 

інтенсифікувати зусилля на 
проривних напрямах енерге
тики.

Як це було й у випадку з 
революцією сланцевого газу, 
за якою насправді стояла три
вала 20-річна копітка праця 
американських учених, інже
нерів, промисловців, метангі
дратна революція не відбу
лася 12 березня 2013 року. 
Можливо, нинішнє десяти
ліття покаже, яка з країн 
здатна по-справжньому за-
явити про метангідратну 
епоху. Чи будуть це ЄС, Укра
їна? Ствердну відповідь дасть 
лише співробітництво заці
кавлених сторін, яке й поро
дить ефект синергії. Поки що 

в авангарді йдуть Японія та 
США. Україна тим часом з 
авангардної позиції початку 
1990-х перемістилась на 
ар’єргардну, скочуючись до 
аутсайдера. Попри те, що її за
лежність від монопольного 
постачальника газу – Росії – 
очевидна й небезпечна. 

ЧОРНе МОРе МАЄ ОДНі  
З НАйБіЛьШиХ У СВіТі 
ЗАПАСіВ ГіДРАТіВ МеТАНУ, 
АЛе УКРАїНА й ДОСі НеХТУЄ 
ПОТеНЦіАЛОМ:  
З АВАНГАРДНОї ПОЗиЦії 
ПОЧАТКУ 1990-Х  
ВОНА ПеРеМіСТиЛАСь  
НА АР’ЄРГАРДНУ

Перший газовий 
смолоскип із донних 

надр (борт «Тікю»)

Схема глибо-
ководного бу-
ріння для ви-
добутку гідра-
тів метану
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У Чорному морі,  
за оцінками,  
зробленими  
в різний час  

у різних країнах 
його басейну,  

залягають 

45–75 
трлн м3

 прогнозних  
ресурсів  

природного газу у 
вигляді газогідратів
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Колапс банківської системи  
2008–2009 років. Хто винен?

П
одії 2008 року загострили 
питання щодо правомір
ності й адекватності функ
ціонування системи ко

мерційних банків в Україні. Ве
ликої шкоди фінансова криза 
почала завдавати економіці з 
жовт   ня 2008-го, коли знецінення 
гривні стало неконтрольованим.

Банки відповіли масштабни-
 ми валютними спекуляціями. 
Водночас люди кинулися знімати 
з рахунків гривневі вклади і пе
реводити їх у готівку. Загалом у 
другій половині року вкладники 
вилучили з банківських рахунків 
майже 35 млрд грн, або близько 
10,5% загальної суми депозитів, – 
безпрецедентна зневіра у націо
нальній банківській системі. Фак
тично виконання банками посе
редницької функції між заоща
дженнями й інвестиціями стало 
неможливим. Керівництво НБУ 
традиційно спробувало вирішити 
проблему адміністративними ме
тодами.

Відповідно до постанови  
№ 319 (від 11 жовтня 2008 року) 
заборонялося дострокове вилу
чення депозитів із банків, а на
дання нових кредитів було зна
чно обмежено. Тобто регулятор 
зупинив основні види банківської 
діяльності. Ця постанова спус
тила курок – здійнялася паніка, й 
усі кинулися на валютні ринки. А 
Нацбанк поза будь-якою логікою 
став завалювати банківську сис
тему емісійною гривнею.

Однак такі дії не могли забез
печити позитивного результату. 
Перетікання за кордон іноземних 
банківських кредитів тривало. 
Крім того, населення почало 
стрімко скуповувати іноземну 
валюту. За 2009 рік українські 
банки перекачали закордонним 
установам як погашення отрима
них позик на $7,6 млрд більше, 
ніж одержали від них нових. На 
внутрішньому ж ринку грома
дяни купили в банків доларів на 
9,6 млрд більше, ніж продали.

Щоб видати ринку необхід
ний для цих операцій ресурс, 
уряд звернувся по кредит до МВФ 
і отримав його. Відтоді почалося 
життя в борг: за рік приріст дер

жавної заборгованості сягнув 
90 млрд грн, що лише трохи мен- 
ше від суми, накопиченої за всі 
роки незалежності. Фактично 
по  чався процес конвертації при -
ватно-банківських боргів у дер
жавні, що ніяк не можна на
звати ринковим підходом. Захи
щеність грив  ні, яка, зокрема, 
вимірюється національними ва
лютними резервами, була замі
нена на її валютну незабезпече
ність, що коливаєть  ся залежно 
від платоспроможності держави 
за своїми міжнародними бор
гами.

Саме зневіра в національній 
валюті та банківській системі сти
мулювала в той період переве
дення гривневих доходів і заоща
джень у готівкові іноземні гро
шові знаки. Сальдо всіх депозит
них операцій у банках 2009 року 
виявилося від’ємним майже на 
30 млрд грн. А ось валютні депо
зити населення і далі поповнюва

лися, хоча й не дуже активно – за 
рік зросли на $635 млн – воче
видь, далися взнаки наслідки ва
лютної кризи 2008-го. 

Парадоксально, але НБУ в 
умовах валютного дефіциту і далі 
витискав долар із внутрішнього 
ринку. Щоб створити додаткові 
перешкоди для використання ін
валюти, він встановив уп’ятеро 
вищі нормативи резервування за 
отриманими в ній кредитами по
рівняно з гривневими; заборонив 
банкам надавати доларові по
зики фізичним особам; увів 
норму обов’язкового покриття 
регулятивним капіталом кредит
них установ валютних ризиків 
тощо.

З цієї причини комерційні 
кредитні установи уникали над
лишку інвалютних депозитів у 
своїх балансах і занижували від
соткові ставки за ними, що змен
шувало зацікавленість вкладни
ків. Така політика подавалася під 

ПАНІКА. 
11 жовтня 2008 року НБУ 
заборонив дострокове 
зняття депозитів
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Унаслідок хаосу  
в управлінні бан-

ківським сектором 
в 2008–2009 роках 
він перестав повно-

цінно функціону-
вати

соусом боротьби з доларизацією 
економіки, але насправді завда
вала шкоди національній грошо
вій системі.

Зменшення депозитних грив
невих ресурсів щодо поточних 
потреб не могло не позначитися 
на зростанні дефіцитності балан
сів банків. Кілька з них фактично 
оголосили про свою неплато
спроможність. Уряд вимагав від 
НБУ продовження емісійного по
повнення рахунків збанкрутілих 
установ, щоб ті могли повернути 
вклади всім охочим. Лише за 
2008–2009 роки обсяг виданих 
кредитів рефінансування зріс на 
85 млрд грн. Щоб неплатоспро
можні банки нишком не продо
вжували грати у свою валютно-
спекулятивну гру, щодо них було 
запроваджено пряме керівни
цтво центробанку, яке вело облік 
виданої на погашення вкладів го
тівки. Фактично рахунки цих фін-
установ були замороженими.

Розуміючи згубність цього 
шляху для банківського сектору, 
влада запропонувала націоналі
зувати найбільш неплатоспро
можні приватні фінустанови, 
щоб дати їм новий капітал на не
зворотній основі. Проте на від
міну від США та інших країн, які 
застосували у 2008–2009-му 
такі процедури (там банки про
дали уряду 25–50-відсоткові па
кети своїх акцій, але залишили 
за собою управління), україн
ський уряд не викуповував ак
цій, а просто оголосив про безко
штовну передачу всіх прав влас
ності на проблемні фінустанови 
державі (за згодою їхніх господа
рів). Вийшло так, що приватним 
власникам влада пробачила ску
повування валюти за рахунок 
позик НБУ і виведення капіталів 
за кордон, але конфіскувала на
лежні їм майнові права. Тобто 
активи державної власності по
повнилися проблемними бан
ками, як-от Родовід Банк, Укр-
газбанк і «Київ».

Нездоровим у таких діях було 
не лише те, що знову вдалися до 
конфіскації, знищили приватні 
банки зі своїми вкладниками і 
клієнтами, усталеними джере
лами та зв’язками, й навіть не те, 
що сумнівні очільники ні перед 
ким не відповідали і в ручному 
режимі суб’єктивно розподіляли 
залишки коштів (декого з них 
досі розшукують правоохоронні 
органи). Найгірше, що внаслідок 
цього виникли неефективні фі

нансові установи, призначення 
яких об’єк  тивно не визначене і 
потреби в яких ринок не мав. 
(Наші урядовці і тоді, і тепер ура
жені вірусом створення держав
них фінансових закладів для за
доволення своїх чиновницьких 
утіх. Приміром, Микола Азаров 
укотре закликає створити банк 
довгострокових інвестицій – бра
кує грошей на хюндаї, аеропорти 
та вертолітні майданчики?)

До того ж уражений кризою 
державний бюджет не виділив 
жодних засобів для поповнення 
капіталу цих банкрутів, тому зба
лансування фінансових потоків 
не відбулося. Уряд випустив в 
обіг державні боргові папери і 
вклав їх у капітал нових підпо
рядкованих йому кредитних уста
нов. А отже, останні дістали пер
шочергове право нарівні з Кабмі
ном позичати на внутрішньому 
грошово-кредитному рин  ку шля
хом передачі кредиторам своїх 
облігацій. Ресурси цього рин  ку, 
які могли отримати інші, ефек
тивніші позичальники, відпо
відно зменшувалися. А оскіль  ки 
емісіонером тих облігацій був 
уряд, фінустанови звільнялися 
від зобов’язань повертати їх і від 
відповідальності за неефективне 
використання запозичених ко
штів.

Безвідповідальна емісія у 
2008–2009 роках могла продо
вжити знецінення гривні. Так, у 
середині 2008-го інфляція цін 
споживчого ринку сягнула 30%. 
Для протидії їй грошовий регуля
тор вдався до часткового вилу
чення грошей із банків шляхом 
їхньої мобілізації на своїх депо
зитних рахунках. Банкіри та уря
довці «стерилізували» гривне  ву 
масу. В обмін на вилучені кошти 
НБУ надав кредитним установам 
депозитні сертифікати, на які на
рахував до 16% річних. Такі за
ходи він вживав на початку 2008-
го, а також (після кількамісячної 
перерви на кризу, яка супрово
джувалася діаметра льно проти
лежними заходами) протягом 
усього 2009-го. У І половині 2009 
року вилучив у банків у такий 
спосіб майже 40 млрд грн, у ІІ 
– ще 60,5 млрд грн. Й досягнув 
поставленої мети: інфляція за 
2009-й знизилася до 12,3%, а де
вальвації гривні практично не 
було. Однак методи, що застосо
вувалися, зок рема рефінансу
вання фінустанов за суб’єктивно 
визначеними, гіпертрофованими 

обсягами і вилучення з власних 
міркувань регулятора величез
них обсягів банківської ліквід
ності, належать до адміністрати-
вно-ручного маніпулювання гро
шовою масою. І вони не могли не 
порушити пропорції грошово-
кредитного ринку, то розширю
ючи, то скорочуючи позикові ре
сурси та поточні платіжні засоби 
системи.

Загалом за 2008–2009 роки 
Нацбанк видав емісійних адрес
них кредитів на 230 млрд  грн, ¾ 
яких були довгостроковими. Ви
дача відбувалася під майнові за
стави, які комерційні банки 
отримали від господарських під
приємств та окремих громадян, 
а відтак передали грошовому ре
гулятору. Оскільки, кредитуючи 
клієнтів, фінустанови вимагають 
у заставу майнових цінностей на 
суму, що вдвічі чи навіть у два з 
половиною рази перевищує суму 
позик, можемо припустити, що 
НБУ в заставу під рефінансу
вання у ті роки надали майна 
майже на 0,5 трлн грн, більша 
частина якого – майно підпри
ємств. У межах чинного порядку 
комерційного кредитування 
суб’єкти господарювання прак
тично були позбавлені матері
альних можливостей для нових 
банківських запозичень. Банки 
ж у цих умовах і не збиралися фі
нансувати підприємства та фізо
сіб отриманими від НБУ емісій
ними кредитами.

Як уже було зазначено, вони 
використали кошти для валют
них заощаджень і спекуляцій 
та для повернення депозитів 
вкладникам, а деякі, як-от Надра 
Банк, Родовід Банк, Укрпром
банк, «Київ» тощо, взагалі не по
вертали депозитів. Не дивно, що 
з 2009 року приріст обсягів кре
дитів підприємствам різко змен
шився.

Усі ці події свідчать, що 
управління в банківському сек
торі було на межі хаосу і безза
коння. Позитивних зрушень воно 
не забезпечило. Відсоткові ставки 
за кредитами підприємствам не
часто опускалися нижче позна
чки 25%, проте й вони майже не 
видавалися. Банки працювали 
для самих себе, граючи у валютні 
спекуляції та депозитно-кредитні 
послуги з регулятором. Унаслідок 
подій тих часів банківський сек
тор перестав повноцінно функ-
ціо  нувати. І відтоді мало що змі
нилося. 

Продовження 
циклу читайте в 

наступному числі 
Тижня
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Проти кого 
озброюється Росія
Анонсована військова реформа Путіна передбачає масштабну 
програму переозброєння РФ. Успіх не гарантований, але Москва 
зможе ще більше лякати своїх сусідів і Захід

З
ростання зовнішньополі
тичних амбіцій Росії де
далі більше пов’язують з 
успіхом розгортання нової 

військової реформи. Путін не на 
жарт узявся втілювати в життя 
положення своєї торішньої пе
редвиборної статті в «Россий
ской газете» під назвою «Быть 
сильными: гарантии нацио
нальной безопасности для Рос
сии», яка передбачала при
швидшення процесу переозбро
єння Збройних сил РФ. Екс
перти пояснюють цю мілітари
зацію геополітичними чинни
ками, а звіт директора з націо
нальної розвідки Сполучених 
Штатів попереджає про загрози 
сусідам.

ПРОГРАМА 
ПеРеОЗБРОЄННЯ-2020
Прискорення військової ре
форми стало одним із ключо
вих ідеологічних положень 
Владіміра Путіна під час пре
зидентської кампанії минулого 
року. У згадуваній програмній 
статті він пише про новий гло
бальний тренд: дедалі частіші 
бажання вирішувати еконо
мічні та ресурсні проблеми із 
застосуванням сили. Отож, як 
стверджує господар Кремля, 
Росія не повинна нікого «вво
дити у спокусу своєю слаб
кістю». Готуючись до повер
нення у найвище крісло, Путін 
проголосив «безпрецедентні 
програми розвитку Збройних 
сил та модернізації оборонно-
промислового комплексу» й 
анонсував, що в наступні 10 ро
ків на це виділять близько 23 
трлн рублів, тобто більш ніж 
$750 млрд.

Показово, що основні про
грамні тези починаються у 
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статті з необхідності реформу
вання стратегічного аналізу у 
сфері національної оборони. 
Мета – форсайт, здатність оці
нити загрози на 30–50 років 
наперед. Щодо стратегії без
пеки, то Кремль уподобав кла
сичну теорію ядерного стриму
вання як основний механізм 
відвернення великої війни. 
Водночас Росія наслідуватиме 
новочасний світовий тренд – 
створення високоточної нея
дерної зброї широкого радіуса 
дії, яку теж можна буде вико
ристовувати потім для страте
гічного стримування.

Акцент Москви на ядерному 
стримуванні спонукає до вико
ристання класичних геополі
тичних концепцій «повітряної» 
та «морської потуги». Отже,  
основою її ВПС залишатимуться 
стратегічні бомбардувальники, 
до яких приєднаються ще й 
дрони та винищувачі п’ятого по
коління. Тим часом розвиток 
ВМФ передбачає не лише його 
модернізацію з опорою на ра
кетні підводні крейсери, а й за
безпечення «океанського флоту» 
зі стратегічною присутністю в ре
гіонах інтересів Кремля – «де
монстрацію прапора». Цього мі
сяця командувач ВМС Росії віце-
адмірал Віктор Чуріков під
твердив прийняття рішення 
про постійне перебування в 
Середземному морі оператив
ного з’єднання у складі п’яти-
шести кораблів Чорномор
ського флоту РФ і заявив про 
можливість створення таких 
сил у Тихому та Індійському 
океанах. За іншими повідо
мленнями, Росія обговорювала 
цієї зими питання створення 
військових баз у В’єтнамі.

Путін критикує прове
дення модернізації озброєнь у 
спосіб «точкових» закупівель 
західної техніки (як-от замов
лення французьких авіаносців 
Mistral) і робить ставку на мо
дернізацію свого ВПК. Пріори
тетні види озброєнь та бойової 
техніки для ЗС РФ – це сучасна 
ядерна зброя (багато з наявних 
ракет прослужили понад 20 
років і мають бути вдоскона
лені), засоби повітряно-
космічної оборони, включно з 
новими зенітними, високотех
нологічні системи зв’язку, роз
відки та управління, безпі
лотні літаки-дрони, системи 
індивідуального захисту воя

ків на полі бою, високоточна 
зброя та засоби протидії їй. 
Основними видами майбутніх 
ЗC Росії мають стати сили 
ядерного стримування та нея
дерної високоточної зброї, оке
анський ВМФ, ВПС та 
військово-космічна оборона. 
Повинна бути створена єдина 
система повітряно-космічної 
оборони держави. Саме вона 
разом із силами ядерного 
стримування протистоятиме 
ПРО, передусім США та НАТО. 
Географічно Білокам’яна віді
граватиме роль «гаранта ста
більності» в Євразії: передба
чено формування системи ко
лективної безпеки «євразій
ського простору» на основі 
ОДКБ, а глобально пріоритет
ними для Кремля регіонами 
світу є Північ (передусім ре
сурсно багата Арктика) й 
Азійсько-Тихоокеанський ре
гіон.

Продовжуючи модерніза
цію Збройних сил, Путін ого
лосив про значне покращення 
фінансового забезпечення вій
ськовослужбовців та правоохо
ронців. Заплановано поступо
вий перехід на контрактне вій
сько – із 1 млн вояків у 2017 
році 700 тис. будуть професіо
налами, а призовників до 
2020-го залишиться лише 145 
тис.

ВПК кремлівський лідер 
розглядає як канал модерніза
ції економіки країни. До 2020 
року заплановано оновити не 
менш ніж 70% озброєнь та вій
ськового обладнання. Онов
лення ВПК має стати локомо
тивом розвитку низки галузей 
– як базових, так і радіоелек
тронної промисловості, ІТ, те
лекомунікацій, науки й техно
логій тощо.

Реформа втілює засади 
формування сучасної мобіль
ної армії з опорою на ядерне 
стримування як компенсацію 
за високозатратну (наприкінці 
1980-х видатки на оборону ся
гали 15% ВВП) й зорієнтовану 
на територіальну війну армію 
СРСР. Принципи цієї реформи 
розробляли ще за часів Єль
цина й коригували на досвіді 
двох чеченських конфліктів та 
російсько-грузинської війни 
2008 року. Саме війна із Гру
зією та світова економічна 
криза спонукали до швидкого 
впровадження так званої ре

форми Сєрдюкова 2008–2011 
років, яка досягла певних пози
тивних результатів, хоча вида
ється нинні безславною для її 
головного виконавця, першого 
російського цивільного міні
стра оборони. На базі цих здо
бутків та відносної економічної 
стабільності Путін розпочав 
свою реформу, яка передбачає 
амбіційне збільшення держав
них видатків на армію.

Чи ВиСТАЧиТь 
НАФТОДОЛАРіВ?
Видатки федерального бю
джету Росії на оборону в 2013 
році збільшені майже на 15%, 
до 2,1 трлн рублів, хоча спершу 
їх планували підняти ще вище 
– приблизно на 20% (для по
рівняння: на економіку РФ то
рік витрачено 3,27 трлн ру
блів). Щоправда, обсяги фінан
сування військових видатків 
можуть насправді виявитися 
меншими. Такі витрати стали 
б дійсністю лише в разі пози
тивного економічного зрос
тання. Утім, економісти дедалі 
більше піддають сумніву опти
містичні сценарії влади. Пре
зентована Дмітрієм Мєдвєдє
вим урядова програма еконо
мічного розвитку до 2018-го 
передбачає середнє зростання 
ВВП на 5% щороку. Водночас 
представники Мінекономроз
витку прогнозують, напри
клад, цьогорічний приріст ре
ального ВВП в діапазоні між 
3–3,6%, а колишній міністр фі
нансів Алєксєй Кудрін вважає, 
що він не перевищить 3%. Ста
тистика відзначила перше сут
тєве зменшення російського 
валового внутрішнього про
дукту в січні: річний темп 
зростання становив лише 1,6%, 
у видобувних галузях вироб
ництво впало на 2,3%. Росій
ська бізнесова спільнота пере
ймається сьогодні також про
блемою вповільнення банків
ського кредитування: дво
значні ставки позик зависокі 
для компаній малого та серед
нього бізнесу й водночас відо
бражають високий рівень ри
зиків для фінустанов. Тим ча
сом чинники тривалої дії, які 
можуть суттєво вплинути на 
успішність путінської військо
вої реформи, – це структурні 
диспропорції економіки, яка 
значною мірою залишається 
сировинно зорієнтованою. Ще 

У наступні 10 років 
на військову ре-
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один фактор – демографічні 
проблеми. Офіційні прогнози 
свідчать: працездатних росіян 
поменшає до 2020 року на 
8–9% проти нинішніх 87 млн, і 
ці негаразди навряд чи 
вдасться подолати заходами 
міграційної політики (про
грама повернення до РФ «соо
тєчєствєнніков», які мешкають 
за кордоном, роздача росій
ських паспортів громадянам 
сусідніх країн, зокрема Укра
їни тощо).

Іншими негативними чин
никами є низький рівень ін
ституційного розвитку та сис
темна корупція, яка роз’їдає 
путінський режим ізсередини. 
Тому деякі російські військові 
експерти оцінюють перспек
тиви досягнення цільових орі
єнтирів реформи як примарні. 
Зокрема, Міхаіл Барабанов, 
головний редактор журналу 
Moscow Defense Brief, вважає, 
що програма мілітаризації ба
зується на утопічному подво
єнні російського ВВП до 2020 
року порівняно із 2014-м. Він 
передбачає, що реальне фі
нансування видатків на вій
ськові реформи буде на рівні 
двох третин оголошених обся
гів. Для модернізації ЗС за
кладено надто оптимістичні 
цінові припущення й нереа
лістичні терміни створення 
нових зразків озброєнь.

ЗАЯВКА НА ЛіДеРСТВО
Військова реформа Путіна 
ідеологічно перегукується з 
новою Концепцією зовнішньої 
політики РФ. На відміну від 
раніше вживаної аморфної 
«багатополярності», росій
ське світобачення, згідно з но
вим документом відтепер зо
рієнтоване на «поліцентрич
ний» світовий порядок, який 
виправдовує фактично ідею 
«зон впливу». Власне, таких 
стратегічних ареалів на крем
лівській мапі три: Євроатлан
тика, Євразія та Азійсько-
Тихоокеанський регіон. Від
повідно Росія є центром Євра
зії. Однак цієї ролі регіональ
ного лідера недостатньо, тож 
потугу Білокам’яної націлено 
на нову концепцію Євроатлан
тичного простору, який слід 
будувати в партнерстві РФ, ЄС 
та США. Цьому проектові зна
чною мірою був присвячений 
виступ російського міністра 

закордонних справ Сєрґєя 
Лаврова на останньому Мюн
хенському безпековому фо
румі.

Таким чином, блокуючи єв
роатлантичні прагнення своїх 
сусідів на пострадянському 
просторі, Кремль сьогодні про
суває власну концепцію інте
грації із Заходом. Однак чому 
Росія, для якої ще не так давно 
була пріоритетом модерніза
ційна співпраця із Заходом у 
справі озброєнь, сьогодні рап
том мілітаризується? На думку 
директора російських дослі
джень Американського інсти
туту підприємництва, Леона 
Арона, Путін використовує 
стратегію «обложеної фор
теці»: саме захист від «зовніш
ніх небезпек» може зробити 
його авторитарний режим ле
гітимним. Інший вимір філо
софії президента – геополі
тичне лідерство, яке РФ сьо
годні втратила за багатьма по
зиціями: іноземний експерт
ний мейнстрим не вважає її ве
ликою державою. На думку ро
сійського політолога Сєрґєя 
Караґанова, «поточна модель 
розвитку Росії не дає їй інших 
засобів гарантування лідер
ської позиції».

Стратегічні прогнози щодо 
Кремля можуть стати складною 
справою. З одного боку, росій

ський авторитаризм є сильно 
персоніфікованим і тримається 
на авторитеті Путіна. Соціоло
гія дає цікаві порівняння сто
совно довіри росіян особисто 
до нього, а також до уряду й 
парламенту. Особистий рей
тинг чинного президента, на
віть опустившись до найниж
чого рівня від січня 2011 року, 
все-таки залишається досить 
високим, а от довіра до уряду, 

а надто до парламенту не 
зростає. Через слабкість ін
ститутів ситуація в Росії нага
дує ту, що була в СРСР часів 
застою, тож іноземні аналі
тики, як і тоді американські 
радянологи, вимушені воро
жити на кавовій гущі, як змі
ниться курс держави після 
Путіна.

ОРІЄНТИРИ ПЛАНУ ПУТІНА
Перспективна зброя Рос� до 2020 року
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НА КОГО НАЦіЛеНА 
ЗБРОЯ?
Дедалі частіше експерти в РФ 
тривожаться за майбутнє своєї 
країни. Одна з найвідоміших 
тамтешніх аналітиків Лідія 
Шевцова нещодавно драма
тично висловилася про поча
ток розпаду російської сис
теми. Хоча режим і частина 
місцевих лібералів, які його 
легітимізують, ще мають сили 
для перегрупування, агонія, 
на думку оглядачки, неми
нуча. Вона сміливо називає мі
літаризм інструментом вижи
вання російської системи й на
голошує, що тепер ідеться вже 
не про риторику: «Сьогодні не
оімперіалістична й мілітарист
ська риторика починає втілю
ватись у доктрині, але деякі 
сили істеблішменту можуть 
спробувати втілити її на прак
тиці». Фактично, на думку 
Шевцової, паралельно з фор
мальною концепцією існує 
елітний консенсус щодо домі
нування Росії на пострадян
ському просторі й можливості 
використання м’якої сили чи 
безпосереднього збройного 
втручання, щоб усувати неба

жані режими країн-сусідів і 
стримувати західний вплив.

Російська мілітаризація 
турбує деякі східноєвропейські 
країни, які є членами НАТО, 
насамперед Польщу та країни 
Балтії. Водночас вона привер
тає і пильну увагу Сполучених 
Штатів. Зокрема, за повідо
мленням Washington Times, 
Пентагону впали в око най
більші ядерні навчання в Росії 
за останні 20 років, що відбу
лися наприкінці минулого мі
сяця. Однак експертний мейн
стрим не вбачає в Москві за
гроз для Заходу чи НАТО.

Українська перспектива за 
цих умов бачиться доволі сум
ною. Підстав говорити про ре
альну російську загрозу нашій 
державі немає. Будь-яка інтер
венція військ РФ на її територію 
чи навіть провокація збройного 
характеру неминуче спровоку
вала б усередині України сильні 
антиросійські настрої, а відтак 
Кремлю було б набагато важче 
втягнути її до своїх неоімпер
ських інтеграційних проектів. 
Білокам’яній вигідніше задію
вати ті самі методи впливу на 
Київ, що й досі: тиснути на укра

їнську владу, фактично трима
ючи її на гачку, й через свою п’яту 
колону дестабілізовувати ситуа
цію в країні. Водночас ризики не
стабільності збільшуються. Ми
нуле дає кілька прикладів криз. 
Дві держави під час поділу Чор
номорського флоту СРСР у 1992–
1994 роках перебували на межі 
збройного конфлікту, фактично 
вдавалися до сутичок. Градус 
протистояння підвищувався й 
під час кризи навколо острова 
Тузла у 2003-му та російсько-
грузинської війни в серпні 2008 
року. Сьогодні не завершено де
маркації кордону в Керченській 
протоці (що пов’язано із правами 
на використання газоносного 
підняття Палласа), не врегульо
вано питань перебування в 
Криму ЧФ, модернізації якого 
чинить опір Янукович, намагаю
чись нав’язати Росії послуги міс
цевих заводів.

За таких умов, імовірно, ро
сійська мілітаризація як свід
чення сили відіграватиме роль 
ефективного примусу, під
штовхуючи Януковича до зда
вання українських національ
них економічних та політич
них інтересів. 

ВиТРАТи НА 
 обоРоНУ РоСІї: 

$ 43,2 
млрд
 (2005 рік)

$ 59,7 
млрд
 (2009 рік)

$ 64 
млрд
 (2011 рік)
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В ОСНОВі СКЛАДНОГО 
ШЛЯХУ ТРАНСФОРМАЦії 
ЄВРОПейСьКиХ БеЗПеКОВиХ 
іНСТиТУЦій ЛежиТь ПОШУК 
ЄВРОПейСьКОї іДеНТиЧНОСТі

Стратегічна несумісність
Оголосивши позаблоковість, українська влада водночас 
задекларувала намір інтегрувати Україну в європейську безпекову 
систему. Однак реальні кроки радше свідчать про реалізацію 
операції із самознищення вітчизняних Збройних сил

У
країна досі перебуває в «сі
рій зоні» континентальної 
безпеки, затиснена між 
двома блоками: НАТО 

(ЄС) та Росією (ОДКБ, ЄврАзЕС, 
Митний союз). Офіційно заде
кларувавши позаблоковість, ни
нішня вітчизняна влада водночас 
заявила про намір інтегрувати 
Україну в європейську безпекову 
систему. Відповідні положення 
містяться в тексті Угоди про асо
ціацію між Україною та ЄС. Од
нак обмеженість реальних кроків 
до європейської інтеграції, недо
фінансування розвитку Збройних 
сил України (ЗСУ), а головне – 
відсутність стратегічного бачення 
в офіційного Києва залишають 
нашу державу за бортом колек
тивної безпеки, що в умовах по
силення тиску Росії загрожує її 
суверенітету. 

ЄВРОПА  
ЯК БеЗПеКОВий АКТОР
Європейський безпековий про
стір, на думку провідного екс
перта у справах інтеграції та зо
внішньої політики ЄС Яна Техау з 
Центру Карнеґі, стає дедалі враз
ливішим. На безпеку Європи сьо
годні істотно впливає функціо
нальна криза НАТО як основного 
її провайдера. Якщо порівняти 
абсолютні витрати на оборону та 
чисельність Збройних сил, то 
можна побачити, що Сполучені 
Штати далеко не усунулися від 
глобальної ролі та відповідаль
ності, втім, очікують активнішої 
участі інших членів Альянсу в 
підтриманні колективної без
пеки. Тим часом оборонні ви
датки європейських країн змен
шуються. Зависло й питання по
дальшого розширення НАТО: не
відомо, чи справді новий уряд 
Грузії Бідзіни Іванішвілі дотри
муватиметься своїх євроатлан
тичних інтеграційних заяв.  

На жаль, деякі останні місії 
Альянсу продемонстрували його 

суттєві функціональні прогали-
 ни: зокрема, Німеччина і низка 
інших країн-членів не погоди
лися брати участь у воєнній опе
рації в Лівії 2011 року. Хоча місія 
проти Муаммара Каддафі вида
лася успішною, вона також ого
лила проблеми з озброєнням та 
забезпеченням європейських ар
мій. Проблемою є і тривала опе
рація кра  їн НАТО в Афганістані. 
У європейських союзників США 
постій  но бракувало споря
дження, транспорту, медичного 
та пошу  ко   во  рятувального забез
печення. Фран   суа Олланд відмо
вився від обіцянок свого попере
дника Ніколя Саркозі не виво
дити французькі війська з Афга
ністану до кінця 2013-го, і тут за
лишається лише контингент із 
543 їхніх солдатів. Переважна 
частина військових (зараз їх налі
чується трохи більше ніж 100 

тис.) повинна бути виведена з 
країни до 2014 року. 

Все ж Організація залиша
ється підвалиною євроатлантич
ної та європейської безпеки не 
лише в мілітарному, а й у цінніс
ному вимірі. Чарльз Купчан із 
Ради зовнішніх відносин сказав, 
що «НАТО, можливо, є головною 
інституцією, яка відповідає за 
збе  реження когерентності й 
ефективності Заходу як спіль
ноти розділених цінностей та ін
тересів». Реформування Альянсу 
(та американської участі в ньому) 
здійснюється таким чином, щоб 
він був не «глобальним 
поліцейсь ким», а радше чинни
ком і мультиплікатором регіо

нальних безпекових систем. Ак
цент змістив  ся на більшу участь в 
операціях Альянсу країн-
партнерів. Окрім того, він запо
чаткував ініціативу «розумної 
оборони», яка полягає у «розви
тку багатонаціонального співро
бітництва», пріоритезації проек
тів (що саме необхідно розви
вати) та зосередженні на спеціа
лізації (які країни й за що мають 
бути відповідальними). Однак і 
тут є проблеми. На Чиказькому 
саміті НАТО 2012 року було ого
лошено про 30 нових ініціатив у 
царині «розумної оборони», од
нак на зустрічі міністрів оборони 
у лютому 2013-го не вдалося узго
дити робочі документи щодо вті
лення їх у життя.

Безпекова система ЄС реалі
зується у спільній зовнішній та 
безпековій політиці, яка була за
початкована ще 1992 року під час 
укладення Маастрихтського до
говору, а пізніше за Лісабонсь-
кою угодою 2007-го були ство
рені наднаціональні органи Єв
росоюзу в цій сфері, зокрема за
проваджено посаду вищого пред
ставника із закордонної та спіль
ної безпекової політики. Фак
тично можна вести мову про 
складний шлях трансформації 
його безпекових інституцій, в 
основі яких лежить пошук євро
пейської ідентичності. Цей на
прям діяльності ЄС має у своїй 
філософській основі протистав
лення трансатлантичній моделі 
– аналітики часто підкреслюють, 
наприклад, що військові підроз
діли Європейського Союзу запро
ектовані для застосування неза
лежно від НАТО. 

Сьогодні спільна безпекова 
політика ЄС (CSDP) повинна ви
рішити передусім організаційні 
питання. Важливу роль у просу
ванні реформи у цій царині віді
грала Польща під час свого голо
вування в Раді ЄС у другій поло
вині 2011 року. Одним із досяг
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нень Варшави стало ширше до
лучення країн – сусідів ЄС до за
ходів CSDP, зокрема участь у вій
ськових місіях об’єднаної Європи 
за кордоном, допомога у військо
вих навчаннях і реформуванні 
безпекового сектору. Польські зу
силля були куди помітнішими 
порівняно із зусиллями інших єв
ропейських країн, участь яких 
була радше політичною. У дослі
дженні експертної групи Више
градської четвірки DAV4, здій
сненому словацьким Інститутом 
центральноєвропейської політи-
 ки (Central European Policy Insti -
tute), щодо них зазначається: «…
вони шукають символізму й іноді 
роблять менший акцент на ре
альному внеску в операції НАТО 
та ЄС». 

Резолюція Європарламенту 
від 22 листопада 2012 року напо
лягає на активній ролі ЄС у га
рантуванні власної безпеки: «Єв
ропейський Союз не може неви
значено делегувати свою безпеку 
іншим». Парламентарії стурбо
вані можливим «стратегічним за
непадом Європи» і «маргіналіза
цією» спільної зовнішньої та без
пекової політики. Застаріла без
пекова стратегія Євросоюзу 
2003-го, перегляд якої відбувся у 
2008-му. А цього року він має 
розробити стратегічну «Білу 
книгу».

БОйОВий ЗАГіН ЄС
Цікавим прикладом як складно
щів, так і перспектив реалізації 
спільної безпекової політики 
об’єднаної Європи є бойові так
тичні групи ЄС. Ці багатонаціо
нальні військові підрозділи двох 
типів, які налічують по 1,5 тис. чи 

2,5 тис. вояків, мають дві мети: 
слугувати моделлю для армій 
країн-членів і забезпечити участь 
у міжнародних антикризових мі
сіях за мандатом Євросоюзу ще 
до політичного рішення ООН не
залежно від НАТО. Є досить 
успішний приклад формування у 
2011 році Північної бойової 
групи, що налічує 2,2 тис. солда
тів. У ній беруть участь Данія, яка 
формально не залучена до спіль
ної безпекової та оборонної полі
тики ЄС, і Норвегія, що взагалі не 
є членом ЄС. Жодна з бойових 
груп Євросоюзу дотепер не була 
застосована. До того ж, хоча кон
цепція останніх передбачає, що 
до негайного застосування мають 
бути готові дві з них, які змінюва
тимуться щопівроку (тобто зага
лом їх має бути чотири), фак
тично сьогодні діють лише дві. 

Окрім проблем із бойовими 
групами є розбіжності між окре
мими європейськими країнами 
та США, ЄС і НАТО загалом, які 
перешкоджають ухваленню 
спільних рішень. За повідомлен
ням газети Independent, нещо
давно Велика Британія (підтри
мана Вашингтоном і Брюсселем) 
та Франція не досягли домовле
ності щодо постачання зброї си
рійським повстанцям, тоді як Ро
сія і далі підтримує військовими 
засобами режим Башара Асада.

Створюючи бойові групи та 
інші елементи оборонного і без
пекового сектору, ЄС намагається 
посилити свою військову потугу 
за допомогою стратегії pooling 
and sharing (об’єднання та спіль-
 не використання). Одним із най
амбітніших її прикладів може 
бути угода про співпрацю в обо

ронній сфері між Британією та 
Францією, що передбачає спільне 
використання авіаносців, транс-
портного літака А400М, випробу
вання ядерних боєголовок, ство
рення експедиційного корпусу 
тощо. Останній цікавий факт – 
скоординовані дії західних союз
ників під час французької інтер
венції в Малі. Низка європей
ських країн та США надавали різ
номанітну підтримку французь
ким військам, зокрема в авіа
транспортуванні, розвідці, 
медич  ному забезпеченні тощо. 

Згадані вище успішні проекти 
співпраці між країнами – чле
нами ЄС можуть насправді свід
чити про формування «мереже
вої» чи «кластерної» безпекової 
системи, а також про появу дер
жав – «центрів тяжіння», які 
необов’язково перебувають на од
наковому рівні розвитку, примі
ром, Франція, Велика Британія та 
Польща. Сполучені Штати також 
не відмовляться від своєї ролі га
ранта європейської безпеки, але 
схильні радше до виконання 
функції такого собі «генератора» 
та «мультиплікатора» регіональ
них потуг. Звичайно ж, європей
ська безпекова система також за
знаватиме дедалі серйознішого 
впливу все більшої потуги Китаю 
і, можливо, Росії. Щодо останньої 
досить суттєвими є політичні ри
зики нестабільності в регіоні 
Центрально-Східної Європи, які 
роблять ситуацію менш передба
чуваною (див. стор. 28).

В УМОВАХ ПОЗАБЛОКОВОСТі
Хоча формально представники і 
влади, і опозиції вітають європей
ські перетворення у безпековому 
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секторі, активна участь України в 
континентальній системі безпеки 
є досить проблематичною з трьох 
основних причин: цінності укра
їнської владної еліти за своєю 
суттю є радше російськими або 
пострадянськими, ніж європей
ськими; технократична безпорад
ність у безпековому секторі, брак 
стратегічного та оперативного 
менеджменту й аналізу; неосвіче
ність широкого загалу, байду
жість до безпекових проблем. 

Сьогодні Україна і далі спів-
працює як із ЄС, так і з НАТО, 
бере участь у місіях останнього в 
Косові, Афганістані, Середзем
ному морі, Іраку тощо. Однак, на 
думку експертів, взаємодія Києва 
з Альянсом стала обмеженою. За 
останні три саміти НАТО не від
булося жодного з Україною. Бри
танський політолог Джеймс 
Шерр нещодавно влучно зазна
чив, що сьогоднішні їхні відно
сини «стали технічними й фор
мальними, їм бракує духу, те
плоти й переконливості».

Поміж провладних експертів 
набула популярності теза про 
можливість позаблокової Укра
їни інтегруватися в безпекову 
систему ЄС, але аж ніяк не НАТО. 
Цей проект є імовірним, але сум
нівним щодо реального гаранту
вання національної безпеки 
України. Сумнівним не лише че
рез те, що Альянс сьогодні зали
шається головною дієвою безпе
ковою системою на континенті, а 
й передусім з огляду на фактичну 
інтегрованість країн – членів 
НАТО та ЄС і їхнє прагнення до 
взаємодоповнення. Згадана вище 
резолюція Європарламенту під
твердила необхідність «уник
нення» дублювання ініціатив Єв
росоюзу в стратегії pooling and 
sharing і «розумної оборони» 
Альянсу. Однак будь-яка глибока 
кооперація з останнім ризикує 
наразитися на критику і тиск 
Кремля, чого не хоче допустити 
режим Януковича.

Співпрацюючи з Євросою
зом, Україна насамперед зацікав
лена в участі у його бойових так
тичних групах. Наша держава 
вже брала участь у бойовому чер
гуванні групи HELBROC (Греція, 
Болгарія, Румунія, Кіпр) влітку 
2011 року – тоді від української 
сторони було залучено 10 штаб
них офіцерів, роту морських піхо
тинців із броньованою технікою і 
транспортний літак Іл-76. Фрегат 
«Гетьман Сагайдачний» із гелі

коптером та оглядовою коман
дою на борту долучиться до опе
рації ЄС із протидії піратству в 
районі східно-афри канського 
узбережжя «Атлан  та». 

Найбільшим проектом може 
стати участь України у бойовій 
групі Вишеградської четвірки (до 
3 тис. військовослужбовців), рі
шення про створення якої для 
проведення операцій із урегулю
вання криз і підтримання миру 
було ухвалено на лютневому са
міті у Варшаві. Він є доволі амбіт
ним, оскільки плануються його 
постійне функціонування, вті

лення нових військових стандар
тів та запровадження їх в арміях 
кра  їн-  учас    ниць. Однак офіційне 
рішення Києва щодо долучення 
до згаданої бойової групи ще не 
прийняте. 

УКРАїНСьКі ПеРСПеКТиВи 
У спільних програмах ЄС і НАТО 
Україна могла б використати тех
нологічні можливості, напри
клад, в авіакосмічній галузі. Од
нак завадити цьому може пози
ція Росії стосовно технологій, 
розроблених у Радянському Со
юзі. Тому питання полягає в 
тому, чи вдасться Україні розді
лити цю співпрацю водночас із 
РФ і Європою. Так само пробле
матичною бачиться участь нашої 
держави в системі протиракетної 
оборони Альянсу. 

Військові експерти визнають, 
що ЗСУ сьогодні технологічно 
значно відстають від сучасних ар
мій європейських країн, а за дея
кими напрямами і від Росії, вже 
вичерпавши потенціал кінця 
1980-х. Щодо технологічного 
розвитку оборонної промисло
вості, то Україна все ж у змозі в 
кооперації із західними підпри
ємствами створювати сучасні 
продукти. Сьогодні Україна втра
чає на користь РФ компетенції 
авіавиробника в секторі авіації, 
здебільшого через недолугий ме
неджмент державних підпри
ємств протягом усього періоду 
незалежності. Понад те, останні 
дані свідчать, що вона поділиться 
з Росією гудвілом щодо літака 
Ан-140, отже, втрачатиме й пере
вагу бути центром авіадослі
джень і розробок. Таким чином, 
пріоритетними для нашої дер
жави можуть бути розвиток влас
них озброєнь у кооперації з за
хідними компаніями, модерніза
ція оборонної промисловості че
рез трансфер західних техноло
гій. Розвивати цей напрям мож
ливо навіть в умовах позаблоко
вості – через економічну скруту 
Європа та США зацікавлені в 
партнерстві з третіми країнами. 

Інший важливий і цілком до
сяжний напрям співпраці – 
прий  няття Києвом західної допо
моги в реформуванні сектору без
пеки та оборони. Упродовж 
усього періоду незалежності 
українська влада отримувала різ
номанітну допомогу такого 
плану, завдяки чому було досяг
нуто взаємосумісності між окре
мими підрозділами ЗСУ та країн 
НАТО, здобуто позитивний до
свід реформуван  ня прикордонної 
служби, а також відбувалася 
участь українських офіцерів у на
вчаннях на Заході. Однак на 
цьому тлі було водночас ліквідо

РеФОРМА, іНіЦійОВАНА 
ВЛАДОю, 
СУПРОВОДжУВАТиМеТьСЯ 
ПеРеФОРМАТУВАННЯМ  
і ПОДеКУДи ЗНищеННЯМ 
ЧиННиХ ТеРиТОРіАЛьНиХ 
КОМАНДУВАНь

Порівняння оборонних витрат України та країн Вишеградської групи, 2011 рік

За офіційними статистичними даними

Оборонні витрати, % ВВП
З них інвестицій

1,95                           1,11                          1,00                           1,11                         0,98

16

                   

13                    13

                    7                    
9

ПОЛЬЩА  ЧЕХІЯ             УГОРЩИНА      СЛОВАЧЧИНА         УКРАЇНА
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вано низку підставових елементів 
реформи безпекового сегмента. 
Наприклад, парламент  ський 
контроль, практично не здійсню
ється демілітаризація сектору, 
корупція в сфері оборони зали
шається нагальною проблемою 
тощо. 

НА ОРБіТі іНШиХ ЦіННОСТей 
Західна допомога значною мі
рою розтринькана й витрачена 
на потреби чиновників. Як на
слідок – військова реформа регі
оналів сьогодні передбачає ско
рочення ЗСУ і відмову від участі 
в системі європейської безпеки. 
На думку опитаних Тижнем 
експертів оборонного сектору, 
реформа, ініційована владою, 
супроводжуватиметься перефор
матуванням та подекуди зни
щенням чинних територіальних 
командувань оперативно-
тактичного рівня, у той час як 
саме вони мали би стати цен
трами підготовки значного ре
зерву Збройних сил, необхідного 
для країни, що спирається на 
власні ресурси в гарантуванні те
риторіальної оборони.

Це підводить до питання цін
ностей у безпековому секторі, 

який, як може помилково здава
тися, за своєю суттю є технокра
тичним та функціональним, 
адже національна безпека по
трібна як Венесуелі чи Білорусі, 
так і Швейцарії. І тут можна 
стверджувати, що на рівні влад
ної еліти Україна не поділяє єв
ропейських цінностей, в основі 
яких лежить бачення, що націо
нальна безпека має мінімізувати 
загрози для людини, спільноти 
та держави. Фактично гіпертро
фованою в нас лишається роль 
держави, якій служить переду
сім численний поліцейський 
апарат, а не армія. І таким чином 
Україна дедалі більше віддаля
ється від Заходу. Європейську ві
зію в галузі оборони, на думку 
норвезьких аналітиків, най
краще характеризує концепція 
«безпекової спільноти», дер-
жави-члени якої переконані, що 
конфлікти не потрібно вирішу
вати силою, і мають колективне 
відчуття «ми», тобто спільну без
пекову ідентичність. 

Тож чи готова Україна до 
своєї незалежної безпекової ролі 
й чи трансформуються наше ба
чення і стратегія залежно від 
трендів європейського розвитку?   

Цивілізаційно вона ближча до 
«атлантичної» ідеології країн 
Центральної та Східної Європи, 
ніж до прокремлівських інтегра
ційних проектів у галузі безпеки 
та оборони. Отже, у довгостроко
вій перспективі наша держава 
має непогані шанси стати еле

ментом європейської системи 
безпеки. Однак поки що офі
ційна Стратегія національної 
безпеки пропонує розбудову но
вої архітектури європейської без
пеки в умовах тісної кооперації 
та взаємозалежності між ЄС, РФ 
та США, але, здається, нинішня 
українська влада більше схиля
тиметься до узгодження своєї 
політики в цьому сегменті саме з 
Москвою. 

ЦиВіЛіЗАЦійНО УКРАїНА 
БЛижЧА ДО «АТЛАНТиЧНОї» 
іДеОЛОГії СВОїХ ЗАХіДНиХ 
СУСіДіВ, АНіж ДО 
ПРОКРеМЛіВСьКиХ 
іНТеГРАЦійНиХ ПРОеКТіВ  
У ГАЛУЗі ОБОРОНи
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Франція

Зараз або ніколи
Для адекватної відповіді на сучасні міжнародні виклики об’єднана 
Європа потребує спільної безпекової та оборонної стратегії

В
ід повоєнних часів Фран
ція з перемінним успіхом 
просуває концепцію суто 
європейської системи без

пеки та оборони. Без американ
ської «парасольки», як незалеж
ний полюс впливу. Перша 
спроба – Європейська спільнота 
безпеки – хоч і почалася з фран
цузьких ініціатив у 1950-х роках, 
проте завершилася невдалим го
лосуванням саме у французь
кому парламенті. Друга – Захід
ноєвропейський Союз зі штаб-
квартирою в Парижі – хоч і здій
снила успішну місію на Балка
нах наприкінці 1990-х, та припи
нила своє існування два роки 
тому.

Нині відбувається нова 
спроба організувати суто євро
пейський простір безпеки, тепер 
уже на економічному підґрунті. 
Знову ж таки під проводом Па
рижа. Орієнтовно за кілька тиж
нів на ринках світу з’явиться вій
ськовий літак – Airbus А400М – 
спільний продукт Франції, Ні
меччини, Туреччини, Великої 
Британії та Іспанії. Розробники 
сподіваються на успіх нового 
транспорту, який, можливо, під
штовхнув би до появи нової сис
теми європейського співробітни
цтва на ринку зброї.

БРиТАНСьКі ЗАСТеРежеННЯ 
ТА ФРАНЦУЗьКА МРіЯ
На берегах Сени з обережності 
не поспішають із прогнозами. 
Але покладають великі надії на 
розбудову інтегрованого євро
пейського збройного виробни
цтва, пілотним проектом якого 
може стати згаданий Airbus 
А400М. «Спільна безпека – це 
знаряддя спільної дипломатії, – 
пояснив Тижню один із фахів
ців Міністерства оборони Фран
ції. – Європейської дипломатії не 
існує і досі. Не визначені єдині 
стратегії, зовнішні інтереси, які 
потребували б специфічних зна
рядь. Тому вважаємо, що еконо
міка була б кращою базою на
працювання суто європейського 

інтересу, ніж переважно полі
тичні проекти, що виникали ра
ніше. Скажімо, та сама 
французько-німецька бригада 
або тактичні бойові групи ЄС».

Аналітики країни, схоже, 
змирилися з тим, що очевидна 
більшість членів євроспільноти 
із різних причин не вважає для 
себе питання безпеки пріори
тетними. «Сумно казати, але в 
ЄС лише Франція та Британія 
мають повноцінні збройні 
сили, здатні відповісти на су
часні виклики, – каже політо
лог Жан Моріньйон. – Інші дер
жави від повоєнних часів зви
кли покладатися на НАТО. 
Вони делегували Північноат
лантичному альянсові повно
важення захищати їхні терито
рії від імовірної зовнішньої за
грози й фактично відмовилися 
інвестувати кошти у власну 
оборону. Стратегічної думки 
більшості європейських країн 
стосовно власної, регіональної 

та континентальної безпеки 
сформовано не було. Не розви
валася в них повноцінна роз
відка, армія, не напрацьовано 
військової культури. Так звані 
малі країни є збройно слаб
кими».

Чинник НАТО й різний істо
ричний досвід держав ЄС довгий 
час не давали Парижеві змоги 
знайти союзників для втілення 
ідеї суто європейської безпеки. 
Традиційно, попри членство в 
Альянсі, він намагався трима
тися на певній відстані від Ва
шингтона. «Американці багато 
зробили для європейців під час 
Другої світової та холодної 
воєн, – виклав свою позицію 
Тижню кадровий французький 
дипломат. – Проте для європей
ців настав час діяти автономно. 
Перспективним бачиться збіль
шення ролі Польщі, до якої вона 
цілком готова. Нині відбува
ються переговори про активіза
цію співробітництва в оборонній 

ЄВРОПЕЙСьКА ПОВІТРЯНА МРІЯ.  
Реалізація колективного проекту серійного випуску 
військово-транспортного літака Airbus A400M  
може підштовхнути країни ЄС до створення спільної 
системи співробітництва на ринку зброї.  
І це півкроку до формування спільної безпекової 
стратегії
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СУТО ЄВРОПейСьКА БеЗПеКА 
СФОРМУЄТьСЯ ТОДі, КОЛи В 
ЄС СТАНУТь ДО Дії МОДеРНі 
КОНКУРеНТОСПРОМОжНі 
ЗАМКНеНі ЦиКЛи 
ВиРОБНиЦТВА 
НАДСУЧАСНОї ЗБРОї

галузі в межах Веймарського 
трикутника. Себто між Фран
цією, Німеччиною та Польщею. 
Щоправда, німці не дуже хочуть 
надсилати своїх солдатів за межі 
Європи. Але у спільному вироб
ництві новітньої зброї та в кос
мічних проектах участь беруть 
охоче».

Тривалий час Париж вважав, 
що базою нової європейської без
пеки міг би стати модерний, зі
ставний за потужністю зброй
ний потенціал двох держав оба
біч Ла-Маншу. В реалізації цієї 
стратегії французька диплома
тія навіть досягла конкретних 
зрушень: під час двостороннього 
саміту в Сен-Мало 1998 року 
було затверджено засади спіль
ної європейської політики без
пеки та оборони, 2004-го бри
танські й французькі фахівці за
пропонували ЄС концепцію зо
внішньої безпекової політики, а 
2010-го в Лондоні були підпи
сані дві угоди про французько-
британське військове співробіт
ництво.

Але, але... «Лондон завжди 
спершу дивиться на Вашинг
тон, – вважає Жан Моріньйон. 
– Століттями між нами точи
лася жорстка політична бо
ротьба за вплив. Спочатку в Єв
ропі, потім  у африканських ко
лоніях. Звичка до протистояння 
нікуди не зникла. Досвід щойно 

розпочатих військових контактів 
під загрозою, бо соціологічні 
опитування показують бажання 
чималої кількості громадян Спо
лученого Королівства узагалі ви
йти з Європейського Союзу». 
Офіційному Парижу вкотре до
велося відкласти політичні мрії 
на потім. Натомість пробні інду
стріальні оборонні проекти з 
кількома європейськими парт
нерами помалу втілюються.

НАЦіОНАЛьНе – 
РеГіОНАЛьНе
Фахівці аналітичної служби Мі
ністерства оборони Франції на
голошують: національна сис
тема стримувань, розроблена за 
часів холодної війни, може стати 

перспективною концептуальною 
базою розвитку спільної євро
пейської безпеки. «На чому базу
валася французька модель? – 
уточнюють фахівці відомства. – 
На усвідомленні того, що бути 
надмірно прив’язаними до Шта
тів небезпечно. Скажімо, якщо 
завтра війна, то треба мати все 
своє: і збройне виробництво, і 
військові ремонтні служби. За
лежати у випуску стратегічних 
запчастин від заокеанського по
стачальника неприпустимо. 
Така позиція відповідала ситуа
ції 1960–1970-х. Нині захищати 
національні інтереси випадає 
вже не тільки на власній терито
рії, а часом по всьому світу. Гло
бальні виклики мають принци
пово іншу природу. Тому важ
ливо об’єднати збройні європей
ські ресурси в спільну вироб
ничу мережу і разом із потуж
ним колективним продуктом пе
ремагати на світових ринках».

Окрім військового тран
спортного Airbus А400М, що 
кілька разів мало не був знятий 
із конвеєра, але, схоже, перебу
ває на останній стадії скла
дання й невдовзі потрапить до 
замовників, Європейський 
Союз матиме ще одну новинку 

колективного виробництва – 
власний навігатор. Називати
меться він Galileo. «Це буде важ
ливий елемент автономії для 
збройної європейської про
грами, – пояснює Жан Морінь
йон. – Уже запущено необхідні 
супутники. Остаточно система 
стане до дії через п’ять-шість 
років. Нині весь світ (ідеться 
про країни Заходу, бо Росія 
2007 року почала запуск влас
ної навігаційної системи ГЛО
НАСС. – Ред.) користується 
тільки американськими навіга
торами, інших немає. Але здо
рова система безпеки завжди 
передбачає альтернативу».

Загалом, за оцінками експер
тів континенту, суто європейська 
співпраця непогано налагоджу
ється в космічній галузі. Трохи 
важче – в царині військової авіа
ції. Французи, скажімо, пропо
нують на ринку свій багатопро
фільник Rafale, німці, британці, 
італійці та іспанці разом виро
бляють винищувач Eurofighter, 
шведи – свій Gripen. Як наслідок 
– під час великих авіаційних са
лонів переважно перемагають 
пропозиції американців або ро
сіян. Бо злагодженої європей
ської політики просування влас
ного продукту немає.

«Якби Євросоюз виробив на
решті спільну стратегію безпеки, 
можна було б діставати більш 
значущі замовлення на ринках 
Індії, Аргентини, Бразилії, Ки
таю, – вважає Клод Дюбе, вій
ськовий конструктор на пенсії. – 
Я провів багато переговорів, 
коли працював на підприємстві 
Dassault. Часто зарубіжні вій
ськові інженери казали, що від
дали б перевагу французькій 
продукції. Але американці тут-
таки грали на дипломатії, еле
ментах геополітики... Все це су
вора конкуренція, яка нікуди не 
зникла».

В експертних колах Франції 
кажуть, що суто європейська 
безпека сформується тоді, коли в  
Євросоюзі стануть до дії модерні 
конкурентоспроможні замкнені 
цикли виробництва надсучасної 
зброї. Нині в активній фазі пере
бувають відповідні переговори. 
Потреба в реалізації колектив
ного продукту мусить підштов
хнути до формування спільної 
європейської дипломатії. У Мі
ністерстві оборони цей рік нази
вають вирішальним. Зараз або 
ніколи. 
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Куди подівся  
американський лідер?
Поширення ізоляціоністських настроїв та політики  
невтручання у США може сильно підірвати авторитет Заходу

Автор:  
Майкл Бініон,  

Велика Британія

С
віт був у захваті, коли Ба
рак Обама прийшов на 
зміну Джорджеві Бушу. 
Нарешті президент із зов-

сім іншим уявленням про керу
вання Америкою, людина, що 
дослухатиметься, радитиметься 
із союзниками, виведе війська з 
Іраку й покладе край бушівській 
агресивній практиці односто
ронньої інтервенції. Популяр
ність господаря Білого дому на 
планеті стрімко зростала. Його 
вітали на вулицях Європи. Лі
дери країн шикувалися в черги, 
щоб сфотографуватися з ним. 
Лишень за кілька місяців прези
дентства Обама отримав Нобе
лівську премію миру.

Однак за чотири роки ейфо
рія кудись зникла. Натомість у 
столицях Старого світу стриво
жилися: де ж Обама? Де амери
канське лідерство? Європейці 
вже не поспішають до Вашинг
тона позувати перед фотоапара
тами. На Близькому Сході араби 
скаржаться, що з даних ним по
чаткових обіцянок стосовно 
миру й справедливості нічого не 
вийшло. В Африці його вже не 
вихваляють як свого. За межами 
США президент став майже не
помітним. Невже Америка від
вернулася від світу? Хіба за 
суттю своєю Обама й справді ізо
ляціоніст?

Наразі головне його досяг
нення – відмова від політичних 
практик, що зумовили непопу
лярність попередника. Ниніш
ній президент вивів усі амери
канські війська з Іраку. Крім 
того, пообіцяв, що США більше 
не братимуть участі в боротьбі з 
талібами в Афганістані. Їхні вій
ська залишають країну після 

більш ніж 12-річної присутності, 
що сигналізує про загальний від
ступ збройних сил НАТО. До на
ступного року там майже нікого 
не залишиться. Тож фактично 
скінчилися дві недешеві війни 
епохи Буша, солдати поверта
ються додому.

Іракська кампанія перетво
рилася на криваву й катастро
фічну окупацію, висмоктавши з 
Америки кров, гроші й позба
вивши її кредиту довіри. Афган
ська – майже всім в Альянсі 
(включно з багатьма воєначаль
никами) видається нині такою, 
в якій перемогти неможливо. 
Сьогодні, на думку європейської 
та американської громадськості, 
цілі, стратегія і навіть першочер
гові аргументи були хибними в 
обох війнах. Відповідними вия
вились і політичні наслідки. Від
тепер Захід не надто горить ба
жанням організовувати нові 
інтервенції в мусульманському 
світі. Однак є острах, що невтру
чання лише призведе до його не
популярності й утрати впливу.

Невже це означає, що в май
бутньому збройні сили не засто
совуватимуть? У чому ж тоді 
американське лідерство, коли не 
в упевненій грі армійських 
м’язів? Обама мав три випробо
вування: Лівією, Сирією та Пів
нічною Кореєю. Щоразу союз
ники Америки були стривожені: 
здавалося, він просто уникає ви
кликів.

Лівія задала тон. Британія і 
Франція, не зволікаючи, закли
кали до силових методів, аби зу
пинити Каддафі, що винищував 
повсталих жителів Бенгазі. Але 
Обама засумнівавсь, і це стало 
знаком, що будь-які військові 
операції мають узяти на себе 
Лондон і Париж. Зрештою, Ва
шингтон таки забезпечив тран
спорт і літаки-розвідники, а 

НАТО взяло під контроль кампа
нію підтримки ворогів Каддафі. 
Однак виникло безліч запитань 
щодо браку лідерства Обами.

Із Сирією все набагато про
стіше. Західні воєначальники ка
жуть, що інтервенція туди обер
нулася б політичною катастро
фою і що матеріально вона не
можлива. Але повстанці благали 
забезпечити їх зброєю, і тодіш
ній держсекретар Гілларі Клін
тон закликала Обаму їм допо
могти. Він відмовився. На словах 
підтримав антиасадівські вій
ська та й по всьому. По суті, пу
блічно у США він майже не ви
словлювався на тему Сирії. А 
його Адміністрація чітко дала 
знати: якщо британці та фран
цузи вимагають суттєвішої допо
моги для опозиції, то нехай самі 
про це й дбають.

Не менш обережно Обама 
поставився до миротворчого 
процесу на Близькому Сході. 
Ставши президентом, він закли
кав до нових відносин США з му
сульманським світом. Однак по
тому зазнали краху всі його на
магання переконати Ізраїль від
мовитися від нових поселень і 
розпочати переговори з палес
тинцями. Обама не надто поро
зумівся з прем’єр-міністром цієї 
держави Біньяміном Нетаньягу. 
Але знає, що відкритий конфлікт 
з ізраїльтянами мав би катастро
фічні наслідки всередині США, 
де діє потужне проізраїльське 
лобі. Отож він просто відклав це 
питання. Візит до Ізраїлю госпо
дар Білого дому зараз організу
вав, однак це лише жест ввічли
вості. На порядку денному – 
жодних політичних ініціатив.

Міркування Обами суто прак -
тичні. Америка вже не перебуває 
в енергетичній залежності від 
Близького Сходу. Поклади слан
цевого газу незабаром зроблять 
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САМОУСУНеННЯ  
АМеРиКи З БАГАТьОХ 
РеГіОНіВ НеБеЗПеЧНе ТиМ, 
щО ДеЯКі КРАїНи Вже 
ГОТОВі СКОРиСТАТиСь  
іЗ ЦьОГО ШАНСУ,  
ОСОБЛиВО іРАН ТА РОСіЯ

її енергетично самодостатньою. 
Близькосхідна нафта вже не має 
такого значення. Тим часом 
Обамі добре відомо, якою ката
строфою обернулося для всіх 
його попередників втручання в 
ізраїльсько-палестинський кон
флікт. Клінтон змарнував час і 
втратив довіру, домагаючись 

мирної угоди. Джордж Буш-
молодший майже не добився 
прогресу, коли зрештою під
штовхнув країни до взаємопоро
зуміння. Обидва ці президенти 
витратили політичний капітал, 
не досягнувши мети.

Обама має чим зайнятись. 
Його президентство оцінювати
муть за внутрішнім та економіч
ним критерієм. Саме тому він зо
середжується на відновленні на
ціональної економіки, відкритті 
нових ринків у Азії. Відомі йому 
й настрої у США. На думку біль
шості тамтешніх жителів, євро
пейці – багаті й байдужі жертви 
власних «соціалістичних» ідей. 
Американці обурені неодноразо
вим урізанням оборонних бю
джетів у Європі, внаслідок чого 
Вашингтон нині оплачує 75% ви
трат НАТО. Водночас Альянс 
уже не слугує зовнішньополітич
ним інтересам США, бо європей

ські партнери не можуть до
мовитися про його цілі.

Тож Обама не має осо
бливого стимулу прояв
ляти себе як активний пів
нічноатлантичний лідер. 
Важливий момент: но
вий міністр оборони Оба- 
ми Чак Гейґел – респу
бліканець, кот рий ви
ступав проти попере
дніх збройних інтер
венцій США. Він, 
імовірно, опротестує 
будь-які заклики до 
нових висадок вій-
ськ своєї держави за 
океаном. Америка 
не пропонуватиме 
солдатів на під
могу французам у 

Малі й не допомагатиме Ємену 
чи будь-якій іншій країні, де 
нині орудує «Аль-Каїда». Нато
мість Пентагон більше поклада
тиметься на безпілотники у від
стеженні та знищенні підозрю
ваних терористів.

Однак політику Обами пере
віряє нині на міцність своїми 
провокаціями КНДР із її войов
ничою риторикою: новий там
тешній комуністичний диктатор 
Кім Чен Ин розірвав мирний до
говір із Південною Кореєю і по
грожував «безжально» її атаку
вати. Минулого місяця Пхеньян 
провів третє ядерне випробову
вання; крім того, він здійснює 
дослідження технологій баліс
тичних ракет. Північан розлю
тили нещодавні санкції ООН, їх
ній лідер розцінив останні як 
агресію проти своєї країни.

Вашингтон не міг ігнору
вати такі погрози, хоч і звик уже 
до непередбачуваних регуляр
них сплесків ворожої істерії на 
півночі півострова. Гейґел ого
лосив про розташування ще 14 
ра  кет-перехоплювачів на Алясці 
та відправлення радіолокацій
них пристроїв до Японії. Обама 
не може собі дозволити, аби 
хтось думав, ніби він не готовий 

стати на бік Південної Кореї чи 
не підтримує решти Азії. Та 
поки що його сприяння дуже 
обмежене.

Світ стежитиме за США: чи 
вдаватимуться вони до політики 
«моя хата скраю» в Азії, Європі 
й на Близькому Сході. За сло
вами багатьох союзників Аме
рики, небезпека в тому, що де
які країни вже готові скориста
тися із ситуації, особливо Іран 
та Росія. Путін, засуджуючи Ва
шингтон, готовий повернутися 
до риторики холодної війни. 
Невже Америка ніяк не відреа
гує, якщо він спробує посилити 
російський вплив у Сирії, Схід
ній Європі та колишніх радян
ських республіках? 

Американці 
обурені 

неодноразовим 
урізанням 
оборонних 

бюджетів у Європі, 
внаслідок чого

Вашингтон 
оплачує нині

75% 
витрат НАТо
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Владімір Путін і Свята земля
Потепління російсько-ізраїльських відносин не заважає  
Кремлю підтримувати Сирію та Іран

Н
ещодавно Владімір Путін 
запросив чиновників до 
нового розкішного Єв  - 
рейського музею в Моск-

 ві на обговорення міжетнічних 
відносин. Після кошерного сні
данку й короткої екскурсії з 
рабинами-хасидами він похва
лився, що навіть Ізраїль не має 
нічого схожого в таких масшта
бах. Путін, перший російський 
лідер, який відвідав єврейську 
державу (вже двічі), навряд чи 
міг би ще більше висловити своє 
захоплення нею.

Утім, РФ і далі голосує в ООН 
заодно з палестинцями, запро
шує ХАМАС до Москви, допома
гає Ірану з ядерною програмою і 
продає Сирії ракети, які потім 
опиняються в руках ліванської 
«Хезболли». Правду кажучи, 
відносини Росії з Ізраїлем від са
мого його заснування в 1948 році 
не відрізнялись особливою теп-
лотою і взаєморозумінням. Ста
лін підтримав і озброїв Ізраїль, 
сподіваючись використати його 
як союзника проти Британії та 
Америки, але це не завадило 
йому знищити в СРСР єврей
ських лідерів антифашистського 
руху, а також перетворити анти
семітизм на державну політику 
(див. Тиждеть № 14/2012).

Після Шестиденної війни 
1967 року Країна Рад розірвала 
дипломатичні відносини з Із
раїлем, а затим під час проти
стояння не тільки озброювала 
та навчала сили арабів, а й та
ємно посилала до них повітряні 
ескадрильї. 

Коли 1991-го Міхаіл Ґорба
чов поновив дипломатичні зв’я з-
 ки з Ізраїлем, Радянський Со юз 
стояв був на межі розпаду. Од
наче, як каже Татьяна Кара
сьова, фахівець із російсько-
ізраїльських відносин, коли 
10 років потому, за президента 
Пу   тіна, Росія знову стала агре
сивною, повернення на Близь
кий Схід виявилося лише пи
танням часу. Причини були 
прагматичного й фінансового 
характеру. Схвалення Ізраїлем 
російської війни в Чечні 1999-го 
зробило його природним союз
ником Кремля. Але попит на 
зброю РФ у колишніх арабських 
клієнтів створив ринок, відмо
витися від якого було годі.

Офіційно Москва й надалі 
підтримує палестинців. Одначе 
на особистому рівні Путін, зда
ється, захоплюється безжаль
ністю Ізраїлю до своїх ворогів. 
І насамперед непоступливістю 
в переговорах із найбільшим 

своїм другом, Америкою, яка 
проявилася в нещодавньому 
напруженні між президентом 
Бараком Обамою і прем’єр-
міністром Біньяміном Нета
ньягу. 

Почуття Путіна до Ізраїлю 
підігрівалися ще і його при
страсною цікавістю до Святої 
землі. Країна зробила йому по
слугу, погодившись 2008 року 
повернути Росії будівлю в Єру
салимі, відому під назвою 
«Сергиевское подворье», час
тину житлового комплексу, що 
належав колись Московському 
патріархатові. 1964-го його про
дали за кілька тонн помаран
чів. Після війни 2008-го Ізра
їль, крім того, припинив поста
чання військової техніки до 
Гру  зії. Своєю чергою, Кремль 
пообіцяв не продавати безпосе
редньо Ірану зенітні ракетні 
системи S-300.

Колишній посол Ізраїлю в 
Москві Цві Маґен каже, що 
після повернення Путіна торік 
у президентське крісло двосто
ронні відносини між країнами 
розвиваються краще, ніж будь-
коли доти. 

Сьогодні дехто в РФ вважає, 
що її відносини з Ізраїлем не по
винні ставити під загрозу під
тримку Кремлем антиамерикан
ської коаліції, куди входять Іран 
та Сирія. Громадянську війну в 
останній інколи трактують як 
непряме протистояння НАТО й 
Саудівської Аравії, з одного боку, 
й Росії та Ірану – з другого. По
при деякі спроби московських 
дипломатів увійти в контакт із 
сирійською опозицією, пріорите
том для Кремля залишається за
хист режиму Башара Асада, і не 
останньою чергою через його 
внутрішню антиамериканську 
політику.

Своєю чергою, високопоса
довці з Біло ка м’я  ної запевня
ють, що збереження влади за 
Асадом краще для Ізраїлю. 
Мовляв, його падіння май  же 
стовідсотково закінчиться при
ходом до влади в Сирії іслам
ських фундаменталістів. 
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Н
а 500-рублевій російській купюрі – дуже 
гарна й погордлива картинка, яка виказує 
підвищений інтерес держави до духовного 
аспекту життя та історії Росії. Там зображе

ний Соловецький монастир, краєвид із боку Білого 
моря, що дає змогу охопити поглядом  усю пам’ятку 
російської духовної та архітектурної думки. Одна 
біда – на куполах соловецьких храмів немає хрес
тів. Вони були знесені в 1920 році, коли за наказом 
більшовицького намісника в Архангельську Кє
дрова монастир був закритий, монахи заслані або 
розстріляні, а сама святиня стала місцем виправ
них робіт. Хрести повернули в 1990-му. А для біль
шості радянських людей «Соловки» означає аж 
ніяк не монастир і навіть не назву островів, а пер
ший у країні табір – спочатку для злочинців, а не
забаром і для всієї решти.
Вступаючи в нову епоху, Росія зробила одним зі 
своїх символів зображення концтабору, що перемо
лов тисячі й тисячі життів. Росіяни щодня мнуть у 
руках папірці із зображенням зони, ніби вбираючи в 
пальці, у шкіру Історію, щоб не забути, не дати їй ві
дійти.
Досить битися в наглухо замкнені двері. Досить 
вдавати, що ось іще трохи, ще кілька заходів у 
межах оголошеної в країні десталінізації, ще деся
ток пікетів і листів за винесення останків Лєніна з 
Мавзолею – й історія стане Історією. Росія – кра
їна фантастично знеціне
ного життя, і значення 
Сталіна в її житті полягає 
передусім у тому, що саме 
він довів це краще за всіх, 
назавжди і безповоротно. 
Він став лакмусовим па
пірцем головної характер
ної ознаки російської лю
дини – рабства. Як відомо, раб мріє не про 
свободу – він мріє про власних рабів. Колиш
ній рябий семінарист, який із юних років плекав у 
собі ненависть до оточення й маніакальну жагу 
влади, мав той самий рабський мозок, який мріє 
видряпатися по черепах і трупах, щоб із висоти 
смертельної піраміди насолоджуватися виглядом 
таких самих рабів, як він, але які не зуміли ви
лізти так само високо.
Диктатор не може бути вільний – будь-яка манія по
неволює. Усі так звані народні повстання – від Спар
така до Пугачова – не мали на меті свободу. Вони 
спалахували лише тому, що одні люди хотіли вбити 
осиковий кілок в інших і потанцювати на їхніх 
останках. На цьому зіграв Лєнін со товаріщі, а 
справу Лєніна ще жорсткіше й успішніше продо
вжив Сталін. Він зробив рабську психологію росій
ської людини головною опорою своєї влади. А най
більше вражає те, що через 60 років від дня смерті 
Сталіна росіяни не просто пожинають плоди майже 
30-річного його правління, а охоче продовжують 
розпочату ним справу.
Хіба чимось, окрім підсвідомого прагнення увіч-
нити це ім’я, можна пояснити пристрасть усіх феде
ральних каналів день у день мусолити його, вивер
тати і так і сяк, дискутувати навколо місця цього 

імені в історії Росії? Доки триватимуть суперечки: 
чого було в Сталіні більше – хорошого чи поганого, 
країна упиватиметься власним мазохізмом. Тому 
що нема ніякого «але» – Сталін занапастив міль
йони життів, але при ньому розігралась індустріалі
зація… Він усіяв країну концтаборами, але при 
ньому творив Ейзєнштейн… Ініціював 40 млн доно
сів, але виграв війну… Немає і не може бути жодних 
«але». Сталін занапастив мільйони життів – крапка. 
Сталін усіяв країну концтаборами – крапка. Сталін 
ініціював 40 млн доносів – крапка. Це прокляте 
«але» – та сама голка, на кінчику якої смерть Кощія. 
Доки її не знайдеш і не знищиш, сталіни раз по раз 
воскресатимуть. 
Якби це коротеньке слово із трьох букв – «але» – ви
літало з вуст лише сталіністів або тих, що несповна 
розуму, лишались би бодай якісь крихти надії. Од
нак, коли недурні, грамотні люди, схильні до розу
мової діяльності, незадоволені тим, що Сталіна, 
мовляв, показують однобічно, «зациклюючись» на 
його людоїдському промислі, розумієш: справа без
надійна. «Так, він душогуб, – каже днями одна моя 
подруга, – але має ж бути об’єктивність – не тільки 
ж людей гробив, а й країну піднімав». А милий 
хлопчина, син моїх друзів, нещодавно пояснював: 
«Зараз нові дослідження з’явилися, згідно з якими 
Сталін розстріляв і згноїв у таборах не 10 млн, а 
лише 2 млн осіб». І ця псевдосправедливість куди 

страшніша, ніж тисяча мі
тингів із портретами Ста
ліна. Тому що розумієш: Ро
сія – країна, в якій немає 
людей, а є електорат. У ди
тинстві всіх міряли жовтне
вими зірочками, піонер
ськими ланками, у моло
дості – комсомольськими 

осередками, пізніше – загонами, гуртками, ку
щами, дружинами, бригадами, корпусами, ко

лективами, головами… Державою, нарешті. Але 
одиниця виміру «людина» ніколи не була властива 
російським теренам. 
Що далі росіяни живуть, то міцніше сидить у їхніх 
головах Сталін. Кремлівська влада дедалі менше 
відчуває дискомфорт від своїх ганебних кроків, 
ухвалюючи нелюдські закони на кшталт «закону 
Діми Яковлєва» (здрастуйте, Іосіфе Віссаріоновічу, 
ми тут, адже це ви вчили нас не звертати уваги на 
сльозинку дитини в процесі побудови великої дер
жави) або затіваючи нові-старі закони, як-от май
бутній закон про прописку. До речі, його ще не 
ухвалили, а «відповідальні товариші» вже дістали 
зав дання ходити квартирами, перевіряючи відпо
відність прописки реальному місцю проживання. А 
російська опозиція із запалом, якому позаздрили б 
енкаведисти розливу 1937 року, влаштовує полю
вання на відьом у власному таборі. 
У чудового російського письменника Боріса Васі
льєва, який помер цього місяця, є роман «Глухо
мань». Він закінчується словами: «Це не ми живемо 
в глухомані. Це глухомань живе в нас».
Сталін ніколи не помирав. Просто на певний час 
причаївся.  

СТАЛіН ЗРОБиВ РАБСьКУ 
ПСиХОЛОГію РОСійСьКОї 

ЛюДиНи ГОЛОВНОю 
ОПОРОю СВОЄї ВЛАДи

Автор:  
Катерина 
Барабаш, 

Росія

Головний раб Радянського Союзу
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Д
уже доречно кардинали 
римо-католицької церкви, 
перед якими стояв над
звичайно складний вибір, 

узяли та й обрали на диво непро
стого Папу. Кардинал Хорхе Ма
ріо Берґольйо, який став понти
фіком 13 березня, пішов непро
торованим шляхом не лише у 
виборі папського імені – Фран
циск. Він на ватиканському пре
столі перший єзуїт і перший не
європеєць від VIII століття (коли 
його посів уродженець Сирії 
Григорій ІІІ). А ще це перший 
Папа з Латинської Америки, 

регіону, де мешкає 40% усіх  
1,2 млрд католиків світу.

Спочатку скидалося на те, що 
конклав (збори 115 кардиналів, 
які обирають понтифіка) стане 
вирішальним поєдинком між 
«ва  тиканською» фракцією та 
партією переважно й англо-, й 
німецькомовних кардиналів, які 
вимагають ретельної реформи 
центральної адміністрації церк-
 ви – Курії. Оглядачі прогнозу
вали, що кардиналам, яких зре
чення Бенедикта XVI захопило 
зненацька, важко буде дійти 
згоди щодо нового лідера, здат

ного набрати необхідну біль
шість у дві третини голосів.

Але члени конклаву, власне, 
вирішили цю проблему, обрав-
 ши компромісного кандидата, 
якого вже знали. Білий дим із 
комина Сикстинської капели 
став знаком успіху кардинала, 
який на виборах 2005 року на
брав другу після Бенедикта кіль
кість голосів.

У свої 76 років Франциск уже 
достатньо літній, щоб його вва
жали ще одним перехідним ліде
ром, але й достатньо бадьорий, 
аби надовго залишити слід у 

Білий дим  
та хмари над Ватиканом
Понтифік  
з Аргентини: 
новаторство  
і консерватизм
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ФРАНЦиСК і ТА УКРАїНСьКі ПеРСПеКТиВи
Новий Папа знайомий з українськими проблемами не з 
чужих вуст. Уся біографія Хорхе Маріо Берґольйо так чи 
так тісно переплетена з УГКЦ. Іще навчаючись у салезі-
янській школі в Римі, він був вихованцем греко-
католицького священика Степана Чміля, одного із трьох 
таємно висвячених Патріархом Йосифом Сліпим вла-
дик, які мали в разі необхідності (знищення більшови-
ками підпільного єпископату в Україні) проникнути на 
територію СРСР і висвятити нових єпископів. Як розповів 
Патріарх Української греко-католицької церкви Святос-
лав, Хорхе Маріо Берґольйо прислуговував о. Степанові 
Чмілю під час літургій, а тому добре знає візантійсько-
український обряд. Це підтверджує і кардинал Любо-
мир Гузар, який не раз зустрічався з майбутнім понтифі-
ком. Він стверджує, що Франциск сентиментально ста-
виться до наших співвітчизників. Якось під час зустрічі 
привітав Блаженнішого типово українським «Слава Іс-
усу Христу!». Крім того, в часи свого архієпископства у 
Буенос-Айресі нинішній Папа був ординарієм для вірян 
східних обрядів, які не мають в Аргентині своїх єпархій, 
зокрема і для тамтешньої української греко-католицької 
громади. Саме там під безпосереднім проводом карди-
нала Берґольйо розпочав своє єпископське служіння 
глава УГКЦ Святослав Шевчук. Нині в середовищі церкви 
поширюються сподівання на те, що новий понтифік на-
дасть їй статус патріархату.

щОБ ДОНОСиТи іДеї 
ЦеРКВи, МОже 
ЗНАДОБиТиСЯ щОСь 
БіЛьШе, Ніж МиЛА 
СКРОМНіСТь і СВЯТіСТь 
НОВОГО ПАПи ФРАНЦиСКА

© 2013 the 
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limited. all 
rights reserved

найбільшій християнській церк-
 ві світу. Його перші слова, про
мовлені з балкона базиліки Св. 
Петра, не могли не запасти в 
душу.

«Браття і сестри! – почав він 
(ніби готуючись офіційно звер
нутися до присутніх). – Доброго 
вам вечора!» Сказав радісному 
стотисячному натовпові, що обо-
в’язком його бра тів-кардиналів 
було дати Риму єпископа, але 
схоже, що «вони знайшли його 
мало не на краю світу». Такої са
моіронії його попередник ніколи 
не допустив би.

І справді, Аргентина далеко 
від Рима. Хорхе Маріо Берґо льйо 
народився 1936 року в Буенос-
Айресі в сім’ї, що належала до се
реднього класу. Він був одним із 
п’яти дітей італійського іммі-
гран та-залізнични  ка. Юний 
Берґольйо спочатку хотів стати 
хіміком, тоді викладачем, але у 
32 був висвячений на свя ще-
ника-єзуїта і лише за чотири 
роки піднявся на найвищий ща
бель цього ордену в Аргентині.

Як і Бенедикт, новий Папа 
вважає євангелізацію пріоритет
ною справою: про це свідчить 
обране ним ім’я, яке наводить на 
згадку і про натхненного Св. 
Франциска Ассізького, і про Св. 
Франциска Ксаверія – першого 
єзуїта-місіо  нера. «Ідіть, – нака
зав він торік аргентинським свя
щеникам, – і свідчіть іншим… 
Станьте Словом во плоті і в дусі». 
Якщо в минулому проповідники 
вирушали в далекі краї, то сьо
годні перед церквою стоїть інша 
проблема – повернути у своє 
лоно тих, хто втратив віру на ба
гатому Заході.

Як відлуння суперечок на
вколо Папи Бенедикта і його мо
лодості в нацистській Німеччині, 
новий понтифік теж має свої ра
хунки з історією. Він боровся за 
відновлення становища арген
тинської церкви, яка скомпроме
тувала себе неспроможністю 
про  тистояти військовій хунті 
1976–1983 років. Критики заяв
ляють, що він недостатньо робив 
для підтримки служителів 
церкви або жертв, родичі яких 
часто прямо зверталися до нього 
й ділилися розповідями про тор
тури, викрадення та вбивства.

Францискові й самому заки
дали співучасть у тогочасних по
рушеннях закону. Дехто з його 
обвинувачів має (чи мав) сан. В 
позові у кримінальній справі, по

рушеній 2005 року за заявою од
ного правозахисника, проти ни
нішнього Папи навіть висунуто 
звинувачення в причетності до 
викрадення двох священиків. 
Але у своїй біографії 2010-го тоді 
ще кардинал Берґольйо де
тально розповів про всі кроки, 
які зробив для їхнього поря
тунку. За його словами, він часто 
переховував утікачів від хунти на 
території церкви.

Колективне вибачення ієрар
хів аргентинської церкви в жов
тні 2012 року за неспроможність 
захистити своїх вірних у ті часи 
декому здалося надто двознач
ним: церква звинувачувала в на
сильстві як хунту, так і її ворогів. 
Хоча Франциск і заперечував ви
сунуті проти нього звинува
чення, але двічі скористався сво-
 їм правом не з’являтися в суд, 
що передбачене аргентинським 
законодавством. Ці суперечності 
накладають відбиток на початок 
його понтифікату. І можливо, це 
залишиться надовго.

ПОКАЯННе СЛУжіННЯ
Контроверсійна, але позитивна 
ознака перебування кардинала 
Берґольйо на чолі церкви Арген
тини – це його увага до потреб 
бідних. Він сам має заслужену 
репутацію простої і скромної лю
дини. Вже архієпископом Буе-
нос-Айреса їздив на роботу авто
бусом і замість відповідного його 
становищу палацу мешкав у 
квартирі, де сам собі готував їжу. 
Коли 2001 року Папа Іван Павло 
ІІ зробив його кардиналом, Бер
ґольйо просив своїх прибічників 
не їхати до Рима на його інавгу
рацію, а натомість віддати гроші 
на допомогу бідним в Аргентині. 
2009 року він докоряв урядові 
тодішнього президента Нестора 
Кіршнера за неспроможність зу
пинити поширення бідності, за
явивши, що «людські права по
рушуються не лише через теро
ризм, репресії або вбивства, а й 
через несправедливі економічні 
структури».

Але лібералом Франциска не 
назвеш ніяк. Він не бажає мати 
жодних справ із теологією звіль
нення – популярним рухом у Ла
тинській Америці та світі, який 
поєднує роботу церкви з ради
кальними соціальними змінами, 
попри те що її підтримує багато 
єзуїтів. Але не Франциск: він при
тримується засад, близьких до 
консервативного руху Comu nione 

e Liberazione («Причастя і Визво
лення»). Він непохитний захис
ник позиції церкви стосовно 
абортів, евтаназії та усиновлення 
дітей гомосексуальними парами. 
Виступив із різкою критикою 
президента Аргентини Крістіни 
Фернандес, назвавши підтримку 
гомосексуальних шлюбів «спро
бою зруйнувати Божий задум». 
Хоча є і ознаки гнучкості в під
ході до контрацепції – питання, 
яке постійно служить яблуком 

розбрату для сучасних католиків.
Щоб доносити ідеї церкви, 

може знадобитися щось більше, 
ніж мила скромність і святість. 
Ватиканська бюрократія закри  та 
в собі, повільна, її роздирають 
чвари й переслідують скан дали. 
Вона спричинилася до багатьох 
проблем церкви ос таннім часом. 
Новий Папа має репутацію про
никливого політика й неабиякий 
стаж керівництва великою єпар
хією. Одначе безрадісне закін
чення понтифікату Бенедикта 
свідчить про одне: Ватикан, 
який має бути найбільшою світ
ською опорою Папи, перетво
рився на болючу проблему. 
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Братство Януковича
Влада провалює підготовку до відзначення 200-річчя  
від дня народження Тараса Шевченка

11 
квітня спливає рік від 
часу появи Указу прези
дента України № 
257/2012 «Про додаткові 

заходи з підготовки та відзна
чення 200-річчя від дня наро
дження Тараса Шевченка». І хоча 
завершується він дорученням 
Державному комітетові телеба
чення та радіомовлення «забез
печити широке висвітлення захо
дів з підготовки та відзначення» 
знакової ювілейної дати, на
справді в інформаційному про
сторі країни ніякого «широкого 
висвітлення» немає. Глухо. 

Утім, хіба може бути інакше, 
якщо й сам цей «простір» україн
ським можна назвати лише 
умовно? Взяти хоча б «Перший 
національний»: його окупували 
«Русские бабушки» та інші «хох
мачі» із сусідньої держави. Зреш -
тою, й українську мову тут можна 
почути дедалі рідше, особливо 
після ухвалення горезвісного 
«мовного закону». 

Та й що висвітлювати, коли 
сам указ нагадує лежачий камінь, 
під який вода ледь-ледь тече? Ось 
уже й Віктор Янукович «запере
живав», мовляв, уряд надто 
мляво виконує програму підго
товки до ювілею («стурбова
ність» президента не завадила 
йому, однак, проігнорувати 9 бе

резня церемонію покладання кві
тів до пам’ятника «видатному си
нові українського народу», при
чому на запитання «Чому ти не 
прийшов?» відповіді немає).

Впадає в око, що виконання 
багатьох пунктів указу поклада
ється на МЗС. Це йому дове
деться забезпечувати «широке 
відзначення міжнародною 
спільнотою 200-річчя від дня 
народження Тараса Шевченка, 
зокрема в Російській Федерації, 
Республіці Казахстан, Литов
ській Республіці та Республіці 
Польща»; «опрацьовувати пи
тання щодо надання підтримки 
діяльності Музею-квар  тири Та
раса Шевченка в м. Санкт-
Петербурзі» та щодо «прове
дення відповідних урочистостей 
на рівні ООН»; клопотатися про 
«спорудження до 2014 року 
пам’ятника Т. Г. Шевченку у м. 
Астані»; вивчати «стан об’єктів, 
що знаходяться в Україні та за 
кордоном, пов’язаних з ім’ям Т. 
Г. Шевченка», і вживати в уста
новленому порядку заходів 
щодо їх збереження... 

Є в указі завдання для Мін
культури, Академії наук, Чер
каської ОДА. Проте спробуйте 
відшукати щось по лінії Міністер
ства освіти і науки! Якщо ж зга
дати, що такі документи готу

ються на основі пропозицій ві
домств, установ, організацій, 
творчих спілок, то неприсутність 
МОН може свідчити лише про 
одне: відомству, очолюваному 
симпатиком Білої гвардії Дми
тром Табачником, Шевченко 
«без надобності». Навіть ідея 
створення в Каневі вишу з підго
товки фахівців гуманітарного 
профілю «впала» на МОН поза 
його волею – то була така собі 
імпровізація одного з далеких від 
освіти членів Гуманітарної ради 
при президенті.

А загалом стосовно багатьох 
пунктів указу бракує бодай яко
їсь ясності. Що таке, скажімо, 
державна цільова програма 
«Шев    ченківський дім»? Чого 
сподіватися від гуманітарного 
проекту «Шевченківські читан-
 ня»? Яким має бути наповнення 
Всеукраїнського Шевченківсь-
кого форуму «Свою Україну лю
біть»? Відповіді на ці запитання 
можуть знати ті, за ким закріп-
лено виконання зазначених по
зицій документа, проте що знає 
про все те українське суспіль
ство? А нічого. У ситуації, коли 
«все мовчить», можна не сумні
ватися, що з «гідним відзначен
ням» ювілею Тараса Шевченка 
не все гаразд. На превеликий 
жаль і сором. 

Автор: 
Володимир 
Панченко
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ЧУжий ДОСВіД
У 2012 році Велика Британія святкувала 200-річчя пись-
менника Чарльза Діккенса. Заходи: 
– всесвітній марафон радіочитань його творів; 
– виставка в Музеї Страухоф (Цюрих, Швейцарія);
– найбільший світовий фестиваль Діккенса (Девентер, Ні-
дерланди);
– Діккенсівський книжковий фестиваль (Па-де-Кале, 
Франція);
– проект «aBOUt Dickens», що передбачав проведення 
низки подій у Болоньї (Італія);
– кінопокази «Діккенс у кіно» в Берліні (Німеччина);
– фестиваль «Діккенс-2012» у Китаї, Сінгапурі, Філіппінах.

У 2011 році індія і Бангладеш святкували 150-ту річницю 
поета Рабіндраната Таґора. Заходи:
– тематичні виставки в Берліні, Лондоні, Парижі, Римі, 
Нью-Йорку, Чикаго та Сеулі;
– встановлено 15 бюстів Таґора у різних столицях світу;
– профінансовано перевидання творів, низку докумен-
тальних фільмів; 
– реконструйовано понад 20 будівель, пов’язаних із Таґо-
ром.

У 2010 році Польща святкувала 200-річчя композитора 
Фридерика Шопена. Заходи: 
– ще 2005-го була затверджена державна програма, яка, 
зокрема, передбачала реалізацію понад 2 тис. проектів у 
всьому світі;
– 65 міжнародних Шопенівських фестивалів;
– астронавт Джордж Девід Земка взяв на борт космічного 
корабля диск із музикою композитора;
– реставровано усі пам’ятні шопенівські місця, зокрема 
музей композитора у Варшаві (4,6 тис. м2);
– 15 концертів «Шопен-європеєць» у Парижі, низка кон-
цертів у Китаї, Швейцарії, Іспанії, Великій Британії;
– розроблено туристичні шопенівські маршрути. 

Головних небезпек, які чека
ють на Рік Шевченка, три:

1. Невиконання значної 
частини заявленої в указі 
програми. За наявною інфор
мацією, у квіт  ні 2014-го відбу
деться Шевченківський міжна
родний літературний конгрес: 
півтори сотні науковців з України 
зберуться в Києві та Черкасах і 
проведуть науковий форум. Ще б 
пак, без цього і ювілей не ювілей. 
Дещо із запланованого, воче
видь, вдасться виконати Мініс
терству закордонних справ. 

Не так складно завершити 
видання повного зібрання творів 
Тараса Шевченка у 12 томах, тим 
паче що то вже історія з великою 
«бородою». Так само давно за
плановано й випуск «Шевченків
ської енциклопедії» в 6 томах (2 
томи щойно побачили світ).

У селі Мошни, що неподалік 
Канева й Черкас, у будиночку, де 
1859 року черкаський поліцей
ський пристав Василь Табачни
ков утримував під домашнім аре
штом Тараса Шевченка, ймо
вірно, таки відкриють музей.

Але на що сподіватися сто
совно тих пунктів указу, за яки  ми 
немає нічого реального, окрім    
бюрократичних намірів? 

Під великим знаком питан- 
ня – та ж таки загадкова цільова 
державна програма «Шевченків
ський дім». Невідомо, чим завер
шаться проголошені наміри 
«опрацювати питання» і «вжити 
заходів», а йдеться ж про Співоче 
поле біля підніжжя Тарасової 
гори, про підтримку діяльності 
квартири-музею Шевченка в Пе
тербурзі, про створення музею 
Кирило-Мефодіївського товари
ства в Києві.

З Кирило-Мефодіївським то
вариством, до речі, взагалі ви-
йшов курйоз: той, хто бачив за
пис засідання Гуманітарної ради 
при президенті України, був шо
кований: Віктор Янукович закли
кав відродити Кирило-Мефо -
діївське братство! І голова Чер
каської ОДА Сергій Тулуб, хвилю
ючись, тут-таки радісно підхопив 
цю ідею. Тож готуймося: у Києві 
(або Черкасах) ось-ось мо же 
з’яви тися таємне товариство, іні
ційоване владою!

Дуже й дуже сумніваюся, що 
буде виконано пункт указу сто
совно видання іноземними мо
вами, зокрема англійською, ні
мецькою, французькою, росій
ською, польською, казахською, 

литовською, «Кобзаря», літопи  су 
життя і творчості, альбому репро
дукцій художніх творів Тараса 
Шевченка, а також каталогу по
вернутих в Україну документів та 
матеріалів, пов’язаних із життям 
і творчістю митця. За рік такі речі 
не робляться. 

2. Відмивання коштів. 
Гроші під ювілей потрібні великі. 
Уряд тримає в секреті, скільки 
саме. За поганою традицією, що 
вкоренилася в Україні, брак про
зорості у фінансових питаннях 
неминуче призводить до скла-
дан  ня захмарних кошторисів. 
Якщо так було під час підготовки 
до Євро-2012, то чому цього разу 
має бути інакше?

Отже, увага: всі особливо ви
тратні пункти указу є потенцій
ним джерелом корупції. Серед 
них ремонтно-реставраційні ро
боти в Національному музеї Та
раса Шевченка та його філіях у 
Києві: Літературно-меморіаль-
ному будинку-музеї Тараса Шев
ченка та Меморіальному будин-
ку-музеї Т. Г. Шевченка, будівни
цтво Співочого поля в Каневі, му
зею – в Мошнах тощо. Усе це по
трібно робити, хто проти? Тільки 
ж забезпечте, громадяни чинов
ники, відкритість «процесу».

У тому ж таки Каневі непода
лік Шевченкової могили запла
новано спорудити Тарасову цер к-
 ву: на вже згадуваному засіданні 
Гуманітарної ради таку ідею на
полегливо проштовхував Павло 
Мовчан – сам чув. Історія ця до
сить темна, оскільки свого часу 
«Просвіта» збирала на будівни
цтво церкви гроші з усієї України. 
Часу минуло багато; зібрана сума 
знецінилася... Але, сподіваюся, 
хоч тепер, у «всушеному» ви
гляді, вона поповнить необхідні 
бюджетні видатки.   

І ще така дрібничка: скільки, 
цікаво, коштуватиме створення 
ювілейного логотипа, який пе
редбачається використовувати 
під час святкування в Україні та 
за її межами? Якби Координа
ційна рада з питань підготовки та 
відзначення ювілею і відповід
ний Організаційний комітет за
безпечили належне «широке ви
світлення», таке питан  ня, може, і 
виникало б. 

3. Імітація відзначення.  
Свого часу мені випало бути у 
Варшаві, коли Польща відзна
чала ювілей Шопена. Атмосфера 
свята у столиці свідчила про лю
бов і щиру шану поляків до свого 

видатного музиканта. Усіх поля
ків – від президента до перехо
жого на вулиці.

Казав же «класик»: кадри ви  -
рішують усе...

А якщо з кадрами завал?! 
Якщо вони такі, як голова Луган
ської обласної адміністрації Во
лодимир Пристюк. Той самий, 
який у відповідь на прохання 
журналістів процитувати улюб-
лені рядки з поезії Шевченка з 
мукою на обличчі вичавив із 
себе: «Дивлюсь я на небо, та й 
думку гадаю: Чому я не сокіл, 
чому не літаю?» Михайла Пе
тренка – і втік! 

Чи, може, з Миколою Янови
чем інакше? 

Та й ситуація з готовністю 
Януковича «відродити» Кирило-
Мефодіївське теж промовиста... 

І чого в такому разі можна 
очікувати від високопоставлених 
кураторів «гідного відзначення» 
– людей малоосвічених і байду
жих, яким «этот Шевченко» по
трібен хіба що для політичного 
піару напередодні президент
ських виборів? Утіха хіба в тому, 
що життя існує і поза держав
ними «очільниками». Зрештою, 
вони також не вічні... 
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Брєжнєвщина в законі
Як ректори перетворюють свої посади  
на прибуткову пожиттєву синекуру

Н
авколо законопроектів 
про вищу освіту, внесених 
на розгляд українського 
парламенту, розгортаєть-

 ся запекла боротьба. Власне, ди
вуватися нічому, ад же один із них 
– під номером 1187 від регіоналів 
Сергія Ківалова, Григорія Калет
ніка і Миколи Сороки – на думку 
експертів, громадськості та зна
чної частини студентства, кон
сервує нинішню неефективну 
систему освіти. Натомість два 
інші, запропоновані на розгляд 
народними обранцями від опози
ційних фракцій (1187-1) та депута
том Віктором Балогою (1187-2), 
передбачають дещо різ  ні, але  за
галом схожі шляхи входження 
української вищої освіти у євро
пейський освітній простір.

Однак справжню лінію Ман -
нергейма супроти законопро
ектів 1187-1 та 1187-2 почали ви
будовувати... ректори україн
ських університетів. Позиція 
ректорської спільноти (за ви
нятком деяких її представни
ків) є, на диво, одноголосною: 
парламент має підтримати до
кумент від регіоналів. Чим же 
пояснюється така «принци
пова» одностайність очільни
ків вітчизняних вишів? Маємо 
щонайменше шість відповідей 
на це запитання.

ПОжиТТЄВі «ГеРОї»
Якщо проаналізувати вік рек
торів українських ВНЗ, які уві
йшли до першої тридцятки віт-
чизняного рейтингу універси

тетів «Компас-2012», то вияв
ляється, що в середньому він 
сягає 62 років, а тривалість їх
нього перебування на посаді – 
14 років. У цьому переліку є і ті, 
хто не може розлучитися зі 
своїм кріслом більш ніж два-
три десятиліття, що, за євро-
пейськи  ми та світовими мір
ками, вже є неподобним яви
щем. 

Ситуація дуже нагадує епо-
 ху пізньої брєжнєвщини. І не 
лише за віком, а й за змістом. 
Ректор українського універси
тету – постать особливого 
масш  табу. Свого часу ректор
ське лобі домоглося того, що 
Конституційний Суд скасував 
для них норму закону про віко
вий ценз – 65 років. Натомість у 

Автор: 
ігор 

Лікарчук,  
директор 
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тестових 

технологій і 
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документі з’явилася інша, за 
якою ректор після перебування 
на посаді два терміни поспіль у 
випадку звільнення може бути 
призначений пожиттєво рад
ником нового очільника зі збе
реженням кабінету та поперед-
ньої зарплати. Законопроект 
1187 цю норму залишає без осо
бливих змін. Отже, у разі його 
схвалення керування універси
тетом може стати довічним і... 
вигідним. Це перша причина 
опору ректорів законопроектам 
1187-1 та 1187-2.

Друга причина – вигідність 
ректорської посади для того, 
хто її обіймає. Візьмімо, примі
ром, заробітну плату. Дізнатися 
про її розміри від державних 
університетів у порядку, перед
баченому законодавством про 
доступ до публічної інформа
ції, неможливо, хоча дані про 
бюджетні видатки не є закри
тими. Тож довелося звернутися 
до декларацій про доходи, які 
подавали кандидати в народні 
депутати напередодні парла
ментських виборів-2012 і які 
розміщені на сайті ЦВК. Ви-
явилося, що серед кандидатів-
ректорів найменша заробітна 
плата становить у середньому 
16 тис. грн на місяць, а най
більша – 64 тис. грн. Наведені 
цифри не є повними, адже де
які очільники вітчизняних 
ВНЗ отримують місячну зар-
плату, яка перевищує 100 тис. 
грн. Хоча проблема тут навіть 
не в її розмірі, а в невідповід
ності реаліям вітчизняної ос-
ві ти. Адже нині університети 
фактично провалили запрова
дження в Україні основних по
ложень Болонського процесу, 
університетська наука занед-
бана, а організація навчаль
ного процесу в багатьох із них 
перетворилася на дешеву опе
ретку, коли викладачі вдають, 
що навчають, а студенти не 
менш успішно грають роль тих, 
хто навчається. Близько 90–
95% прибутку вишу формуєть-
 ся за рахунок продажу освіт
ніх послуг сумнівної якості. 

Ректорська посада дає ще 
низку переваг і привілеїв. Очіль-
 ники ВНЗ чомусь (?) частіше, 
ніж інші науково-педагогічні 
працівники, «виграють» вибори 
державних галузевих академій 
наук. Ці звання, зокрема, дають 
право на щомісячну додаткову 
стипендію, що є набагато біль

шою від пенсії, яку отримує ря
довий доцент, відпрацювавши 
десятки років у вищому на
вчальному закладі. Особлива 
мода серед наших ректорів – го
нитва за званням «Герой Укра
їни». Між іншим, у тридцятці, 
про яку йшлося вище, кожен 
п’ятий це звання вже має. 

ПиТАННЯ КОНТРОЛю
Чи могли українські ректори в 
умовах, у яких їм доводиться 
працювати, зробити хоча б 
якісь кроки до реального ре
формування української вищої 
освіти? Так, адже навіть чин
ний Закон «Про вищу освіту» 
та інші нормативні документи 
дають певний простір для цьо-
 го. Проте такими можливос
тями скористалися одиниці. 
Для решти, як виявилося, зруч
ніше і спокійніше бути в добрих 
стосунках із керівниками Мін
молодьспорту, не робити ка
дрових революцій, не займа
тися інноваціями та продажем 
ліцензій на патенти, енергозбе
реженням і впровадженням 
магістерських програм, що ви
кладаються іноземними мо
вами. У цьому запорука отри
мання нагород, почесних звань, 
надбавок та інших благ в обмін 
на лояльне ставлення до сум
нівних бюрократичних «нова
цій», що нав’язуються згори, й 
ось чим пояснюється запопад
ливість навіть перед дрібним 
міністерським чиновником. 

Третя причина, що змусила 
ректорів українських вишів 
підтримати законопроект 1187, 
полягає в тому, що вони бо
яться запровадження універси
тетської автономії. А документи 
під номерами 1187-1 та 1187-2 
(перший у більш, а другий у 
менш широкому варіанті) про
голошують її однією з найваж
ливіших норм нового закону. І 
якщо ця норма (зокрема, у ре
дакції 1187-1) буде ухвалена, 
ректори перестануть бути сю
зеренами у своєрідних феодах, 
на які давно перетворилися 
багато вітчизняних університе
тів. Натомість керуватимуть ос-
танніми університетська спіль
нота та впливова наглядова 
рада, як і прийнято у світі. Від
повідно до законопроекту від 
опозиціонерів університетській 
спільноті надається право у 
будь-який момент висловити 
недовіру ректорові, й власник 



навчального закладу такого 
керівника зобов’язаний звіль
нити. Документ від представ
ників ПР також делегує право 
органу громадського самовря
дування вишу відкликати ке
рівника, але... дозволяє власни
кові думку колективу сприй
няти як побажання. І не більше. 

Згідно з проектом провлад
них депутатів лише ректор «ви
рішує питання фінансово-гос-
подарської діяльності», конт-
роль за нею покладається на 
вчену раду, яку призначає, очо
лює, а отже, і контролює також 
він. Таким чином, як правило, 
всі важелі управління в три
кутнику університетські «гро-
 ші – майно – прибуток» зосе
реджуються лише в його руках. 
Натомість документ від опози
ційних фракцій повноваження 
ректора в управлінні фінан
сами і майном значно обмежує 
контрольною функцією нагля
дової ради, до складу якої не 
може входити жоден працівник 
навчального закладу, зокрема 
й ректор. 

Ще одна, четверта причина 
затятості очільників україн сь-
ких вишів полягає в тому, що за
конопроект 1187 зберігає ни
нішню модель призначення 
ректора на посаду. Головна її 
особливість – у це крісло апріорі 
не може потрапити «чужак», бо 
обов’язковою є наявність зван-
 ня, ступеня, стажу науково-
педагогічної роботи. Лише по
смішку такі критерії відбору ви
кликають у тих, хто знає, як у 
нашій країні здобуваються «ре
галії» чи проводяться конкурси 
на заміщення вакантних посад 
науково-педагогічних праців
ників. Ректорові ж належатиме 
займатися зовсім іншим видом 
професійної діяльності – керу
вати великою організацією, 
бути ефективним менеджером. 
Пропоновані проектами 1187 і 
1187-2 система відбору кандида
тів та процедура призначення 
ректорів – ще один удар по ака
демічній автономії. Бо насправ-
 ді визначати критерії відбору 
претендентів на посаду ректора, 
як і процедуру їхнього обрання 
та призначення, мало б універ
ситетське співтовариство. Саме 
така система й прописана в до
кументі 1187-1 від опозиції.  

П’ята причина опору укра
їнських ректорів схваленню в 
першому читанні законопроек

тів 1187-1 або 1187-2 полягає в 
тому, що документ під номером 
1187, який вони обстоюють, збе
рігає нинішню імперативну 
роль ректора, надає йому прак
тично необмежену владу в уні
верситетських стінах, оскільки 
не передбачає системи його 
підлеглості органам громад
ського управління чи самовря
дування, насамперед наглядо
вій раді, як це є в більшості 
країн світу. У проекті 1187 на
глядова рада – це лише клуб 
«потрібних» вишу людей, а ре
альні повноваження надаються 
підконтрольній ректорові вче
ній раді. 

ЗНО В ОЦі
Однак квінтесенція сутності за
конопроектів у цій частині по
лягає в розподілі повноважень 
між ректором університету та 
власником (засновником) за
кладу освіти. Зважаючи на те 
що стосунки очільників при
ватних вишів та їхніх господа
рів у своїй основі мають інші за

сади, то йдеться насамперед 
про державні університети та 
про Міністерство освіти і на
уки, яке фактично й виконує 
функції такого власника. Зако
нопроект Ківалова – Калет
ніка – Сороки консервує сьо
годнішню систему підлеглості 
та взаємовідносин без особли
вих змін, до якої теперішні 
очільники вишів добре присто
сувалися і яка їх влаштовує. 
Проект 1187-2 значно збільшує 
повноваження керівників уні
верситетів, забираючи їх від 
Мінмолодьспорту. Хоча насправ  -
 ді мова йде про перерозподіл 
влад  ного пирога чи, найімовір
ніше, про «ректорську автоно
мію». Останню цілковито ніве
лює документ 1187-1. Адже його 
прийняття унеможливить ав
торитаризм керівника; заклад 
ос ві  ти самостійно встановлю
ватиме процедуру призначення 
ректора, а функції останнього 
звузяться лише до оператив
ного менеджерського управ

ління. Решта – компетенція 
наглядової та вченої рад, орга
нів студентського самовряду
вання. Тобто проект 1187-1 пе
редбачає, що ректор має вико
нувати роль найманого ефек
тивного менеджера, метою ді
яльності якого є розвиток 
вишу. Ну як це може сподоба
тися тим, хто вже сьогодні, ке
руючи університетами, фа-
ктично збудував собі «неру
котворні», а в деяких випадках 
і «рукотворні» пам’ятники? 

Шоста причина криється в 
тому, що законопроект від 
представників ПР пропонує 
ректорам запровадження вступ -
них іспитів та відмову від зов-
нішнього оцінювання для абіту
рієнтів, які бажають за на
вчання заплатити гроші 
(конт рактників). Навіть важко 
уявити, які молочні ріки та ки
селеві береги уявляють собі 
очільники українських вишів, 
коли вони тільки й думають про 
це. Та ще й в умовах «фінансової 
автономії», у редакції законо
проекту 1187. Дар  ма що останні 
соціологічні дослідження, про
ведені фондом «Демократичні 
ініціативи» у жовтні 2012 року, 
засвідчили: 62% опитаних під
тримують систему вступу до 
ВНЗ за результатами ЗНО; ви
мога збереження зовнішнього 
оцінювання у вступ  ній кампанії 
є однією з основних серед тих, 
які висувають студенти-
протесту валь   ники; рівень коре
ляції між результатами ЗНО та 
навчання протягом першого 
року, як доводять підсумки нау
кових досліджень, в університе
тах є ду же високим. Усім цим 
можна знехтувати, бо інтереси 
не студента чи споживача і за
мовника освітніх послуг є пріо
ритетними в діяльності україн
ських університетів, а ректорів, 
які ними «успішно» керують ба
гато років поспіль, одіозних 
представників професор сько-
вик ла даць кого складу та чинов
ників від освіти.    

Тож саме для того щоб збе
регти нинішній стан справ, 
очільники вишів і стали буду
вати лінію опору прийняттю в 
першому читанні законопроек
тів 1187-1 та 1187-2, які передба
чають справжні реформи, а не 
ямковий ремонт української ви
щої освіти. Але чи потрібні віт-
чизняній вищій освіті такі рек
тори? 

У РАЗі СХВАЛеННЯ 
ЗАКОНОПРОеКТУ ПРО ВищУ 
ОСВіТУ ВіД РеГіОНАЛіВ, 
КеРУВАННЯ УНіВеРСиТеТОМ 
МОже СТАТи ДОВіЧНиМ

90–95% 
прибутку вишу в 
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РЕДАКЦІЙНА ПЕРЕДПЛАТА!
ОБЕРІТЬ ЗРУЧНИЙ ДЛЯ ВАС СПОСІБ ПЕРЕДПЛАТИ:

26–29 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):
26 березня, 18:00 – проект «Європейський досвід: Польща». Зустріч 
із президентом Центру європейської стратег� demosEUROPA Павелом 
Свєбодою. Спільно з Польським Інститутом у Києві.
27 березня, 18:00 – лекція-розмова навколо книжки «Князі 
Радзивіли». За участю львівського історика Володимира Александрови-
ча. Спільно з видавництвом «Балтія-Друк».
28 березня, 18:00 – панельна дискусія «Дерадянізація: досвід Естон� 
і чому дерадянізація вкрай необхідна для сучасної України».

Львів (просп. Свободи, 7):
26 березня, 18:00 – презентація книжки Галини Крук «Співіснування». 
Спільно з літературною агенцією «Піраміда».
27 березня, 18:00 – презентація книжки Тимофія Гавриліва «Вийди 
і візьми». Спільно з видавництвом «Кальварія».
28 березня, 18:00 – сектор критики: обговорення книжок Оксани 
Форостини «Duty Free2» та Ілька Лемка «Сни у святому саду». За 
участю літературознавців Андрія Дрозди, Ігоря Котика, Віктора 
Неборака.

Вінниця (вул. Соборна, 89):
26 березня, 18:00 – книгОгляд. «Вірменська література «не для дітей»: 
Левон Хечоян».

Харків (вул. Сумська, 3):
26 березня, 19:00 – круглий стіл на тему «Болонський процес 
по-українськи: бакалавр». Робоча мова англійська.
28 березня, 18:00 – тренінг «Час як ресурс для досягнення успіху».

Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
26 березня, 18:00, 4-й поверх – презентація роману Тимофія 
Гавриліва «Вийди і візьми». Спільно з видавництвом «Кальварія».
29 березня, 18:00, 4-й поверх – презентація нової книжки поезій 
Галини Крук «Співіснування». Спільно з літературною агенцією 
«Піраміда».



12 ТиС.  
студентів  

навчається  
в Ужгородському 
національному  

університеті

Рейдерське об’єднання
Як міністерство Табачника й очільник Закарпатської області 
монополізують вищу освіту в регіоні

С
итуація з укрупненням ви
шів на Закарпатті є нао
чною ілюстрацією того, як 
під виглядом реформ освіти 

на посади ректорів розставляють 
лояльних людей. Нещодавно 
найстаріший і найбільший ВНЗ 
області Ужгородський національ
ний університет (УжНУ), потра
пив до рук персони з одіозною 
репутацією. Під патронатом ке
рівництва Міністерства освіти й 
голови облдержадміністрації, за 
сумісництвом лідера тутешнього 
осередку ПР Олександра Ледиди 
керівник донедавна маленького 
та невпливового Закарпатського 
державного університету (ЗакДУ) 
Федір Ващук за півроку пройшов 
шлях від виконувача обов’язків 
до ректора УжНУ. До того ж він 
дістав не тільки посаду очільника 
провідного освітнього закладу 
Закарпаття, а й реальні перспек
тиви поглинання всіх без винятку 
вишів цього регіону.

ЗАГОСТРеННЯ СиТУАЦії
Щоб краще зрозуміти нинішній 
цугцванг в УжНУ, варто поверну
тись до 2004 року, коли напере
додні виборів, за офіційною вер
сією, наклав на себе руки ректор 

цього вишу Володимир Сливка. 
Замість нього було призначено 
ставленика панівної тоді на За
карпатті партії СДПУ(о) Василя 
Русина. Щоправда, ненадовго, 
адже після перемоги помаранче
вих на його місце поставили дові
рену особу Віктора Ющенка на 
президентських перегонах – Ми
колу Вегеша.

«Принциповість» останнього 
добре ілюструє той факт, що 2010 
року він уже виступав як агітатор 
кандидата в президенти Віктора 
Януковича. За словами місцевих 
освітян, ректорська каденція Ве
геша була невдалою і, якби не 
підтримка його патрона Віктора 
Балоги, могла закінчитися наба
гато раніше ніж через офіційні 
сім років. «Пан Вегеш виявився 
поганим адміністратором, – пояс
нює журналіст і публіцист Василь 
Ільницький. – За нього мате ріа-
льно-технічна база університету 
почала просто розвалюватися, до 
цього додалися ще й корупційні 
скандали з розпродажем універ
ситетських приміщень у центрі 
міста (їх понад 50. – Ред.)».

Ситуація загострилася на
весні 2012 року, коли добігав 
кінця термін ректорського контр

акту й наближалися парламент
ські вибори. Найбільший ВНЗ 
Закарпаття, на базі якого скон
центрована левова частка місце
вої інтелектуальної еліти і в 
якому навчаються близько 12 тис. 
студентів, став для влади прива
бливою «ресурсною базою», яку 
потрібно було взяти під конт-
роль. Під час головування у виші 
людини Балоги втілити це було 
нереально. Тож ближче до закін
чення каденції Вегеша в боротьбу 
за УжНУ включився ще один до
сить важливий гравець – ректор 
другого за розміром ужгород
ського вишу, Закарпатського дер
жавного університету, Федір Ва
щук, людина з іміджем авантю
риста від освіти. Він досить 
швидко знайшов собі союзника в 
особі керівника області, голови 
місцевого осередку ПР Олексан
дра Ледиди.

«Ващук розпочав свою 
кар’єру в середині 1990-х, переко
навши тодішнього мера Ужго
рода Сергія Ратушняка, що місту 
необхідно мати на противагу дер
жавному УжНУ свій власний, му
ніципальний виш, – розповідає 
політолог Сергій Пащенко. – Тоді 
був створений такий собі Ужго
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ОБ’ЄДНАННЯ 
БЕЗ СЕНСУ. 
Юрій Мига-
лина, ректор 
Мукачівсько-
го державного 
унверситету, 
стверджує, що 
з 14 спеціаль-
ностей у його 
виші 11 інакші, 
ніж в УжНУ

ВНАСЛіДОК «РеФОРМ» 
МАйже ВСю ЗиМУ 
НАВЧАЛьНий ПРОЦеС  
В УжНУ БУВ  ЗУПиНеНий

родський державний інститут ін
форматики, економіки і права. 
Згодом він став членом СДПУ(о), 
встановив дружні стосунки з то
дішнім міністром освіти Василем 
Кременем, який і надав його ВНЗ 
статус державного, що означало 
бюджетне фінансування та зміну 
вивіски на «Закарпатський дер
жавний університет».

У приватних розмовах усі, з 
ким вдалося поспілкуватися 
Тижню, ващуківський освітній 
заклад називають «шарашкіною 
конторою» із продажу дипломів, 
жартома додаючи, що «ЗакДУ» 
розшифровується як «Закарпат
ський державний універмаг». 
Стрімкий злет пана Ващука тим
часово обірвався у 2004 році, 
адже той виступав одним із най
активніших прибічників Януко
вича. На кілька років він відій
шов у тінь. Однак щойно у 2010-
му міністром освіти став Дмитро 
Табачник, Ващук дуже швидко 
знайшов із ним спільну мову.

ШОК і ТРеПеТ
Наслідком цього порозуміння 
стала постанова МОН від 10 
серпня 2011 року (за півроку до 
закінчення каденції ректора Ве
геша) про об’єднання в один усіх 
чотирьох вишів Закарпаття. Це, 
окрім УжНУ та ващуківського 
ЗакДУ, Мукачівський державний 
університет та Закарпатський ху
дожній інститут. Під приводом 
політики укрупнення ВНЗ, яку 
декларує Табачник, було зро
блено спробу поставити новий 
«мегавиш» під контроль міні
стра, а очільником ліквідаційної 
комісії, що мала керувати цим 
процесом, він хотів бачити того ж 
таки Федора Ващука.

Прикметно, що спочатку цей 
план підтримав навіть Віктор Ба
лога, який, певно, сподівався 
«протягти» на посаду ректора в 
новоутвореному ВНЗ свого став
леника. Однак тільки-но зрозумів, 
що саме задумали Табачник із Ва
щуком, як буквально через тиж
день, на засіданні уряду, завдав 
удару у відповідь. «Балога все ще 
залишався тоді впливовим грав
цем і зумів домогтися скасування 
постанови МОН», – пояснює Сер
гій Пащенко. Однак це лише 
трохи відтермінувало неминуче.

У квітні 2012 року закінчу
ється каденція Миколи Вегеша. 
Табачник підписує наказ про 
його звільнення, а на посаду в. о., 
згідно зі своєю звичною в таких 

комбінаціях тактикою, нікого не 
призначає. Лише через місяць 
тимчасовим ректором стає Віта
лій Ніколайчук, явно перехідна 
постать. Вибори ректора не були 
призначені, а протеже Табачника 
пан Ващук починає поступово 
«опрацьовувати» викладацький 
колектив УжНУ.

Зрештою, у вересні міністр 
освіти звільняє Ніколайчука і 
призначає Ващука в. о. ректора 
УжНУ з цікавим уточненням «на 
громадських засадах», при цьому 
останній і надалі очолює ЗакДУ. 
Перед ним, подейкують, була по
ставлена чітка перспектива: якщо 
він забезпечить максимально ло
яльне голосування викладачів та 
студентів УжНУ за Партію регіо
нів, то гарантовано дістає посаду 
ректора. 

«І тут максимально включа
ються в гру всі маніпулятивні та
ланти комерсанта від освіти, – 
каже Сергій Пащенко. – Він розі
гріває атмосферу страху, підла
бузництва і зради. Спочатку за
пускаються чутки про звільнення 
пенсіонерів, підняття цін у гурто
житках, а потім «добрий цар» їх 
привселюдно розвінчує».

«Студентам обіцяють підви
щення стипендії, зниження 
плати за проживання, зрештою, 
великі зимові канікули, – про
довжує Василь Ільницький. – 
Впроваджується фантастично 
винахідлива схема контролю за 
голосуванням студентів: так 
звана сесія довіри. Тобто нібито 
їхні знання можуть оцінити од
нокурсники, а викладач 
зобов’язаний погодитися з «гро
мадським рейтинговим контро
лем» і виставити пропоновану 
«представниками органів сту
дентського самоврядування» 
оцінку. Паралельно чинять ша
лений тиск на всіх, зокрема, в 
примусовому порядку зганяють 
студентів на концерти задля 
підтримки Партії регіонів та ма
жоритарних кандидатів від неї. 
А безпосередньо під вибори по
чинається пряма купівля голо
сів за 100 грн».

На жаль, Ващуку все вдалося: 
всупереч усім традиціям та уста
леним нормам, наприклад, саме з 
УжНУ в 2004 році розпочалася 
Помаранчева революція на За
карпатті, – університет проголо
сував як треба. Буквально через 
два тижні після виборів призна
чаються вибори ректора, де пан 
Ващук здобуває впевнену пере

могу над кандидатом Віктора Ба
логи, відомим нейрохірургом Во
лодимиром Смоланкою, якому 
навіть не дали часу хоч раз зустрі
тися з колективом УжНУ. Процес 
висунення кандидатів на виборчу 
конференцію, як і сам процес го
лосування відбувався під суворим 
контролем та за особистої при
сутності Ващука.

Заступивши на своє місце, но
вий ректор одразу почав «рефор
мування»: зменшив кількість пар 
із метою економії коштів на опа
лення, внаслідок чого майже всю 
зиму навчальний процес в УжНУ 
був просто зупинений. «За сло
вом «реформи» можна сховати 
що завгодно, – каже ректор Мука
чівського державного універси
тету (МДУ) Юрій Мигалина. – 
Наприклад, бажання приватизу
вати приміщення в центрі Ужго
рода, як це вже колись було зро
блено. А так само бажання 
об’єднати під своєю владою всю 

вищу освіту на Закарпатті. Невдо
взі МДУ почнуть перевіряти комі
сії міністерства, щоб довести до 
такого стану, коли нам зали
шиться тільки впасти в обійми 
Ващука. І це при тому, що в нас із 
14 спеціальностей 11 не збігаються 
з УжНУ, тобто тільки ми готуємо 
спеціалістів у цих галузях. Тож 
жодного резону в об’єднанні не
має». Місцеві експерти кажуть, 
що схожа доля чекає й на інші на
вчальні заклади, де є державний 
бюджет, зокрема Художній інсти
тут, Закарпатський інститут піс
лядипломної педагогічної освіти, 
Центр підвищення кваліфікації 
державних службовців. 
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Світло вчення
Як освіта ставала світською, загальною і доступною для широких 
мас населення 

В
ід часу домінування в Єв
ропі християнської цер  кви 
освіта переважно була ре
лігійною й орієнтувалася 

на конфесійні, часто місіонер
ські потреби. Саме церква була 
інституцією здобуття кни жної 
освіти, а люди з церковним са
ном – основними вчителями. 
Будь-які альтернативи переслі
дувалися і каралися. Однак не 
треба розглядати середньовічну 

школу як щось регресивне й 
страшне, як заклад, що виріз
нявся застосуванням тілесних 
покарань і виключно гендерною 
спрямованістю (навчання для 
осіб чоловічої статі), із зашкаруб-
лою й далекою від народної мо-
ви латиною.  

НОВий ВЧеНий СВіТ 
Насправді та «стара» школа була 
початком великих звершень: ви

знання цінності вченості та ос -
віти, книжки, увага до грама
тики і знань, значення письмен
ства й слова, перші спеціалізо
вані приміщення для навчання 
тощо. Сутність освіти у давні 
часи не слід зводити тільки до 
схоластики: існував величезний 
пласт виробничого навчання 
(коли майстер передавав учневі 
секрети ремесла), народної педа
гогіки, а з XIII століття в Європі 
з’являються міські школи, які 
перебували на утриманні місь
ких громад. Однак водночас у се
редньовіччі панувала тотальна 
неграмотність поміж переважної 
частини населення, а то й зне
вага до освічених «грамотіїв», 
часто звинувачуваних у єресі чи 
навіть чаклуванні.

Вершиною середньовічного 
європейського навчання став ви
хід освіти поза межі церкви і мо
настиря: поширення домаш
нього навчання і відкриття уні
верситетів. Ідея надавати різно
бічні знання, вочевидь, була за
позичена із мусульманського 
світу, зіткнення з яким під час 
Хрестових походів істотним чи
ном змінило Західну Європу. 
Першими університетами у Ста
рому світі стали колишні цер
ковні школи в Болоньї, Оксфор-
 ді, колегія Сорбонна в Парижі 
(від імені фундатора Робера де 
Сорбона). Сам стиль життя того
часних бакалаврів і студентів, 
їхня поведінка формували непо
вторну субкультуру в тогочас
ному світі. Слово «бакалавр» 
(дослівно з латини «увінчаний 
лавром») в Англії було синоні
мом неодруженого парубка, а то 
й волоцюги. 

Зіткнення цього нового «вче
ного світу» з місцевим населен
ням часто призводило до казу
сів, що мали неоднозначні на
слідки. Приміром, конфлікт сту-   
дент  сько-викладацького товари
ства з мешканцями Оксфорда в 
1209 році призвів до втечі час
тини професорсько-викладаць-

Автор: 
Володимир 
Маслійчук
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РіЗНОЧиТАННЯ 
Східнослов’ян  ські мови пішли різними шляхами для по-
значення процесу загального здобуття знань. Україн-
ська мова взяла за основу слово «освіта» – від «світла», 
«світити», «освічувати» (певно ж, не без впливу діячів 
слов’янського відродження). Водночас російські слово-
творці – спочатку слово «просвещение», теж від 
«світла», а пізніше скалькували з німецької «die 
Bildung» – «творення», «образование», тобто форму-
вання нової людини. Останній новотвір дуже пасував 
пізніше більшовицькій владі.

кого складу до містечка Кембри
джа, де ті й заснували другий в 
Англії університет.

НА АРеНі РеЛіГійНОї 
БОРОТьБи 
Українські землі виявлялися в 
цьому контексті далекою околи
цею Європи. Прийняття христи
янства з Візантії із православ
ною шкільною традицією на
довго визначило майбутнє роз
витку освіти в наших умовах. 
Водночас основна принада ран
ньомодерної української куль
тури – тривале поєднання захід
них католицьких, а подекуди й 
протестантських впливів із па
нівним православ’ям – яскраво 
виявилася саме в освіті. У XVI–
XVII століттях остання стала 
ареною запеклої релігійної бо
ротьби, звідки беруть свій поча
ток православні братські школи 
та друкарні. 

В українському контексті 
ранньонового часу слова «шко-
 ла» і «школяр» мали широкий 
соціальний контекст. Школа – 
це часто установа, хата при 
церкві, де давали не лише почат
кові знання в читанні та письмі, 
а й своєрідний прихисток для 
жебраків, «вічних учнів».

Однак саме освічене свяще
ницьке середовище стало про
шарком для великих змін. Ідеї, 
часто народжені в головах теоло
гів, урешті-решт привели до ве
ликого реформаційного повс-
тан   ня проти католицької церкви 
й утвердження нового значення 
освіти. Протестант, а в україн
ському випадку православний, 
щоб дискутувати на релігійні 
теми з грамотними католиць
кими богословами, мусив мати 
досконалу освіту і власні повно
цінні навчальні заклади. Пер
шою ластівкою став протестант
ський Марбурзький університет 
у Німеччині, відкритий у рекві
зованих монастирських келіях 
гессенським ландграфом Філіп
пом Великодушним 1527 року 
(в Україні ми бачимо інший при
клад – Острозька академія, за
снована Василем-Костянтином 
Острозьким 1576-го). 

Сюди ще слід додати винай
дення книгодрукування, що без
посередньо вплинуло на освіту. 
Зростання накладів книжок і під
ручників для навчальних закла
дів, поглиблення їхнього пізна
вального потенціалу – усе це 
сприяло поширенню ідей в освіті 

та підвищенню попиту на неї в 
умовах різких суспільно-еконо-
мічних змін.

Своєю чергою, католицька 
церква запровадила широку сис
тему освіти під егідою ордену єзу
їтів (єзуїтські колегії) з доступ
ним навчанням, часто незалежно 
від статку чи віровизнан  ня учнів. 
Колегії в Луцьку та Острозі були 
одними з провідних навчальних 
закладів в Україні у XVII–XVIII 
століттях. На них орієнтувалася 
часто й православна освіта. За
вдяки єзуїтам 1661 року у Львові 
було засновано перший на укра
їнських теренах університет. 
Саме за зразком викладання в 
єзуїтських колегіях складалися 
програми ос  ві  ти у православних і 
греко-католицьких навчальних 
закладах.

ОСВіТНЯ СеКУЛЯРиЗАЦіЯ 
Поряд із Реформацією ідея 
освіти мала і велике підґрунтя в 
гуманістичній філософії (з її осо
бливим ставленням до людини 
як вінця творіння), особливо піс-

 ля появи раціоналізму. Ян Амос 
Коменський (1592–1670) здій
снив великий прорив у педаго
гіці й змінив ставлення до освіти 
загалом. Його основні ідеї стали 
засадничими у впровадженні но
вих методів навчання: загальна 
ґрунтовна освіта рідною мовою, 
вікові зрізи в ній, поняття вищої 
освіти, особлива увага до індиві
дуальних здібностей. Однак усі 
згадані тенденції втілювалися в 
європейському світі надто по
вільно протягом наступних сто
літь.

Водночас у XVI–XVII століт
тях у релігійної освіти з’явилися 
серйозні конкуренти. 1530 року 
за сприяння французького ко
роля Франциска І було засно
вано Колеж де Франс, у якому 
королівські вчителі викладали 
дисципліни, яких не було в Сор
бонні. Власне, посилення конку
рентності в освіті та науці, поши
рення друкованої книжки спри
яли інтелектуальному лідерству 
Франції у світі протягом XVII – 
на початку XIX cтоліття. Там
тешні мислителі започаткували 
новий напрям у філософії – про
світництво, що ставило за мету 

НАВЧАННЯ. 
Середньовічна 
гравюра

ПРОТЕСТАНТСьКА КУЗНЯ КАДРІВ. 
Марбурзький університет  
(сучасний вигляд)
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не лише раціональне пояснення 
явищ, а й боротьбу з релігій
ним обскурантизмом, та від
водили освіті в цьому про
цесі провідну роль. 

Багато в чому освіче
ний елемент із україн
ських земель став основ-
ною рушійною силою в 
реформуванні освіти у Ро
сійській імперії. Після ре
форми церкви та прий-
няття Духовного регламенту 
1722 року російський само
держець Пьотр І взявся впрова
джувати зміни в освіті. Осно
вним розробником новацій у цій 
сфері був Феофан Прокопович, 
для котрого взірцем у цьому 
плані була його рідна Києво-
Могилянська академія, на кшталт 
якої передбачалося здійснити 
реформу церковних навчальних 
закладів. На українських землях 
вона мала непоганий ґрунт: на 
таких засадах уже функціону
вала Могилянка, було розши
рено Чернігівську колегію, 1726-
го засновано колегіум у Білго
роді, звідки його згодом перене
сли до Харкова, а 1734-го утво
рено Переяславський колегіум. 
Особливістю цих навчальних за
кладів було те, що з низки при
чин туди допускалися представ
ники найрізноманітніших про
шарків, у той час як творення 
станової структури імперського 
суспільства мало на меті зробити 
навчання вузькостановим.

Започаткування нової школи 
збіглося з політикою секуляри
зації в багатьох європейських 
країнах. Передусім ішлося про 
передачу майна церкви на ко
ристь держави, але водночас і 
про створення мережі світських 
навчальних закладів на зміну 
церковним. Останнім відводи
лася вузькостанова роль навчан-
 ня майбутніх священиків, най
частіше дітей духівництва. Слід 
визнати: у той час коли в Захід
ній Європі брала гору світська 
освіта, що ґрунтувалася на раціо
нальності, українські землі зали
шалися у «схоластичному» по
лоні ще тривалий час. Це багато 
в чому визначило і майбутнє 
розвитку галузі в наших умовах.

Російські реформаторські по
туги в освіті передусім орієнтува
лися на німецькі зразки, що не є 
дивиною. Ініціатор відкриття 
Московського університету і го
ловний російський просвітитель 
Міхаіл Ломоносов світську освіту 

здобув у німецькому Марбурзі. 
Реформа освітніх закладів 

1782–1786 років із запрова
дженням народних училищ 
у кожному губернському та 
повітовому центрі орієнту
валася на досвід Австрій
ської імперії. Пізніші ро
сійські новації із заснуван
ням університетів брали за 
основу прусську реформа
торську діяльність та гум

больдтівський університет. 
Запрошення професорів із-за 

кордону, передусім німців, та
кож визначало великий ні
мецький вплив у багатьох ініціа
тивах дому Романових. Не всі ім
перські освітні реформи кінця 
XVIII століття, особливо на 
українських теренах, були вдалі 
й цілком реалізовані. Часто вони 
залишалися на папері. Чого 

тільки вартий намір відкрити у 
1790-х роках великий універси
тет із медичною школою в Кате
ринославі.

Великі зміни в освіті на під
російських землях України за
безпечила реформа Алєксандра 
I початку ХІХ століття, що закла-
 ла основу майбутньої системи, в 
межах якої було введено ступе
неву освіту: початкову (учи  лища), 
середню (повітові училища та 
гімназії) та вищу (університети). 
Це нововведення сприяло також 
поширенню жіночої освіти, хоча 
навчальні заклади ще тривалий 
час мали переважно чоловічий 
характер. Зміни задекларували 
загальні вагомі наміри: всеста
новість і безкоштовність почат
кової ос  ві  ти. Для втілення в 
життя новацій запроваджува
лося нове Міністерство народної 
просвіти. 

Попри прогресивність змін, 
система української освіти без
посередньо залежала від метро
полії і йшлося не лише про забо
рону чи толерування культур-
но-національних особливостей. 
В умовах царської Росії диплом 
про освіту був не так свідченням 
здобуття певних знань, як під
ставою для чиновницької кар’є-
 ри, підтвердженої дипломом. До 
всього цього велике значення 
мало здобуття освіти за кордо
ном, оскільки воно розширю
вало світогляд і часто було важ
ливою передумовою для подаль
шої успішної діяльності. 

AlmA mAtEr 
Першою великою світською на
вчальною установою на україн
ських землях став Харківський 
імператорський університет, за
снований у 1804-му. Навчальний 
рік розпочався на Святого Анто
нія 30 січня 1805-го (хоча укра
їнське студентство звикло від
значати 25 січня день Святої Те
тяни, у який було підписано указ 
про відкриття Московського уні
верситету 1755 року). Саме в Хар
кові під впливом університет
ських викладачів і студентів роз
почалося національне пробу
дження українців. 

Упродовж XIX cтоліття ро
сійська імперська влада від
крила на території України ще 
два університети (в Києві 1834-го 
й Одесі 1865-го) та низку інших 
навчальних закладів, провівши 
кілька освітніх реформ. Незва
жаючи на це, поширення знань 
було слабким, а українці як ет
нічна група мали найнижчий рі
вень освіти в європейській час
тині імперії. Усе це змушувало 
національну інтелігенцію ідеалі
зувати часи братських шкіл і 
православних колегіумів, наго
лошувати на згубній ролі «про
пащого часу» в Російській імпе
рії для українства; для неї освіта 
рідною мовою була великою ме
тою і великим засобом для по
дальших зрушень.

У той самий час на терито
рії українських земель Австрій
ської (Австро-Угорської) імпе
рії теж відбулося кілька освіт
ніх рефо  рм: поряд із Львів
ським 1875 року в Чернівцях 
відкрито університет із німець
кою мовою викладання (у 
Львівському воно велося поль
ською). Боротьба українців за 
свій університет на Галичині є 

БАТьКО 
ПЕДАГОГІКИ. 
Ян Амос 
Коменський 
(1592–1670)

НЕСЛУХНЯНІ 
ДІТИ. 
Німецька 
карикатура  
на школу 
(1849)
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важливою сторінкою націо
нального руху. 

Спільними проблемами для 
українських земель у XIX сто
літті були малодоступність і не
поширеність навіть початкової 
освіти, що дуже ускладнювало і 
економічний розвиток, і соці
альну комунікацію в наших умо
вах. Заходи метрополій і навіть 
дозволи на відкриття недільних 
та приватних шкіл, починаючи з 
1860-х років, не вирішували про
блеми, тоді як початкова освіта 
ставала обов’язковою в Англії та 
Голландії, а в Німеччині у про
цесі її об’єднання вона відігра
вала ключову роль. 

ЯК іДеОЛОГіЧНА 
ПЛАТФОРМА 
Події 1917–1920 років привели до 
величезних зрушень в освітній 
галузі у наших умовах. І йдеться 
не лише про націоналізацію 

освіти, а й про масштабні 
експерименти, особливо 
на територіях, де утвер
дився більшови  цький ре
жим. Намагаючись лікві
дувати пережитки старого 
ладу, нова влада напо
внила освіту ідеологічним 
змістом і кардинально 
видозміни  ла вищу школу, 
ліквідувавши університети 
й ство  ривши на їхній 
основі чи запровадивши 
нові інститути народної 
освіти (див. Тиждень № 
48/2010). 

Однак справжній про
рив відбувся, починаючи 
з 1920-го, із запроваджен
ням політики «ліквідації не
письменності», оголошенням 
про знищення станових меж і 
статевих обмежень у здобутті 
знань, а надалі втіленням полі
тики «коренізації», що передба

чала для народів СРСР на
вчання рідними мовами. Радян
ська система використала освіту 
як ідеологічну платформу для 
створення вірної режиму лю
дини. 

Та скасування старих «доре
волюційних» навчальних закла
дів і творення нової школи на
штовхнулися на істотний брак 
кадрів. Тому на початку 1930-х 
років було вирішено поверну
тися до університетів. Вища 
освіта сталінського зразка мала 
небагато спільного з поперед-
ньою імперською, і саме з неї 
вийшла наша сучасна універси
тетська. Підготовці кадрів на те
риторії 1/6 суходолу планети 
приділяли велику увагу, що й 
стало підґрунтям для доволі 
усталеного міфу про високий рі
вень радянської освіти, що, втім, 

не витримав конкуренції із за
хідним світом і був однією з 
причин краху більшовицької ім
перії.

Радянська школа, однак, 
пережила кілька істотних 

реформувань. Етапним 
став відомий закон 1958 
року «про зміцнення зв’я-   
зку шко    ли з життям», 
яким запроваджувалися 
11-річ на осві  та, обов’яз-
кова 8-річ на й основна 
увага приділялася «про
фесіоналізації», підготов-
 ці виробничих кадрів 
вже зі школи. Цей експе
римент не мав успіху, 
упродовж 1964–1965-го 
було повернуто 10-річку, 
зменшено увагу до тру
дового виховання, однак 
залишилася вимога про 
обо  в’язковість загальної 
ос віти.

Українська модель ос віти 
вийшла з радянської системи, 
проте велика кількість реформ 
останніх 20 років не вирішила на
гальних питань освітньої сфери, 
як-от підготовка належного фа
хівця і реалізація особистості. 

В УМОВАХ ЦАРСьКОї РОСії 
ДиПЛОМ ПРО ОСВіТУ  
БУВ Не ТАК СВіДЧеННЯМ 
ЗДОБУТТЯ ПеВНиХ ЗНАНь, 
ЯК ПіДСТАВОю ДЛЯ 
ЧиНОВНиЦьКОї КАР’ЄРи

ВИХОВУЮЧИ 
НОВУ 
ЛЮДИНУ. 
Зробивши 
освіту 
загальною, 
безкоштовною 
та обов’яз-
ковою, 
більшовики 
водночас 
наповнили її 
ідеологічним 
змістом, 
ізолювавши 
від світового 
педагогічного 
процесу

БІЛЕ І ЧОРНЕ. 
В часи холод  ної 
війни СРСР 
вихвалявся 
здобутками 
«передової» 
радянської 
освіти
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Ч
ерез відсутність музичного ринку в 
Україні й власного шоу-бізнесу су-
часні вітчизняні виконавці, за по-
одинокими винятками, обирають 

два шляхи. Перший – співати російською, 
орієнтуючись на такий самий недоринок 
пострадянських країн, де домінує «Русскій 
мір». Другий – створювати щось «західно-
подібне», відповідно співаючи англій-
ською, зазвичай у слухабельному форматі 
поп-року, електропопу, френч-хаусу – фо-
нової танцювальної електроніки, без го-
стрих текстів, зі словами оптимально сенти-
ментального змісту. На західний ринок 
вони виходять спорадично, адже це в Укра-
їні конкуренції в згаданих напрямках 
майже немає, а за кордоном від таких ко-
лективів доводиться відбиватися ліктями. 
Там більша перспектива виділитися у фол-
кових проектах на зразок world music, 
екзотично-автентичних, а не звичних ще з 
1980-х електронних бітів. Утім, деяким 
українським англомовним гуртам таки вда-
ється здобути міжнародний успіх, що за-
звичай обертається виступами на престиж-
них фестивалях і підписанням контрактів із 
відомими лейблами. Вдома їх зазвичай ці-
нують у музично «просунутих» колах, про-
бачаючи західно орієнтованим проектам 

певну вторинність, адже вони її компенсу-
ють якісним підходом до творення музич-
ного і візуального контенту. До того ж такі 
колективи вигідно (чи навіть радикально) 
вирізняються на тлі нафталінової радян-
ської естради, шансону і «поющіх трусов», 
якими активно «загодовують» пересічного 
українця.  

НАйЯСКРАВіШі ПРеДСТАВНиКи 

tomato Jaws
Ветерани української англомовної сцени. Гурт 
заснований у 2000 році. Стилі: даунтемпо, 
хаус. Учасники: Alex junior (Олександр Жиж-
ченко), Playone (Павло Ленченко) і Ната 
Жижченко. Перший альбом вийшов у 2004 
році. Стилістично і в музиці, і зовні все досить 
мінімалістично й стримано.

Gorchitza 
Наступний 
за олдскуль-
ністю. Зібра-
лись у 2007 
році. Стилі: 
диско-хаус, 
фанк, елек-
тропоп. Вока-
лістка: Алла 
Московка, яка проспівала в Gorchitza п’ять 
років, була в першому складі Tomato Jaws. 
Торік Алла зайнялася сольною кар’єрою, у 
проекті Gorchitza LP (Live Project) її замі-
нила Оля Діброва. Встигли зіграти на поль-
ському фесті в Сопоті й виступити на одній 
сцені з Morcheeba та Nelly Furtado, навіть 
підписати контракт з EMI Music.

the maneken
Сольний проект Євгена 
Філатова. У 2008 році 
вийшов перший аль-
бом «First Look». Стилі: 
диско-хаус, фанк, 
електропоп, перео-
смислений синтіпоп 
1980-х. Склад: Євген 
Філатов (діджей, 

О
дин із законів книжкового марке-
тингу: групувати видання серіями. 
Таке нанизування намистин допо-
магає зорієнтувати читача, викли-

кати в нього довіру і, якщо кілька книжок 
сподобалися, зацікавити у придбанні ще 
кількох наявних або змусити нетерпляче 
очікувати новинок. Український завсідник 
книгарень добре знає серію книжок нобелі-
антів із літератури, а також кілька серій різ-
них видавництв, куди входять перекладні 
твори… за, скажемо прямо, хаотичним 
принципом «лауреат», «автор бестсе-
лера», «продаватиметься», «є переклад і є 
грант». 

Судячи з оформлення та цінової полі-
тики, нова серія «Темпори» покликана за-
повнити одну з численних напівпорожніх 
ніш вітчизняного ринку: допомогти яко-
мога ширшому колу прочитати хорошу пе-
рекладну літературу. Назва – «Сучасна 
проза» – дає можливість оперувати зна-
чною кількістю текстів. У доборі творів для 
перекладу куратори проекту керуються аж 
ніяк не розпіареністю авторів: поки що ці 
письменники в Україні не надто відомі, 
хоча, безперечно, видання їхнього до-
робку здатне автоматично змінити ситуа-
цію. П’ять свіжоперекладених книжок у бі-
лих палітурках дуже різні, але їх 
об’єднують універсальність та актуаль-
ність. 

Чотири з п’яти авторів – із Центральної 
Європи. У передмові до книжки відомого 
болгарського письменника Ґеорґі Ґосподи-
нова перекладач Остап Сливинський наго-
лошує: це не лише роман постмодерної 
форми, а й наснажений посттоталітарною 
реальністю текст. І справді, українського чи-
тача «Природний роман» не здивує тим, як 
написаний, бо калейдоскопічна форма 
притаманна багатьом сучасним творам. 
Але ще один національний варіант постра-
дянського постмодерну – це беззаперечно 
цікаво. Тим більше книжка пахне безнадією 
1990-х – таке пам’ятаємо досить чітко і ще 
не втомилися від проговорення травматич-

ного минулого. А трагічних бездомних мит-
ців, які божеволіють і помирають на смітни-
ках, у нас достатньо дотепер.

«Якщо це любов» Михайла Пантича і 
«Перелюбники» Віди Оґнєнович – книжки 
ще універсальніші в тому сенсі, що в них 
ідеться про почуття і ситуації, однакові на 
цивілізаційному рівні. Перша – низка сюже-
тів, у яких описано найрізноманітніші 
форми виявів любові чи не в усіх можливих 
значеннях (іноді без уживання терміна, але 
так, що читач не може не зрозуміти), – за-
вершується фразою на останній сторінці:  
«У смерті є щось страшенно просте. Любов є 
складнішою». І в перекладі будь-якою мо-

Сучасна зарубіжна проза українською
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вокаліст, автор пісень), Максим Шевченко 
(гітара, екс-учасник гурту Найка Борзова), 
Андрій Гагауз (бас-гітара, учасник гурту 
«Ундервуд»), Дєніс Марінкін (барабани, 
екс-ударник «Земфира»). Саме завдяки 
The Maneken тепер можна сміливо казати, 
що вітчизняну музику продають навіть у 
Японії. Але історія успіху проекту тільки до-
водить невтішний тренд: спершу Євгенові 
вдалося домовитися про поширення його 
музики у всьому світі через британський 
Virgin, потім – у Росії і тільки після того –  
в Україні.

Champagne morning 
Сонячні інді-денсо-рокери із солодким 
хлоп’ячим вокалом. Створена банда у 
2009 році. Самі учасники кажуть, що вока-
ліст Дмитро Сніжко надихався всім – від 
Фредді Мерк’юрі до Роббі Вільямса. 
Champagne 

Morning сприймається як цукерка з начин-
кою у вигляді текстів про любов та очіку-
вання дива. Склад: Dima Kelly (фронтмен), 
Віталій Liak (гітара), Макс Сабодаш (кла-
віші), Юрій Zachary (барабани), Алекс Чунін 
(бас-гітара). Вже наступного року після 
створення банди в ефірі українських раді-
останцій усі почули їхній перший сингл 
«Miracle». Підкорити західний ринок уже 
трохи вдалося – зі своїм «Miracle» вони по-
трапили в першу п’ятірку Amazing Radio UK, 
зайняли лідерскі позиції на Indie Dial Radio 
(US) і тричі були представлені в ефірі бри-
танського радіошоу BBC Introducing. 

the Hardkiss 
На українську сцену увірвались у 2011 

році. Музично теж елек-

тропоп, хоча й набагато хардовіший, 
ніж у їхніх «колег», з амбітними тек-
стами. Народилася банда з проекту Val 
& Sanina, коли Юля Саніна (вокал, ав-
тор текстів і музики), працюючи журна-
лісткою, познайомилася з Валерієм Беб-
ком (бас-гітарист, музичний продюсер). 
Далі до проекту приєдналися Поль (кла-
вішник) та Kreechy (барабанщик). З ко-
рабля на бал – уже в жовтні 2011-го ви-
ступали на розігріві у британців Hurts.  
У лютому 2012-го підписали контракт із 
Sony BMG і французьким агентством 
Eye-Models, після чого кліп «Dance with 
me» стали транслювати у всіх країнах 
світу. 

Alloise
Вона ж Алла Московка. 

Пішла з Gorchitza у бе-
резні 2012 року, щоб за-

йнятися сольною 
кар’єрою. У новому варі-
анті Алла співає щось на 
зразок ліричного R’n’B – 

надихалася Вітні Г’юстон, 
але якщо й порівнювати, 

то більше нагадує Бе-
йонсе, особливо іміджем.  

Сучасна зарубіжна проза українською вою цей цикл придатний 
для того, щоб «читати о четвертій годині 
ранку»: авторові вдалося зібрати актуальні 
уявлення і висловити їх мовою, що годиться 
для прочитання й інтелектуалами, здат-
ними збагнути вишукану структуру, й ро-
мантичними поціновувачами сентимен-
тальної літератури. «Перелюбники» ж – це 
монолог героїні, у якому якнайповніше і 
дуже глибоко розкриваються її пережи-
вання після розлучення з чоловіком: жінка 
доводить себе до невротичного стану, при-
гадуючи деталі сімейного життя, а далі ви-
світлює нові деталі власної біографії, які й у 
без того межовій ситуації стають додатко-
вими поштовхами до божевілля. Письмо 
дає шанс на порятунок: вона описує все, 
щоб утримати при собі залишки здорового 

глузду, фіксуючи в такий спосіб стани 
оголеної свідомості. 

Після таких експериментів із формою 
«Гануля, Йозина дружина» Квєти Леґатової 
здається текстом спокійним і затишним. Це 
продовження збірки оповідань про вига-
дане селище Желари, яку популярна ав-
торка радіоп’єс видала під псевдонімом 
уже в похилому віці. Гірські Желари чимось 
нагадують Вижницю Марії Матіос. Сюди в 
роки Другої світової приїжджає молода 
празька лікарка, яку члени підпілля після 
провалу мережі одружили з розумово не-
повноцінним пацієнтом і відправили до 
його рідного села, бо то був єдиний шанс 
урятуватися. Гануля – тепер це її нове ім’я – 
звикає до диких звичаїв і побуту місцевих 
мешканців, починає любити їхню щирість і 
простоту й навіть закохується в нового чоло-
віка, хоча він зовсім не схожий на її попере-
дніх партнерів. Селянина вбивають радян-
ські визволителі, але він встигає невитравно 
змінити свідомість модерної жінки, яка до 
того була іграшкою одружених чоловіків, а 
життєвою метою вважала кар’єру хірурга. 
Тобто і ця повість теж про любов. 

«Повернення в Кіллібегс» Соржа Ша-
ландона – роман, написаний французом 
про ірландців. Хроніка впертого та безна-
дійного руху опору, на тлі якого відбува-
ються події з життя головного героя, знайде 
відгук у кожного українського читача, пере-
йнятого національною історією. Персонажі 
твору – активісти ІРА, які не уявляють, що 
можна припинити боротьбу. Дехто з них ла-
мається від безвиході, усвідомлюючи, що є 

відчайдушнішим за лідерів 
руху; інших ті ж такі лідери укоськують аре-
штом та ув’язненням, щоб зберегти мир у 
країні. Під час Другої світової для ірландців 
стає справжньою проблемою те, кого під-
тримувати, адже кожна поразка англійців, 
хай і від гітлерівців, йде на користь Ірландії. 
Це, зрозуміло, тягне за собою ще більшу не-
нависть британців. Визвольна боротьба три-
ває навіть тоді, коли досягнуто формаль-
ного перемир’я з Лондоном. Людське життя 
тут важить дуже мало, а будь-яка спроба 
змінити ситуацію призводить до вигнання зі 
спільноти. Головний герой карається за те, 
що одного разу похитнувся на обраному 
шляху, і всі попередні подвиги та мучени-
цтво за вільну Ірландію не рятують його…

Продовжившись, ця серія здатна роз-
ширити горизонти сподівань читацької ау-
диторії ще й тим, що не намагається втяг-
нути у свою орбіту комерційні тексти. Усі 
вже видані тут твори не є літературою жан-
ровою чи масовою (що не заважає їм стати 
бестселерами), а отже, повертатимуть 
українцям смак до глибшого чтива, яке 
теж, виявляється, може бути в м’яких палі-
турках. Єдине, чого бракує «Сучасній 
прозі», то це передмов до кожної з кни-
жок, у яких висвітлювалися б контекст по-
стання кожного твору і місце автора в літе-
ратурі своєї країни та регіону. Наскільки 
важливим є такий коментар, помітно якраз 
із поки що єдиної передмови до болгарина 
Ґосподинова, яка успішно дає один із клю-
чів до прочитання роману українським чи-
тачем. 
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Випалюючи магмою
Виверження супервулканів не раз загрожувало планеті й людству  
в минулому. Є великі ризики й нині

З
а свій довгий вік наша 
планета безліч разів за
знавала катастроф, які 
піддавали загрозі все 

живе на ній, зокрема й людство. 
З’ясувалося, що ці сумні сто
рінки її історії, позначені періо
дами різких змін клімату й ка
тастрофічним вимиранням 
флори та фауни, пов’язані або з 
падінням великого астероїда 
(див. Тиждень, № 5/2013), 
або з виверженням супервул
кана. Утім, якщо від незваних 
гостей із космосу людство гіпо
тетично захистить ракетно-
ядерна зброя, то способів про
тидіяти загрозам із надр нашої 
планети немає навіть у теорії.

ВУЛКАНіЧНі ЗиМи
Народження Америки й Атлан
тичного океану 200 млн років 
тому ознаменувала планетарна 
катастрофа, що супроводжува
лася грандіозним виливом 
магми та масовим вимиранням 
живих організмів. На той час іс
нував один величезний супер
материк Пангея, який почав 
розпадатися. Саме з його улам
ків унаслідок дрейфу тектоніч
них плит земної кори згодом 
сформувалися нинішні конти
ненти. Величезна частина Пан
геї відкололася від майбутньої 
Африки й посунулася на захід, 
трансформуючись у Південну 
та Північну Америки. Західне 

узбережжя Чорного конти
ненту й сьогодні збігається за 
контуром зі східним берегом 
Нового світу, бо ж колись ці ма
сиви суходолу були єдиним ці
лим.

На місці розколу в міру роз
ходження ділянок суші почав 
утворюватись Атлантичний 
океан, а на дні тектонічного 
розламу земної кори сталося 
потужне виверження базальто
вих лав.

Колосальний викид магми 
мав планетарні наслідки. Все 
почалося з «вулканічної зими», 
що дуже нагадувала «астеро
їдну», яка настає на планеті 
після падіння великих небес

Автор: 
Леонід 
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ЗАГиБеЛь МіНОйСьКОї 
ЦиВіЛіЗАЦії ВНАСЛіДОК 
ГРАНДіОЗНОГО 
ВУЛКАНіЧНОГО КАТАКЛіЗМУ 
ЛЯГЛА В ОСНОВУ ЛеГеНДи 
ПРО ЗАГиБеЛь АТЛАНТиДи

них тіл, або «атомну», яку вчені 
передрікають людству у ви
падку глобальної ядерної ві
йни. Масштабні виверженння 
викинули у стратосферу Землі 
мільйони тонн вулканічного 
попелу та сірчаних сполук. 
Вони утворили над планетою 
суцільну хмару, яка не пропус
кала світла до її поверхні. Зне
нацька впала температура, за
гальмувався фотосинтез, адже 
без сонячного проміння він не
можливий. Як наслідок – заги
нула рослинність, що призвело 
до вимирання травоїдних, а 
відтак і хижаків.

Згодом грандіозні вивер
ження різко наповнили атмос
феру вуглецем. Парниковий 
ефект розігрів планету, зокрема 
й океани, що загальмувало цир
куляцію води й катастрофічно 
зменшило в ній концентрацію 
кисню. У Світовому океані по
чалось накопичення сірковод-
 ню, який убивав усе живе. Так, 
наприкінці тріасового періоду 
сталися радикальні зміни клі
мату Землі, що супроводжува
лися черговим масовим вими
ранням біологічних видів.

Крім масштабних виливів 
магми, причинами грандіозних 
катаклізмів ставали вулкани. 
Кілька таких великих ката
строф – на пам’яті людства. Зо
крема, добре відоме вивер
ження Везувію в 79 році, коли 
під лавою і попелом загинули 
римські міста Помпеї та Герку
ланум. 1883 року між остро
вами Ява та Суматра в Індонезії 
почав активно діяти вулкан 
Кракатау. Сила вибуху дорівню
вала потужності 100 тис. атом
них бомб, скинутих на Хіросіму, 
а його гуркіт почули в Австралії 
та Африці. Хвиля цунамі від 
того катаклізму п’ять разів обі
гнула Землю. Жертвами стали 
36 тис. осіб.

ЗАГиБеЛь АТЛАНТиДи:  
МіФ ТА РеАЛьНіСТь
У світовій культурі збереглися 
згадки про ще одну знакову 
вулканічну катастрофу – ту, в 
якій загинула таємнича Атлан
тида. Давньогрецький філософ 
Платон, спираючись на раніші 
легенди, писав про квітучу кра
їну атлантів, яку під час небува
лих землетрусів за день погли
нуло море. Більшість учених 
вважає нині, що в основі цієї іс
торії лежать реальні події краху 

мінойської цивілізації, спричи
неного вибухом вулкана Санто
рин близько 1460 року до н. е.

Археологія свідчить, що па
лаци Криту в середині ІІ тися
чоліття до н. е. зазнали руйну
вань від потужного землетрусу 
та хвиль цунамі, а також були 
засипані попелом Санторину. 
На думку науковців, його вибух 
був удесятеро потужніший, ніж 
у Кракатау. Вивільнена енергія 
могла зрівнятися з 1 млн атом
них бомб Хіросіми й мала ката
строфічні наслідки для усього 
Східного Середземномор’я, а 
особливо для Криту.

Землетруси, цунамі та вул
канічний попіл нищили міста й 
села величезного регіону. У Ста
рому Заповіті згадано непро
глядну «єгипетську тьму», що 
на три дні окутала тоді країну 
над Нілом. Схожі явища спосте
рігались і під час вибухів інших 
вулканів. Зокрема, під час уже 
згадуваного виверження Кра
катау хмара пилу була така 
густа, що темрява огорнула 
землі в радіусі 200 км від вул
кана на цілу добу. Із санторин
ським вибухом учені пов’язують 
деякі дива, що сталися з євре
ями, коли ті на чолі з Мойсеєм 
утікали з єгипетського полону. 
Ідеться про вогняний стовп, 
який вони бачили на півночі, та 
відхід моря на їхньому шляху. 
Можливо, останнє пояснюється 
наближенням цунамі, хвиля 
якого накрила переслідувачів-
єгиптян.

Виверження Санторину не 
знищило мінойців, але посла
било їх настільки, що близько 
1450 року до н. е. Крит захопили 
елліни, а культурні надбання 
їхніх попередників стали під
ґрунтям для мікенської цивілі
зації греків-ахейців.

У гігантському кратері вул
кана діаметром 14 км нині 
шумлять хвилі Егейського 
моря, а сам острів Санторин 
має форму серпа і, власне, утво
рений його стінами. Цей клап
тик піднесеного над водами су
ходолу укриває шар вулканіч
ного попелу та пемзи завглиб
шки 15–25 м, під яким розко
пано руїни міста з триповерхо
вими будинками, водогонами й 
каналізацією. Схоже, що місто 
на острові Санторин було важ
ливим центром мінойської ци
вілізації і загинуло разом із 
нею внаслідок грандіозного 

вулканічного катаклізму. Ці 
драматичні події, очевидно, й 
лягли в основу легенди про за
гибель Атлантиди.

ВУЛКАН, щО МАЛО Не 
ЗНищиВ ЛюДСТВА
Зовсім недавно стало відомо 
про найбільшу вулканічну ка
тастрофу в людській історії, 
коли сила виверження в багато 
разів перевищувала згадані ви
бухи Везувію, Кракатау та Сан
торину.

На початку 1980-х під час 
буріння Гренландського кри
жаного щита виявили проша
рок льоду віком 74 тис. років, 

що містив величезну кількість 
сполук сірки вулканічного по
ходження. Дослідження мікро
скопічних молюсків фораміні
фер у придон них відкладах оке
анів зафіксували різке падіння 
температури в шарах, що нале
жать до того самого часу. Геоло
гічні горизонти тієї-таки доби 
на узбережжі Індійського оке
ану містять потужні відклади 
вулканічного попелу своєрідної 
структури.

Пошуки джерела специфіч
ного вулканічного попелу з Пів
денної Азії привели дослідни
ків на Суматру, до засипаних 
цією масою і залитих вулканіч
ною лавою та пемзою берегів 
величезного озера Тоба. Вияви

НАКОПИЧУ-
ЮЧИ МАГМУ. 
Озеро Тоба  
в кальдері  
супервулкана 
на о. Суматра 
(знімок  
із космосу)

На думку деяких 
дослідників, вул-

кан Тоба, що вибух-
нув 74 тис. років 

тому, став причи-
ною загибелі не 

менш як 

3/4
 тогочасного  

людства
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лося, що воно – це заповнена 
водою вулканічна кальдера роз
мірами 100 х 30 км. Унаслідок 
виверження колосальної кіль
кості магми, попелу та газів у 
земних надрах утворилася ве
личезна порожнина, «по
крівля» якої просіла, а запа
дина (кальдера) перетворилася 
на розлогу водойму.

Зусиллями різних учених 
вдалося реконструювати ката
строфічні явища, спричинені 
грандіозним виверженням су
первулкана на острові Ява  
74 тис. років тому. За потуж
ністю вибуху він принаймні у 
100 разів перевищував Крака
тау. Якщо останній викинув 13 
км3 тектонічного матеріалу, то 
вулкан Тоба – понад 1 тис. км3. 
У радіусі більш ніж 3 тис. км від 
останнього поверхня землі 
вкрилася 30-сантиметровим 
шаром токсичного попелу, що є 
смертельним для рослин. У де
яких місцевостях Індії його гли
бина сягала 3 м. Вулканічний 
попіл складався з мікроскопіч
них уламків кварцу, які під час 
вдихання смертельно травму
вали легені тварин і людей. 
Сполуки сірки, з’єднуючись із 
атмосферною вологою, випа
дали у вигляді дощів із сірчаної 
кислоти, які нищили все живе 
на суші.

Безпосереднім наслідком 
колосального викиду попелу та 
сульфатів у стратосферу стала 
«вулканічна зима», яка, за де-
якими підрахунками, тривала 

на всій планеті шість років. 
Сульфати утворювали сріблясті 
хмаринки у стратосфері Землі 
й разом із хмарами попелу 
різко зменшили кількість со
нячної радіації, що досягала її 
поверхні. Це не тільки зупи
нило фотосинтез, остаточно 
нищачи рослинність, а й при
звело до різкого похолодання, 
що разом спричинило масове 
вимирання рослин і тварин. Ви
словлено припущення, що ви
бух Тоби спровокував початок 
останнього вюрмського зледе
ніння. Усі ці смертельно небез
печні фактори спровокували 
масове вимирання не тільки 
флори та фауни, а й первісних 
людей.

На думку частини дослідни
ків, унаслідок вибуху вулкана 
Тоба 74 тис. років тому загинуло 
не менш ніж три чверті люд
ства. За деякими підрахунками, 
на Землі вижило тільки близько  
20 тис. осіб. Особливо постраж
дало населення наближеної до 
вулкана Південної Азії. На час 
катастрофи там мешкали два 
різновиди людських істот: піте
кантропи, що просунулися в ре
гіон з Африки іще близько 1 млн 
років тому, та перші Homo 
sapiens, які вийшли з Чорного 
континенту й саме розпочали 
освоєння Південної Азії. Вивер
ження фактично знищило піте
кантропів і зменшило популя
цію людини розумної до кри
тичної межі (на думку деяких 
дослідників, до кількох десятків 

осіб). Саме з цієї дрібки азій
ських сапієнсів пізніше розвину
лися європейська (біла) та 
азійсько-американська (жовта) 
раси людини розумної. Пред
ставники обох мають спорідне
ний, але дуже бідний генний на
бір. Це свідчить, що їхній спіль
ний пращур пройшов крізь 
«пляшкове горло» розвитку по
пуляції, коли остання через ви
бух вулкана Тоба зменшилася 
настільки, що мало не припи
нила свого існування.

СУПеРВУЛКАНи 
СьОГОДеННЯ
Розміри кальдери Тоба (100 х 30 
км) дають змогу зарахувати 
його до супервулканів, яких на 
Землі відомо кільканадцять 
(виверження кожного з них за
грожує людству планетарною 
катастрофою). Повільне під
няття її дна свідчить про нако
пичення магми, яке неминуче 
завершиться в майбутньому но
вим вибухом.

Є сплячий супервулкан і в 
Європі. Це так звані Флегрей
ські поля (від грецького «пала
ючі») під Неаполем в Італії. За 
грецькою міфологією, саме тут 
відбувся бій олімпійських богів 
із титанами.

Флегрейські поля – це каль
дера супервулкана, вкрита купо
лами, кратерами, потоками 
лави, попелом і пемзою. Про ак
тивні тектонічні процеси свід
чать часті землетруси та чис
ленні фумароли, з яких вихо

До найнебезпечні-
ших зараховують 

супервулкан у наці-
ональному парку 
«Єллоустоун» у 

США. Він може ви-
вергнути

2500 км³
 лави, і його жерт-
вами, за підрахун-

ками вчених,  
стануть 

2 млрд 
осіб

Тоба (індонезія)
Одне з найбільших вивержень 
на Землі за останні 25 млн 
років, що трапилося в остан-
ній льодовиковий період і 
призвело до вюрмського зле-
деніння. Внаслідок «вулканіч-
ної зими», яка настала після 
викиду в атмосферу 1 тис. км³ 
порід, середня глобальна 
температура знизилася на 
10° С, що, на думку багатьох 
учених, різко зменшило кіль-
кість людства (до критичних 
10–20 тис. осіб) та фауни.

Санторин (Греція)
Вибух вулкана викликав гі-
гантське цунамі (заввишки, 
згідно з різними оцінками, 
від 18 до 100 м) та землетрус, 
призвівши до раптового зане-
паду, а відтак загибелі міной-
ської цивілізації з центром на 
острові Крит. Хмара попелу 
простяглася на 200–1000 км.

Везувій (італія)
Викинутий в атмосферу на 
висоту 32 км попіл, гнаний 
сильним вітром, накрив дав-
ньоримські міста Помпеї, Гер-
куланум, Оплонтис та вілли 
Стабія і призвів до повного за-
темнення неба («вулканічної 
ночі») в тамтешніх околицях. 
Відтак шість хвиль викидів 
вулканічних порід, які руха-
лися з неймовірною швид-
кістю, зруйнували міста.

Хатепе (Нова Зеландія)
Під час останньої найбільшої 
за 20 тис. років експлозії на 
острові в атмосферу вилетіло 
120 км³ вулканічних матеріа-
лів, а висота еруптивної ко-
лони сягнула 50 км, що спро-
вокувало локальне цунамі. По-
токи вулканічних матеріалів 
спустошили місцевість у радіусі 
80 км. Нова Зеландія була тоді 
незаселеною, та вибух Хатепе 
все одно вплинув на людство, 
бо різко змінив клімат 

Тамбора (індонезія)
За об’ємом викинутого в атмос-
феру матеріалу (150–180 км³) 
вулканічний вибух став одним 
із найбільших в історії людства. 
Загинула 71 тис. осіб, було зни-
щено культуру жителів острова 
Сумбава, вимерла тамборська 
мова. Виверження спричинило 
глобальні кліматичні зміни й 
аномалії, зокрема «вулканічну 
зиму», 1816-й увійшов до історії 
як «рік без літа» через низькі 
температури, що запанували в 
Північній півкулі. 

10 НАйБіЛьШиХ ВиВеРжеНь 
ВУЛКАНіВ У іСТОРії  
ЛюДСТВА

Вулкани – одні з найбільших природних убивць роду людського. Невимовно 
красиві, але руйнівні й смертоносні, вони відпрадавна загрожували популя-
ції Homo sapiens, періодично нагадуючи про вразливість земної цивілізації. 
Тиждень виділив 10 найбільших вулканічних катастроф, що мали трагічні 
наслідки для людства
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дять гази. Сумнозвісний Везу
вій, можливо, належить до єди
ної вулканічної системи з Фле
грейськими полями. Розташу
вання в густо населеній Європі 
робить цей супервулкан осо
бливо небезпечним для люд
ства, навіть попри його відносно 
невелику кальдеру (20 х 10 км). 
За даними геології та археології, 
востаннє він вивергався близько 
38 тис. років тому, засипавши 
попелом усю Південну Європу 
аж до Дону на сході, де під час 
розкопок палеолітичних стоя
нок поблизу села Костенки (Во
ронезька область РФ) виявлено 
шари попелу з Флегрейських по
лів завтовшки до 2 см. Є навіть 
непідтверджена гіпотеза, що 
останні неандертальці в Європі 
загинули саме через вибух Фле
грейських полів, а перші Homo 
sapiens прийшли вже на попе
лище безлюдної Європи.

До числа найнебезпечніших 
для нинішнього людства відно
сять супервулкан у національ
ному парку «Єллоустоун» у 
США. Він має кальдеру 50 х 70 
км. У її межах розташовані 
кілька жерл, тисяча гарячих 
гейзерів, а її дно поступово під
німається, що свідчить про ак
тивне накопичення магми. Ві
домо, що супервулкан у «Єлло
устоуні» вивергався з періодом 
600 тис. років. Оскільки після 
останнього виверження минуло 
вже 640 тис. років, то є всі під
стави очікувати нового ката
клізму.

Японські вчені дійшли ви
сновку, що ймовірність вибуху 
американського супервулкана в 
цьому столітті 1:6. Його на
слідки для людства можуть 
бути фатальними. Адже якщо 
Тоба викинув 1 тис. км3 лави, то 
Єллоустоун може вивергнути 
2500 км3, що призведе до по
вного знищення західних штатів 
США. Вулиці Лос-Анджелеса 
вкриються півтораметровим ша
ром попелу. Землетруси коло
сальної сили спровокують ви
верження вулканів по всій пла
неті. Цунамі небувалої висоти 

знищать тисячі населених 
пунктів на узбережжях усіх 
континентів, серед яких Нью-
Йорк, Лондон, Санкт-
Петербург. Попіл засипле ро
дючі поля й разом із сірчаними 
газами затьмарить сонце, що 
призведе до тривалої «вулканіч
ної зими». Різке похолодання 
спричинить вимирання та мі
грацію на південь населення 
північних країн (Канада, Іслан
дія, Скандинавія, північ Росії).

Кракатау (індонезія)
Виверження вулкана знищило 
більшу частину острова у Ма-
лайському архіпелазі. Зі-
ткнення магми з водою каталі-
зувало потужний гідромагма-
тичний вибух, що викликав цу-
намі, а також пірокластичний 
потік заввишки 900 м, які за-
брали життя понад 36 тис. осіб 
на островах Ява та Суматра. Ко-
лона з попелу й газу здійнялась 
у мезосферу вище ніж на 70 км, 
а відтак золою було посипано 
площу понад 1 млн км². За оцін-
ками геологів, цей вибух за 
своєю силою не менш ніж у 10 
тис. разів перевищував ядерну 
бомбу, що знищила Хіросіму 
(близько 200 Мт тротилу).

Монтень-Пеле (Малі Антиль-
ські острови, Франція)
Унаслідок експлозії вулкана 
та урагану, що виник опісля, 
за кілька хвилин було до-
щенту зруйновано місто Сен-
П’єр, що мало 28 тис. насе-
лення. Після катастрофи там 
вижили тільки дві людини: 
в’язень одиночної камери та 
чоботар, який жив на околиці 
(невдовзі помер від опіків). 
Місцевість, яка прилягала до 
вулкана, була засипана каме-
нями об’ємом 7–8 м³ у радіусі 
2 км.

Сент-Геленс (США) 
Виверження вулкана, яке на-
стало після кількох місяців по-
рційного викидання попелу й 
газу, спровокувало селі, які, 
своєю чергою, знесли частину 
гори й відкрили шлях лаві, що 
рухалася зі швидкістю 1 тис. 
км/год. Попіл здіймався на 
висоту 25 км, що призвело до 
«вулканічної ночі» – види-
мість у місті, розташованому 
за 400 км від кратера, змен-
шилася до 3 м серед білого 
дня, а на відстані 145 км від 
Сент-Геленсу шар попелу сягав 
12 см. Площа 600 км² виго-
ріла до стану місячного ланд-
шафту, загинули 57 осіб і ве-
лика кількість фауни.

Невадо-дель-Руїс (Колумбія) 
Відносно невелике вивер-
ження призвело до числен-
них жертв і стало четвертим 
за смертоносністю в історії 
людства. Лава розтопила льо-
довик біля вершини вулкана, 
спричинивши зсуви та лахари 
(грязьові потоки), що викли-
кали ерозію і згодом накрили 
невеличке місто Армеро, у 
якому загинуло 25 тис. осіб із 
його 30 тис. населення. Ви-
верження коштувало уряду 
Колумбії $7,7 млрд прямих і 
непрямих збитків (20% ВВП 
на 1985 рік).

Пінатубо (Філіппіни)
Унаслідок експлозії, що на-
стала після тривалої 611-річної 
перерви, загинуло 875 осіб, 
було знищено стратегічну 
військово-морську та базу ВПС 
США. Висота еруптивної ко-
лони сягнула 34 км, а попіл на-
крив непроникною завісою не-
босхил над ділянкою, що мала 
площу 125 км². На певний час 
ця територія занурилась у ціл-
ковиту темряву. Попіл сипався 
у В’єтнамі, Камбоджі та Малай-
зії. Наслідком катаклізму став 
потужний викид аерозолів у 
стратосферу, падіння глобаль-
ної температури на 0,5°С та 
зменшення озонового шару 
(зокрема, утворення великої 
дірки над Антарктидою).

Падіння температур, попіл, 
послаблення фотосинтезу че
рез нестачу сонячної радіації 
призведуть до планетарного 
краху сільського господарства 
і, як наслідок, до всесвітнього 
голоду. Особливо постражда
ють такі багатонаселені країни, 
як Китай та Індія. Загальні 
людські втрати в перші роки 
після виверження перевищать 
2 млрд. Брак ресурсів спричи
нить численні збройні кон
флікти, а може, й розпад сучас
ного світового устрою. Розта
шована в помірній зоні Укра
їна з її багатими природними 
ресурсами неминуче стане об’єк  -
том зазіхань сусідів. Такими є 
апокаліптичні прогнози різ
них учених стосовно можли
вих наслідків вибуху супер
вулкана.

ГОРе З РОЗУМУ
Завдяки науковим досліджен
ням останніх 30 років людство 
дізналося про потенційні за
грози життю на планеті як із 
космосу, так і з її надр. Однак 
ці небезпеки не слід перебіль
шувати. Значно реальнішу за
грозу земній цивілізації ста
новлять не космічні тіла й не 
супервулкани, а, хоч як це па
радоксально, наш технологіч
ний прогрес. Отже, перш ніж 
перейматися природними ви
кликами людству, варто зна
йти ефективний захист від по
роджуваних ним самим гло
бальних небезпек. 

СьОГОДНі НА ЗеМЛі 
ВіДОМО КіЛьКАНАДЦЯТь 
СУПеРВУЛКАНіВ, 
ВиВеРжеННЯ КОжНОГО З 
ЯКиХ ЗАГРОжУЄ ЛюДСТВУ 
ПЛАНеТАРНОю 
КАТАСТРОФОю

10 НАйБіЛьШиХ ВиВеРжеНь 
ВУЛКАНіВ У іСТОРії  
ЛюДСТВА
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Античний скансен  
на вулкані
Завдяки Везувію, який «законсервував» Помпеї, можна 
ознайомитися з побутом римлян двотисячолітньої давності 
фактично в первозданному вигляді

В
езувій – одна з головних 
туристичних цікавинок 
Кампанії. Туристи за
любки фотографуються на 

тлі оповитої сивим серпанком 
гори і скуповують футболки з 
карикатурними зображеннями 
знаменитого вулкана, який бід
кається: «Оце так чхнув!» або ні-
яковіє: «Я вибачаюся».

А в цей час науковці в обсер
ваторії, що неподалік кратера 
Везувію, пильно стежать за по
казниками чутливих приладів, 
які 24 год на добу фіксують ко
жен найменший підземний по
штовх у сейсмічно активному 
районі. Адже вогнедишна гора, 
яка на початку нашої ери похо
вала під багатометровим шаром 
попелу й лави одразу кілька кві

тучих міст Римської імперії, що
миті може прокинутися знову. 

Утім, на двигтіння землі, від 
якого дзвенить посуд у шафах і 
тріскається тиньк на стінах, по
стійні мешканці Неаполя й око
лиць зазвичай особливої уваги 
не звертають – звикли. Хоча 
останній справді потужний зем
летрус, під час якого загинуло 
понад 3 тис. людей, стався в регі
оні не так давно – 1980 року. Але 
погане в сонячній Кампанії за
бувається швидко.

ЛюДи З МиНУЛОГО
Так було і два тисячоліття тому. 
За 17 років до трагічної загибелі 
Помпеїв Везувій недвозначно 
попередив, що легковажити 
його сусідством не слід: 5 лю

того 62 року внаслідок сильного 
землетрусу більшість будинків і 
храмів було пошкоджено або 
зруйновано. Проте людям і на 
думку не спало покинути свої 
оселі. Родючі ґрунти (продукти 
вулканічної діяльності є при
родним добривом), багаті на 
рибу води Тірренського моря, 
великий порт, до якого захо
дили сотні торговельних суден 
на рік, – саме завдяки своєму 
розміщенню Помпеї були бага
тим та успішним містом. Тож 
замість того, щоб утікати, меш
канці взялися його активно від
будовувати.

Ремонтно-відновлювальні 
роботи велися й тоді, коли у 79 
році земля задвигтіла знову. 
Спершу ні підземні поштовхи, ні 
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запах сірки, який з’явився у воді, 
не викликали в людей особли
вого занепокоєння. І вже тим 
паче вони не пов’язували ці 
явища з горою, яка височіла над 
містом впродовж усього його іс
нування. Тож коли з вершини Ве
зувію піднявся чорний стовп, 
стрімко розростаючись у велику 
хмару, помпейці були приголо
мшені. З неба почали падати 
шматки пемзи, яка швидко 
вкрила дахи будинків.

Нині будівлі в мертвих Пом
пеях переважно мають один по
верх, хоча за життя міста їх було 
здебільшого два-три (фото 1). 
Але під вагою каміння, яким Ве
зувій «плювався» впродовж 
доби, перекриття не витриму
вали і завалювалися, ховаючи 
під собою господарів, які нео
бачно вирішили перечекати гнів 
природи в приміщенні.

Утім, більшість із понад 
20-тисячного населення Пом
пеїв змогла врятуватися, зали
шивши місто до піку вивер
ження. Справді останнім чор
ний день став приблизно для  
2 тис. городян, які загинули під 
завалами або задихнулися від 
браку повітря й отруйних вулка
нічних випарів.

Людей, які жили, працю
вали, творили, розважалися й 
кохали та в один день померли в 
Помпеях, немає вже майже  

2 тис. років. А вираз жаху на їх
ніх обличчях можна побачити й 
досі. Коли у ХVIII столітті на 
місці загиблого міста почалися 
розкопки, археологи звернули 
увагу на порожнини, що трапля
лися в багатьох будинках. За
ливши їх гіпсом, науковці отри
мали людські фігури (фото 4).

Ось переляканий хлопчик 
сидить, затуливши обличчя ру
ками. Мати в розпачі намага
ється прикрити від ударів з неба 
двох дітей. Ціле сімейство бага
того домовласника разом із ра
бами зіщулилося попід стінами 
в підвалі розкішної вілли. З пли
ном сторіч їхні останки зотліли, 
але закам’янілий попіл зберіг 
обриси до дрібних деталей.

КОНСеРВАЦіЯ і СТОЛіТТЯ
Упродовж багатьох років вва
жалося, що сумнозвісне вивер
ження Везувію почалося 24 
серпня – таку дату історики ви
водили з листів Плінія Молод
шого. Його дядько, визначний 
римський учений і державний 
діяч Пліній Старший, праг
нучи детальніше описати ви
верження, вирушив до місця 
катастрофи з Мізен, що міс
тяться на безпечній відстані від 
вулкана. У містечку Стабії йому 
довелося зійти на берег, де літ
ній чоловік задихнувся сірча
ними випарами.

Стабії та Октавіанум, як і 
Помпеї, засипало переважно 
попелом і пемзою. А розташо
ваний із протилежного боку 
Геркуланум, де залишалося 
кілька сотень мешканців, зни
щили потоки розпеченої лави. 
Наступного дня сильна злива 
змила зі схилів Везувію попіл, і 
місто залило ще й багатометро
вим шаром вулканічної гря
зюки.

Тепер археологи схиляються 
до того, щоб пересунути дату за
гибелі Помпеїв на пізню осінь. 
На такі висновки наштовхують 
теплий одяг деяких жертв, жа
ровні в приміщеннях, наповнені 
вугіллям, зібраний врожай ви
нограду і вже виготовлене з 
нього вино.

Харчові продукти, речі до
машнього вжитку, витвори мис
тецтва – усе збереглося фак
тично недоторканим у місті, яке 
панічно покинули люди й закон
сервував вулкан. Історики були в 
захваті: розкопки Помпеїв стали 
унікальним джерелом інформа
ції про побут давніх римлян, їхнє 
культурне й громадське життя 
(фото 2). У Геркуланумі виявлено 
ще й безцінну бібліотеку – понад 
1800 папірусів із текстами анти
чних авторів. Переважна час
тина з них обвуглилася під час 
виверження, але й прочитати 
вдалося чимало.

Вхідний квиток на 
територію розко-

пок у Помпеях  
коштує 

€11
 Вартість загаль-

ного квитка, який 
дає право на відві-

дання Помпеїв, 
Геркуланума, Ста-

бій та вілл в 
оплонті  

й боскореале, –

 €20
 останній діє впро-

довж трьох днів, 
але на територію 

кожного комплексу 
можна пройти 
лише один раз

2 3
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Більшість артефактів, зна
йдених у Помпеях, статуй, фре
сок і розписів, якими були 
вкриті стіни будинків, нині збе
рігаються в Археологічному му
зеї Неаполя (фото 5). Тож дуже 
радимо ознайомитися з його 
експозицією, перш ніж виру
шати на екскурсію до загиблого 
міста.

Серед найбільш вражаючих 
експонатів – медичні й стомато
логічні інструменти. Деякі з них 
за конструкцією майже не від
різняються від сучасних.

Потік води з давньоримських 
труб регулювався майже та
кими, як нинішні, кранами, 
вино пили зі скляних келихів, 
дуже схожих на сучасні. Скло, 
хай і каламутне, вставляли у ві
кна. І це 19 віків тому.

Мешканці багатьох україн
ських сіл і досі лише мріють про 
водогін у хаті. У Помпеях, що
правда, власні басейни і ванни 
також мали тільки заможні 
люди. Зате громадськими фон
танами з питною водою, яка те
кла з гір по акведуках, міг ко
ристуватися кожен – хоч віль
ний громадянин, хоч раб. Ці ко
лонки й досі стоять на кожній 
вулиці давніх Помпеїв, і в літню 
спеку туристи залюбки тамують 
із них спрагу.

ЗАСіБ ДЛЯ «ЛУПи»
Як і в усіх більш-менш солідних 
населених пунктах Римської ім
перії початку І тисячоліття, од
ним із головних центрів громад
ського життя Помпеїв були 
терми – лазні. Коли вибухнув 
Везувій, у місті саме зводили ве
личезний термальний комплекс, 
бо кількох наявних на всіх уже 
не вистачало. Адже функція 
терм у Давньому Римі аж ніяк не 
обмежувалася підтриманням 
чистоти. У лазнях збиралися 
для «соціалізації»: обговорити 
останні новини, подискутувати 
на політичні теми, послухати 
найсвіжіші твори відомих поетів 
в авторському виконанні чи по
тренувати м’язи (хоча для цього 
були й окремі «тренажерні 
зали» – палестри).

І такий стадіон, і примі
щення терм можна відвідати на 
просторій археологічній терито
рії Помпеїв, що межує із сучас
ним містом із такою самою на
звою.

Зрозуміло, що приміщення, у 
яких давні римляни проводили 

стільки часу, намагалися обла
штувати з якнайбільшим ком
фортом. У термах Помпеїв збере
глися басейни для холодної та га
рячої води, «парилка», окреме 
відділення для жінок. Стіни й 
підлога здебільшого були з піді
грівом – прокладеними в товщі 
цегли глиняними трубами цир
кулювала гаряча вода.

Чи не найпопулярнішим по
між туристів закладом є голо
вний міський лупанарій, тобто 
бордель («лупа» в перекладі з 
латини – і вовчиця, і повія). Все

редині двоповерхової будівлі на 
стінах добре збереглися «ін
струкції»: яскраві фрески із зо
браженням різних поз. Вся об
становка кімнат, у яких «лупи» 
приймали клієнтів, вичерпу
ється невеликим кам’яним ло
жем, коротшим навіть за тодіш
ній людський зріст. Під час «ро
боти» його вкривали матрацами 
й подушками, але очевидно, що 
затримуватися надовго клієнтів 
не заохочували. Зрештою, багаті 
люди до послуг лупанаріїв не 
вдавалися, адже мали власних 
наложниць або запрошували 
повій додому.

ТРеТиНА – ДЛЯ НАщАДКіВ
Помпеї вражають на кожному 
кроці. Тут і досі стоїть величез
ний амфітеатр, найдавніший і 
найкраще збережений з-поміж 
давньоримських, який міг уміс
тити всіх городян. Ближче до 
центру міста є ще великий (на 5 
тис. глядачів) і малий (на 1,5 тис. 
для багатіїв) театри. Їх об’єднує 
спільне «фойє». В античні часи 
трибуни в усіх амфітеатрах були 
критими, щоб глядачі не потер
пали від палючого сонця чи 
дощу.

Привертають увагу «зебри» 
на пішохідних переходах через 
вулиці. Вони піднімаються на 
значну висоту, щоб люди під час 
дощу не помочили ноги, спуска
ючись із тротуару на проїжджу 
частину. А відстань між коле
сами візків була сталою. Також 

Між ДВОМА ВУЛКАНАМи
Із протилежного боку від Везувію на Неаполь «чатує» 
ще один потенційний супервулкан. Так звані Флегрей-
ські поля, до яких із «південної столиці» Італії можна 
доїхати на метро, займають площу близько 10 на 10 км. 
Це сейсмічно надзвичайно активна зона, де лава підхо-
дить так близько до поверхні, що земна твердь бук-
вально плаває в ній, час від часу здимаючись та опуска-
ючись. Унаслідок таких коливань прибережна частина 
міста Поццуолі опустилася в море на 10-метрову гли-
бину. Тепер це місце називають «підводними Помпе-
ями»: з катерів із прозорим дном можна роздивитися 
затоплені будинки. За припущеннями деяких сейсмоло-
гів, рано чи пізно з-під Флегрейських полів почнеться 
виверження надпотужного вулкана, від якого під дією 
ланцюгової реакції «запуститься» і Везувій. Результатом 
такої подвійної активності може бути знищення не лише 
всієї Кампанії, а й значної частини Європи.

ТРАНСПОРТ
Із центрального вокзалу Неаполя в бік Везувію їздить 
спеціальна електричка Cirсumvesuviana. Вартість квитка 
в один бік до Помпеїв – €2,80. 
Якщо ви збираєтеся відвідати також Геркуланум та Ста-
бії, що теж містяться на цій лінії, вигідніше взяти проїз-
ний на весь день – €8,40. У суботу й неділю на денний 
проїзний діє тариф вихідного дня – €4,50.
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вражають свіжість та велика 
кількість політичної реклами на 
стінах будинків із закликами го
лосувати за того чи іншого кан
дидата – було тоді й таке!

Лазні, храми (фото 3), гро
мадські туалети, ринки й торго
вельні центри з низкою крам
ниць, пекарні та пральні, ресто
рани з барними стійками й сто
ликами – 2 тис. років тому 
життя мало відрізнялося від су
часного. Хіба що техніки браку
вало. При цьому Помпеї прихо
вують ще чимало сюрпризів. 
Адже на сьогодні відкопано 
близько 2/3 його території (тре
тину загиблого міста, вкритого 
земляними пагорбами, вирі
шили залишити для цікавих на
щадків). Подальші розкопки на
разі не плануються. Головне – 
зберегти бодай те, що вже очи
щено від пилу віків.

Нещодавно керівника компа
нії, яка з 2008 року проводила в 
Помпеях реставраційні роботи, 
посадили під домашній арешт за 
звинуваченням у розкраданні 
коштів. Тепер усе доведеться по
чинати по-новому. Завершення 
реконструкції, на яку Європей
ський фонд регіонального роз

витку виділив €105 млн, запла
новано на 2015-й.

«ЗАМіНОВАНий» РАй
Проте деякі археологи зізна
ються: понад усе їх непокоїть те, 
що вже розкопані Помпеї знову 
можуть загинути під попелом – 
тепер, вочевидь, уже назавжди.

Коли єдиний діючий вулкан 
континентальної Європи «чхне» 
знову, в епіцентрі виверження 
можуть опинитися понад пів
мільйона людей – саме стільки 
зараз мешкає у «червоній», най
небезпечнішій зоні.

Хоча сьогодні для туристів 
запросто організовують спуск у 
кратер Везувію, сейсмологи не 
мають жодних сумнівів, що ви
верження буде. Єдине питання – 
коли? Навіть сучасні методи да
ють змогу спрогнозувати ката
клізм не більше ніж за дві-три 
доби. Цього достатньо для еваку
ації населення, але відвернути 
руйнування навіть у наш час про
сунутих технологій неможливо.

У 2004 році уряд Італії запо
чаткував програму переселення 
людей із «червоної» зони Везу
вію. Тим, хто погоджується пере
їхати, виплачують по €30 тис. 

Поки що на таку компенсацію 
погодилися одиниці.

«Ви жартуєте, щоб я звідси 
поїхав? Але ж тут мій дім! – ди
вується торгівець сувенірами 
Джованні, який живе за кілька 
кілометрів від жерла вулкана. – 
Може, Везувій ще тисячу років 
не вибухне, то чому він має мене 
турбувати? Усі ми колись по
мремо. А я вже звик жити в раю, 
тож в належний момент не від
чую різниці», – жартує чоловік, 
киваючи на бірюзове море, 
пишну середземноморську зе
лень і симпатичні будиночки до
вколишніх селищ. 

Ось уже впродовж понад трьох деся-
тиліть чудову динаміку Volkswagen 
символізують три букви – gtI.

27 лютого 2013 року концерн 
Volkswagen традиційно представив 
останню модель golf gtI на женевсько-
му міжнародному автосалоні. вперше 
легендарний спортивний автомобіль до-
ступний із двома варіантами двигунів: 
стандартна комплектація gtI з 220 к. с. 
і gtI performance з 230 к. с. 

новий golf gtI оснащений турбова-
ним бензиновим двигуном із безпосе-
реднім вприскуванням пального (tsI) 
162 квт/220 к. с. вперше в історії спор-
тивних автомобілів буде запропонова-
на спеціальна gtI-версія, максимальну 
потужність двигуна в якій збільшено до 
169 квт/230 к. с. обидві комплектації gtI 
здатні розвивати максимальний обер-
тальний момент до 350 нм. у стандарт-
ній комплектації автомобіль розганяєть-
ся до 100 км/год за 6,5 с і здатний роз-
вивати швидкість до 246 км/год. а ось 
представник gtI performance розганя-
ється до 100 км/год лише за 6,4 с і лег-
ко досягає свого максимуму 250 км/год.  

обидві версії gtI обладнані систе-
мою stop-start, яка відповідає стандарту 
eu-6, що набирає чинності з 2014 року. 
разом із шестиступінчатою коробкою 
передач stop-start досягає одного із най-
нижчих показників витрати пального, що 
приблизно становить 6,0 л/100 км. а це 
означає, що порівняно з попередньою 
моделлю новий golf gtI є економнішим 
аж на 18%. 

спортивний характер golf gtI зна-
ходить своє відображення також у тра-
диційно забарвлених у червоний колір 
гальмівних супортах, двох хромованих 
вихлопних трубах і спортивній підвісці.

екстер’єр компактного спортивного 
автомобіля вдало доповнений 17-дюй-
мовими колісними дисками gtI brooklyn 
на 225/45-розмірних шинах, спеціальни-
ми бічними порогами, дифузором і тоно-
ваними світлодіодними задніми ліхтаря-
ми (зокрема, й світлодіодною підсвіткою 
номерного знака).

візуальні особливості інтер’єру втіле-
ні в дизайні спортивних сидінь зі стиль-
ним картатим орнаментом (clark), а чор-
не оформлення стельової зони і черво-

на підсвітка салону додають новому golf 
gtI ще більше харизми.

Для автомобіля також доступні інші 
яскраві особливості серії gtI: спортив-
не кермо, підкермові перемикачі короб-
ки передач, щиток приладів, декоратив-
на оббивка салону, педалі з нержавіючої 
сталі й підставки для ніг.

у новому golf gtI Volkswagen втілив 
оптимальне поєднання комфорту і без-
пеки. клієнти можуть вибрати один зі 
стандартних кольорів tornado red, black 
або pure white. у німеччині передзамов-
лення нового golf gtI почалися вже 5 бе-
резня, ціни стартують від €28 350.

в україну перші Volkswagen gtI при-
йдуть наприкінці літа.

реклама

Новий Volkswagen Golf GTI
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Богдан Буткевич

Ми живемо в непересіч
ному березні. Саме цього міся-
 ця, сьомого числа, 440 років 
тому Іван Федоров, фактично 
вигнаний із Московії тамтеш
німи церковниками, відкрив 
свою знамениту друкарню у 
Львові. Минуло 300 років – і в 
США, знову-таки в березні, 
вперше розпочато серійне ви
робництво друкарських маши
нок. І це ще не все. Бо в березні 
1903-го брати Райт запатенту
вали перший літак. А в березні 
1983-го представлено перший 
комерційний компакт-диск, що 
міг вмістити «аж» 74 хв звуко
запису. Ювілей на ювілеї! І все 
це можна дізнатися з журналу, 
який роздають пасажирам по
їздів «Інтерсіті +». Вочевидь, 
сумнозвісні хюндаї вирішено 
прирівняти до літаків – у них 
теж є безплатні журнали… І 
теж немає Wi-Fi. 

Зробила собі футболку з 
класичним уже зображенням 
людини, схожої на президента. 
До мене підходять, запитують, 
де можна придбати таку саму. 
Чудова реакція, але є й інший 
бік медалі. «Обережніше, – зіт-
хає, побачивши «гаранта», моя 
бабуся. – Тебе ж внесуть до чор
ного списку!» «До якого-якого 
списку, бабусю?» «Не знаю, але 
обережніше!» «Навіть не думай 
у ній сунутися на акцію про
тесту», – наставляє бойфренд. А 
в редакції одного зі столичних  
ЗМІ хлопці причепили таке саме 
зображення на дошку-мішень 
для дротиків. Використовували 
її за призначенням. «У вас там 
цейво… президент висить», – 
пошепки повідомила головного 
редактора жінка з відділу ка
дрів. «І що?» – перепитав той. 
«Посадять усіх», – пояснила 
співробітниця. 

Мені невдовзі буде 29 ро
ків. Вік, коли задумуєшся над 
тим, як і де варто прожити свої 
в найкращому разі дві третини 
життя, що залишилося. У кож
ної людини та покоління є 
певний час «ікс» – момент, 
коли вирішується в цілому 
доля на багато років наперед. 
Незворот  не перехрестя, остан
ній шанс щось змінити, після 
якого або туди, або сюди. 
Якщо в попередньої генерації, 
людей 1970–1979 років наро
дження, таким часом «ікс» 
був 2004-й, то для моєї, 1980–
1989-го, ним, поза всяким 
сумнівом, стане 2015-й. Це 
справа не так політики, як ін
стинктивного відчуття, чи 
варто народжувати дітей у цій 
країні та жити в ній. Дуже 
сподіваюся, що моє покоління 
скористається тим шансом і 
змінить Україну на краще. 

ЗВОРОТНий ЗВ’ЯЗОК 

:)
«У вас там 
цейво… пре-
зидент ви-
сить», – по-
шепки пові-
домила го-
ловного ре-
дактора жін-
ка з відділу 
кадрів

Відгуки на матеріал «Дотаційний  
Донбас», у якому Андрій Скумін  
аналізує бюджетні видатки на цей  
регіон

Semen: Панове, перш за все висловлюю 
Вам подяку за перші спроби аналізу дер-
жавних грошових потоків. Моєю мрією є 
створення загальноукраїнського механіз-
му громадського аудиту державних фі-
нансів, до якого були б залучені мораль-
ні авторитети з кожного регіону Украї-
ни! Мета – не ділити регіони на дефіцит-
ні та профіцитні, а просто згуртувати гро-
мадянську думку і відкинути пропаганду 
пануючої влади. Ви знаєте, аналіз щодо 
ПДВ цікавий, проте він не є виразним, 
адже економічний ефект часто є при-
хованим (дотування збільшує купівель-
ну спроможність населення певного регі-
ону, який купує товари з іншого регіону, 
наприклад, Дніпропетровщини чи Пол-
тавщини). Тому для економічного аналізу 
розвитку регіонів У ПЕРШУ ЧЕРГУ необхід-
но аналізувати потоки експорту-імпорту 
(як із сусідніх областей, так і з-за кордо-
ну) на рівні кожної області й на цій основі 
робити висновки про економічний ефект 
кожної області (незалежно від дотацій-
них потоків). Тема надзвичайно цікава, і 
її потрібно розвивати.

Невідомий: Гроші йдуть браткам. Шкода, 
що місцеві мешканці, розуміючи це, керу-
ються принципом «хай будуть наші зло-
дійчуки, але разом із Росією, щоб без хох-
лів», міркують як дурні, така їм і шана від 
їх можновладців.

Владислав: Невже не зрозуміло, що це все 
маніпуляції??? Що ми всі разом, схід і за-
хід, годуємо цілу армію дармоїдів – чинов-
ників, міліцію, суддів та багатьох інших? 
При цьому олігархи продовжують багатіти 
казковими темпами. А тут знову почина-
ється, хто з нас кого годує. Та якби менше 
крали та дерибанили, то і дотацій нікому 
не треба було б. Якби схід і захід України 
об’єднались, у нинішнього режиму не було 
би взагалі ніяких шансів лишитись при 
владі, хоча, мабуть, у багатьох із ниніш-
ньої опозиції теж. А поки схід і захід гри-
зуться між собою, влада має можливість 
доїти всіх нас необмежений час. 

Сергей: А некоторые умники везде кричат 
и пишут, что Донбасс кормит всю Украи-
ну! Им и раньше говорили, что они не мо-
гут прокормить сами себя! Сколько туда 
идет газа? Сколько электроэнергии? По ка-
кой цене? А сколько им списали долгов за 
счет всех украинцев? Да и бюджетных де-
нежек туда идет уйма! Только не шахте-

рам и бюджетникам, а олигархами все и 
розворовывается!
 
Відгук на статтю «інший Донбас», у якій 
Євген Стратієвський пише про Північ-
ну Донеччину як осередок української 
ідентичності в регіоні 

Олег: Цікаве бачення Донеччини, але не 
зовсім точне! Костянтинівка, Красноар-
мійськ, Мар’їнка начебто лежать південніше 
Слов’янська і Красного Лиману, але! Якщо 
ви сядете на маршрутку і приїдете у Старо-
михайлівку Мар’їнського району, що плав-
но переходить у Донецьк, або ж завітаєте в 
Красноармійськ, не говорячи вже про села 
Красноармійського чи Костянтинівського ра-
йонів, з вами будуть «балакати», може, й 
не «говорити» літературною українською, 
але вже напевно не «разгаваривать по рус-
скі». Промислові центри, що перетравлюва-
ли у собі сільських українців на строітєлєй ко-
мунізма, криміналітет, який очолив місцеву 
владу, – саме ці фактори впливають на ре-
зультати волевиявлення під час виборів. На 
Донеччині дуже актуальна теза Сталіна: пе-
ремагає той, за кого рахують, а не той, за 
кого голосують! Взагалі-то поділ на «україн-
ський» і «неукраїнський» Донбас більш до-
цільно робити по лінії Північний Захід – Пів-
денний Схід. Ст
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