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О
позиція на позір продо-
вжує нарощення градуса 
протистояння. Акція 
«Вставай, Україно!» була 

підкріплена вимогами розпо-
чати роботу парламенту щодо 
розгляду опозиційного законо-
проекту про імпічмент прези-
дента, а Арсеній Яценюк, повідо-
мивши про зібрані 174 підписи 
опозиціонерів за резолюцію про 
недовіру урядові Миколи Аза-
рова, закликав підтримати її і ко-
муністів. Ті, судячи зі слів Симо-
ненка, нібито не проти. Зрозу-
міло, що спроби педалювати за-
кон про імпічмент можуть при-
звести до чергового блокування 
парламенту з огляду на неба-
жання ПР розглядати відповід-
ний законопроект зараз. Тим ча-
сом регіонали вже зайняли ціл-
ком зручні позиції, вустами спі-
кера Володимира Рибака зая-
вивши, що першочерговими під 
час найближчих засідань Верхо-
вної Ради мають бути законопро-
екти, виконання яких необхідне 
в межах підготовки до підпи-
сання Угоди про асоціацію з ЄС. 

Ініціативу про недовіру уря-
дові Азарова можна розглядати в 
контексті підготовки до заміни 
останнього Сергієм Арбузовим. 
Тиждень уже писав, що такий 
сценарій чи не найпростіший 
для повного переходу контролю 
над урядом до «сімейного» 
прем’єра (№ 52/2012) після 

  28 березня 1898   29 березня 1973    30 березня 1853  

   21–27 березня   
Рекордний снігопад і 
бездіяльність столичної 
влади паралізували 
Київ

Помер Боріс 
Бєрєзовскій

ВР ратифікувала угоду 
про спрощення візового 
режиму з ЄС

Народився Вінсент ван Гог, 
нідерландський живописець, 
постімпресіоніст, автор 
«Соняшників» (1888)

Народився Микола 
Сціборський, офіцер армії 
УНР, один із фундаторів 
ОУН, теоретик українського 
націоналізму 

Останні американські 
солдати покинули 
В’єтнам

того, як Янукович і К° не змогли 
«просунути» його через парла-
мент. Можливо, в опозиції роз-
раховують на підтримку потен-
ційних прихильників Арбузова 
й комуністів, щоб зібрати тих 
півсотні голосів, яких наразі не 
вистачає для оголошення пар-
ламентом недовіри Миколі Яно-
вичу. 

Для опозиції навіть такий 
сценарій недовіри уряду буде ви-
гідний, оскільки посилить су-
перечності у владному конгломе-
раті й політичну нестабільність у 

країні, хоча лише за умови, що 
опозиціонери будуть готові ско-
ристатись із цієї ситуації. 
Останнє наразі викликає сум-
ніви. Крім того, реалізація такого 
сценарію може означати, що та 
чи та група всередині владної 
більшості впевнена в посиленні 
своїх позицій у разі остаточного 
виведення з роботи нинішньої 
ВР аж до її розпуску й має алго-
ритм досягнення свої мети.

Та поки опозиція демонстру-
вала дедалі більшу позірну рі-

шучість у боротьбі з режимом, 
той продовжував не менш де-
монстративний рух до авторита-
ризму. Скандально відомий 
після справи Власенка голова 
регламентного комітету Воло-
димир Макеєнко зареєстрував 
проект постанови, яка передба-
чає збільшення представництва 
Партії регіонів у кількох ключо-
вих комітетах Верховної Ради за 
рахунок витіснення звідти пред-
ставників опозиції. Наразі 
йдеться про комітети з питань 
європейської інтеграції, подат-
кової та митної політики, зако-
нодавчого забезпечення правоо-
хоронної діяльності, регла-
менту, екологічної політики, 
охорони здоров’я. Однак не ви-
ключено, що найближчим ча-
сом, у разі відсутності належ-
ного опору з боку опозиції, захо-
плених регіоналами комітетів 
ВР побільшає.

Минулого тижня крім того, 
стало зрозуміло, що київських 
виборів, найімовірніше, до 2015 
року таки не буде (див. стор. 
8). З’явилися й ознаки трива-
лого затягування із призначен-
ням перевиборів у п’яти округах, 
де ЦВК не зміг установити ре-
зультат, що так само може завер-
шитися їх відтермінуванням 
доти, доки у влади не буде впев-
неності в перемозі там своїх ви-
суванців. Паралельно спостері-
галося посилення тиску на аль-
тернативних провладним кан-
дидатів у де-факто програних 
восени минулого року округах. 
За кордоном переховуються й 
Аркадій Корнацький, який ба-
лотувався у 132-му окрузі на Ми-
колаївщині, й Віктор Романюк, 
який переміг Тетяну Засуху із 
відривом у 10 тис. голосів у 94-
му окрузі на Київщині, але по-

Тиждень  
в історії

Малчать! Сідєть!
Доки опозиціонери виголошують чергові 
радикальні ініціативи, режим Януковича 
зміцнює свої позиції

Автор:
Олесь 

Олексієнко

РежиМ ДеМОНСТРУЄ 
ДеДАЛі БіЛьшУ ЗУХВАЛіСТь  
У ПРАГНеННі УЗУРПУВАТи 
ВЛАДУ й УНеМОжЛиВиТи 
БУДь-яКУ КРиТиКУ
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Стів Джобс, Стів 
Возняк та Рональд 
Вейн заснували 
компанію Apple 

Тимчасовий уряд 
скасував національні 
та релігійні обмеження 
в Росії, ліквідовано 
смугу осілості 

  31 березня 1889    1 квітня 1976    2 квітня 1917  

Відкриття 
ейфелевої 
вежі в Парижі 
(конструктор Ґюстав 
ейфель)  

  3 квітня 1885  

Німецький винахідник Ґоттліб 
Даймлер отримав патент на 
свій перший одноциліндровий 
двигун внутрішнього згорання 
з водяним охолодженням 
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У Франції протестували 
проти одностатевих 
шлюбів. На вулиці вийшли 
сотні тисяч людей, сталися 
сутички з поліцією

Під час маршу 
на честь Дня 
волі в Білорусі 
були затримані 
троє українських 
активістів

Збірна України з футболу 
обіграла команди 
Польщі й Молдови, 
трохи покращивши свої 
шанси здобути путівку на 
Чемпіонат світу-2014

Парламент Грузії 
проголосував 

за обмеження 
повноважень 

президента

тім утратив цей результат через 
рішення місцевих судів. 22 бе-
резня Романюка заарештували в 
Мілані на підставі українського 
подання до Інтерполу, а 26 бе-
резня Шевченківський суд сто-
лиці ухвалив рішення про його 
утримання під вартою як запо-
біжний захід, щоб пришвид-
шити екстрадицію до України. 

Але найважливіше, що ігри 
влади довкола виборів у столиці 
та довиборів у проблемних окру-
гах можуть свідчити про своє-
рідне тестування нею реакції 
опозиції та суспільства й водно-
час відпрацювання сценарію 
відтермінування виборів і до 
Верховної Ради в разі її розпуску 
(та невпевненості у здатності 
здобути потрібний результат на 
позачергових парламентських 
перегонах). Микола Азаров тим 
часом почав публічно просувати 
думку, що вибори в Україні й так 
відбуваються зачасто, а тому 
партії влади доводиться перма-
нентно виправдовуватися за не-
виконання щедро розданих обі-
цянок під час попередніх кампа-
ній. «У цьому і полягає завдання 
конституційної реформи – щоб 
синхронізувати вибори всіх рів-
нів так, аби країна мала про-
міжок часу для стабільної ро-
боти, а не жила в очікуванні на-
ступної виборчої кампанії... У 
Верховній Раді представники 
опозиції можуть висловлюва-
тися образливо на адресу уряду, 
висловлюватися з погрозами, у 
зневажливому тоні... Такого 
бути не може», – заявив Азаров у 
інтерв’ю телеканалу «МИР». 
Симптоматична сама поста-
новка питання. Вище державне 
керівництво більше не цурається 
публічно критикувати вибори як 
негативний фактор, що заважає 
«реформам». А що їх для того й 

проводять, аби контролювати 
виконання тією чи тією владною 
командою коли не всіх, то при-
наймні більшості зобов’язань, 
прем’єр, звичайно, розуміти не 
хоче.

У цьому плані показовою є 
дедалі більша демонстративна 
зневага влади до прав депутатів 
та ЗМІ на доступ до засідань ке-
рівних органів. 13 березня 2013 
року Кабмін своєю постановою 
обмежив можливість присут-
ності депутатів на своїх зібран-
нях. 18 березня засідання уряду 
було скасовано через присут-
ність на ньому двох народних де-
путатів від ВО «Свобода». А 27 
березня Азаров доручив охороні 
вивести із кабмінівської зали за-
сідань депутата від УДАРу Сергія 
Капліна, який дозволив собі по-
критикувати владу за погану 
ліквідацію наслідків негоди. 22 
березня представників ЗМІ не 
пустили на сесію Черкаської об-
ласної ради, а 26-го – на засі-
дання бюджетного комітету Вер-
ховної Ради, де відбувався розпо-
діл 1,7 млрд грн. Присутній там 
депутат від «Батьківщини» 
Олександр Чорноволенко в ко-
ментарі Тижню пояснив при-
чину: найбільші суми дістались 

ГПУ – додатково виділили 209 
млн грн, Держслужбі охорони – 
48 млн, СБУ – 31 млн, а також 
місту Януковича Єнакієвому – 
100 млн (тоді як Одеській об-
ласті – 19 млн, Херсонській – 
18 млн, Полтавській – 13 млн, 
Черкаській – 10 млн, Черні-
вецькій – 7 млн). Ще 90 млн грн 
розподілили між своїми окру-
гами депутати, які ухвалювали 
це рішення.

Відповідна поведінка ре-
жиму демонструє його чимдалі 
більшу зухвалість у прагненні 
узурпувати владу й унеможли-
вити будь-яку критику. У цьому 
контексті на увагу заслуговують 
і заяви того ж таки Азарова про 
ЗМІ, які висвітлюють не те, що 
потрібно, й заступника генпро-
курора Рената Кузьміна, який 
просуває ідею карати вже навіть 
не за наклеп, а за дифамацію 
(див. стор. 21). Тобто пропону-
ють ввести кримінальну відпові-
дальність за поширення не лише 
неправдивих, а навіть і правди-
вих даних у випадку, коли вони 
«паплюжать честь» чи «компро-
метують» ту чи ту посадову 
особу, політика, орган влади або 
ж державну інституцію. Це може 
суттєво додати шансів Януко-
вичу, а за творчого підходу на 
підставі такої норми можна вза-
галі вчиняти хоч державний пе-
реворот із повною узурпацією 
влади, а будь-які протести інтер-
претувати як дифамацію прези-
дента й за них порушувати кри-
мінальні справи. Можливо, не-
дарма нещодавно під час святку-
вання 21-ї річниці внутрішніх 
військ Віктор Янукович відверто 
заявив, що «від вашої принципо-
вості в захисті законності... зале-
жить успішність реалізації курсу 
реформ, які ми зараз впрова-
джуємо». 

Влада прагне 
втаємничити 
свою 
діяльність 
не лише від 
ЗМІ, а й від 
опозиційних 
депутатів. Під 
час засідання 
уряду 27 
березня 
Микола 
Азаров 
доручив 
охороні 
вивести із зали 
нардепа від 
УДАРу Сергія 
Капліна
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ВіКТОР ЛОЗіНСьКий
не вбивця, а хуліган
Вищий спецсуд перекваліфіку-
вав звинувачення екс-
депутатові з «умисно-
го вбивства» на «ху-
ліганство». Він має 
шанс вийти на волю 
вже у 2017-му.

  

жеРОМ ВАше
новий емісар
Новим представником МВФ в Укра-
їні від 1 травня при-
значено фахівця, 
який донедавна ку-
рирував економіку 
Іспанії

НіКОЛя САРКОЗі 
звинувачений
Екс-президентові 
Франції висунули 
звинувачення в не-
законному залучен-
ні коштів на вибор-
чу кампанію

ВЛАДіМіР ПОЗНеР
почесний українофоб 
Нагороджений цьогоріч укра-
їнською відзнакою «Людина 
року» журналіст із РФ 
у інтерв’ю заявив, що 
в сталінських таборах 
було багато українців-
наглядачів і обурив-
ся, що в готелі немає 
меню російською

$850 млн
планує позичити Кабмін у Світово-
го банку до середини 2014 року

1,102 млрд грн
становить заборгованість із зар плат 
станом на 1 березня 2013 року. 
Дані Держстату

50% 
додалося до попиту на іномар-
ки після оголошення про запрова-
дження мит на імпортні авто. Дані 
Автоконсалтингу

500 млрд грн
Саме стільки грошей, за підрахун-
ками Миколи Азарова, потріб-
но уряду, щоб привести дороги до 
«пристойного стану»

ФейС-КОНТРОЛь МАйже СеРйОЗНО

ЛеОНіД КОжАРА
повчає Європу
На думку керівника МЗС, «вибір-
кове правосуддя» 
– термін, вигада-
ний європейськи-
ми політологами, і 
до України його за-
стосовувати недо-
речно

ДОСЛіДжеННя 

На що витрачають 
податки
Як засвідчило дослідження «Скільки коштує держава, або За що 
я плачу податки?», проведене Центром соціально-економічних 
досліджень CASE Україна, сплачені податки спрямовуються 
здебільшого на покриття соціального популізму влади (як-от 
підвищення пенсій перед виборами, «безкоштовну» освіту та 
медицину) й утримання апарату поліцейської, по суті, держави. 
Решта – за «залишковим» принципом. Так, зокрема, податкові 
відрахування на армію майже втричі менші від бюджетних 
грошей, які йдуть на міліцію, прокуратуру та суди і вдвічі менші 
від того, що виділяється на утримання державного апарату.
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Податків на рік
з одного громадянина

25 000 
грн

16 000 
грн

Утримання 
пенсіонерів 
і соціально 
незабезпе-
чених

Освіта

1500 
грн

Медицина

1000 
грн

Міліція, 
суди, прокуратура

765 
грн

Державний 
апарат

Погашення 
держборгу

Ремонт 
доріг 

392 
грнАрмія ЖКГ

Решта 
потреб

00 
н

2500 
грн

505 
грн

р

257
грн

709
грн

1372
грн

його мер        ськість 
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МАйже СеРйОЗНО

366 грн за підручник
Чергові «гламурні» розцінки від Мінос-
віти. Цього разу «поталанило» видав-
цям книжки з іспанської

8 шпигунів 
знешкодила торік СБУ.  
Офіційні дані спецслужби

П
оки київський мер вів «не-
чуваний двобій зі сти-
хією», його колега з так 
званої першої столиці спо-

чивав на лаврах. Авжеж, Геннадій 
Кернес має на те право. По-
перше, циклон обійшов Харків, і 
природні катаклізми місту не за-
грожували. По-друге, ощасливле-
ний відзнакою «мер року», а до 
того ж генерал армії, кавалер Зо-
лотої зірки «Герой козацького на-
роду» й академік Міжнародної 
Академії Козацтва може цілком 
зберігати спокій, коли йому на го-
лову падає не лапатий сніг, а на-
городи. 
Дарма що не ексклюзивні, бо ж 
«людей року» в Україні хоч гре-
блю гати, а псевдокозацьких стар-
шин і героїв «козацького народу» 
й поготів – до Кернеса аналогіч-
ними званнями і нагородами 
встигли вшанувати Віктора 
Ющенка, Віктора Януковича, Ми-
колу Азарова, Сергія Арбузова і 
навіть президента Азербайджану 
Ільхама Алієва. Утім, вторинність 
пишних звань компенсує оригі-
нальність самого міського голови 
Харкова. Правління Кернеса в 
місті уславили вельми нестан-
дартні ініціативи, як-от охорона 
пам’ятника Лєніну, лави для ме-
трополітену за $8 тис. і модні 
iPad2, куплені для депутатів місь-
кради за ціною, що на 25% вища 
від ринкової.  

На що витрачають 
податки
Як засвідчило дослідження «Скільки коштує держава, або За що 
я плачу податки?», проведене Центром соціально-економічних 
досліджень CASE Україна, сплачені податки спрямовуються 
здебільшого на покриття соціального популізму влади (як-от 
підвищення пенсій перед виборами, «безкоштовну» освіту та 
медицину) й утримання апарату поліцейської, по суті, держави. 
Решта – за «залишковим» принципом. Так, зокрема, податкові 
відрахування на армію майже втричі менші від бюджетних 
грошей, які йдуть на міліцію, прокуратуру та суди і вдвічі менші 
від того, що виділяється на утримання державного апарату.
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і соціально 
незабезпе-
чених

Освіта

1500 
грн

Медицина

1000 
грн

Міліція, 
суди, прокуратура

765 
грн

Державний 
апарат

Погашення 
держборгу

Ремонт 
доріг 
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потреб
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КОРОТКО ПРО ЗВіТ ЄВРОКОМіСії

20 березня в Брюсселі, а 21-го в Києві було пред-
ставлено звіт Єврокомісії щодо виконання Украї-
ною рекомендацій ЄС у 2012 році. Пропонуємо клю-
чові цитати цього документа.

Вибіркове правосуддя
Довіра до судоустрою України була підірвана судо-
вими справами, які не відповідали міжнародним 
стандартам справедливості, прозорості та неза-
лежності судового процесу і свідчили про вибір-
кове використання правосуддя проти лідерів опо-
зиції та членів колишнього уряду. В роботу україн-
ських суддів втручаються представники виконав-
чої гілки влади.

Свобода слова
Ситуація зі свободою ЗМІ у 2012 році не покращи-
лася. Стали частіше з’являтися повідомлення про 
фізичні напади на журналістів, тоді як правоохо-
ронні органи не розслідували ці випадки належ-
ним чином. В інформаційному просторі домінують 
проурядові ЗМІ.  

Парламентські вибори
Відсутність однакових умов, викликана зловжи-
ванням адміністративним ресурсом, випадками 
залякування кандидатів й адміністративного пер-
соналу, відповідального за проведення виборів, 
нез балансованим висвітленням кампанії у ЗМІ, а 
також порушеннями та затримками, що спостері-
галися у ході підрахунку голосів і затвердження 
протоколів, стала кроком назад у порівнянні з по-
передніми загальнодержавними виборами.

Місцеве самоврядування
Україна залишається однією з найбільш централі-
зованих держав Європи, що впливає на місцеве та 
регіональне самоврядування. Практичні резуль-
тати реформ, що здійснюються у тісній координа-
ції з Радою Європи, ще очікуються. 

Соціально-економічна сфера
Вже досить високий дефіцит поточного рахунку 
додатково зріс у 2012 році, досягнувши 68,3% ВВП 
(з 5,5% у 2011-му). На кінець 2012 року золотова-
лютні резерви зменшилися до $25,3 млрд (€18,6 
млрд). Україна не отримала траншів у межах угоди 
резервного кредитування з МВФ у 2012 році, 
оскільки влада країни не досягнула домовленості з 
МВФ щодо тарифів на газ і показників бюджету. 

Час минає
«Чому ми говоримо про травень та червень як про 
перший етап? Тому що є певні бюрократичні про-
цедури. Єврокомісія повинна офіційно звернутись 
до Європарламенту і країн – членів ЄС, щоб отри-
мати мандат на підписання Угоди про асоціацію. 
Тому важливо показати прогрес уже в травні», – 
підкреслив під час презентації звіту посол ЄС в 
Україні Ян Томбінський. Розраховувати на те, що 
офіційному Києву дадуть бодай невелику від-
строчку, за його словами, не доводиться: «Якщо 
Україна не досягне прогресу за майже річний тер-
мін, який лишився до саміту, важко буде пояснити, 
чому додаткові два-три місяці мають усе змінити».



Зіц-голова
Режим Януковича взяв курс на позбавлення киян права впливати 
на місцеву владу за допомогою виборів. Столицю прирікають на 
постійні надзвичайні ситуації, за які ніхто не відповідатиме

В
лада, схоже, остаточно 
визначилася щодо вибо-
рів київських органів 
влади – міськради та 

мера. Їх не буде. Принаймні до 
найближчих президентських 
перегонів. Звісно, якщо відбу-
дуться бодай ці останні, адже 
за нинішніх тенденцій може 
бути все. За інформацією, що її 
поширюють представники опо-
зиції, Конституційний Суд, до 
якого депутати-регіонали ми-
нулого тижня внесли подання, 
аби він розтлумачив, коли за-
конно має відбутися голосу-

вання в Києві, нібито вже отри-
мав з Адміністрації президента 
готовий висновок: чергові ви-
бори столичного голови та 
міськради треба організову-
вати аж у 2015 році. Зрештою, 
регіонали ніколи не розпочи-
нали гру в «законність», яка за-
кінчувалася для них поразкою.

Для цього, схоже, буде ви-
користано колізію в законо-
давстві про місцеві вибори. З 
одного боку, за депутатів Київ-
ради й міського голову (повно-
важення якого сьогодні при-
пинені) востаннє голосували 

на позачергових виборах у 
2008 році, а згідно з рішенням 
Конституційного Суду № 13-
рп/2009 від 4 червня 2009-го, 
обчислення строків повнова-
жень представницьких органів 
здійснюють однаково, неза-
лежно від того, на чергових чи 
позачергових перегонах їх було 
обрано. Тобто термін повнова-
жень голови київської громади 
і депутатів Київради, які пра-
цюють від 2008-го, становить 
п’ять років, а отже, електо-
ральну кампанію мало б бути 
призначено на 2013-й. Із дру-

Автор:  
Андрій 
Скумін

ОЛЕКСАНДР РУКИ-НОжИЦІ.
Голову КМДА зазвичай піарять на тому, як він відкриває 
то транспортні розв’язки, то житлові будинки. Однак 
жоден із реалізованих інфраструктурних проектів 
навіть не був ним ініційований
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гого – ч. 2 ст. 14 закону про міс-
цеві вибори стверджує, що чер-
гове голосування за депутатів 
та міських голів проводять од-
ночасно на всій території Укра-
їни, крім випадків, установле-
них Конституцією та законами 
держави. З огляду на те, що 
чергові муніципальні вибори за 
винятком київських та ще од-
них – до Тернопільської об-
лради – відбулись у 2010 році, 
це може бути цілком зручним 
приводом для ухвалення КСУ 
потрібного Банковій рішення 
(відтермінування місцевих пе-
регонів у столиці до 2015 року). 
Проведення їх тут зараз обер-
неться для режиму Януковича 
втратою контролю над містом: 
влада не має підтримки навіть 
серед п’ятої частини киян, що 
показала минулорічна парла-
ментська електоральна кампа-
нія, а останні дані соцопиту-
вань, зокрема, засвідчують без-
умовний програш на наступних 
виборах мера ставленика 
влади, голови КМДА Олексан-
дра Попова опозиційному кан-
дидату Віталієві Кличку. А 
надто після того, як нинішнє 
столичне керівництво виявило 
свою повну безпорадність пе-
ред стихією.

А з наближенням прези-
дентських перегонів роль сто-
лиці зростатиме, надто ж якщо 
дедалі чіткіше вимальовувати-
муться акції протесту зразка 
Помаранчевої революції 2004 
року. Тож на Банковій чудово 
розуміють, наскільки важливо 
зараз не втратити контролю 
над органами влади в столиці. 
Ідеальним варіантом розвитку 
подій для режиму Януковича є 
збереження до 2015 року наяв-
ного статус-кво: зіц-голова за-
мість обраного жителями мера 
та міськрада, персональний 
склад якої вже давно не відо-
бражає волі киян. Після штуч-
ного продовження життя ни-
нішній Київраді її депутати, які 
не мали б жодних шансів пере-
обратися черговим голосуван-
ням, будуть іще слухнянішими 
виконавцями волі АП. За та-
кого сценарію столична влада й 
надалі абсолютно вільно нехту-
ватиме волею, інтересами та 
проблемами звичайних киян, 
як це було, зокрема, «52 лю-
того», коли вони майже на дві 
доби опинилися в сніговій 
пастці...

Олександр Попов свого часу 
12 років був міським головою 
Комсомольська в Полтавській 
області і, за інформацією дже-
рел Тижня, здобув неабияку 
підтримку серед тамтешніх 
мешканців. Саме місто нерідко 
згадували тоді в контексті пе-
редових муніципальних прак-
тик. Проте нині в Києві він має 
зовсім іншу роль – такого собі 
зіц-голови від режиму Януко-
вича, який майже за три роки 
керування так і не став справ-
жнім головою столиці, само-
стійною фігурою, здатною у 
відстоюванні інтересів громади 
піти проти центральної влади 
чи олігархів, які за Попова ж 
таки з іще більшим розмахом 
дерибанять місто (пам’ятки ар-
хітектури, землю тощо). Сут-
тєво побільшало і скандальних 
забудов, скажімо, Попов не раз 
заявляв, що будівництво біля 
станції метро «Театральна» 
буде припинено, але роботи 
тривають. Не зміг він запобігти 
й скандальним подіям довкола 
реконструкції Андріївського 
узвозу та Гостинного двору, до 
яких причетні структури Рі-
ната Ахметова й «Сім’ї». І це 
зрозуміло, адже його «призна-
чали» не кияни, а президент, 
тож, зрозуміло, що саме інтер-
еси Януковича та К° Попов і 
відстоюватиме, бо саме вони є 
його працедавцями. До речі, на 
початку березня голова Київ-
міськдержадміністрації від-
верто заявив, що не має змоги 
впливати на ситуацію довкола 
Гостинного двору, бо, мовляв, 
об’єкт у державній власності й 
приватній оренді, тож він ра-
зом з очолюваною ним КМДА в 
цій ситуації може виступати 
лише як «дорадчий партнер». 
Цим головний чиновник міста 
фактично підтвердив, що не 
має жодних важелів впливу, а 
значить у Києві нічого не вирі-
шує, за нього це роблять в Ад-
міністрації президента.

Тож не дивно, що саме з ни-
нішнім головою КМДА 
пов’язаний процес поступового 
позбавлення Києва фінансових 
ресурсів через різні механізми. 
Причому робить це владна ко-
манда, інтереси якої він репре-
зентує в місті. Так, 2010 року 
його однопартійці з ПР при-
йняли нову редакцію Бюджет-
ного кодексу України, після 
чого Київ утратив 50% надхо-

джень від податку на доходи фі-
зичних осіб. У 2013-му збитки 
бюджету столиці через це рі-
шення оцінюють у 8 млрд грн. 
Від 2012 року київський кошто-
рис узагалі став дотаційним (!). 
Наприклад, у 2013-му місцеві 
платники податку на прибуток 
внесуть до держскарбниці 8,2 
млрд грн, а місту у вигляді суб-
венцій повернеться лише 2,6 
млрд грн. Бюджет на 2013-й 
було затверджено з таким дефі-
цитом коштів, що навіть Попов 
був не втримався і мусив про 
людське око відреагувати (хоча 
це більше нагадувало гру на пу-
бліку, точніше на електорат), 
але голова КМДА швидко зми-
рився, коли уряд пообіцяв 
збільшити дотації столиці за 
результатами перегляду бю-
джету по завершенні I кварталу 
2013-го.

Олександра Попова зазви-
чай піарять на тому, як він від-
криває транспортні розв’язки, 
модернізовану лінію швидкіс-
ного трамвая, станції метро, 
мостові переходи, житлові бу-
динки, мовляв, подаючи все це 
як його особисті заслуги. 
Дарма, що ці проекти часто є 
суто приватними інвестиціями 
або їх реалізовують у межах за-
гальнодержавних програм, 
як-от із підготовки до Євро-
2012. Так, у 2011 році на інфра-
структурні проекти в Києві 
Кабмін виділив 1,5 млрд грн, у 
2012-му ще 0,85 млрд. Водно-
час більшу частину цих коштів 
витрачають неефективно, про 
що нещодавно заявила Рахун-
кова палата. Що й не дивно, 
інфраструктурні проекти в сто-
лиці завжди, а особливо за ни-
нішньої влади, використову-
вали для перекачування сотень 
мільйонів бюджетних гривень 
до «правильних» бізнес-
структур, які їх освоюють.

Показово, що за «керівни-
цтва» Олександра Попова борг 
столиці збільшився від 8 млрд 
грн (у липні 2010 року) до 10,5 
млрд грн (у лютому 2013-го). 
Це вже більше ніж 60% річного 
бюджету міста (18,5 млрд грн у 
2013 році), а його обслугову-
вання уже зараз коштує місь-
кій скарбниці понад 1,3 млрд 
грн. Це особливо показово на 
тлі заяв Попова, коли він став 
головою КМДА, про необхід-
ність відмовитися від нарощо-
вування боргів. Тоді як нещо-
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Віталій Кличко
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Олександр  

Попов

7%

Петро  
Порошенко
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Андрій Іллєнко

4%
Олександра  

Кужель

Джерело:  
опитування Соціо-

логічної групи 
«Рейтинг»  

на початку березня 
2013 року,  

вибірка – 1060  
респондентів

За кого голосу-
вали б кияни, 
якби вибори 
мера відбулися 
на початку бе-
резня 2013 
року (п’ятірка 
лідерів)
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давно один із його заступників 
Руслан Крамаренко фактично 
визнав, що заборгованості й 
надалі збільшуватимуться за 
принципом піраміди. Так, за-
мість євробондів на $550 млн, 
що мають бути погашені у 
2015–2016 роках, планують ви-
пустити нові – з терміном по-
гашення у 2024 році, однак 
уже на суму $700 млн. Отже, 
не лише борги, а й відсотки за 
ними вже збираються гасити 
за рахунок нових боргів. Якщо 
так піде й далі, то кожні на-
ступні позики ставатимуть де-
далі дорожчими для міста, 
адже ризик їх непогашення 
зростатиме. Ще в 2012 році ви-
никла загроза дефолту сто-
лиці. Тоді небезпеки вдалось 
уникнути, але чи надовго – з 
такою фінансовою політикою 
«проїдання»?

Тим часом цілі сегменти 
економіки столиці й надалі за-
лишаються в тіні, і Попов на 
посаді голови КМДА демон-
струє неспроможність їх вирі-
шувати. Що й не дивно, адже 
найприбутковіші ніші пов’язуть 
із високопосадовцями чи на-
ближеними до них особами. 
Зокрема, в бюджеті міста на 
2013 рік передбачено доходи від 
паркування на рівні 30 млн грн 
– стільки само було закладено 
в кошторисі минулого року. 
Тоді як, за оцінкою експертів, 
мінімальний річний дохід від 
паркування транспортних за-
собів у Києві становить 400–
450 млн грн (в умовах дефіцит-
ного міського бюджету досить 
поважна сума). «Захлинулись» 
також ініціативи Попова щодо 
виведення з тіні малих архі-
тектурних форм (МАФів), про-
стіше кажучи, кіосків та пала-
ток. Він не раз заявляв, що їхні 
власники ухиляються від опо-
даткування, що ці споруди псу-
ють зовнішній вигляд міста, 
але буквально через кілька мі-
сяців кампанія пішла на спад. 
Кіоски, демонтовані в одному 
місці, діставши новий «дах», 

з’являлися в іншому. «Бізнес 
на МАФах» у столиці побудова-
ний таким чином, що «легаль-
ним» кіоском вважають лише 
той, власник якого сплатив 
певний внесок у певну струк-
туру, а тих, хто відмовився, 
ставлять перед фактом демон-
тажу.

Та особливо дається взнаки 
безпорадність нинішньої, при-
значеної Адміністрацією прези-
дента столичної влади в умовах 
стихійних лих. Недавній колапс 
стався в місті після снігопаду 23 
березня, який справді був ре-
кордним за останні кілька деся-
тиліть. Однак метеорологи 
вчасно попередили. Тож був час 
підготуватися. Але столична 
влада, вочевидь, сподівалася, 
що й цього разу обійдеться двір-
никами та лопатами.

За оцінками, в Києві пра-
цює у 40 разів менше снігоо-
чисної техніки, аніж у Москві 
(300 проти 12 тис. одиниць), 
попри те, що розміри й насе-
лення цих міст відрізняються 
лише в три-чотири рази. Може, 
тому 24 березня боротьбу з не-
годою КМДА проілюструвала 
на своєму сайті світлиною… з 
Білокам’яної, знятою торік у 
листопаді. Причому для вда-
лого звіту адміністрації зобра-
ження трохи змінили, затерши 
напис «Союздорстрой» на Ка-
мАЗі. Показово також, що на 
вулицях столиці під час бо-
ротьби зі стихією, за оцінками 
кореспондентів Тижня, бро-
нетехніки, яку позичили у вій-
ськових, було значно більше, 
ніж одиниць комунального ав-
топарку. Столичні чиновники 
виправдовуються, що причина 
дефіциту снігозбиральної тех-
ніки в місті – нестача фінансу-
вання. Але справжній мотив, 
схоже, – зневага призначеної 
влади до інтересів киян. Пока-
зовими в цьому випадку стали 
пріоритети у боротьбі із сні-
гом. Скажімо, дорогу на Кончу-
Заспу, де проживає так звана 
столична еліта, прибирали на-

самперед, бо вона, як щиро зі-
знався Попов, «категоризо-
вана». Водночас близько 12 го-
дин у заторі на Кільцевій про-
вели 47 дітей із Житомирської 
області, що приїхали до Києва 
на екскурсію. Школярів, які 
залишились у автобусі без 
води та їжі, «через нестачу тех-
ніки» рятувати не поспішали.

Тож варто констатувати: ни-
нішня міська влада, яка призна-
чена не киянами, а режимом 
Януковича, від якого вона по-
вністю залежна, нездатна захи-
щати інтереси жителів міста. 
Вона не може детінізувати цілі 
сектори економіки столиці, 
контрольовані наближеними до 
влади структурами, навести лад 
із приватизацією та орендою 
муніципального майна, по-
класти край корупції, за раху-
нок якої розкрадають сотні 
мільйонів гривень щороку (сві-
жий «засвічений» правоохорон-
ними органами дерибан сто-
личних коштів: прокуратура 
Києва розпочала кримінальне 
провадження щодо голови комі-
тету з конкурсних торгів КП 
«Київпастранс», який закупив 
трамвайні вагони за завищеною 
на 11,1 млн грн ціною).

Періодичні вибори міської 
влади жителями столиці, без-
перечно, не панацея від усіх за-
значених проблем. Однак за-
лежність і відповідальність 
міського голови та міської ради 
не від волі президента та під-
контрольних йому інститутів, 
як-от Конституційний Суд, а 
від киян, є важливим і неза-
мінним інструментом, що 
спроможний змусити місцеву 
владу реагувати на реальні 
проблеми міста і його людей. 
Однак немає сумніву, що в умо-
вах дальшого правління в місті 
зіц-голови від режиму Януко-
вича та міськради-«зомбі» (бо 
життя їй може бути продо-
вжене лише штучно – рішен-
ням КСУ) на столицю чекати-
муть чергові надзвичайні си-
туації. 

ЧОму не ПОПОВ?
Цапами-

відбувайлами за 
бездіяльність влади 

в перші дні стихії 
зробили першого за-

ступника голови 
КмДА Олександра 

мазурчака (на 
фото), керівника Ки-

ївавтодору Георгія 
Глинського та на-
чальника столич-
ного управління з 

питань надзвичай-
них ситуацій Віталія 

Пшеничного. Але 
чим кращий за них 
голова міськдер-
жадміністрації?

800 км
сягнула загальна 

довжина київських 
заторів 22 березня. 

Дані «Яндекс-
пробки»

Реакція інтер-
нет-спільноти 
на бездіяль-
ність столич-
ної влади під 
час стихійного 
лиха
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40 000 000 тонн
я завжди підозрював, що в Того, хто там, 

нагорі, добірне почуття гумору. Маю на 
увазі, звісно, не господаря кабінету на 
Банковій, а значно вище. Якраз напере-

додні вихідних у парламенті й навколо нього 
точилися суперечки, чи будуть у столиці мер-
ські вибори, ну й узагалі навіщо. На закрі-
плення матеріалу киянам було запропоновано 
домашнє завдання у вигляді 40 млн тонн снігу.
Будьмо смиренними, стихія є стихія. Позаторік 
я спостерігав у Сієтлі, штат Вашингтон, як 
після раптового снігопаду потужні джипи й 
траки буксували на підйомі, блокували дороги 
й заривалися по ніздрі в замети. Все тоді міцно 
стояло кільканадцять годин. Передмістя (а 
американське місто – це здебільшого одне су-
цільне передмістя плюс невеличкий даунтаун) 
виявилися блокованими. Враховуючи, що се-
редня температура грудня тут зазвичай +5, ре-
акція влади була блискавичною: підняли ре-
зервістів Національної гвардії, вивели техніку, 
відкрили церкви для обігріву бомжів, яких тут 
не бракує, організували гарячу лінію, а головне 
– звернулися по допомогу до населення. Усі сві-
домі сієтляни махали лопатами цілу добу. Мер 
був у прямому ефірі щогодини. За два дні про 
негоду нагадували лише фотографії в соціаль-
них мережах і родинних альбомах.
Дещо схоже на нашу реак-
цію. Кияни теж досить 
швидко самоорганізува-
лися: мобільні групи добро-
вольців шукали застряглих 
на трасі, координуючи свої 
дії в інтернеті, прості горо-
дяни штовхали маршрутки, 
автомобілісти хоробро рі-
зали болгаркою відбійник 
на осьовій, щоб визволи-
тися з пастки, добровольці 
розносили застряглим га-
рячий чай і якусь імпровізовану їжу, влас-
ники кафе, ресторанів і АЗС відчинили 
двері замерзлим. Хтось із блогерів зазна-
чив, що дух взаємопідтримки й взаєморозу-
міння дуже нагадав йому Майдан.
Чого не було в Сієтлі: всю техніку не кинули пе-
редусім на площу перед мерією й на дорогу за 
маршрутом кортежів місцевої еліти (у нашому 
випадку трасу до Кончі-Заспи, де проживає так 
звана еліта, розчистили в першу чергу). Нацг-
вардійці не брали грошей за допомогу й не пе-
решкоджали волонтерам. Станції місцевого ме-
тро не зачинялися через відсутність жетонів. 
Мер і високопосадовці не запевняли, що стихію 
подолано завдяки правлячій Демократичній 
партії, не постили брехливі звіти з фальши-
вими світлинами, не позували на тлі повних по-
лиць у супермаркеті. Якби таке сталося, це був 
би останній день відповідного героя як публіч-
ного політика.

Різниця очевидна: нинішній київський на-
чальник – чиновник. Я не обговорюватиму 
особистих і менеджерських якостей п. Попова, 
йдеться про засади мотивації. Мер відповідає 
перед тими, хто його обрав. Голова міської 
держадміністрації відповідає перед тим, хто 
його призначив. Мер хоче сподобатися вибор-
цям. Держслужбовець прагне не прогнівити 
начальство. Решта похідне. Як казав Леонід 
Кучма, «точка сідєнія опрєдєляєт точку зрє-
нія». Зайвий приклад: Олександр Мазурчак 
колись був неодноразово обраним мером 
Кам’янця-Подільського й, кажуть, непоганим, 
про його зусилля зі збереження міста досі хо-
дять легенди. Але щойно він став чиновником, 
як почав діяти за логікою чиновника й уже на 
посаді першого заступника голови КМДА був 
так само розгублений і так само викручувався, 
як і решта огидного начальства, доки не мобі-
лізував залишки гідності та не поклав заяву 
про відставку.
Чиновник не створений приймати радикальні 
рішення, за які в найкращому разі йому дадуть 
цукерку, а в найгіршому під зад – ціна ризику 
несиметрична. Всупереч побрехенькам черво-
них ветеранів, навіть у вусатого «ефективного 
менеджера», якого боялися аж до актів спон-
танної дефекації, підлеглі демонстрували рід-

кісні зразки байдужості та 
нездарності, й це компенсу-
валося лише невичерпним 
(до часу) витратним матері-
алом.
Тут напрошується очевидне 
запитання: хіба не був за-
конно обраний – двічі! – 
Леонід Черновецький, який 
занапастив столицю, «вер-
тикалізував» потоки й за-
безпечив, до речі, такі самі 
кучугури, тільки не за одну 

добу? Хіба не демократичним шляхом оби-
рали Київраду, яка разом із неситою «мо-
лодою командою» благословила феєрич-

ний дерибан землі та руйнацію пам’яток історії 
та культури? На це є лише одна відповідь: чо-
гось столичні мешканці мали навчитися! На-
віть ті ласі до дармової гречки «любі бабусі», 
паспорт яких поширений п’ять років тому анек-
дот закликав заховати. Що ж думають більш 
молоді, більш самостійно мислячі й діючі ки-
яни, варто послухати в кілометрових чергах на 
маршрутки чи автомобільних заторах.
Київські вибори можуть стати першим кроком, 
демонстративним актом усунення від влади за-
жерливого й некомпетентного режиму і, дай 
Боже, повернення країни на цивілізовані 
рейки. Саме тому справа честі киян – не допус-
тити їх саботування цим режимом. Навіть 
якщо Той, хто нагорі, змилується й найближ-
чим часом не жартуватиме.

КиїВСьКі ВиБОРи 
МОжУТь СТАТи 

ДеМОНСТРАТиВНиМ 
АКТОМ УСУНеННя ВіД 
ВЛАДи ЗАжеРЛиВОГО 
й НеКОМПеТеНТНОГО 

РежиМУ

Автор:  
Юрій 

Макаров
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Новий КПК: перші наслідки
Новий Кримінальний процесуальний кодекс дістає схвальні відгуки 
міжнародних експертів, але в українських реаліях приховує чимало 
небезпек навіть для законослухняних громадян

Н
абуття 20 листопада 2012 
року чинності новим КПК 
є поворотним моментом у 
реформуванні вітчизня-

ної системи кримінальної юсти-
ції. Зрозуміло, один квартал – за-
малий проміжок часу, аби ро-
бити якісь висновки стосовно 
ефективності її нових правил, од-
нак перші результати дії нового 
документа вже є.

ТАЄМНе СТАЛО яВНиМ
Насамперед запрацював елек-
тронний Єдиний реєстр досудо-
вих розслідувань. Спочатку за-
яви фіксують у журналі, а потім 
упродовж 24 годин вносять до 
віртуального переліку. Із цифр 
можна зробити висновок, що по-
зитивні зрушення в реєстрації 
заяв про скоєння злочинів справ-
 ді є. Якщо за два місяці 2012-го 
було занотовано 83 788 кримі-
нальних правопорушень, то за 
результатами січня – лютого 
2013-го їх кількість зросла до 
198 357 (число вказує на різницю 
між поставленими на облік і зня-
тими з нього інцидентами; ре-
ально заяв про скоєння злочину 
надійшло й було внесено до Єди-
ного реєстру значно більше –  
281 190). За свідченнями окре-

мих постраждалих, із якими до-
водилося спілкуватись, система 
працює дуже чітко, ніхто з мілі-
ціонерів не відмовив заявникові. 
Тобто, принаймні на перший по-
гляд, ця новела КПК є успішним 
результатом реформи.

Шоста частина зареєстрова-
них випадків (37 318) стосувалася 
тяжких і особливо тяжких злочи-
нів (торік таких було 30 346). На-
родний депутат України з багато-
річним досвідом розслідування 
кримінальних випадків генерал 
Геннадій Москаль, який і опри-
люднив ці цифри, не раз заявляв 
про різке зростання злочинності 
у 2013 році. І це логічно, коли 
зважати на збільшення кількості 
тяжких і особливо тяжких зло-
чинів майже на 7 тис. (нардеп 
мотивував це тим, що раніше мі-
ліція могла не реєструвати серед 
них «дрібні», як-от крадіжка ве-
лосипеда, тоді як тяжкі й осо-
бливо тяжкі фіксувала завжди). 
Щоправда, на нашу думку, по-
яснити розбіжність можна й 
суто «технічними непорозумін-
ня  ми»: до Єдиного реєстру мо-
гли внести відомості про діян- 
ня, не лише скоєні від початку 
2013-го, а й нерозкриті з попере-
дніх років.

ФАЛьСТАРТ?
За даними джерел Тижня, як 
мінімум у п’яти областях під-
твердився факт реального збіль-
шення кількості заяв про ско-
єння злочинів порівняно з попе-
реднім роком. Можливо, це по  - 
в’язано зі ще одним наслідком 
реформи кримінальної юстиції: 
у грудні 2012 року прес-служба 
ГПУ похвалилася тим, що у зв’яз-
 ку із введенням КПК із СІЗО ви-
пустили на волю 6 тис. ув’яз не -
них. Майже втричі поменша ло 
тих, хто «поступає» до місць по-
переднього утримання. Як наслі-
док – за даними Державної пені-
тенціарної служби, станом на 1 
березня 2013 року в 32 слідчих 
ізоляторах перебувало 27,5 тис. 
осіб, із яких на стадії досудового 
розслідування – 1,8 тис., а на по-
чаток липня 2012 року таких 
було 33,2 тис. осіб. Радник пре-
зидента Андрій Портнов подає 
цифру, що за три місяці дії но-
вого КПК із СІЗО було звільнено 
13 тис. осіб. Як позитив таку ін-
формацію можна було б сприй-
мати лише сукупно з аналізом 
рецидивів кримінальних право-
порушень, скоєних тими, хто 
щойно вийшов з ізоляторів. На 
жаль, правоохоронні органи досі 

Автор.: 
Андрій 
Скумін

ПОГЛяД

Джеремі МакБрайд, ад-
вокат найвищого рангу 
палати «Монктон чейм-
берс» (Лондон), голова 
наукового комітету 
Агентства Європейського 
Союзу з питань основопо-
ложних прав людини (Ве-
лика Британія)

Про проблеми імплементації нового Криміналь-
ного процесуального кодексу України 
Цей документ є дуже важливим кроком уперед для 
створення рамок, в яких працюватиме система кри-
мінальної юстиції в Україні, які відповідають євро-
пейським стандартам. Звичайно, річ не лише в тім, 
що написано в новому кодексі, адже треба бути 
впевненим у тому, що він буде належно реалізова-
ний. Є певні проблемні питання, які перешкоджа-

ють його належному впровадженню. По-перше, всі 
мають визнати, що новий кодекс є великим кроком 
уперед, однак люди, відповідальні за його імпле-
ментацію, можуть не розуміти цього і покладатися 
на старі методи, працювати свідомо чи за інерцією, 
тобто так, як раніше. По-друге, у вас мають бути фа-
хівці належної компетенції, які розуміють і сам ко-
декс, і дух, в якому він має впроваджуватися. Вод-
ночас постає питання щодо розподілу повноважень 
між різними складовими системи кримінального 
правосуддя. Окрім цього, важливою є роль керівни-
цтва – вищі суди, прокуратура та Міністерство вну-
трішніх справ мають надавати конкретні вказівки 
щодо того, як цей кодекс впроваджувати на прак-
тиці. Потрібно також враховувати зміну балансу між 
різними компонентами системи кримінального 
правосуддя. Ухвалити новий кодекс – це не кінець 
процесу, а лише його початок.

12 березня в Києві відбу-
лося відкриття нового 
проекту Ради Європи 
«Підтримка реформи 
системи кримінальної юс-
тиції в Україні», мета 
якого допомогти Києву 
належно імплементувати 
новий Кримінальний про-
цесуальний кодекс Укра-
їни, що набрав чинності  
в листопаді 2012 року.  
З цієї нагоди в столичній 
Книгарні «Є» відбулася 
зустріч із провідними екс-
пертами Ради Європи, які 
висловили свої погляди 
на шляхи реформування 
кримінального право-
суддя в Україні.
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не подали відповідної інформа-
ції щодо того, чи не спровоку-
вало масове випускання ув’яз-
нених із СІЗО нового витка зло-
чинності.

Водночас не готовою тех-
нічно виявилася влада до вті-
лення положень Кримінального 
процесуального кодексу, зо-
крема, в частині запровадження 
такого запобіжного заходу, як 
домашній арешт. Контроль за 

перебуванням особи під ним 
мали забезпечити електронні 
браслети, які надягають на ногу. 
Але коштів для цього в бюджеті 
Міністерства внутрішніх справ на 
2013 рік не заклали: попри те що 
кошторис перевищував 16 млрд 
грн, а на ці «аксесуари» був по-
трібен менш ніж один його від-
соток – лише 0,13 млрд грн. Тож 
нині хатній арешт контролюють 
дідівським способом – із допо-

могою міліціонерів. За даними 
радника президента (й одного з 
авторів нового Кримінального 
процесуального кодексу) Андрія 
Портнова, сьогодні під ним пе-
ребуває 500 осіб.

МеНше ЗАХищеНОСТі
Дискусійною новелою КПК є на-
дання права знімати інформа-
цію та проводити інші негласні 
дії. Зокрема, слідчий дістав по-

ПОГЛяД

Мікаель Люнґбо, 
юридичний екс-
перт Данського 
гельсінського ко-
мітету з прав лю-
дини, колишній 
начальник полі-
ції, прокурор і 
службовець ви-

сокого рангу Служби безпеки Данії 

Про реформу української прокуратури
Зобов’язання провести реформу прокура-
тури Україна взяла на себе ще 1995 року, 
коли вступила до Ради Європи. Відтоді було 
розроблено кілька законопроектів (деякі з 
них уряд не підтримав) і надіслано на екс-
пертизу до Венеціанської комісії. Тож ми 

маємо чимало критичних зауважень щодо 
роботи прокуратури в Україні, і вони доволі 
одноманітні. Адже йдеться про те, що про-
куратура в Україні досі виконує всі функції 
старої радянської прокуратури з поєднан-
ням великих повноважень у царині кримі-
нальної юстиції та значної кількості завдань 
поза її межами. Ця модель походить від ор-
гану нагляду за чиновниками, яку запрова-
див у Росії Пьотр Вєлікій. У цій системі не 
було чіткого поділу влади (такої концепції 
тоді взагалі не було). Комуністична влада 
прямо підпорядкувала прокуратуру собі, 
перетворивши її на опору однопартійної 
диктатури. Європейська модель прокура-
тури ґрунтується на принципі взаємокон-
тролю та взаємобалансу між різними орга-
нами, які здійснюють правосуддя. жодна з 

них не може бути занадто сильною. В Укра-
їні прокуратура є дуже могутнім органом, 
як і її попередник – радянська модель, і 
може активно зловживати своєю роллю у 
кримінальному правосудді без належного 
судового контролю. Тому, щоб досягнути 
балансу між різними компонентами право-
вої системи, прокуратура в Україні повинна 

бути менш сильною, 
ніж зараз.

Джеймс Гаміль-
тон, заступник 
члена Венеціан-
ської комісії, ко-
лишній голо-
вний прокурор 
ірландії 
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вноваження втручатись у при-
ватне спілкування способом ау-
діо- та відеоконтролю особи, за-
арештовувати, переглядати й 
вилучати кореспонденцію, 
брати дані з телекомунікаційних 
мереж, електронних інформа-
ційних систем. Крім того, він 
може обстежувати раніше недо-
ступні йому місця, як-от житло, 
потай  ки туди пробравшись. 
Інакше кажучи, це і прослухову-
вання, і проникнення в квартиру 
чи будинок, і перлюстрація лис-
тів. Зазвичай до таких процесу-
альних дій той, хто веде справу, 
вдаватиметься лише з дозволу 
слідчого судді. Але, як сказав ав-
торові один із суддів, «спробуйте 
знайти аргументи, щоб не дати 
йому такого дозволу, якщо роз-
почато кримінальне прова-
дження. Вас звинуватять у поту-
ранні злочинцю». Саме тому, за 
наявною інформацією (підтвер-
дженою і в прокуратурі, і в 
УБОЗ), уже в перші місяці після 
набуття чинності новим КПК 
слідчі масово звертаються до 
відповідних суддів по згоду на 
негласні дії. Непрямим публіч-
ним підтвердженням масового 
втручання в життя громадян 
стала відмова ГПУ представити 
відомості на запит одного зі ЗМІ 
про кількість виписаних дозво-
лів на зняття даних із каналів те-
лефонного зв’язку. На думку 
прокурорів, така інформація є 
службовою.

За результатами першого 
кварталу дії нового КПК до його 
негативів однозначно можна за-
рахувати обмеження захисту об-
винувачених лише адвокатами, 
тобто особами з відповідною лі-

цензією. Зокрема, це суттєво 
вдарило по діяльності, спрямо-
ваній на захист прав людини. 
Українська специфіка – в тому, 
що правозахисні організації про-
фесійно допомагали на безплат-

ній основі багатьом обвинуваче-
ним, тоді як вони мають дуже 
потужний потенціал юристів. 
Сьогодні цього каналу захисту 
немає. Натомість фактом, як ка-
жуть поінформовані, стало 
збільшення хабарів за отри-
мання адвокатської ліцензії.

НА ПАПеРі ТА В Дії
Реорганізування кримінальної 
юстиції на сьогодні влада подає 
як один із ключових активів 
«реформ від Януковича». Дещо 
парадоксально, але цю думку 
поділяють представники між-
народних організацій. На зу-
стрічі, проведеній Тижнем у 
книгарні «Є» 12 березня, дуже 
схвальні оцінки Криміналь-
ному процесуальному кодек-
сові дава  ли всі без винятку за-
прошені провідні експерти 
Ради Європи: і екс-прокурор 
Грузії Ерік Сванідзе (див. 
стор. 16), і колишній головний 
прокурор Ірландії Джеймс Га-
мільтон, і юридичний експерт 
Данського Гельсінського комі-

тету з прав людини Мікаель 
Люнґбо, й інші (див.  По-
гляд). Водночас опозиція су-
воро критикує і владу, і пред-
ставників РЄ, які легітимізують 
«каральну систему» в Україні. 
Очевидно, це той випадок, коли 
правда «й ваша, й ваша». Екс-
перти Ради Європи абсолютно 
правильно зауважують, що но-
вий КПК – це створення додат-
кових гарантій у забезпеченні 
прав і свобод громадян на етапі 
досудового слідства, запрова-
дження апробованих європей-
ською практикою процедур у 
систему кримінального прова-
дження.

Але є логіка і в опозиції. Но-
вий Кримінальний процесуаль-
ний кодекс, змінивши проце-
дури, не вніс жодних змін у 
коло суб’єктів, які «доводять» 
обвинуваченого до суду, їхні 
повноваження ще більше поси-
лені. Органи прокуратури вна-
слідок порядку кадрових при-
значень цілком підконтрольні 
президентові Януковичу, слід-
чий суддя, який стає ключовою 
постаттю карного прова-
дження, – повністю під нагля-
дом Банкової. А за допомогою 
такого інструменту, як прослу-
ховування й негласне проник-
нення у квартиру чи будинок, 
можна багато досягти в кримі-
нальному переслідуванні неу-
годних. Інакше кажучи, новий 
КПК має такі наслідки: звичай-
ний громадянин тепер до пев-
ної міри більш захищений, пер-
спективу опинитися за ґратами 
до суду мінімізовано. Але 
тільки доти, доки він не пере-
йде дорогу владі. 

ПОГЛяД

ЗВиЧАйНий ГРОМАДяНиН 
ТеПеР ДО ПеВНОї МіРи 
БіЛьш ЗАХищеНий, 
АЛе ТіЛьКи ДОТи,  
ДОКи ВіН Не ПеРейДе 
ДОРОГУ ВЛАДі

Про статус суддів і прокурорів в Україні
Мають бути чітко окреслені закони для 
захисту прокурорів і суддів від політич-
ного втручання в їхню роботу. Напри-
клад, за рекомендацією Ради Європи  
№ 2019, прокурорам має бути надано 
право відкидати будь-які рекомендації 
чи інструкції, якщо вони вважають їх не-
законними. Прокурори мають вимагати, 
щоб такі вказівки подавалися письмово, 
і навіть тоді вони можуть від них відмо-
витися. Звісно, це важко в країні, в якій 
немає традиції такої поведінки. Але такі 
запобіжники можуть існувати, запобіж-
ники, за якими людей не можна уперед-
жено звільняти, позбавляти зарплати 
або переводити до віддалених куточків 
країни, куди ті не хочуть їхати. Мають 

бути справедливі процедури щодо дис-
циплінарних стягнень, де люди нагляда-
тимуть і за прокурором, і за суддями з 
неупереджених позицій, належна зар-
плата, яка не може бути зменшена про-
сто за чиїмось бажанням. Всі ці речі не 
гарантуватимуть неупередженості, але 
вони трохи полегшать роботу судді чи 
прокурора з тим, щоб ухвалювати рі-
шення, яке може комусь не сподобатися 
при владі. Це речі, які треба зробити в 
Україні… Також уважаю, що прокуратура 
(в Україні. – Ред.) має забагато повнова-
жень, треба їх обмежити.

Лорена Бахмайєр Вінтер, професор 
кафедри кримінального права і 
процесу юридичного факультету 

університету 
Комплутенсе 
в Мадриді  
(іспанія) 
Про суд присяжних
На мою думку, 
треба розширити 
застосування суду 
присяжних, особ-

ливо в країнах молодої демократії. Але єв-
ропейські стандарти не вимагають того, 
щоб існувала певна модель юстиції. Кожна 
країна вільна обирати свою систему, чи хо-
чуть вони мати суд присяжних, чи ні, чи 
натомість воліють мати змішану систему:  
В Раді Європи немає чіткого положення 
або конвенції, в якій рекомендується саме 
суд присяжних як єдино правильний шлях.

ПОШАНОВУ-
ВАЧ ТРАДИЦІЙ.
Тоді як Рада 
Європи напо-
лягає на ре-
формуван-
ні української 
прокуратури, 
її очільник Ві-
ктор Пшонка 
стверджує, що 
змінювати ГПУ 
треба тільки з 
урахуванням 
«національних 
традицій і осо-
бливостей пра-
вової культури 
держави»
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Вперше Volkswagen Touareg було 
представлено 10 років тому на Па-
ризькому автосалоні. Відтоді він 

став одним із найпопулярніших позашля-
ховиків люкс-класу. Для того щоб відзна-
чити неймовірний успіх цієї моделі, ком-
панія Volkswagen анонсує Touareg Edition 
X – автомобіль в ексклюзивному вико-
нанні для найвибагливіших клієнтів.

новий Touareg Edition X доступний у 
спеціальному синьому кольорі з перла-
мутровим ефектом та укомплектований 
19-дюймовими легкосплавними диска-
ми Moab. неповторний зовнішній вигляд 
підкреслюють панорамний дах із зсувним 
люком, біксенонові світлодіодні фари, а 
також задні блоки ліхтарів із затемненим 
склом. окрім того, до стандартної комп-
лектації входять декоративний пакет 
Chrome & Style, тоновані задні та бокові 
вікна, а також логотипи Touareg X на пе-
редніх крилах. Ця лімітована версія – ви-
тончене поєднання технічної доверше-
ності та безперечного стилю.

інтер’єр нового Touareg зачаровує ре-
тельним добором матеріалів та першо-
класним виконанням. З-поміж достатньо-

го переліку особливостей слід відзначи-
ти оббивку з ексклюзивної шкіри Nappa 
коричневий бурштин, що має неповтор-
ний рельєфний малюнок, декоратив-
ні вставки на панелі приладів та две-
рях з ебонітового дерева, а також лого-
тип Touareg X з підсвіткою на порогах 
передніх дверей. Декоративна строчка 
оздоблює кермове колесо, важіль ко-
робки передач та краї текстильних ки-
лимків, гармонійно підкреслюючи ви-
тонченість і довершеність.

на українському ринку Touareg 
Edition X пропонується з чотирма 
двигунами: 3,0 TDI 245 к. с., 3,6 FSI 
280 к. с., 4,2 TDI 340 к. с. та 4,2 FSI 
360 к. с. усі вони працюють у парі 
з восьмиступеневою автоматич-
ною коробкою передач і мають по-
стійний повний привід 4Motion. За-
мовити новинку можна вже сьо-
годні в будь-якого офіційного ди-
лера Volkswagen за ціною від 650 
398,69 грн.

реклама

НОВИЙ Touareg Edition X 
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Спілкувалася 
Ганна  
Трегуб 

Закон і реальність
Грузинський екс-прокурор Ерік Сванідзе  про новий український 
КПК та досвід Грузії в реформуванні кримінального судочинства

П
роцес демократизації 
країн, які перебувають на 
перехідному етапі свого 
розвитку, зокрема колиш-

ніх республік СРСР, та набли-
ження їх до європейських стан-
дартів передбачає глибокі сис-
темні зміни судочинства. Зо-
крема, це стосується і криміналь-
ного правосуддя, яке містить що-
найбільше механізмів для зло-
вживань різного рівня. Про те, як 
упровадження нового вітчизня-
ного Кримінального процесуаль-
ного кодексу зможе виправити 
ситуацію в Україні, приміром, 
чітко відокремити повноваження 
та відповідальність прокурорів, 
слідчих, адвокатів і суддів, Тиж-
день дізнавався в довгостроко-
вого консультанта проектів Ради 
Європи, екс-прокурора Грузії 
Еріка Сванідзе. 

У. Т.: Однією з позицій нещо-
давно впровадженого в Україні 
КПК є інститут «негласних слід-
чих дій». як ви оцінюєте цю 
норму з позиції дотримання 
прав людини? Чи не загрожує 
вона тим, що не лише підозрю-
ваним, а й будь-яким неугод-
ним владі особам у ході таких 
дій можуть бути підкинуті 
компромат, докази «винува-
тості»?

– Ви маєте достатньо захис-
них заходів проти зловживань 
у цій сфері. З одного боку, судо-
вий контроль. З іншого – Закон 
«Про оперативно-розшукову 
діяльність», що перебуває поза 
нинішнім КПК. Найбільший 
здобуток згаданого Криміналь-
ного процесуального кодексу в 
тому, що ці процеси включено 
до змагальної процедури. 
Отже, окрім судового контролю 
більшість прихованих слідчих 
дій або ж дій щодо дізнання по-
требують судового нагляду. А 
отже, є спеціальна процедура, 
коли прокурори або слідчі ма-
ють вимогу доводити потребу в 
таких діях. Що цілком відпові-
дає вимогам Європейської кон-

венції з прав людини, зокрема 
її ст. 8 щодо пропорційності 
правомірності певних дій у 
процесі судового розсліду-
вання. У цьому сенсі в Україні 
імплементоване таке саме зако-
нодавство, як і в більшості єв-

ропейських держав. Тут я го-
ворю про правові акти. Як їх 
упровадять у практику, буде 
видно за деякий час. 

Ви повинні розуміти: вони 
не обов’язково гарантують 100% 
того, що особи, які провадять 

Біографічна нота
Ерік Сванідзе – екс-прокурор Гру-
зії, колишній член Європейського 
комітету в справах запобігання 
катуванням і нелюдському або 
такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню від 
Грузії, довгостроковий консуль-
тант проектів Ради Європи.
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РОЗДіЛеННя ПРОКУРАТУРи 
ТА СЛіДЧиХ ОРГАНіВ 
ПОТРіБНе ДЛя ТОГО,  
щОБ Не ДОПУСТиТи ФАКТіВ 
ЗЛОВжиВАНь ВЛАДОЮ  
і ПОВНОВАжеННяМи 

слідчі дії, не зловживатимуть 
своїми повноваженнями. Текст 
без імплементації залишається 
лише текстом. Ми працюємо 
над впровадженням нового 
КПК у місцеву практику і спілку-
ємося не тільки з владою, а й із 
представниками громадян-
ського суспільства. Ще зарано 
говорити про значущі резуль-
тати, однак мені здається, що 
вже є певні сигнали. Загалом ті, 
хто порушує закон, – дуже ви-
гадливі особи, їм доволі часто 
вдається знайти в законі білі 
плями чи слабкі місця, щоб обі-
йти їх. З огляду на це україн-
ський КПК є таким же резис-
тентним, як й інші подібні євро-
пейські кодекси, що нормують 
кримінальне судочинство.

У. Т.: які процедури, формалі-
зовані новим КПК, становлять 
найбільші корупційні ризики? 

– Впровадження будь-якого 
законодавства підштовхує до 
постановки такого питання, пе-
редбачаючи певний відсоток не-
безпеки. Навіть якщо й немає 
дискусії щодо того, застосову-
вати той або інший закон чи ні, 
якщо його дотримання ніхто 
не контролює і його легко по-
рушити, все ж таки й най-
кращі з них можуть бути вико-
ристані задля корупційної ви-
годи. Проте такі дії все одно є 
вельми лімітованими. Напри-
клад, у разі накладання арешту 
замість того, щоб відпустити 
особу на поруки під заставу, 
можна вимагати її обов’язкового 
утримання в СІЗО. У КПК де-
тально прописані норми, які мі-
німізують ці ризики. Проте я 
повторю: будь-який закон може 
бути порушений. Сам по собі він 
не вирішує проблеми, проте є 
важливою умовою для мініміза-
ції ризиків корупції. 

Грузинський досвід у цьому 
плані є доволі успішним, оскільки 
відбулася зміна не суто законодав-
ства, а суспільної свідомості. На то 
були сильна політична воля і 
комплексний підхід включно із 
вжиттям необхідних заходів. Я 
кажу не лише про підвищення 
зарплат, а й про матеріальне за-
безпечення. Також були імпле-
ментовані специфічні закони. До 
того ж у Грузії КПК, подібний до 
нинішнього українського, почав 
дуже активно застосовуватися 
проти тих, хто був втягнутий у ко-
рупційні схеми. Вдалося змен-

шити кількість прихованих слід-
чих дій, і діяльність прокурорів та 
суддів стала прозорішою. Бо-
ротьба з корупцією досить по-
тужна і повномасштабна. Однак 
загалом підхід до її подолання має 
включати не лише голий закон, а 
й низку інших елементів. Грузії, 
як на мене, комплексні зміни 
більш-менш вдалися, що дало 
змогу мінімізувати ризики роз-
кручування корупційних схем 
тощо.

У. Т.: Однією з особливостей но-
вого українського КПК є зміна 
ролі та повноважень проку-
рора. які новації, на вашу 
думку, ключові?

– Новий український КПК 
впроваджує найсучаснішу мо-
дель роботи прокуратури в рам-
ках кримінального правосуддя. 
Головним тут є концепт про 
процедурне керівництво, яке 
мають здійснювати прокурори. 
Це дуже прагматична річ, яка 
спирається на просту логіку: 
прокурор є кінцевим користува-
чем продуктів діяльності слід-
чих органів. Це особа, яка веде 
справу і виступає обвинувачем 
перед судом. Слідчі органи не 
мають ані сили, ані повнова-
жень прокурора, а лише прово-
дять розслідування. 

У країнах із пострадянською 
специфікою, зокрема в Україні 
та Грузії, краще відокремити 
прокуратуру і слідчі органи 
одне від одного. Новий КПК є 
тим законодавчим майданчи-
ком, на основі якого це можна 
зробити. В України попереду ще 
п’ять перехідних років, протя-
гом яких прокуратура посту-
пово буде позбавлена повнова-
жень розслідувати кримінальні 
злочини самостійно. Вона й без 
того вже є достатньо потужним 
органом завдяки своїй функції 
вести справи в суді як сторона 
обвинувачення та керувати 
слідчими органами в процесі 
збору свідчень та розсліду-
вання. Розділення прокуратури 
та слідчих органів потрібне для 
того, щоб не допустити появи 
надпотужної інституції, яка 
може зловживати своєю владою 
і повноваженнями. 

У країнах, які перебувають 
на шляху трансформації судової 
системи, зокрема сектору про-
куратури, дуже важливо не змі-
шувати, а розподіляти повно-
важення, щоб мати якіснішу 

відповідальність. Прозорість 
судової системи залежить від 
чіткості та ясності повнова-
жень прокуратури, оператив-
них, слідчих органів і суддів. 

У. Т.: якими є практика і досвід 
Грузії щодо демократизації про-
куратури?

– Селективні процедури вже 
були запроваджені. Як інсайдер 
можу сказати, що лунають по-
слідовні заяви, які доводять, що 
й після демократизації проку-
ратури є певні зловживання. 
Прокурор досі лишається домі-
нантною фігурою під час судо-
вих процесів. Знову ж таки це 
питання імплементації законо-
давства: закон сам по собі може 

бути чудовим, однак практика і 
його впровадження призводять 
до відхилень. Тому потрібно ди-
витися на суть процесів, а не 
тільки на текст чи формальний 
процес імплементації. 

У. Т.: що саме в системі ведення 
слідчих дій та судочинства має 
змінити впровадження Держав-
ного бюро розслідувань? 

– Важливо, щоб в Україні не 
була створена ще одна інституція-
«монстр». Розподіл функцій і по-
вноважень щодо ведення кримі-
нальних справ і судового процесу 
має бути прозорим. Також важ-
ливим і дискусійним питанням 
залишається масштаб досудових 
слідчих дій. Я проти зібрання всіх 
органів, які проводять слідчі дії в 
Україні, під одним дахом Дер-
жавного бюро розслідувань. 
Краще розподілити ці повнова-
ження і функції між трьома-
чотирма різними слідчими інсти-
туціями, як у вас є зараз. Цілком 
можливо, що Держбюро розслі-
дувань займатиметься питан-
нями економічної корупції та зло-
вживання повноваженнями серед 
високопосадовців, особливо коли 
йдеться про порушення прав лю-
дини. Є вимога прецедентного 
права, яке використовує Європей-
ський суд з прав людини, що роз-
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Символ останньої надії
Не знаходячи справедливості у своїй державі, українці  
часто звертаються до Європейського суду з прав людини.  
Однак велике перебільшення вважати, що він вирішить  
усі проблеми постраждалих від українського правосуддя 

У
країна зажила репутації 
держави, з якою особ-
ливо активно позива-
ються громадяни в Євро-

пейському суді з прав людини 
(ЄСПЛ). Стабільні позиції у 
п’ятірці лідерів за кількістю по-
даних скарг, першість щодо не-
виконаних рішень Страсбурга... 
Представники влади, коменту-
ючи невтішну статистику пода-
них туди звернень, посила-
ються на значну поінфомова-
ність українських громадян, 
які, мовляв, «зрозуміли, куди 
скаржитися». Вітчизняні пра-
возахисники іншої думки. Во-
ни наголошують, що наші спів-
вітчизники масово звертаються 
до Європейського суду лише 
тоді, коли власна держава не 
надає їм можливості захистити 
свої права.

ПОТеНЦіАЛ ТА ОБМежеННя
Багато хто в Україні, Росії, Ту-
реччині, Італії та інших краї-
нах – членах Ради Європи 
сприймає ЄСПЛ як останню 
надію на справедливість. Таке 
ставлення до міжнародної 
установи має під собою ґрунт. 
За словами колишнього комі-
сара з прав людини РЄ Томаса 
Гаммарберґа, одна з провід-
них функцій інституту в 
Страсбурзі – дати шанс домог-
тися правди людям, яких не 
захистила Феміда в їхніх краї-
нах. Наднаціональний статус 
цієї інстанції справді умож-
ливлює заперечення рішень 
різних національних судів. А 
ще вона діє як превентивний 
орган. Нагадує урядам, які 
саме потрібні зміни в законо-
давстві, щоб уникнути пору-

шення прав людини надалі. 
Може визнати, що рішення 
національного суду супере-
чить Європейській конвенції з 
прав людини, ба навіть визво-
лити із-за ґрат, але...

Аж ніяк не кожна скарга 
забезпечує перемогу позивачу. 
Згідно зі статистикою, непри-
йнятними (себто такими, що 
їх не можна брати до роз-
гляду) щороку визнають по-
над три чверті звернень до 
ЄСПЛ.

Чому так стається? До Єв-
ропейського суду з прав лю-
дини може звернутися будь-
яка особа. На відміну від наці-
ональних судів, де зазви-
чай є стандарти 
а к р е д и т а ц і ї 
а д в ок а т і в , 
там таких 
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вимог не існує. Однак не всі, 
хто позивається в ЄСПЛ, обі-
знані з процедурою подання 
звернень, особливостями пре-
цедентного права, що його 
практикує Страсбург, або з по-
передніми рішеннями суду, 
які надають тлумачення пра-
вам та свободам, записаним у 
Конвенції. Саме тому велика 
кількість звернень – нефахові.

Адвокати, які ведуть 
справу в національний юрис-
дикції, особливо у континен-
тальних правових системах, 
не завжди адекватно висвіт-
люють проблему для ЄСПЛ, 
зокрема, якщо вони не обі-
знані з правилами його ро-
боти. Важливо знати, що він 
об’єднує різні системи права 
(прецедентну й цивільну), а 
тому намагається виробити 
технічний підхід до розгляду 
справ, який сприятиме досяг-
ненню універсального рі-
шення, котре потім можна 
буде застосовувати до всіх 
країн – учасниць Європей-
ської конвенції.

Щоб досягти цієї мети, 
ЄСПЛ розробив алгоритми пе-
ревірки порушень прав і сво-
бод, які зафіксовано цим до-

кументом. Отже, аби напи-
сати грамотне звернення до 

Страсбурга, замало прочитати 
Конвенцію. Треба ще й знати 
методологію пояснення пору-
шення прав чи свобод лю-
дини, відповідну до напрацьо-
ваного рока  ми прецедентного 
права. А фахівців відповід-
ного рівня в Україні не так і 
багато.

Чи реально зменшити на-
плив непрофесійно складе-
них скарг, які помітно впо-
вільнюють роботу суду й не 
дають позивачам нічого, крім 
гіркоти розчарувань? Одно-
значної позиції сьогодні не-
має. Раз по раз на різних рів-
нях обговорюють пропозицію 
створити спеціальну струк-
туру, що видавала б свідоцтва 
адвокатам, спроможним 
вести професійну розмову з 
ЄСПЛ.

Усезагальна відкритість 
обертається ось якими циф-
рами. 2011 року до ЄСПЛ було 
подано 64 500 звернень. 47 
300 з них відразу були віді-
брані суддею для одноосіб-
ного оцінювання як такі, що 
навряд чи будуть розглянуті. 
Після відсіювання 12 312 
справ передали до розгляду 
Палатою суддів чи Комітетом 
міністрів на невизначений 
термін. І лише 17 200, тобто 

трохи більше ніж чверть звер-
нень, удостоїлися їхньої уваги 
відразу.

ФАКТОР ЧАСУ
Навіть якщо справу взято до 
розгляду, це зовсім не гаран-
тує перемоги. Загалом проце-
дура роботи зі скаргою відбу-
вається таким чином. Спо-
чатку звернення перевіряють 
на відповідність основним ви-
могам (вичерпаність усіх наці-
ональних ресурсів та подання 
впродовж шести місяців від 
дня отримання судового рі-
шення останньої національної 
інстанції). Це роблять фахівці 
з національного законодав-
ства, які працюють у ЄСПЛ. 
Далі зверненню надають но-
мер і воно потрапляє до судді 
відповідно до категорії пріо-
ритетності.

Присвоєння номера справі 
– ще не гарантія, що її невдо-
взі розглянуть. Шанси на роз-
гляд покращуються після 
спілкування з державою, яку 
заявник вважає порушником 
своїх прав. Для відповіді їй 
надають вісім тижнів, після 
чого позивач дістає такий са-
мий термін на коментарі та 
відповіді її органам. Лише 
після цього обміну суд бе-

Згідно зі 
статистикою, 

неприйнятними, 
тобто такими, що їх 
не можна брати до 
розгляду, щороку 
визнають понад 

3/4
 звернень до ЄСПЛ
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нині в ЄСПЛ на 
розгляді перебуває 

2500 
справ про 

невиконання або 
несвоєчасне 

виконання рішень 
національних судів 

україни

В україні на  
2011 рік 

заборгованість  
із виплати у 

819 
справах за 

вердиктами ЄСПЛ 
становила майже 

€1 млн

реться до ґрунтовного ви-
вчення справи.

За рік Європейський суд із 
прав людини ухвалює в серед-
ньому 1200 рішень. Згідно з 
його звітом, упродовж 2012-го 
було подано 60 тис. нових звер-
нень. Кількість справ, що пере-
бувають на розгляді, сягнула 
150 тис. Якщо згадати, що маса 
звернень до суду щороку зрос-
тає і обраховується десятками 
тисяч, а суддів у ЄСПЛ тільки 
47, стає зрозуміло: терміни роз-
гляду найближчим часом не 
покоротшають.

Понад те, 2009 року Євро-
пейський суд скасував хроноло-
гічний розгляд справ. Нато-
мість, щоб оптимізувати ро-
боту, було введено їх система-
тизацію за групами: I – невід-
кладні; II – пілотні; III – справи 
за статтями 2, 3, 4, 5(1) Конвен-
ції; IV – добре обґрунтовані 
справи за іншими її статтями; V 
– повторні, за якими вже є пі-
лотні рішення; VI – справи 
щодо прийнятності яких є пи-
тання; VII – однозначно непри-
йнятні.

До перших трьох категорій 
належать матеріали, що їх 
розглядають менш ніж за три 
роки. Для решти термін необ-
межений. Досі на стадії спіл-
кування з державою є справи 
щодо України, подані у 2004-
му, дев’ять років тому. Якщо 
скарга належить до категорії 
IV–VII, суддя її розглядає од-
ноосібно. У 2012 році таких 
було понад 40%.

Безперечно, ЄСПЛ у пев-
них випадках може змінити 
долю людини. Але у багатьох 
випадках треба запастися тер-
пінням. Наприклад, у справі 
«Фатулаєв проти Азербайджа-
 ну» він постановив негайно 
звільнити з-за ґрат журна-
ліста, несправедливо засудже-
ного. На думку національних 
судів Азербайджану, публіка-
ції Фатулаєва розпалювали 
міжетнічну ворожнечу й міс-
тили наклепи на уряд. ЄСПЛ 
визнав рішення національних 
судів такими, що порушували 
право на свободу слова (стаття 
10) та на справедливий судо-
вий розгляд (стаття 6) і ухва-
лили рішення про негайне 
відновлення прав пана Фату-
лаєва згідно зі статтею 46 Єв-
ропейської конвенції. Медій-
ника звільнили із в’язниці. 

Однак скаргу було подано 
2007 року. Суд, хоч і розгля-
нув її за пришвидшеною про-
цедурою, однак прийняв рі-
шення лише у 2010-му.

Справа «Луценко проти 
України» виявилася однією з 
розглянутих якнайшвидше: 
за 16 місяців. ЄСПЛ визнав 
його незаконний арешт і утри-
мання під вартою до суду. Та 
оскільки ЄСПЛ не займався 
питанням про право на спра-
ведливий судовий розгляд 
щодо пана Луценка, підстав 
наполягати на його звільненні 
з колонії це рішення не дає.

УКРАїНСьКА СПеЦиФіКА
Символ останньої надії, яким 
є для багатьох Європейський 
суд, відіграє особливу роль у 
таких державах, як Росія, Ту-
реччина, Італія та Україна, ко-
трі впевнено тримають лідер-
ство за кількістю звернень до 
нього (див. Четвірка рекор-
дсменів). 

Звичайно, проблемою є не 
те, що люди подають індиві-
дуальні звернення, а те, що в 
них багато підстав скаржи-
тися на функціонування наці-
ональних правових систем. У 
понад 80% рішень, ухвалених 
ЄСПЛ від 1959 року, суд знай-
шов принаймні по одному по-
рушенню Конвенції 
державою-відповідачем.

Україна в цьому сенсі ціл-
ком уписується в загальну 
тенденцію. Навіть якщо серед 
справ із неї, поданих 2011 
року, лише 0,3% були визнані 
прийнятними до судового 
розгляду, найбільшим нега-
раздом є все ж таки не за-
низька якість поданих скарг, а 
систематичне невиконання 
судових рішень як на націо-
нальному, так і на європей-
ському рівні.

Наша держава не дотрима-
лася зобов’язань щодо запро-
вадження механізму дієвої і 
своєчасної реалізації рішень 
своєї національної Феміди та 
компенсації за зволікання з їх 
утіленням. Не досягла вона й 
згоди з аплікантами, чиї за-
яви взято до розгляду ЄСПЛ. 
А то му останній поновив про-
цедуру щодо справ з України 
про невиконання вердиктів її 
національних судів. На сьо-
годні у Страсбурзі на цій ста-
дії перебуває 2500 скарг, які 

стосуються невиконання або 
несвоєчасного виконання рі-
шень наших національних су-
дів.

Не краща ситуація з уті-
ленням рішень Європейського 
су ду. Механізм обов’язкового 
їх виконання є одним із най-
важливіших у функціону-
ванні європейської системи 
захисту прав людини. Його 
контролює Комітет міністрів 
Ради Європи. Він перевіряє 
виплати грошових компенса-
цій і може, залежно від обста-
вин, вимагати поновлення по-
рушених прав, скасування ви-
років, знищення інформації, 
зібраної з нехтуванням при-
ватністю, виконання рішення 

національного суду, скасу-
вання постанови про екстра-
дицію особи з країни, якщо 
там є реальна загроза тортур, 
тощо.

В Україні на 2011 рік за-
боргованість із виплати у 819 
справах за вердиктами ЄСПЛ 
становила майже €1 млн. Ко-
мітет міністрів рекомендував 
державі ужити заходів щодо 
чотирьох основних груп 
справ: невиконання або вико-
нання з великим запізненням 
судових рішень; порушення, 
пов’язані із затриманням осіб 
і триманням їх під вартою; за-
довгі судові розгляди; засто-
сування сили міліції та брак 
ефективного розслідування її 
посадових злочинів.

Як швидко Україна здатна 
вирішити проблеми, що нако-
пичилися у відносинах із Євро-
пейським судом з прав лю-
дини? Певно, чекати несподіва-
них проривів було б наївністю. 
Це не означає, що громадяни 
не мусять позиватися з держа-
вою через Страсбург. Проте не 
варто й сподіватися, що ЄСПЛ, 
наче за помахом чарівної па-
лички, вирішить будь-яку про-
блему, котру обійшло увагою 
національне судочинство. 

НАйБіЛьшОЮ ПРОБЛеМОЮ 
Є  Не ЗАНиЗьКА яКіСТь 
ПОДАНиХ СКАРГ,  
А СиСТеМАТиЧНе 
НеВиКОНАННя РішеНь ЄСПЛ 
УКРАїНОЮ
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Ходить чутка – заборонять усі чутки

Давньоримська богиня чуток мала ім’я 
Фама. Саме від неї пішло слово «дифама-
ція», яке сьогодні, втім, краще перекласти 
як «знеславлення». Хоча є варіанти: відома 

міжнародна правозахисна організація «Антидифа-
маційна ліга», наприклад, була заснована рівно 10 
років тому виключно для боротьби з антисемітиз-
мом. 
Як юридичний термін дифамація тлумачиться 
дещо по-різному. В західних державах вона нині 
практично тотожна наклепу. Але так було не за-
вжди. Історично дифамація відрізнялася від на-
клепу двома принциповими моментами. По-
перше, зазвичай це були відомості, оприлюднені в 
друкований спосіб. По-друге ж, на відміну від на-
клепу, що за визначенням є брехнею, дифамацій-
ними могли бути й відомості, які цілком відпові-
дали реальності, але принижували чиїсь честь і 
гідність.
Грубо кажучи, якщо, за відомим анекдотом, усе 
село говорить, що ваша дочка повія, а у вас немає 
ніякої дочки, то це наклеп. А ось якщо вона є і 
справді має відповідний «фах», то розмови про це 
– дифамація. 
У давнину антидифамаційні закони використову-
вали насамперед сильні світу цього проти преси, 
коли та стала вагомим політичним інструментом. 
У царській Росії закон окремо 
виписував процедуру суду та 
покарання за дифамацію, як 
ми сказали б сьогодні, фізич-
ної особи та за дифамацію 
щодо державного службовця 
чи цілого владного органу. 
Передова юридична думка 
сьогоднішньої України до та-
ких тонкощів поки що не ді-
йшла. Але в цілому запози-
чити досвід давно зотлілих 
«попередників» наші можно-
владці вже готові.
Йдеться, зокрема, про заклик 
першого заступника генпро-
курора Рената Кузьміна ввести кримінальну 
відповідальність за дифамацію: «Вважаю за 
доцільне запропонувати з метою практичного 
розв’язання проблеми внести статтю про дифама-
цію до Кодексу про кримінальні проступки, при-
йняття якого, за словами генерального прокурора 
Віктора Пшонки, можна чекати на початку 2014 
року», – написав пан Кузьмін у статті для газети 
«Закон і Бізнес».
Чиновник стверджує, що ідея народилася в нього 
«на основі аналізу» статей про дифамацію в кримі-
нальних кодексах європейських держав. Але тут-
таки відверто вказує, для чого йому (і, треба розу-
міти, державі) насправді потрібне антидифама-
ційне законодавство. «В окрему площину… можна 
віднести ефект Григорія Немирі, Сергія Власенка 
та Євгенії Тимошенко, котрим шляхом дифамації 
під час міжнародних контактів вдалося привер-
нути увагу західних політиків та дискредитувати 

систему правосуддя України на міжнародному 
рівні», – пише Кузьмін.
Слово сказано, карти розкрито. Не судді ж, які при-
ймають взаємовиключні рішення залежно від «за-
носу», і не слідчі-хабарники дискредитують укра-
їнське правосуддя. Це все «кляті опозиціонери» й, 
само собою, журналісти, які ретранслюють ними 
сказане. 
Пропозиція пана Кузьміна добре вкладається в 
загальну тенденцію наступу на свободу слова. 
Ще у вересні, нагадаймо, здійняв галас законо-
проект регіонала Віталія Журавського про по-
вернення кримінальної відповідальності за на-
клеп (вилученої з Кримінального кодексу дале-
кого 2001 року). Народний обранець тоді з благо-
родним гнівом розповідав, що це конче необхідно 
для «захисту гідності кожного», а не тільки депута-
тів. У першому читанні документ дружно підтри-
мали 244 «кнопки». Але тиск опозиції, журналістів 
та міжнародної спільноти змусив пригальмувати 
справу. Журавський заявив, що відкликає законо-
проект, бо, мовляв, його прийняття перед вибо-
рами «не в інтересах держави» (навряд чи можна 
було прозоріше натякнути на те, що і сама ініціа-
тива, і її призупинення надходили згори).
Зараз, однак, ідеться вже навіть не про наклеп, 
який, нагадаймо, за визначенням є брехнею і тому 

цілком вартий жорсткого по-
карання, а про «дифамацію». 
Про неприємну правду. Суто 
теоретично, звісно, можна 
було б поцікавитись: а чи не 
побоюється покарання за ди-
фамацію сам Ренат Кузьмін, 
який торік не вилазив із Єв-
ропи, розповідаючи тамтеш-
нім політикам про «вбивцю» 
Тимошенко? І це задовго до 
початку суду, не те що появи 
відповідного вироку… Але 
його пропозиція карати за ди-
фамацію сама по собі свід-
чить: ні, він не боїться. Чого 

йому боятися за нашої прекрасної системи 
правосуддя, нехай і дискредитованої опозиціо-
нерами на Заході, але такої надійної для влади 

всередині країни?
До речі, прес-секретар президента Дарка Чепак 
уже сказала, що рішення про кримінальну відпові-
дальність за дифамацію може прийматися лише 
після «широкого обговорення». Передусім це озна-
чає, що її запровадження таки серйозно розгляда-
ється у верхах. А ось чи зарадить «обговорення» 
справі – питання риторичне. Досі нашу владу спи-
няла хіба що думка західних сусідів. Але до 2014 
року, на який Кузьмін прогнозує новий Кодекс про 
кримінальні проступки, вітчизняні «інтегратори» 
з великою ймовірністю остаточно провалять збли-
ження з ЄС. Відтак уже зовсім не перейматимуться 
позицією Заходу. Якщо цей прогноз виявиться не 
наклепом (себто неправдою), а дифамацією, всім 
доведеться готуватися до похмурих часів.  

Чи Не ПОБОЮЄТьСя 
ПОКАРАННя ЗА 

ДиФАМАЦіЮ САМ 
РеНАТ КУЗьМіН, яКий 

ще ЗАДОВГО ДО 
ПОЧАТКУ СУДУ 

РОЗПОВіДАВ ПРО 
«ВБиВЦЮ» 

ТиМОшеНКО? 

Автор:  
Олександр 
Михельсон
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Халіфат від Могильова?
Розпалення чинною владою етноконфесійних конфліктів  
у Криму провокує поширення течій радикального ісламу  
та дестабілізацію на півострові

К
олись, кілька років тому, 
генерал Анатолій Моги-
льов, ще будучи шефом Го-
ловного управління МВС 

України в Криму, відзначився ра-
дикальними заявами на адресу 
кримських татар і специфічним 
трактуванням сталінської депор-
тації кримськотатарського на-
роду навесні 1944 року, що було 
цілком у річищі радянської про-
паганди. Але вербальним рівнем 
конфлікт не обмежився. На горі 
Ай-Петрі підлеглі Могильова си-
ловим шляхом припинили робо-
 ту крамниць, що належали крим-
ським татарам. Протистояння од-
разу ж набуло етнічного при-
смаку, а сам генерал став для 
кримських татар однією з найо-
діозніших постатей в Україні. 
Звісно, важко було вимагати від 

глибоко донецької людини тон-
кого розуміння кримської специ-
фіки, всіх її етнічних, культурних, 
конфесійних виявів. Проте дуже 
погана орієнтація в регіональних 
особливостях є фірмовою рисою 
Партії регіонів та її політики. 
Тому немає нічого дивного, що в 
найкращих традиціях кадрової 
тактики ПР саме Могильова (піс-
 ля всього, що сталося між ним і 
кримськими татарами!) призна-
чили керувати урядом Автоном-
ної Республіки Крим. Це яскра-
вий приклад притаманної регіо-
налам «гнучкості»…

ЮРиДиЧНА  
БЛОКАДА МеДжЛіСУ 
Ось і тепер голова кримського 
уряду виступив із публічною зая-
вою, що він не визнає Меджліс 

кримськотатарського народу, ко-
трий, як він зазначив, перебуває 
поза правовим полем України. 
Тому генерал готовий спілкува-
тися з його лідерами Мустафою 
Джемілєвим і Рефатом Чубаро-
вим як окремими індивідами 
кримськотатарської національ-
ності, а не як представниками 
Меджлісу. Себто Могильов від-
мовляє їм у праві представляти 
народ і виступати від його імені, 
на що, до речі, вони його мають, 
бо не існує у кримських татар 
авторитетнішої організації, ніж 
Меджліс. Сказане генералом оз-
начає, що кримських татар не 
визнають як народ, а тлумачать 
їхній статус лише як пересічних 
жителів території, що відрізня-
ються від решти тільки певним 
походженням. 

Автор:  
ігор Лосєв
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Так, формально Меджліс не 
визнано повноважним представ-
ником кримськотатарського на-
роду протягом понад 20 років 
незалежності України. Але його 
весь цей час визнавали таким 
де-факто, без політично бру-
тальних демаршів. А питання ле-
гітимності обережно оминали, 
що більш-менш влаштовувало 
обидві сторони. Партія регіонів, 
як ми бачимо, легко нехтує будь-
якими юридичними умовнос-
тями, маніпулюючи ними як ци-
ган сонцем, коли йдеться про 
зміцнення її влади. І раптом та-
кий напад правового форма-
лізму… 

Між тим Меджліс як постій-
ний орган всенародного з’їзду 
представників кримських татар 
Курултаю є унікальним феноме-
ном демократичної самооргані-
зації народу – порівняно з ним 
решта форм національного пред-
ставництва кримських татар є 
менш легітимними. Адже в усіх 
селах, селищах, районах і містах 
Криму регулярно на альтерна-
тивній основі й цілком демокра-
тично відбуваються вибори лю-
дей, які уповноважені обстою-
вати інтереси кримських татар. 
Тобто Меджліс і Курултай – це не 
група самопроголошених акти-
вістів, а справді народні обранці. 
У той час як так звана Рада пред-
ставників кримськотатарського 
народу при президентові України 
сформована шляхом призна-
чення симпатичних чинній цен-
тральній владі товаришів, із яки-
 ми керівництву держави легко й 
приємно спілкуватися. Звісно, 
що в цій Раді ті люди, які є чле-
нами Меджлісу, перебувають у 
меншості, що абсолютно абсурд-
 но, оскільки останній підтриму-
ваний більшістю кримських та-
тар. 

Проте в Києві воліють спілку-
ватися зі зручними діячами, які 
часто є представниками лише са-
мих себе або паперових мікроор-
ганізацій. І це ще не найгірший 
варіант, бо, ігноруючи Меджліс, 
який уособлює проєвропейські й 
проукраїнські сили кримськота-
тарського соціуму, владі залиша-
ється співпрацювати, зокрема, і з 
такими діячами, як лідер маргі-
нальної структури «Міллі Фірка» 
Васві Абдураїмов, котрий під 
час російсько-грузинської війни 
2008 року виступив із відкритим 
листом до керівництва РФ, закли-
каючи ввести в Крим російські 

війська для «захисту національ-
них меншин від українських на-
ціоналістів». Так, є певна кіль-
кість кримських татар, у середо-
вищі яких, за словами Мустафи 
Джемілєва, активно діють іно-
земні спецслужби. Пана Джемі-
лєва тоді дуже дивувала байду-
жість українських компетентних 
органів до цих загрозливих для 
держави явищ…

РАДиКАЛіЗАЦія =  
ДеСТАБіЛіЗАЦія 
Демонстративне оголошення 
Могильовим юридичної блокади 
Меджлісу, ігнорування цього ор-
гану посилять протистояння між 
кримськими татарами і владою 
не лише на півострові. Є під-
стави вважати, що це певною мі-
рою послабить Меджліс із його 
демократичними і європейсь ки-
 ми традиціями ненасильницької 
боротьби за права кримськота-
тарського народу на користь ра-
дикальних ісламістських форму-
вань. Адже дедалі більше крим-
ських татар переконуються в 
тому, що нинішнє керівництво 
держави, яке активно заграє в 
Криму з проросійсько-антиукраїн -
ськими силами, є ворожим їх-
ньому народу. 

А що вони повинні думати, 
коли (абсолютно не чіпаючи пред-
ставників проросійських струк-
тур, демонструючи з ними ціл-
ковите взаєморозуміння) цен-
тральна влада та її кримський 
представник Анатолій Могильов 
потроху очищують структури 
місцевого самоврядування й ад-
міністрації від людей Меджлісу? 
Що вони мають думати, коли 
явно намагаються звести на пси 
їхній найавторитетніший орган 
національного самоврядування? 

Цілком закономірно, що пи-
тання юридичної нелегітимності 
Меджлісу постійно порушують 
саме активісти кримських про-
російських організацій, ті, хто 
чимало робить для дестабілізації 
територіальної цілісності Укра-
їни. Їм це потрібно, щоб у день 
«Ч» ніхто не мав формального 
права виступити від імені цілого 
кримськотатарського народу, а в 
ролі його речника можна було б 
використати якого-небудь адап-
тованого маргінала з кримсько-
татарським прізвищем. Пере-
важна частина кримських татар 
саме на Меджліс покладає надії 
щодо цивілізованого вирішення 
проблем свого народу. Якщо ці 
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надії втрачаються, то симпатії 
значної кількості людей, насам-
перед кримськотатарської мо-
лоді, не виключено, схиляться на 
бік радикальних ісламістів. У 
Криму може виникнути нова ре-
альність, яку іноземні чинники 
використовуватимуть з метою 
дестабілізації внутрішньої ситу-
ації в Україні.

Бойкот Меджлісу з боку офі-
ційної української влади запус-
тить механізм радикалізації гро-
мадської свідомості кримських 
татар і призведе до політичної 
ісламізації традиційно світського 
національного руху. А про те, що 
ґрунт для цього на півострові є, 
свідчать події осені 2012 року, 
коли на знак протесту проти сум-
нозвісного фільму «Невинність 
мусульман» у Сімферополі на ву-
лиці вийшли тисячі людей під 
гаслом «Аллах акбар!», чого не 
було за всі роки незалежності 
України.

У Криму, починаючи з часів 
ханату, під впливом Османської 
імперії панував поміркований ва-
ріант ісламу, міцно вкорінений у 
національну культуру і традиції 
кримськотатарського народу. 
У Кримському ханстві кожна ет-
ноконфесійна група мала свій 
статус, що шанувався владою. 
Поряд стояли мечеті й право-
славні церкви, католицькі собори 
і єврейські синагоги, караїмські 
кенаси тощо. В історії півострова 
поки що (!) не було зафіксовано 
релігійних воєн. Кримські хани 
перед важливою політичною чи 
військовою акцією нерідко ста-
вили за її успіх свічки у християн-
ських церквах. Як засвідчують 
кримські середньовічні докумен-
 ти, часто-густо до місцевих судів 
могла подати позов християнка, 
наприклад, щодо суперечки з 
приводу спадщини до свого рід-
ного брата-мусульмани  на, а пле-
мін  ник-мусульманин – до дядь-
ка-християнина, себто існували 
навіть поліконфесійні родини. 
Ця віротерпимість є уні  кально-
цінною спадщиною всьо  го крим-
ського соціуму. Але її не можна 
постійно випробувати й провоку-
вати нефаховою і незграбною по-
літикою.

МіНА УПОВіЛьНеНОї Дії
У цьому контексті дуже дивує 
вельми спокійне ставлення офі-
ційної влади до діяльності сум-
нівних релігійно-політичних ор-
ганізацій іноземного похо-

дження. Деякі іноземці, грома-
дяни ісламських країн, перебува-
ючи в Криму, раптом починають 
активно вести релігійно-пропо-
від  ницьку діяльність, брутально 
втручаючись у релігійне життя 
кримськотатарського народу, на-
в’язуючи войовничі, фундамен-

талістські трактування ісламу. 
Мустафа Джемілєв, Рефат Чуба-
ров та інші лідери Меджлісу не 
раз намагалися привернути увагу 
відповідних органів і влади Укра-
їни до цих небезпечних процесів, 
однак без особливого успіху…

Зокрема, в Криму безпере-
шкодно діє організація «Хізб-ут-
Тахрір», заборонена в деяких 
мусульманських країнах за зви-
нуваченнями в екстремізмі. 
«Хізби», як називають їх у 
Криму, є прихильниками світо-
вої ісламської революції, ліквіда-
ції всіх державних кордонів та 
утвердження всесвітньої іслам-
ської держави – Халіфату.

Звісно, якби в нас хтось сер-
йозно опікувався цією пробле-
матикою, була б змога бодай по-
ставити тим борцям за опану-
вання душі й розуму насамперед 
кримськотатарської молоді чи-
мало дошкульних для них запи-
тань. Зокрема, як можна ство-
рити єдину ісламську націю з аб-
солютно різних за мовою, куль-
турою і походженням народів? 
Як об’єднати головні течії іс-
ламу – сунізм (кримські татари-

суніти) і шиїзм, що вже багато 
століть перебувають у конфрон-
тації, а, приміром, в Іраку суніт-
ські бойовики хвацько висаджу-
ють у повітря шиїтські мечеті, 
нищачи тисячі мусульман…

Чому неможливо об’єднати в 
одну націю навіть арабів, де всі 
(майже) мусульмани розмовля-
ють однією арабською мовою, 
мають спільну культуру, але жи-
вуть чомусь не в одній, а мало не 
у двох десятках різних арабських 
держав: Єгипті, Судані, Лівії, Ту-
нісі, Алжирі, Марокко, Сирії, 
Йорданії, Лівані, Іраку, Саудів-
ській Аравії, Ємені, Омані, ОАЕ, 
Катарі, Кувейті, Бахрейні…

Проте, вочевидь, ставити такі 
запитання нікому, а юні душі 
пристрасна проповідь Халіфату, 
де будуть вирішені всі проблеми 
й пануватиме загальне щастя, 
цілком може вразити і вже вра-
жає. У Криму за абсолютної байду -
жості влади точиться прихована 
релігійна боротьба. Фундамента-
лістські активісти намагаються 
вигнати з мечетей імамів, які є 
носіями традиційного толерант-
ного ісламу. Інколи трапляються 
й випадки фізичного тис  ку. Спо-
стерігається й конфлікт поко-
лінь, коли молоді люди доводять 
своїм батькам, що їхній тради-
ційний для Криму іслам є «не-
правильним», пропонуючи на-
томість політизовані варіанти. 
До речі, нещодавно Муфтіят 
Криму звертався до Міністерства 
освіти і науки України з прохан-
ням не закривати на півострові 
місцеві мусульманські духовні 
навчальні заклади. Це, між ін-
шим, в інтересах не лише крим-
ських татар, а й України.

Для Української держави  
значно краще, щоб майбутні іс-
ламські священнослужителі Кри-
 му здобували духовну освіту в 
Україні, у межах релігійних і 
культурних традицій кримсько-
татарсь кого народу, а не десь у 
Пакистані чи Єгипті, що, ймо-
вірно, матиме свої наслідки. Чи, 
може, комусь вигідно, щоб на пів-
острові відбувалися процеси по-
літизації ісламу? Адже це можна 
буде потім використати для руй-
нації української державності…

У Криму вистачає вибухоне-
безпечної політичної та соціо-
культурної «речовини». За таких 
умов ігнорувати демократичний 
і проукраїнський Меджліс озна-
чає підкладати під АРК і цілу 
Україну міну уповільненої дії. 

ДеДАЛі БіЛьше КРиМСьКиХ 
ТАТАР ПеРеКОНУЮТьСя  
В ТОМУ, щО ЧиННА ВЛАДА 
В УКРАїНі Є ВОРОжОЮ 
їХНьОМУ НАРОДУ

Режим Януко-
вича робить 
ставку на ліде-
рів маргіналь-
них кримсько-
татарських ор-
ганізацій на 
кшталт «Міл-
лі Фірка», лі-
дер якої Вас-
ві Абдураїмов 
у 2008 році за-
кликав Путіна 
ввести росій-
ські війська до 
Криму 

Замість 
того щоб 

співпрацювати 
з лідерами 
Меджлісу, 

нинішній 
прем’єр-міністр 

Криму  
Анатолій 

Могильов 
фактично 

сприяє 
радикальним 

ісламістам
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Роздвоєння особистості 
В умовах, коли українцям активно роздають свої паспорти сусідні 
держави, у Верховну Раду внесено закон про подвійне громадянство. 
Очевидними є загрози національній безпеці України 

Сучасні європейські держави за критерієм 
ставлення до інституту множинного грома-
дянства можна поділити на ті, які дозволяють 
його (наприклад, Іспанія, Франція, тобто які 
підтримують зв’язок із населенням держав – 
колишніх колоній), дозволяють за певних 
умов (Вірменія, Литва, Румунія, Угорщина, 
Фінляндія, Швеція, де цього статусу здебіль-
шого набувають особи етнічного похо-
дження, що асоціюється з «материнською 
державою»), не визнають (наприклад, Ав-
стрія, Данія, Німеччина, Білорусь, Польща). 
Частина європейських країн упродовж остан-
ніх десятиліть закріпила в національному за-
конодавстві принцип невизнання подвійного 
громадянства, що означає лише невизнання 
правових наслідків біпатризму.

У випадку країн Центральної Європи став-
лення до інституту подвійного громадянства 
визначається політикою підтримки етнічних 
співвітчизників, яку проводять сусідні дер-
жави. Так, Словацька Республіка гостро відре-
агувала на ухвалення в Угорщині 2010-го но-
вої версії закону про громадянство, модифі-
кувавши в травні того самого року своє зако-
нодавство, відповідно до якого за прихову-
вання подвійного громадянства громадянин 
карається штрафом і позбавляється її грома-
дянства. Водночас у 2012-му розпочався про-
цес розширення прав закордонних словаків, 
що сприймається як крок до лібералізації за-
конодавства про громадянство Словацької 
Республіки. Таким чином, оскільки кожна 
держава самостійно визначає правила регу-

лювання громадянства, майже неможливо 
уникнути колізій національних законодавчих 
норм.
У нашій країні інститут громадянства з 
правового погляду регулюється редакцією 
профільного закону про громадянство від 
18 січня 2001 року, ухвалення якої було зу-
мовлене необхідністю гармонізації з нор-
мами Європейської конвенції про грома-
дянство, що була підписана Україною  
1 липня 2003-го (за винятком глави VІI, ко-
тра стосується військового обов’язку у ви-
падку множинного громадянства) і рати-
фікована 20 вересня 2006-го. Незважа-
ючи на те, що в цьому документі зафіксо-
вано принцип «єдиного громадянства», 
немає норми про недопустимість випадків 

ПОГЛяД

Загрози біпатризму: нівелювання спільних цінностей нації та поява передумов для виникнення міжнародних конфліктів
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ПеДАЛЮВАННя ТеМи 
ПОДВійНОГО 
ГРОМАДяНСТВА В УКРАїНі 
ЗБіГЛОСя В ЧАСі З КРОКАМи 
РФ У БіК СПРОщеННя 
НАДАННя ГРОМАДяНСТВА 
«СООТЄЧЄСТВЄННіКАМ»

Автори: 
Василь ільницький, 

Андрій Скумін

Л
ев Миримський, депутат-
мажоритарник, голова 
проросійської партії «Со -
юз», зареєстрував у Вер-

ховній Раді законопроект № 
2308, який передбачає надання 
права нашим співвітчизникам на 
набуття іноземного громадянства 
з можливістю збереження укра-
їнського. За його словами, неофі-
ційно від 5% до 10% українців уже 
мають паспорт іншої держави, а 
«близько 5 млн перебувають на 
заробітках за кордоном. Багато з 
них отримують там громадянство 
і вимушені відмовлятися від 
українського. Чому країна пови-
нна втрачати своїх громадян?». 
Дії Миримського вписуються в 
ширший контекст діяльності 
проросійських сил в Україні. Так, 
у січні ідею подвійного громадян-
ства педалював Віктор Медвед-
чук. Варто зазначити, що просу-
вання цієї теми в Україні збіглося 
в часі з кроками Кремля у бік 
спрощення процедури набуття 
громадянства Росії «соотєчє-
ствєннікамі», які переїжджають 
туди за програмою переселення. 
У Держдумі в першому читанні 
ухвалено законопроект, який до-
зволяє їм не чекати п’ять років, 
проживаючи на території РФ, для 
подання документів на набуття 
громадянства. Тим часом згадана 
програма переселення у 2012-му і 
без того потроху реалізовується: 
загалом до Росії на постійне місце 
проживання торік офіційно виї-
хало понад 63 тис. осіб – стільки 
само, як за шість років до цього. 
Справжніх масштабів поширення 
множинного громадянства по-

між українців наразі не може ви-
значити ніхто. Поінформовані 
джерела Тижня свідчать про те, 
що в Україні перебільшена кіль-
кість осіб, які одночасно мають 
українське і російське громадян-
ство, на сьогодні їх максимум 70–
80 тис. Це пов’язано передусім із 
тим, що російська бюрократія не-
охоче дозволяє скористатися ін-
ститутом подвійного громадян-
ства. Зокрема, умовою видачі ро-
сійських паспортів є відмова від 
громадянства України. 

ЄВРОіНТеГРАЦія ПООДиНЦі
Окрім Кремля та зорієнтованих 
на нього сил в Україні, що тради-
ційно використовують подвійне 
громадянство як один з інстру-
ментів імперського пресингу, го-
товність активізувати роздачу 
паспортів своїм «колишнім гро-
мадянам» дедалі активніше де-
монструють наші західні сусіди, 
до складу яких, переважно вна-
слідок їх окупації, раніше вхо-
дили деякі українські території. 
Тиждень уже писав, що така 
роздача дає змогу деяким румун-
ським та угорським політикам 
активно розігрувати карту «вели-
кого етнічного простору» і пара-
зитувати на фантомних болях на-
ціоналістично налаштованого 
електорату. Наприклад, у Румунії 
нещодавно стала бестселером 
книжка про війну з Україною, 
хоча вона не змогла захистити 
своїх «співвітчизників» молда-
ван навіть у Придністров’ї. Дуже 
популярною залишається тема 
закордонних угорців на теренах, 
що до 1918 року входили до 
складу цієї країни, і в Угорщині.

Наразі в законодавчих актах 
цих країн уже були норми, які до-
зволяли надавати громадянство 

українцям, які жили під окупа-
цією згаданих вище держав у 
міжвоєнний період, а також їхнім 
нащадкам. У Румунії таку можли-
вість було формалізовано ще 1991 
року. Для набуття другого румун-
ського громадянства потрібно 
мати батьків, діда чи бабусю, які 
народилися або проживали на 
території цієї країни з 1918-го до 
1940-го. 26 травня 2010-го парла-
мент Угорщини ухвалив «Закон 
про громадянство», що спростив 
процедуру набуття громадянства 
цієї держави тими етнічними 
угорцями, які мешкають у сусід-
ніх країнах. Найбільше таких у 
Румунії, Сербії, Словаччині та в 
Закарпатській області України 
(12% населення). Реалізація зга-
даного документа у 2011-му зро-

била відносини Угорщини з її су-
сідами напруженішими. Найго-
стріше на такі новації відреагу-
вала Словаччина. Тогочасний її 
прем’єр Роберт Фіцо навіть ініці-
ював прий няття рішення позбав-
ляти громадянства тих своїх спів-
вітчизників, які матимуть офіцій-
ний статус закордонного угорця. 
На сьогодні кількість українців, 
що набули угорського громадян-
ства, сягає 80–90 тис. осіб, ру-
мунського – до 80 тис. Коли вра-
хувати, що вони локалізовані у 

множинного громадянства. Відповідно до 
вітчизняного законодавства, якщо особа 
набула громадянства (підданства) іншої 
держави, то в правових відносинах з Укра-
їною вона визнається лише її громадяни-
ном. Таким чином, наразі подвійне грома-
дянство не забороняється, а лише не ви-
знається: за наявності в українця 
будь-якого іншого громадянства до нього 
застосовуються всі закони України, так 
само як до решти громадян. 
У вітчизняних політичних та експертних ко-
лах є різні, часто протилежні, оцінки явища 
множинного громадянства. Прибічники 
згаданого феномену вказують на фактор 
євроінтеграції. Для досягнення цієї мети по-
трібно толерантно ставитися до множинної 
лояльності громадян України, активізувати 
їхній захист за кордоном та створювати 

правові стимули для припливу трудових мі-
грантів з інших країн. Опоненти ж, на-
впаки, вказують на загрози біпатризму, 
як-от нівелювання спільних цінностей нації, 
ухиляння від сплати податків, військового 
обов’язку, кримінальної відповідальності, 
поява передумов для виникнення міжна-
родних конфліктів, зокрема між сусідніми 
державами. Присутність національних мен-
шин на території України і відповідно укра-
їнської етнічної групи в сусідніх країнах є 
одним із чинників потенційного зближення 
з державами Центрально-Східної Європи, 
виведення їх на рівень добросусідства та 
партнерства. Однак наша держава повинна 
реагувати на зміст політики всебічної під-
тримки закордонних співвітчизників, яку 
проводять сусідні країни Центрально-
Східної Європи. 

Викликом для безпеки України є тенденція 
набуття її жителями громадянства держав, 
які межують із нею і які слугують «етнічними 
метрополіями», реалізують активну полі-
тику підтримки закордонних співвітчизників, 
а також у напівофіційних заявах визначають 
своїм пріоритетом формування територіаль-
них автономій у сусідніх країнах. Брак ціліс-
ної політики України щодо інституту мно-
жинного громадянства, зокрема оцінки зга-
даного явища у відносинах із сусідами, зу-
мовлює потребу в ретельнішому вивченні 
досвіду регулювання цього питання в євро-
пейських країнах. 
Враховуючи неврегульованість інституту по-
двійного громадянства в Україні й водночас 
дію на території держави Європейської кон-
венції про громадянство, норми якої є лібе-
ральними, доцільним є:
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двох регіонах України: Закарпат-
ській та Чернівецькій областях, 
чисельність мешканців яких не 
дотягує і до 2,2 млн, то цифра до-
сить значна.

Раніше влада Польщі масово 
не надавала свого громадянства 
українцям. Натомість вона реалі-
зує програму видачі «карти по-
ляка» для амортизації бажань на-
буття громадянства іноземцями 
польського походження. Теоре-
тично зараз 30–32 тис. українців 
можуть претендувати на грома-
дянство цієї країни, але зазначена 
цифра випливає передусім із кіль-
кості осіб, які легально там пра-
цюють. У вересні 2012 року набрав 
чинності закон, яким спрощено 
процедуру набуття польського 
громадянства і надано право мно-
жинного громадянства, зокрема й 
для українців. За новими прави-
лами, громадянство цієї країни 
можуть набути іноземці, які ле-
гально перебувають у ній понад 
три роки, мають постійний дохід і 
володіють польською мовою.   

У Словаччині уряд Роберта 
Фіцо, що, як уже зазначалося, ра-
ніше активно критикував угор-
ську політику, ініціював зміни до 
законодавства в частині спро-
щення процедури отримання ста-
тусу закордонного словака, що 
відчиняє двері до набуття інозем-
цями словацького громадянства. 
Йдеться про зміну до закону № 
474/2005, що регулює діяльність 
державних органів у питаннях 
підтримки словаків, які живуть за 
кордоном. Запропоновані новації 
в законодавстві нададуть можли-
вість дістати цей статус на під-
ставі лише свідоцтва про наро-
дження особи або її родичів, ви-
даного на території Чехословач-
чини у період з 1918 по 1938 рік. 
Нинішнє старше покоління за-
карпатців та батьки абсолютної 

більшості корінного населення 
краю народилися саме в цей пе-
ріод. Тобто на статус закордон-
ного словака з перспективою на-
бути повноцінного громадянства 
можуть претендувати вже не де-
сятки, а сотні тисяч закарпатців. 

Через представників словаць-
кої нацменшини в Україні гро-
мадські організації Словаччини, 
зокрема пряшівський «Координа-
ційний комітет реоптантів (пере-
селенців) Словацької Республіки», 
почали надсилати «листи щастя» 
закарпатцям, у яких закликають 
їх направляти на адресу Управ-
ління у справах закордонних сло-
ваків відповідні пропозиції. Не-
звично лояльни  ми до українських 
громадян останнім часом стали й 
тамтешні дипломати, які впро-
довж січня 2013-го видали україн-
цям 6 тис. віз, що майже вдвічі 
більше, ніж у грудні 2012-го, при-
чому не одноразових, а мультивіз. 
Така приємна метаморфоза у 
ставленні до наших співвітчизни-
ків варта щирого подиву, адже ще 

наприкінці минулого року мігра-
ційна та візова політика словаць-
ких консульських установ щодо 
них бу ла, м’яко кажучи, доволі 
стриманою. Прийом документів 
на отри  мання віз був таким забю-
рократизованим, що не лише ви-
кликав справедливе невдоволен-
 ня людей, а й практично саботу-
вав застосування на практиці між-
урядових угод про малий прикор-
донний рух щодо населених пунк-
тів Закарпатської області. 

Очевидними є загрози націо-
нальній безпеці України в разі 
продовження тенденції активно-
 го набуття її мешканцями грома-
дянства держав, що межують із 
нею. Особливо тих, які не лише 
проводять активну політику що -
до підтримки закордонних спів-
вітчизників, а й часто ставлять 
під сумнів територіальну ціліс-
ність нашої держави або висува-
ють вимоги щодо формування те-
риторіальних автономій у місцях 
компактного їх проживання. 
Тому важливо виробити держав-

визначення в законодавстві України сутності 
поняття подвійного (множинного) громадян-
ства та принципів ставлення до такого право-
вого феномену з метою їх однозначного ро-
зуміння суб’єктами застосування, процедури 
підтвердження набуття громадянства іншої 
країни;
започаткування політичного діалогу між 
урядами України та її сусідів щодо став-
лення до інституту множинного громадян-
ства, ініціювання укладення дво- чи бага-
тосторонніх міжнародних договорів із дер-
жавами, стосовно яких є численні преце-
денти набуття їхнього громадянства на-
шими співвітчизниками, з приводу регулю-
вання обов’язків громадян перед держа-
вами.

пришвидшення реалізації Плану дій щодо 
запровадження безвізового режиму і відпо-
відного політичного рішення України та ЄС, 
що потенційно зменшить кількість грома-
дян, які бажають набути громадянства су-
сідніх держав, оскільки основним мотивом 
таких дій у частині випадків є бажання віль-
ного пересування територією країн Шен-
генської зони.
Звісно, однозначно сприятиме зменшенню 
кількості охочих дістати друге громадянство 
підвищення добробуту громадян прикор-
донних регіонів, зокрема розширення мож-
ливостей працевлаштування з пристойним 
рівнем оплати праці в Україні. Водночас по-
рядок денний відносин України з її цен-
тральноєвропейськими партнерами потре-

бує обговорення (зокрема, на рівні громад-
ського діалогу) низки проблемних питань, 
що стосуються статусу «закордонного грома-
дянина» та подвійного громадянства, здо-
буття освіти мовою етнічних меншин, 
розвит ку національної культури та етнічних 
структур громадянського суспільства, трудо-
вої та нелегальної міграції через західний 
кордон нашої країни тощо.
Світлана Мітряєва,  
директор Регіонального філіалу  
Національного інституту стратегічних  
досліджень у м. Ужгороді 
Мирослава Лендьел,  
директор Науково-дослідного інституту 
Центральної Європи УжНУ,  
доктор політичних наук
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ПРИХОВАНА 
ЕКСПАНСІЯ. 
Умовою 
вручення 
російських 
паспортів 
зазвичай 
є зрікання 
громадянства 
України

СимВОЛІЧне  
ПОКАРАннЯ

Відповідно до чин-
ного законодав-
ства, у разі вияв-
лення в громадя-
нина україни по-
двійного піддан-

ства йому загрожує 
штраф  

від 10 
до 30 

неоподатковува-
них мінімумів 
(170–510 грн)
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 ну позицію до такої реальності. 
При тому вона має передбачати 
реалістичні алгоритми дій орга-
нів влади. Приміром, радикаль-
ний варіант вирішення пробле ми 
подвійного громадянства – за-
провадити чіткий механізм по-
збавлення українського паспорта 
у випадку набуття особою грома-
дянства іншої держави, що де-
юре передбачає ст. 19 Закону 
«Про громадянство України». 

Чи здатна влада забезпечити 
виконання такого завдання? Сум   -
нівно. По-перше, відповідні ор-
гани іноземних держав не нада-
ють інформації про людей, які на-
були їхнього громадянства, поси-
лаючись на закритість персональ-
них даних. По-друге, українські 
спецслужби (СБУ) мали б залу-
чити значні ресурси, щоб вияв-
ляти тисячі наших співвітчизни-
ків, які подають документи на на-
буття громадянства іншої дер-
жави. У такому контексті реаліс-
тичнішим видається запрова-
дження інституту повідомлення 
про його наявність. Тобто украї-
нець, який набув громадянства ін-
шої країни, повинен поінформу-
вати про це відповідний орган 
державної влади. Відповідаль-

ність за неповідомлення (прихо-
вування) про його наявність має 
наставати лише у визначених ви-
падках. 

По-перше, у законодавстві 
про вступ і проходження публіч-
ної служби (зокрема, у правоохо-
ронних органах) варто встано-
вити вимогу доступу до неї лише 
громадян України, які не мають 
громадянства іншої держави. Ця 
вимога має кореспондуватися із 
запровадженням кримінальної 
відповідальності для осіб, які 
приховали наявність іншого гро-
мадянства, обіймаючи посади в 
органах держвлади та місцевого 
самоврядування. Для тих, хто в 
результаті приховування дістав 
доступ до державної таємниці, 
кримінальна відповідальність по-
 винна бути як за вчинення дер-
жавного злочину. 

По-друге, законодавчо забо-
ронити українцям, які мають гро-
 мадянство інших держав, брати 
участь у президентських та пар-
ламентських виборах. Знову ж 
таки порушення зазначеної ви-
моги має тягнути за собою кримі-
нальну відповідальність. 

По-третє, встановити меха-
нізм позбавлення права власно -

сті на землю с/г призначення 
осіб, які набули громадянства 
іншої держави, тобто має бути 
механізм її викупу державою. 
Якщо власник ділянки не пові-
домив органи влади України 
про наявність іншого громадян-
ства в певний термін (скажімо, 

два місяці), він повинен спла-
тити штраф, а земля підлягає 
конфіскації. 

Нарешті, необхідно запрова-
дити систему штрафів для пенсіо-
нерів із множинним громадян-
ством, які отримують українські 
пенсії. Тому було б абсолютно ви-
правданим, якби депутати і від 
опозиції, і від більшості вже сьо-
годні розробили й подали спіль-
ний законопроект щодо реагу-
вання на нього. 

ЗАХіДНі КРАїНи-СУСіДи,  
ДО СКЛАДУ яКиХ РАНіше 
ВХОДиЛи ОКРеМі ТеРиТОРії 
УКРАїНи, ТАКОж 
АКТиВіЗУЮТь РОЗДАЧУ 
СВОїХ ПАСПОРТіВ 
«КОЛишНіМ ГРОМАДяНАМ»

НаЦБЕзпЕКа|поліТика



Фінансові «інновації», 
що поглибили розлад

Н
ове фінансове керівни-
цтво країни, яке при-
значив президент Ві-
ктор Янукович, хоч як 

воно відхрещувалося від своїх 
попередників, використовує 
той самий ручний регулю-
вальний апарат, який ті за-
провадили, і сповідує цілі, які 
ті ставили. Емісійне кредиту-
вання банків, заставний спо-
сіб їх рефінансування, вилу-
чення з обігу грошових коштів 
за допомогою їх обміну на де-
позитні сертифікати НБУ, 
штучне встановлення і під-
тримка завищеного значення 
обмінного курсу гривні, над-
лишкові валютні експансії 
центрального банку на вну-
трішньому ринку, антидола-
рова політика влади – усе це з 
арсеналу команди Віктора 
Ющенка «успішно» викорис-
товують її наступники. Не 
дивно, що й наслідки схожі. 
Від’ємне сальдо поточного ра-
хунку платіжного балансу в 
2012-му ($14,4 млрд) уже пе-
ревищило рівень 2008-го 
($12,8 млрд). Чистий відплив 
міжнародних кредитів із бан-
ківського сектору за три роки 
сягнув $8,8 млрд. Не була від-
новлена втрачена під час фі-
нансової кризи 2008-го довіра 
людей до гривні, які й далі ви-
куповували у банків готівкову 
інвалюту: сальдо її купівлі-
продажу 2010 року дорівню-
вало $5,6 млрд, 2011-го – $11,4 
млрд, 2012-го – $8,8 млрд.

Ця послідовність політики 
дає підстави стверджувати, 
що і нове фінансове керівни-
цтво розглядає грошову сис-
тему не як об’єктивну реаль-
ність, а як сферу власних ці-
льових та ресурсних маніпу-
ляцій. Тому й досягнення ці-
лей монетарного управління, 
які вони ставили перед собою, 
– утримування стабільним 
курсу гривні та недопущення 
високої інфляції – видається 

доволі гротескним. Так, ін-
фляція, характерна для 2010–
2011 років, змінилася 2012-го 
падінням внутрішнього по-
питу, наслідком якого стали 
скорочення вітчизняного ви-
робництва, доходів суб’єктів 
економіки та зниження цін на 
товарних ринках. Була змен-
шена ліквідність банківської 
системи, що підштовхнуло 
відсоткові ставки на міжбан-
ківському позиковому ринку 
до 40–50% річних і спричи-
нило перебої в платежах і ви-
платах зарплат. Стало зрозу-
міло, що ручними методами 
регулювання грошових ринків 
неможливо досягти зниження 
позикових ставок і відновити 
банківське кредитування, без 
чого складно підняти вироб-
ництво. Номінальний приріст 
банківських кредитів 
суб’єктам господарювання і 
сім’ям був таким малим (у 
2010 році – 1,3%, 2011-му – 
9,4%, 2012-му – 1,3%), що в ре-
альному обчисленні мав міні-
мальний вплив на економіку.                                                                                                                               

Проте стара адміні-
стратив но-маніпуляцій на ме-
тодологія не перешкоджала 
деяким нововведенням. 
З-поміж них можна виокре-
мити п’ять, які мали найбільш 
негативні наслідки для 
фінансово-банківської сис-
теми України. 

Першим визначальним 
нововведенням після 2009 
року була колосальна цен-
тралізація банківських 
кредитних потоків, яку по-
чала здійснювати нова влада. 
Практично всі кредитні за-
соби, отримані як природним 
шляхом – через приріст депо-
зитів та міжбанківські кре-
дити, так і штучним – у ре-
зультаті емісійного рефінан-
сування банків, спрямову-
ються на державні потреби: 
фінансування дефіциту дер-
жавного бюджету, який у 

2010–2012 роках становив від-
повідно 64 млрд грн, 24 млрд 
грн і 53 млрд грн; погашення 
й обслуговування внутріш-
нього держборгу (відповідно 
30,7 млрд грн, 47,6 млрд грн і 
55,5 млрд грн) та зовнішнього 
– $1–3 млрд щороку; кредиту-
вання державними банками 
централізованих замовлень і 
підрядних робіт (відповідно 
на 5,2 млрд грн, 19,8 млрд грн 
і 14,4 млрд грн); фінансування 
дефіцитів балансів державних 
корпорацій, передусім НАК 
«Нафтогаз України», шляхом 
передачі їм держоблігацій 
(відповідно на 30,3 млрд грн, 
11,0 млрд грн і 7,0 млрд грн). 
Тобто протягом зазначеного 
періоду щороку в руках уряду 
та державних підприємств, 
які одержали урядові обліга-
ції, акумулювалося 120–150 
млрд грн внутрішніх кредит-
них засобів. Ці суми перевер-
шують увесь приріст банків-
ських кредитів у кілька разів 
– щорічні прирости позик у 
2010–2012-му дорівнювали 
відповідно 9,5 млрд грн, 69 
млрд грн та 13,3 млрд грн. 
Тобто централізовані позикові 
ресурси перевищували рин-
кові у 2–15 разів. Забезпе-
чення частини витрат на уря-
дові потреби, зокрема банків-
ські позики компаніям, що ви-
конують держзамовлення, а 
також кредитування збитків 
держкорпорацій здійснюва-
лися поза парламентським 
контролем, а тому не є сус-
пільно визнаними.  

Гіперцентралізація грошо-
во-кредитних ресурсів забез-
печувала вузькі державно-бю-
рокра тичні пріоритети, при-
міром, зведення інфраструк-
турних об’єктів чи виконання 
програми підготовки до Євро-
2012. У більшості випадків ко-
шти були витрачені неефек-
тивно, що підтвердила нещо-
давно Рахункова палата. Але 
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при цьому залишилися без 
тих ресурсів підприємства 
приватного та інших секторів 
економіки. Можна сказати, що 
уряд профінансував 40 чи 50 
пріоритетних для себе проек-
тів, але позбавив фінансу-
вання сотні тисяч інших, 
украй потрібних національ-
ному господарству. Замість го-
ризонтального руху фінансів 
через грошові ринки здійсню-
ється вертикальне адміністра-
тивне їх переміщення, як на-
слідок – залишаються лише 
крихти для приватного неолі-
гархічного бізнесу. Інвестиції 
спрямовуються на окремі, за-
звичай гігантоманські олі гар-
хічно-урядові, проекти, на-
приклад у будівельну галузь. 
Ця гіперцентралізація – хо-
мут на шиї країни. І суспіль-
ство приречене на деградацію 
через брак грошей на розви-
ток, що призводить до консер-
вування старих виробництв, 
неконкурентоспроможності та 
збитковості національного 
господарства. Немає нічого 
дивного в тому, що без потріб-
ного фінансування українська 
економіка 2012 року впала в 
рецесію. 

Другий паралельний 
напрям фінансової полі-
тики, яку почала проводити 
влада, – форсоване наро-
щування державного 
боргу, без якого централіза-
ція була б неможливою. У 
2010–2012 роках уряд розміс-
тив державних облігацій вну-
трішніх та зовнішніх позик 
відповідно на 125 млрд грн, 84 
млрд грн і 98 млрд грн, що в 
5–10 разів більше, ніж у до-
кризовий період. Особливо 
тяжкою ношею стала міжна-
родна складова боргу. Новий 
Кабмін зажадав отримати й 
отримав необґрунтовано ве-
ликі обсяги інвалютних запо-
зичень: відповідно на $8,4 
млрд, $6,2 млрд і $10,4 млрд. 
Усі вони були недовгостроко-
вими. Фактично ці запози-
чення використали для фінан-
сування дефіциту платіжного 
балансу країни. Без них остан-
ній залишився б непокритим. 
Саме тому слід визнати, що 
уряд своїми діями сприяв 
зростанню імпорту та дефі-
цитності зовнішньоторговель-
ного балансу України й таким 
чином заганяв її в безвихідь 

валютної незбалансованості. 
Окрім того, короткостроко-
вість запозичень загострила 
проблему обслуговування і 
погашення зовнішнього боргу, 
обсяги якого зростали не-
контрольованими темпами. 
Вже 2013 року потреба у відпо-
відних валютних ресурсах пе-
ревищує наявні запаси в дер-
жаві. Після інтенсивного про-
дажу інвалюти з резервів НБУ 
у 2012-му різко погіршився по-
казник покриття ними зо-
внішнього державного боргу. 
Якщо 2009-го він дорівнював 
263%, то на початку 2010-го – 
158%, 2011-го – 155%, 2012-го 
– 132%, 2013-го – 94%. Отже, 
за чотири роки погіршився 
майже втричі. 

Ще швидше погіршувався 
інший спеціальний показник 
валютної забезпеченості – 
відсоток покриття ліквідними 
резервами НБУ (готівковою та 
безготівковою вільно конвер-
тованою валютою та монетар-
ним золотом) короткостроко-
вих (менше ніж рік) міжна-
родних боргових зобов’язань 
уряду і довгострокових, по-
вернення яких припадає на 
найближчі півроку. На поча-
ток 2013-го показник по-
криття ліквідними резервами 
зовнішніх боргових зобо в’я-
зань держави, що настають у 
найближчий рік, дорівнює 
114% (на кінець 2010-го – 
387%, 2011-го – 203%). Тобто 
ліквідні резерви лише на 15%, 
або на $1,1 млрд, перевищу-
ють міжнародні боргові 
зобов’язання уряду, що наста-
ють у першій половині цього 
року. Враховуючи, що окрім 
погашення державних боргів 
потрібна валюта для задово-
лення додаткового попиту на 
долари на внутрішньому 
ринку (з огляду на досвід по-
передніх років ідеться про 
$8–10 млрд шороку), ситуа-
цію треба визнати критич-
ною.

Наведені цифри свідчать 
про швидке погіршення забез-
печення валютними запасами 
боргових платежів уряду. Фак-
тично країна опинилася на 
краю валютної стійкості – у 
надзвичайному, переддефолт-
ному становищі. Така боргова 
політика не тільки знецінює 
гривню, а й створює загрози 
для суверенітету держави.



Третій напрям – форсо-
ване збільшення внутріш-
ньої державної заборгова-
ності, що завдає величезної 
шкоди економіці. 

Відомо, що основними кре-
диторами влади стали дер-
жавні та націоналізовані ко-
мерційні банки. Цікаво, яким 
чином вони знаходили необ-
хідні грошові кошти для цих 
операцій і що спонукало їх до 
цього. Тобто як відбувалася 
деформація розподілу ресур-
сів національної грошової сис-
теми?

Як можна побачити на 
рис. 1, серед джерел отри-
мання банківських кредит-
них ресурсів з року в рік 
зменшувалася частка депози-
тів населення і підприємств – 
з 82,8 млрд грн у 2010-му до 
79,5 млрд грн у 2012-му. Нато-
мість зростала частка іншого 
джерела – нацбанківських 
емісійних кредитів рефінан-
сування та операцій прямого 
РЕПО. Поміж напрямів пози-
кових вкладень фінустанов у 
ці роки домінували операції з 
первинної купівлі держоблі-
гацій та облігацій державних 
корпорацій, гарантованих 
урядом: 2010-го – 101 млрд 
грн (91% усіх виданих креди-

тів), 2011-го – 75 млрд грн (52 
%) і 2012-го – 74 млрд грн 
(85%). 2011 року надходжень 
від розміщення облігацій 
стало не вистачати для гіган-
томанських планів вла ди. На-

став, зокрема, час погашення 
раніше отриманих позик. До-
датковим способом стало 
пряме кредитування регуля-
тором під гарантії держави 
банків, націоналізованих у 
2008-му й адміністративно 
підпорядкованих уряду. 2012-
го ситуація значно погірши-
лася: новоотриманих урядом 
внутрішніх облігаційних за-
позичень (на 67 млрд грн) 
було замало для його фінан-
сових планів (покриття дефі-

циту бюджету, погашення по-
передніх запозичень тощо). 
Приросту ж господарських 
кредитів майже не було. Об-
сяги банківсько-кредитних 
ресурсів штучно-адміні стра-
тив ного походження значно 
перевищували позикові за-
соби з природних ринкових 
джерел. Отже, з початку 
кризи 2008 року головними 
трендами руху штучних бан-
ківських засобів були такі: у 
2008–2009-му вони були ад-
міністративно наповнені емі-
сійними позиками НБУ уря-
дові та комерційним фінуста-
новам на майже 140 млрд грн 
(їх «стерилізація» з вересня 
2008-го здійснювалася за ра-
хунок продажу на міжбанків-
ському ринку валюти із золо-
товалютних резервів центро-
банку – до кінця 2009-го їх 
продали на $22,4 млрд); у 
2010–2011 роках відбувалося 
вилучення з обігу грошових 
коштів шляхом їх обміну на 
депозитні сертифікати НБУ 
на загальну суму відповідно 
248 млрд грн і 167 млрд грн; 
2012-го влада повернулася до 
емісійного рефінансування 
банків – на 40,4 млрд грн, ви-
даних на термін від кількох 
днів до року, і майже припи-

Рис. 1. Джерела надходження та напрямки руху банківських кредитних 
ресурсів в Україні у 2010–2012 роках, млрд грн
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нила випускати депозитні 
сертифікати (вимушена «сте-
рилізація» зайвих грошей 
відбувалася внаслідок про-
дажу на міжбанку резервної 
валюти НБУ).  

Отже, можна зробити ви-
сновок про домінування 
суб’єк тивних, штучних, адмі-
ністративних методів форму-
вання гривневих ресурсів 
банківської сфери, що замі-
щують реальні фінансові на-
копичення. Регулювання об-
сягів грошової маси здійсню-
ється шляхом вилучення 
вільних коштів банків за до-
помогою ручних, бюрокра-
тичних процедур. Ці гроші 
централізовано перерозподі-
ляються на бюрократичні й 
олігархічні потреби через ме-
ханізми внутрішніх держав-
них облігаційних запозичень 
і пряме кредитування субуря-
довими банками пріоритет-
них для влади проектів. Як 
наслідок – дефіцит ліквід-
ності фінустанов та вільних 
позикових засобів, декваліфі-
кація кредитних ус танов, пе-
ретворення більшості з них 
на платіжно-лих варські та 
валют но-спе ку ля тив ні кон-
тори, позбавлення реального 
сектору економіки необхід-
них фінансових фондів. 

Четвертий напрям фі-
нансової політики, який 
обрали нові фінансові керма-
ничі, – посилення обме-
ження обігу іноземної ва-
люти на території Укра-
їни. Зокрема, була пролонго-
вана заборона на валютні кре-
дити населенню. Обо в’язковим 
став продаж валютної ви-
ручки від експорту товарів і 
послуг. Водночас запрова-
джено інвалютні облігації 
внутрішньої державної по-
зики. Так, зростання тіньо-
вого обороту валюти, що є за-
кономірним в умовах заборон, 
не дає змоги владі отримати 
необхідні доларові ресурси з 
внутрішнього ринку. Для бо-
ротьби з тіньовим позабанків-
ським обігом валюти у 2011 
році були запроваджені додат-
кові формальності при її роз-
дрібному обміні на гривні в 
банківських установах: об-
мінні операції лише за наяв-
ності паспорта. Ці обмеження 
вводяться для зменшення ку-
півлі доларів іноземцями, щоб 

зменшити вивезення твердої 
валюти з країни. Зазвичай у 
такий спосіб діють лише ті 
держави, які адміністративно 
занижують курс іноземної ва-
люти і в яких не функціону-
ють ринкові системи (як пра-
вило, тоталітарні режими). Це 
призводить до гальмування 
обігу платежів, а отже, й зни-
ження темпів обороту товарів 
і всієї активності в економіці; 
зменшення продуктивності 
роботи й обсягів послуг бан-
ків; зростання недовіри укра-
їнських громадян до гривні. 
Жодні штучні перепони в рин-
ковій економіці не дають ко-
ристі.

На жаль, влада не зробила 
логічних висновків із попере-
дніх прорахунків і намага-
ється посилити тиск на обіг 
валют. Про це свідчать хоча б 

ініціативи ввести податок на 
її готівковий обмін, замість 
того щоб запроваджувати 
вільну валютну конвертацію.

Очевидним наслідком ан-
тидоларової політики є погір-
шення платіжного балансу 
України, зменшення валют-
них ресурсів банківської сис-
теми та золотовалютних ре-
зервів НБУ (з $38,4 млрд у 
квітні 2011-го до $25,4 млрд 
на кінець грудня 2012-го).

І, нарешті, п’ятий клю-
човий напрям, який обрала 
нинішня влада, – фінансова 
закритість та відмежу-
вання нашої економіки 
від європейської та світо-
вої. Зокрема, міжнародні ва-
лютні транзакції (перекази, 
інвестиції, кредити, платежі 
тощо) потребують спеціаль-
ного розгляду Нацбанку та 
ліцензуються щодо кожної 
операції. Регулятор заборо-
нив транскордонні операції, 

НАСЛіДКОМ ХиБНОї 
ФіНАНСОВОї ПОЛіТиКи 
СТАЛО ПеРеТВОРеННя 
БіЛьшОСТі БАНКіВ НА 
ВАЛЮТНО-СПеКУЛяТиВНі 
КОНТОРи і ПОЗБАВЛеННя 
РеАЛьНОГО СеКТОРУ 
еКОНОМіКи НеОБХіДНиХ 
РеСУРСіВ

наприклад торгівлю цінними 
паперами на фондових рин-
ках інших країн, що закриває 
для наших суб’єктів міжна-
родні інвестиційні центри. 
Без отримання спеціальних 
ліцензій НБУ на території 
України неможлива також 
банківська інвалютна діяль-
ність. Фінансові корпорації, 
зареєстровані в якій-небудь 
країні Євросоюзу, не потребу-
ють реєстрації своїх філій в 
інших країнах континенту. 
Проте не в Україні. Тут по-
трібні і реєстрації, і ліцензії. 
Інша адміністративна забо-
рона – власникам іноземної 
валюти-резидентам не дозво-
ляють вивозити її більше від 
певних обсягів.  Переказ 
українцями, які працюють за 
кордоном, валюти у великих 
розмірах (більше ніж $150 
тис.) супроводжується право-
вою вимогою її обов’язкового 
обміну на гривню. Для вве-
зення готівкової валюти 
(якщо сума перевищує $50 
тис.) потрібно отримати спе-
ціальний дозвіл НБУ.

Чинна система перешкод 
транснаціональному руху ка-
піталів не є дієвою, вона не-
спроможна завадити фор-
мально незаконним транзак-
ціям, але створює непере-
борні бар’єри легальним між-
народним операціям. Це фак-
тично політичні обмеження 
для міжнародного бізнесу, 
для українців та для інозем-
ців, адже вони незаконно по-
збавляються права власності. 
Така фінансова відчуженість 
України не дає їй змоги залу-
чати іноземні капітали та ін-
тегруватися в європейську й 
світову фінансові системи. 
Українська фінан сово-
грошова система, яка була 
створена в умовах відсутності 
досвіду і необхідної кваліфі-
кації високопосадоців та за 
явної шкоди, завданої нам 
суб’єктами колишнього СРСР, 
залишається недосконалою, 
не модернізується і деструк-
тивно впливає на реальний 
сектор економіки. Якщо вра-
хувати, що 2013 року сформу-
валися критичні дефіцити й 
обсяги виплат за боргами, 
вже незабаром можна очіку-
вати фінансових потрясінь 
для економіки та країни зага-
лом. 
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Нестерпна 
легковажність буття 
Чому в Україні знижується рівень соціокультурної поведінки  
і що сприяє знеціненню суспільством самого себе

О
дна з найбільших соці-
альних проблем будь-
якої постколоніальної 
держави, зокрема Укра-

їни, в тому, що гроші або еконо-
мічні показники зростання 
здатні змінити лише суспільно-
споживацький статус індивіда, 
але аж ніяк не його мислення. 
Враховуючи тяжкий досвід життя 
в тоталітарній системі й не менш 
гнітюче 20-річне існування в 
умовах олігархічно-люмпенської 
моделі економіки  без будь-якої 
культурної політики, зате під по-
стійним агресивним впливом 
іноземної псевдокультурної про-
дукції, Україна опинилася в ситу-
ації плебеїзації, себто падіння 

рівня культури через знеціню-
вання суспільством самого себе. 
Наслідком цього є загальний 
брак відповідальності.

АЛКОГОЛьНА 
АМБіВАЛеНТНіСТь
Щоп’ятниці біля ларків на Ленін-
градській площі в Києві дуже 
людно – «тяпніцца», народ 
«культурно» відпочиває з «піва-
сіком». У цей час там регулярно 
зупиняється чорний мерседес, із 
якого виходить гарно вдягнений 
чоловік середніх років із чима-
лим черевцем. Його вже чекають 
«однопляшечники» – типові па-
цанчики «з району», яким не 
вдалося вибитися в люди. А далі 

вони п’ють дешеве пиво за аркою 
в подвір’ї, «щоб менти не за-
пасли». Поруч дві-три зграйки 
підлітків із тим самим пивом та 
цигарками, які все це звідкись 
дістають, попри позірну заборону 
продажу алкоголю неповноліт-
нім. Через дорогу міститься кла-
сична «розливайка» – невелич-
кий, але дуже людний павільйон-
чик, де можна випити дешевої го-
рілки. 

Алкоголь є одним із голов них 
негативних чинників, що вплива-
ють на опошлення українського 
суспільства. «Україна має один із 
найвищих у світі рівнів вживання 
спиртного, – каже історик Олек-
сій Зимовець. – Це наслідки цен-

Автор: 
Богдан 
Буткеви
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тралізованої політики зі спою-
вання населення, яка проводи-
лася і за часів Російської імперії, і 
особливо в СРСР. За часи ж неза-
лежності алкоголь, на жаль, зали-
шився єдиною втіхою для біль-
шості прошарків населення. Мо-
гутнє лобі робить усе, щоб ціни на 
нього й надалі були низькими, 
щоб він залишався максимально 
доступним». За статистикою, 
Україна посідає одне з провідних 
місць в Європі за рівнем пивного 
алкоголізму серед підлітків. За 
даними Держстату, в країні по-
стійно зростає продаж алкоголю 
(див. «Українці спива-
ються»). Темпи зростання про-
дажу горілки експерти оцінюють 
у 10–15%, а поміж основних при-
чин алкоголізації називають зни-
ження рівня життя (див. «Рі-
вень життя по-українськи»).

«Рівень культури залежить 
від матеріальних статків у сенсі 
наявності часу та можливостей 
для власної еволюції. Тому, що-
йно українці перестають думати 
лише про виживання, у них 
з’являється шанс для соціокуль-
турного розвитку», – вважає со-
ціопсихолог Андрій Струтин-
ський. За словами експерта, еко-
номічний колапс 1990-х призвів 
до колапсу соціокультурного, 
адже люди ще активніше, ніж у 
радянські часи, були вимушені 
дбати виключно про виживання. 
Майже те саме спостерігалося у 
2000-х: після деякого підне-
сення спер  шу матеріального, а 
потім духовного початку, після 
фінансової кризи 2008-го й осо-
бливо приходу до влади ниніш-
ньої команди стався черговий 
відкат назад.

На соціокультурну стагнацію 
суспільства і далі впливає такий 
мисленнєвий феномен, як мен-
тальна амбівалентність, тобто по-
єднання в голові індивідуума од-
ночасно двох, здавалося б, непо-
єднуваних за жодних обставин 
речей. Наприклад, любові до кла-
сичної музики та «блатняку», що 
можна вважати типовою спадщи-
ною совка. Це призводить до 
того, що українці і далі живуть в 
полоні культурних міфів і не мо-
жуть зізнатися собі у своїх потре-
бах, займаючи пасивну соціо-
культурну позицію: що дають, те 
й їмо (див. «Дозвіллєві прак-
тики українців»).

Соціолог Раїса Шульга пише 
про два рівні культурних потреб 
та уподобань українців: «Перший 

– статусно-відреф лек  тований, 
тобто той, над яким тяжіють 
культурні зразки, суспільні очіку-
вання, багатовікові уявлення. Він 
фактично декларативний. А дру-
гий – прак тично-споживацький, 
тобто реальний репертуар спожи-
ваної культурної продукції». Так, 
під час опитувань більшість на-
ших громадян скаржаться, що їм 
бракує справжнього мистецтва, 
що вони хочуть ширше долуча-
тися до різних культурних подій, 
які сприяють духовному зрос-
танню. Однак та сама більшість 
насправді, згідно з тими-таки 
опитуваннями Інституту соціоло-
гії НАНУ, відповідаючи на де-
тальні запитання про свої куль-
турні запити, віддає перевагу так 
званим низьким жанрам: буль-
варним романам, кримінальним 
серіалам, російській поп-музиці 
тощо. Це ще один наслідок «со-
вкового коду» – більшість україн-
ців намагаються бути як усі, тож 
залюбки споживають те, що про-
понує сучасна маскультура, яка 
через комерційну і пропаган-
дистську складові зведена до при-
мітиву.   

  
еРЗАЦ-КУЛьТУРА   
Повна людей маршрутка поволі 
їде в годину пік до центру Києва. 
Біля вікна сидить кремезний па-
рубок, від якого зранку тхне пи-
вом, і на все авто слухає «музон-
чік» із телефона. Поруч стоїть 
немолода жінка з паличкою. 
Хлопець прекрасно її бачить, але 
не реагує, сидить і далі. Нарешті 
чоловік, який стоїть поруч, не 
витримує і плескає бугая по 
плечу: «Може, ви поступитеся 
місцем?». На що отримує у від-
повідь чималу порцію матюків. 
Понад те, молодий хам підскакує 
і починає штовхати удвічі 
старшу за нього людину. Тільки 
втручання решти пасажирів за-
важає йому розпочати бійку. Ма-
тюкаючись і бризкаючи слиною, 
хлопець нарешті виходить із 
маршрутки.

«Загальний рівень культу ри в 
Україні суттєво знизився, – пояс-
нює Андрій Струтинський. – 
Причина як у відсутності адек-
ватної культурної політики дер-
жави, так і в цілковитій розба-
лансованості суспільних механіз-
мів в Україні. У нашій країні не-
має чітких правил гри, які забез-
печили б людині можливість 
зростання та збагачення. Відпо-
відно бракує культурних кодів, 

які супроводжували б ті правила. 
Натомість їхнє місце посідають 
ідеали та цінності агресивного 
накопичення статків, зов нішньої 
принади тощо, тоб  то суто 
матеріально-зовнішні атрибути 
ерзац-куль тури. Укра  їнці наразі 
нагадують підлітків у пубертат-
ному віці, яких кидає в різні боки, 
бо вони намагаються все спробу-
вати. А свої невдачі підліток, як 
відомо, перекладає на чиїсь пле  -
 чі. Плюс для нього головне – зо-
внішній ефект, бо розбиратися в 
тонкощах внутрішнього світу не 
вистачає ні часу, ні розуму. Чи-
мала проблема – осві  та, де, на 
жаль, зараз головним мірилом є 
не кваліфікація чи реальні зна-
ння, а наявність диплома».

Окрім неефективної освіти 
негативним фактором вульгари-
зації є й телебачення, яке, що-
правда, в багатьох країнах віді-
грає роль дебілізатора. Як зазна-
чають американські дослідники, 
нинішнє ТБ багато в чому вже пе-
рестало виконувати функцію 
ЗМІ, перетворившись на ретран-
слятор розважалівки. Україна, 
на жаль, йде в авангарді цього 
процесу. Ситуація ускладнюється 
ще й тим, що транслюють нам 
продукти переважно не-
українського походження,  зде-
більшого російські.

«Ми прекрасно розуміємо, 
що показуємо людям туфту і 
цим забиваємо їм мозок, – роз-
повів Тижню один із відомих 
телеведучих, який попросив 
його не називати. – Але головна 
мета ТБ – заробляти гроші на 
рекламі, а рекламу дають туди, 
де багато глядачів. Як казав 
Лесь Подерв’я  нський, люди лю-
блять лайно й уродів, саме цим 

Дозвіллєві практики українців
Перегляд телепередач

Читання газет

Читання художньої літератури

Згідно із соціологічним дослідженням Інституту соціолог� НАНУ «Українське суспільство: 20 років незалежності» (надруковано у скороченому вигляді)
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Громадська робота

80% 
населення україни 

не є членами ані 
політичних партій, 

ані громадських 
організацій

76% підлітків 
(віком від 14 до 16 

років) мають  
досвід вживання 

слабоалкогольних 
напоїв. 
Дані Інституту  

неврології, психіа-
трії та наркології 

Академії медичних 
наук України
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принципом наші телеканали й 
керуються. Не так важливо, що 
показувати, – головне, щоб у 
людини виникла сильна емоція, 
щоб він підсів на продукт і з 
нього не злазив. Власне, думати 
про культуру, стежити за стан-
дартами все ж має держава – не 
в плані цензури, а в сенсі ство-
рення певних правил гри та по-
зитивного тла».  

Не дивно, що найбільші укра-
їнські телеканали належать олі-
гархам, яким вигідна подальша 
люмпенізація суспільства, ос кі-
льки в такому разі постійно попо-
внюється армія дешевої робочої 
сили. Натомість вони зацікавлені 
в тому, щоб не розвивався серед-
ній клас – головний конкурент 
олігархії. Високий рівень плебеї-
зації можна визначити за низь-
ким рівнем розвитку місцевого 
середнього класу та малого під-
приємництва. Наприклад, у краї-
нах ЄС малі та середні підприєм-
ства формують 30–50% ВВП, тоді 
як в Україні цей показник стано-
вить лише 7%. 

Ще одним важливим момен-
том, який зумовлює плебеїзацію 
України, є низька самооцінка ба-
гатьох українців – і самих себе, і 
своєї країни, і власних здібностей 
та перспектив. Той сумнозвісний 
комплекс меншовартості, корені 
якого криються в насадженому 
патерналізмі, тобто сподіванні на 
сильну руку, яка все вирішить за 
тебе (див. «Рівень патерна-
лізму»), і в планомірному вини-
щенні радянсь кою владою всіх 
активних та вільно мислячих 
членів суспільства. Головним на-
слідком такого знецінювання є 
брак соціальної відповідальності 
в більшості людей, понад те, бай-
дужість. Адже, за підрахунками 
Інституту соціології НАНУ, 80% 
населення України не є членами 
не те що політичних партій, а на-
віть громадських організацій.

ВіДПОВіДАЛьНіСТь  
яК АЛьТеРНАТиВА
Однак не варто опускати руки, 
краще шукати дієві альтерна-
тиви стагнаційним процесам. 
Позитивні очікування експертів 
щодо соціокультурного розвитку 
наших співвітчизників пов’язані 
з розвитком та поширенням ін-
тернету. За різними оцінками, від 
35% до 45% працездатних україн-
ців постійно користуються мере-
жею, і ця цифра зростає. Зви-
чайно, переважна частина згада-

ної аудиторії сконцентрована у 
великих містах, але навіть у селах 
та невеликих містечках є постій-
ній приріст. Інтернет, попри свою 
неоднозначність, все ж дає лю-
дям необмежений доступ до 
будь-яких культурних кодів. А го-
ловне – розширює кругозір.

«Зрозуміло, що зараз біль-
шість користувачів сидять ви-

ключно в соціальних мережах 
або граються в онлайн-ігри, – 
розповідає фахівець з інтернет-
технологій Петро Опанасенко. – 
Так само очевидно, що некуль-
турність та вульгарність зовніш-
нього середовища відобража-
ються і в мережі. Однак найбіль-
ший позитивний фактор інтер-
нету – це можливість вибору. Лю-
дина вчиться відповідальності за 
свою соціальну поведінку, бо по-
стійно сама обирає потрібний 
продукт та інформацію. Важли-
вим є й те, що кожна дія, зро-
блена в мережі, залишається там 
назавжди – це ще один чинник 
формування відповідальності за 
власні вчинки».

Переломити ситуацію може 
насамперед молодь, яка не на-
стільки уражена совковою спад-
щиною.   «Надії покладаю на мо-
лодь, – зауважує Наталія Чепе-
лєва, доктор психологічних наук, 
професор, академік Інституту 
психології НАН України, – більш 
відповідальну та активну. Майже 
всі позитивні тенденції, які спо-
стерігалися на початку – в серед-
ині 2000-х, насамперед стосува-
лися саме її. Це не означає, що 
проблеми українського суспіль-
ства на неї не поширюються. Але 
молодь завдяки мобільності та 
активності менш схильна недоо-
цінювати себе та жалітися на 
життя, нічого не роблячи для 
його поліпшення».  Хоча є ризик, 
що сучасна молодь може зарази-
тися не менш небезпечною хво-
робою – постсовком, який посту-
пово вкорінюється в багатьох 
сферах життя (хабарництво як 
запорука фінансового благопо-
луччя і вирішення будь-яких про-

блем, пристосуванство, патерна-
лізм, байдужість, споживацтво, 
жлобство тощо).

Щоб подолати знеціню-
вальну стагнацію, в якій опини-
лися українці, потрібні спільні 
зусилля соціуму й держави. Пер-
шому слід усвідомити відпові-
дальність за себе. Друга ж наре-
шті має працювати на умовах 
суспільного договору, тобто про-
ведення адекватної культурної 
політики, що повинна ґрунтува-
тися на соціальній відповідаль-
ності та необхідності національ-
них орієнтирів. 

Згідно із соціологічним дослідженням Інституту соціолог� НАНУ «Українське 
суспільство: 20 років незалежності»

Рівень патерналізму
Кількість людей, які вважають, що сильні керівники можуть 
зробити для країни більше, ніж усі закони та дискус�
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Рівень життя по-українськи
У щорічному звіті ООН «Розвиток людського потенціалу» 
за 2012-й Україна опустилася на дві сходинки, посівши 
78-ме місце (з 186 країн) проти 76-го у 2011-му. Під час 
розрахунку показників беруться до уваги такі дані, 
як очікувана тривалість життя, рівень грамотності 
населення, а також ВВП на одну особу за ПКС.
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За даними 
Держстату

Українці спиваються
За даними Держстату, в країні зростає продаж алкоголю. 
У 2009 році громадяни витратили на нього 
17,2 млрд грн, тоді як у 2012-му лише 
за дев’ять місяців придбали 
алкогольних напоїв на 
18,8 млрд грн.

ОБСЯГ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

 2007     2008       2009         2010            2011

11,9
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19,5
млрд

грн

23,4
млрд

грн

ЧиМАЛО УКРАїНЦіВ БОяТьСя 
СОБі ЗіЗНАТиСя У СВОїХ 
РеАЛьНиХ КУЛьТУРНиХ 
ПОТРеБАХ, ДеКЛАРУЮЧи 
ЛЮБОВ ДО «ВиСОКОГО 
МиСТеЦТВА»

82% громадян 
україни є найма-

ними  
працівниками.  

І лише 

 18,7% 
українців хотіли б 

відкрити свою  
приватну справу. 

Дані Інституту  
соціології НАНУ

42,5% укра-
їнців хочуть роз-

ваги, коли зверта-
ються до творів 

мистецтва. 
Дані Інституту  

соціології НАНУ

30% українців 
не відчули впливу 
літератури на свій 
світогляд. Окрім 
змісту, найвизна-
чальнішим чинни-

ком у виборі 
книжки є ціна  
(на це вказали  

31% 
респондентів). 
Дані дослідження 

Research & 
Branding Group 
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Панельна дискусія 
«На кого працює фінансово-банківська система 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 проблеми фінансово-банківської системи України. Чи контролює 
Українська держава величезні внутрішні та зовнішні валютні оборудки, здатні підірвати основи самої 
державності? Чому всі фінансові коліз� в Україні є таємницею найвищої секретності? Чому система 
перерозподілу фінансових ресурсів працює лише на користь олігархів? Чому майже весь обсяг 
грошової еміс� НБУ, що спрямовується на пряме рефінансування банків і викуп державних облігацій, 
а також закумульований приріст банківських депозитів є ресурсами кредитування бізнесу олігархів? 
Чому Україна перетворилася на фінансову резервацію, кордони якої суворо охороняються і позбавляють 
людей їхніх прав і свобод? Як пояснити чи не найгірший серед країн Європи стан фінансового сектору 
України і надвисокі ставки банківських кредитів? Що заважає зробити гривню твердою, надійною 
валютою, а фінансову систему поставити на службу суспільству? Деструктивною є загальна фінансово-
економічна політика держави чи невмілим регулювання центрального банку?

ГОЛОВНІ ДОПОВІДАЧІ:

Володимир Лановий, доктор економічних наук, президент Центру ринкових реформ, 

колишній міністр економіки (1992)  

Тема: «Фінансово-банківська петля на шиї України»  

Володимир Панченко, кандидат економічних наук, директор Міжнародного центру перспективних досліджень

Тема: «Реальна економіка: виробництво товарів та послуг в заручниках у фінансово-банківської 

системи та псевдоліберальної моделі економіки»

До участі в дискус� запрошені представники 
парламентських політичних сил

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

11|04|2013
(четвер)

18:30

ВХІД ВІЛЬНИЙ

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



В
ульгаризація українського 
суспільства має цілу низку 
причин. Рівень культур-
них орієнтацій так званої 

еліти, що транслюється на весь 
загал, є напрочуд низьким. Не 
менш важливу роль у скочуванні 
соціуму на інтелектуальне дно 
відіграє факт, що нині його об-
личчя визначає покоління 
«справжніх радянських людей». 
До того ж українці й досі балан-
сують поза межами будь-якої 
усталеної соціокультурної сис-
теми, що призводить до падіння 
відповідних базових установок. 
Про ці процеси Тиждень роз-
мовляв із заступником дирек-
тора Інституту соціології НАНУ, 
одним із провідних вітчизняних 
суспільствознавців, Євгеном Го-
ловахою.

ВіЛьНий & БіДНий
Зараз ми опинилися в са-
мому центрі інтелектуаль-
ної пустелі. Коли система-
тично відбувається винищу-
вання й залякування вільних 
людей, то найсумніший резуль-
тат навіть не в тому, що в нації 
стає менше інтелектуального по-
тенціалу, набагато гірше, що 
вбивають її дух. Парадокс, але я 
переконався, що суто інтелекту-
альна функція таки відроджу-
ється, мабуть, це пов’язано з тим, 
що на генетичному рівні люд-
ство усе одно здатне себе підтри-
мувати. І справді, після багато-
разових жахливих інтелектуаль-
них геноцидів у СРСР, у країнах, 
що колись входили в цю дер-
жаву, все одно народжується 
купа талановитих людей, але 
здебільшого в якійсь конкретній 
царині. На жаль, нині в Україні 
замість інтелектуалів на перших 
ролях спадкоємці інтелектуаль-
ного геноциду. Вони не тупі, про-
сто жодним чином не претенду-
ють на будь-яку свободу. Ці люди 
просто не розуміють, як це 
можна пручатися правилам гри, 
які нав’язує влада.

Хочеш стати вільним – 
готуйся бути бідним. Вини-
кає запитання, як же ми в та-
кому стані можемо виживати, 
адже більшість людей, як пока-
зує статистика, не здатна жити з 
постійним відчуттям власної ни-
цості й неповноцінності, коли ти 
знаєш, що все неправильно, але 
береш у цьому участь. Річ у тому, 
що нинішня система справді ви-

магає низьких якостей та смаків 
і апелює до них. Однак вона не 
вимагає від кожного окремого 
громадянина їй служити. Це не 
сталінська система, де або ти 
прислужував, або тебе знищу-
вали. Нині тебе ніхто не приму-
шуватиме. Понад те, тобі дадуть 
зайняти місце, яке відповідає 
твоїм моральним та культурним 
смакам. Щоправда, без шансів 
на матеріальне й кар’єрне зрос-
тання. Є чесні вчителі, які не бе-
руть хабарів і живуть на свої дві 
тисячі гривень. Є лікарі, які ліку-
ють без передоплати й отриму-
ють ті ж таки гроші на межі фі-
зичного виживання. А є ті, хто 
бере хабарі і спокійно існують. 
Ось така в нас химерна реаль-
ність, кожному своє.

Українське суспільство 
тільки на словах егалітарне 
(рівноправне. – Ред.), а на-
справді воно фактично нео-
станове. Процес створення фе-
одальної псевдоаристократії від-
бувається в нас дуже активно 
останні 10 років. Хоча патриціїв 
у тому ж таки Давньому Римі не 
обирали, вітчизняні високопоса-
довці, які нібито займають свої 
посади не пожиттєво, попри те, 
дедалі більше нагадують родову 
аристократію. Хай за рівнем 
культурних смаків вони плебеї, 
але володіють усіма ресурсами й 
від їхньої волі залежить у цій 
державі все. І зверніть увагу: по-

чинаючи від президента і закін-
чуючи рівнем районного проку-
рора, вони починають переда-
вати власні привілеї, статки, а 
головне – безкарність своїм ді-
тям. 

Нинішні можновладці – 
це дуже дрібні люди. Їхня фі-
лософія – це утилітаризм, до того 
ж у найбільш приземлених фор-
мах. Вони вважають, що від 
усього мають бути швидка вигода 
й користь. Мовляв, якщо їх пря-
мих та близьких немає, то навіщо 
взагалі це треба? Хоча, варто за-
значити, що не менш симптома-
тичною є загальносвітова тенден-
ція до втрати впливу інтелектуа-
лів, які тепер потрібні виключно 
як експертні спеціалісти у своїх 
вузьких галузях.

«Хліба і видовищ». Наші 
«патриції» абсолютно недотягу-
ють у своїх особистих якостях до 
римського оригіналу, але в сенсі 
дотримання головного прин-
ципу контролю за плебеями роб-
лять усе як треба. До того ж свою 
роль відіграє сучасна «мозаїчна» 
культура, що вкорінює в людях 
поверховість. Мова насамперед 
про ТБ й інтернет, адже в 1991 
році радянські люди дістали ши-
рокий арсенал раніше неможли-
вих каналів інформації. Але 
звичка до покори відіграла свою 
роль, тому переважна більшість 
наших співвітчизників сприйма-
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ють усе за поверховим принци-
пом: що в очі кидається, те й 
правда. А на поверхні у вказаних 
ресурсах все-таки більше відвер-
того хламу, тоді як докопатися до 
глибшого, справді культурного 
шару, люди не вміють.

Українська еліта не розу-
міє, що в егалітарному сус-
пільстві панівні класи від-
мовляються від демонстра-
тивного споживання. У нас, 
навпаки, можновладці дістають 
задоволення від підкреслення 
прірви у статках та статусі між 
ними й простими людьми. Зга-
дайте лишень годинники наших 
депутатів, суддів чи прокурорів.

У моральних плебеїв – 
жодних запобіжників. Меха-
нізм суспільного зростання на 
Заході дуже складний. А в нас 
усе дуже просто: достатньо один 
раз потрапити в потрібне місце й 
сподобатися потрібній людині – 
і, хоч би яким ти був бездарним, 
лінивим і тупим, у разі, якщо ти 
абсолютно безпринципний і го-
товий виконувати все, що скаже 
господар, то місце під сонцем 
тобі забезпечене. Саме тому в нас 
угорі всієї суспільної ієрархії 
опиняються найжадібніші, най-
аморальніші та найпідліші 
люди. Так стається тому, що 
більш-менш інтелектуально 
вільні та чесні мають багато об-
межень: тут не можна, бо втра-

тиш сумління; там не можна, бо 
загубиш гідність, тощо.

Механізм соціальної інерції 
захопив Україну. Креативні 
соціальні механізми можливі 
лише за умови, що їх впроваджу-
ють такі самі особистості. Але 
звідки ж цей креатив візьметься 
в нинішніх радянських, по суті, 
людей, які просто відтворюють 
єдино можливий та відомий їм 
механізм – совковий? І це в умо-
вах майже повної відсутності 
вільних інтелектуалів, які тран-
слювали б інші цінності. Наше 
суспільство застрягло між інду-
стріальним та постіндустріаль-
ним етапами. Ми маргінали, бо 
не знаємо що робити далі. Росія 
в боротьбі зі своєю такою самою 
маргінальністю пішла шляхом 
повної реставрації радянського 
соціуму. І через свої ЗМІ вона цю 
систему безкінечного відтво-
рення фальшивого минулого 
транслює на Україну, що має 
дуже негативний вплив.

Практики дозвілля укра-
їнців стали набагато пасив-
нішими. Та й узагалі майже за 
всіма показниками матеріаль-
ного та духовного розвитку сус-
пільства спостерігається нега-
тивна динаміка. Люди дедалі 

менше думають, хочуть, щоб їх 
розважали. Водночас помітно 
впало споживання високої куль-
тури: театри, музеї, концерти 
класичної музики. Зрозуміло, це 
пов’язане досить серйозно з ма-
теріальним рівнем більшості 
громадян, але тенденція все-
таки досить неприємна. Та най-
більш моторошним в україн-
ському суспільстві є показник 
читання. Він просто лякає. Адже 
на перших місцях російські 
письменниці, що пишуть масові 
детективи, тобто, читацьку куль-
туру повністю втрачено.

У СРСР пили від безви-
ході, а наше маргінальне 
суспільство спивається від 
невпевненості в завтраш-
ньому дні. Показово й те, що 

набагато більше спиртного вжи-
вають у східних областях, де екс-
перимент із виведення радян-
ської людини просунувся далі, 
ніж у західних. Хоча для всіх без 
винятку регіонів України харак-
терна ця втеча в алкоголь як спо-
сіб подолати свій внутрішній 
дисбаланс.

Загальна превентивна 
недовіра – головна риса сус-
пільних настроїв в Україні. 
Всі не довіряють всім: бандит-
ській владі, лихим сусідам, 
корупціонерам-чиновникам, 
продажним лікарям тощо. Зви-
чайний українець вважає всіх 
решту аморальними, себе – в 
жодному разі. Ця ситуація ти-
пова для суспільства на межі. 
Так само пошук винного дуже 
притаманний маргінальній пси-
хології. Саме тому українці так 
легко піддаються маніпуляцій-
ній схемі «погані – добрі». Тому 
наша країна не застрахована від 
авторитаризму.

Необхідна переорієнта-
ція цілих прошарків сус-
пільства на середній клас та 
мале підприємництво. 
Власне, свій найбільший шанс 
Україна втратила ще 20 років 
тому, коли на хвилі готовності 
більшості людей до великих 
змін можна й треба було запус-
кати шокову терапію, як у 
Польщі. Однак тоді партійна но-
менклатура та радянського ґа-
тунку інтелектуали не пішли на 
це. Та ми все одно до цього при-
йдемо.

Вийти з вульгаризацій-
ного піке допоможуть зміна 
поколінь та нові технології. 
Що більше буде тих, хто не жив у 
радянському суспільстві й не 
знав його механізму, то швидше 
в нас відбуватимуться зміни. 
Так, на жаль, механізм ретран-
сляції цінностей між генераці-
ями все одно діятиме, ці нові по-
коління зберігатимуть де в чому 
цинізм нинішньої епохи. І тут, до 
речі, утилітаризм має відіграти 
позитивну роль, адже юні ци-
ніки зрозуміють, що жити так, 
як у Європі, просто вигідніше й 
доцільніше. Дуже важливим для 
суспільного зламу має стати без-
візовий режим із ЄС, який допо-
може більшості населення Укра-
їни дістати досвід іншого життя 
й упорядкування соціуму. 

Соціолог 
Євген 
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ДОКи ТАКий СОБі КОЛя  
Не ОТРиМАЄ МіНіМАЛьНиХ 
ГАРАНТій ВиБОРУ, ПРеТеНЗії 
щОДО йОГО СОЦіАЛьНОї 
ПАСиВНОСТі НеБАГАТО ВАРТі

М
и з Колєю знайомі з ди-
тинства, але відтоді 
наші шляхи нечасто пе-
ретиналися. Я знову по-

бачив його, коли в нашому бу-
динку відкрили таку собі «нали-
вайку» – філію місцевого гастро-
ному. Порівняно з, перепрошую 
на слові, «Кафетерією» в сусід-
ньому будинку, де доти збира-
лися деграданти з усього мікро-
району, вона просунутіша: є сто-
лики зі стільцями, квіти в горщи-
ках. Біля дверей наливайки по-
стійно кучкується, залежно від 
погоди, від двох-трьох до десятка 
вакантних філософів, і Коля не-
змінно серед них. Саме «Коля», а 
не «Микола» (вітан  ня Ірині Дми-
трівні). Інколи, коли в мене не 
виходить імітувати запізнення на 
роботу, доводиться зупинятися й 
брати участь в обговоренні сцена-
ріїв подальшого роз  витку цивілі-
зації. Коля – в перших рядах. У 
нього є по-своєму струнке, хоча 
подекуди шизофренічне бачення 
світу й готові відповіді на всі по-
точні питання.

Колись давно він був особис-
тим водієм великого начальника, 
а відколи його звільнили, нізащо 
не погоджується працювати десь 
там на вантажівці чи йти в таксі, 
бо це не той рівень, тож вільного 
часу для розумової діяльності 
Колі не бракує. Постійне вживан-
 ня (точніше, зловживання) по-
значилося на Коліному лібідо, 
відтак традиційний сюжет диску-
сій на таких зібраннях – жінки, 
їхня недосконалість, стервозність 
і, безумовно, теоретична доступ-
ність – не є предметом його кон-
центрації. Я навіть не знаю, чи 
має він досі дружину. Натомість 
годинами готовий вправлятися 
на суспільно-політичну тематику.

Коля має певну сукупність не-
порушних переконань:

– Вони там усі крадуть.
– Нікому не можна вірити.
– У цій країні ніколи нічого 

доброго не станеться.
Ще він знає, що американці 

підступні, але боятися слід китай-
ців, які рано чи пізно нас завою-
ють.

Автор:  
Юрій Макаров

Коля

На останніх парламентських 
виборах Коля голосував за кому-
ністів за списком («раніше все бу -
ло справедливо») і за кандидата 
від влади за мажоритаркою («він 
хоча б щось робить для людей»).

Можливо, головна проблема 
Колі в тому, що він не ідіот і не 
дебіл, просто його потенційні ро-
зумові здібності ніколи не були 
як слід задіяні.

Якось я запитав Колю, чому 
він завжди відповідає мені росій-
ською, хоча українська, вочевидь, 
його перша мова? Він відреагував 
достатньо швидко, щоби зрозу-
міти, що це не експромт, а плід 
довгих роздумів:

– З українською ти ніколи не 
досягнеш життєвого успіху.

На початку шістдесятих його 
батько переїхав до столиці з-під 

Фастова за так званим оргнабо-
ром – працювати на хімічному 
заводі, відомому як «Тисячний». 
Номерне (себто військового під-
порядкування) підприємство 
мало ту перевагу, що на ньому 
швидко давали квартири, й той 
недолік, що там було шкідливе 
виробництво. Вочевидь, через це  
батько до пенсії не дожив. Тепер 
Коля сам передпенсійного віку, а 
на вигляд років на 10 старіший. 

Про всяк випадок я вирішив 
запитати, який зміст він вкладає 
в поняття «життєвий успіх». 
Коля подивився на мене уважно 
і тверезо:

– Я можу працювати день і 
ніч, день і ніч… Найбільше, на 
що зароблю, то це на новий хо-
лодильник. А холодильник у 
мене вже є.

Прадід із прабабою в Колі по-
мерли в Голодомор. Дід вижив 
невідомо як, але загинув на війні. 
Батько сподівався врятуватися в 
місті, проте в кінцевому підсумку 
помилився. 

На початку дев’яностих, ще 
до вінця своєї кар’єри – персо-
нального водія вели   кого цабе, 
Коля крутився: човникував, їз-
див до По льщі й навіть, здається, 
до Туреччини, возив шмат  тя. 
Наочним результатом тієї актив-
ності став євроремонт у батько-
вій квартирі. Потім під час од-
ного невдалого рейсу на нього 
наїхали, відібрали товар. Коля 
довго хворів.

Щоразу, коли його бачу, не 
можу позбутися відчуття про-
вини, хоча нібито нічого пога-
ного особисто йому не зробив. Я 
переконаний, що не мусить ціла 
нація складатися лише з актив-
них, ініціативних героїв капіта-
лістичної праці. Доки такий собі 
Коля не отримає мінімальних га-
рантій вибору: чого прагнути, 
куди розвиватися, на що орієнту-
ватися – по можливості з яки-
мись переконливими зразками, 
доти моє зверхнє кепкування з 
п’яних розмов під вікном, моє 
роздратування дебільними зви-
чаями, моя бридкість щодо недо-
сконалих смаків та естетичних 
запитів співгромадян, мої пре-
тензії стосовно їхньої нерозвине-
ності й соціальної пасивності… 
небагато варті. Якщо я не поми-
ляюся, держава як сукупність ін-
ституцій для цього, зокрема, й іс-
нує. Чи помиляюся? 
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Візове питання – весело про сумне

М
ені дуже поталанило з музикою – якби 
не вона, я, певно, був би першим клієн-
том на отримання відмови в будь-якій 
пристойній візі. Судіть самі: офіційно 

працюю музикантом у гурті ТНМК, а такого 
рядка в трудовій книжці немає, банкам не дові-
ряю, а журналістикою займаюся без жодних до-
кументальних підтверджень. Словом, я – підо-
зріла особа для будь-якого консульства, і те, що 
за своє життя отримав щонайменше три десятки 
віз, є винятком із правил.
При цьому до жодного посольства ніколи не хо-
див, переадресовуючи це щастя нашому дирек-
торові, – кажу ж, щасливчик. До жодного, окрім 
британського. Тут слід трохи зупинитися і роз-
крити тему: британська віза – одна з найскладні-
ших для отримання, і всі мої англійські страж-
дання тісно пов’язані з футболом.
Пояснюю: шість років тому я став найкращим 
гравцем матчу артистів проти радіодіджеїв 
(спільний проект Gala Radio та British Airways). 
Приз – візит до Лондона і матч «Челсі». Здава-
лося б, із такою підпискою мені нічого боятися 
– можна спокійно йти за мультивізою. Еге ж. 
Тут потрібно зробити ще один ліричний від-
ступ: за рік до означених подій якийсь британ-
ський віце-консул зламав мені ніс під час фут-
больного матчу артистів проти іноземних біз-
несменів. Тому вперше до посольства я йшов 
обережно.
І попався мені злий британець, який, щойно ді-
знавшись про мету подорожі 
– відвідання матчу «Челсі», 
пояснив, що є фаном «Ман-
честер Юнайтед» і, на його 
переконання, Андрій Шев-
ченко – лузер. Нагадаю, це 
було шість років тому в Ки-
єві. Я не втримався і відпо-
вів щось із використанням 
слова «сакс», але мав не 
увазі ніяк не саксофон.
Але «криша» спрацювала – візу мені дали, 
хоча й не мульти, як решті, а разову на два 
тижні. Потім у спонсорів щось змінилося, виліт 
перенесли, і мені довелося йти вдруге. Натрапив 
на того самого злого англійця (візуально він був 
дуже схожий на прибалта, про себе назвав його 
Знущавічусом). І, хоча я мовчав, знову отримав 
разову візу. На «Челсі» потрапив, а потім із ни-
рок до Європи почало рватися каміння, й решту 
днів тієї гастролі я здебільшого провів під окро-
пом у душовій.
Минув час, і цього разу мене запросив до Англії 
футбольний клуб «Металіст». З огляду на те що 
торік я був за кордоном щонайменше десять ра-
зів, ішов до візового центру спокійно, не підготу-
вавши «лівих» довідок і ксив. Зрештою дістав 
відмову. Спроба внутрішнього аналізу вивела 
лише один правдоподібний результат: хтось із 
британської розвідки Мі-6 був у Зальцбургу на 

матчі, коли я показував австріякам задній бік 
верху власних джинсів у відповідь на сканду-
вання «Шайзе, шайне, Українен». Інших версій 
у мене не було.
І тоді самі по собі в пам’яті почали спливати різні 
аналогічні історії. Наприклад, один мій друг про-
сидів три дні в камері в польському аеропорту 
Катовіце. Причина – у нього був польський шен-
ген, він слухняно полетів до Польщі, щоб легалі-
зувати візу першим в’їздом до країни, яка її ви-
дала, а потім планував вирушити до Іспанії. Його 
заарештували й кинули до камери. Цікава де-
таль: на підвіконні в камері було видряпано теле-
фон консула. У телефонній бесіді він сказав, що в 
поляків є певна «квота» із затримань. Тобто роз-
слабся, тобі просто не пощастило.
Ідемо далі. Торік у німецькій шенгенській візі 
було відмовлено Ірені Карпі, яка подорожує не 
менше за Юрія Сенкевича з розмахом Генрика 
Сенкевича. І це не все – керівник українського 
підрозділу однієї гігантської компанії віддав 
паспорт у польське посольство, де документи… 
тупо загубили. Йому довелося пробиватися до 
ящика із загубленими паспортами, де його запо-
вітна книжка і знайшлася. Того депортували, 
того не пустили, того зняли з потяга, тому візу 
не дали…
Будь-яка бюрократична структура з усіх сил на-
магається довести власну необхідність. От і по-
сольства, чітко асоціюючи нас із передпокоєм до 
Мордору, вважають за необхідне давати відмови 

певному відсотку українців, 
які прагнуть побачити світ. 
До того ж від посольських 
бзіків страждають не ті, хто 
може вплинути на швид-
кість євроінтеграції: вони ж 
бо щасливчики, навіть 
більші за мене, – у них служ-
бові паспорти, а їхні родини 
наповнені геніальними біз-

несменами по самі вінця. 
Я, до речі, в жодному разі не жаліюся – у моїй 
історії хороший фінал. Як колись Шварценеґ-

ґер, я «пригадав усе»: написав листа-скаргу, в 
якому розповів і про кілька телетріумфів шоу «Тре-
тій тайм», і про спільну з британським послом 
прес-конференцію перед Олімпіадою в Лондоні. 
Добрі люди допомогли власними телефонними 
дзвінками, довідками і натяками. У результаті за 
годину до дедлайну отримав мульти на півроку і 
радісними стрибками понісся до Харкова, звідки 
попрямував до Ньюкасла вболівати за наших.
Мені здається, що, попри всі намагання людей, 
яких ми обираємо, загальмувати процес з’єднання 
з Європою, все у нас буде добре. Дуже хочу дожити 
до тих часів, коли українцям не доведеться стояти в 
численних чергах до консульств і віконець all 
pasports, і коли представники так званого черво-
ного поясу України побувають у цивілізованих кра-
їнах і змінять об’єкт інтеграційної мрії. 
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Тільки розслабилися…
Через вісім місяців після того, як Європейський центробанк нібито 
відновив стабільність, небезпека втрати члена єврозони знову на часі

Н
авіть за мірками європей-
ської політики останні два 
тижні були катастрофічно 
невдалими. На світанку 16 

березня, через дев’ять місяців 
після того, як Кіпр уперше звер-
нувся по економічну допомогу, 
міністри фінансів країн єврозони 
на чолі з німцями запропонували 
угоду вартістю €10 млрд ($13 
млрд), що значно менше від по-
трібних €17 млрд. Невідомо, хто 
кому наказав що робити, однак 
тоді кіпріоти заявили, що зберуть 
решту необхідної суми (€5,8 
млрд) за рахунок вкладників: 
9,9% податку на заощадження, 
що перевищують гарантовану 
суму вкладу в €100 тис., і 6,75% на 
депозити до €100 тис. Це спричи-
нило справжній хаос, що охопив 
багатьох російських вкладників, 
які тримають свої гроші в цій по-
датковій гавані. 19 березня, коли 
на вулиці вийшли натовпи про-
тестувальників, а всі банки були 
зачинені, парламент Кіпру відмо-
вився від пакету економічної до-
помоги.

Згодом театр дій переміс-
тився до Москви, де кіпріоти на-
магалися переконати Владіміра 

Путіна і його оточення підкинути 
їм грошей, можливо, в обмін на 
майбутні доходи від видобутку 
газу. З цією метою у столицю РФ 
20 березня терміново виїхав мі-
ністр фінансів Міхаліс Сарріс, од-
нак домовитися зі сво  їм візаві Ан-
тоном Сілуановим не вдалося. 
Утім, 25 березня після понад де-
сятигодинних переговорів у 
Брюсселі з керівниками Євросо-
юзу, Європейського центробанку 
та МВФ президент Кіпру Нікос 
Анастасіадіс оголосив про досяг-
нення угоди щодо санації банків-
ської системи його країни.  Сто-
рони узгодили план порятунку 
Кіпру, який його лідер назвав бо-
лючим, але необхідним, щоб 
уникнути гіршого сценарію – де-
фолту й виходу з єврозони. План 
передбачає, що другу за величи-
ною фінустанову острівної дер-
жави – Народний банк Кіпру – 
закриють, власники її облігацій 
(уперше в історії європейських 
планів порятунку) втратять ко-
шти повністю, а всі депозити на 
суму понад €100 тис. переведуть у 
«поганий банк», тобто фактично 
гроші також пропадуть. Вкладни-
ків із сумами на рахунках, мен-

шими за €100 тис., переведуть на 
обслуговування до Банку Кіпру, 
їхні заощадження не постражда-
ють. Щодо Банку Кіпру, то влас-
ники рахунків на суму понад 
€100 тис. та утримувачі облігацій 
цієї фінустанови втратять від 30% 
до 40 % своїх коштів, тоді як де-
позитам менших розмірів нічого 
не загрожує. За оцінками експер-
тів, втрати великих вкладників 
Народного банку Кіпру мають 
сягнути €4,2 млрд, чого разом із 
втратами клієнтів Банку Кіпру 
має бути достатньо для віднов-
лення рівня ліквідності остан-
нього. Та головне те, що цей план 
не потрібно проводити через пар-
ламент, бо він фактично стосу-
ється реструктуризації банків, а 
не оподаткування.

Кіпр – це карлик Серед-
земномор’я, його ВВП дорівнює 
всього $25 млрд. Але ця криза 
може мати довготривалі нега-
тивні наслідки. Через вісім міся-
ців після того, як Європейський 
центробанк нібито відновив ста-
більність, пообіцявши зробити 
все для порятунку валюти, небез-
пека втрати члена єврозони по-
вернулася. Вона підвищила 
шанси відпливу депозитів у три-
валому періоді, хоч кіпріоти, вра-
ховуючи це, і вжили необхідних 
заходів із законодавчого обме-
ження руху капіталу (якщо Кіпр 
може покласти лапу на ваші 
гроші, то що завадить те саме 
зробити Італії чи Іспанії?). А ще 
ця небезпека засвідчила відсут-
ність успіхів на шляху до стабіль-
ного вирішення проблем євро. В 
ідеалі все це підштовхне європей-
ців пришвидшити реформи, але 
оскільки восени в Німеччині від-
будуться вибори, то сподіватися 
на це не варто.

ВПеРеД ДО КіПРОСії?
Кіпр – банкрут. Державний борг 
із урахуванням суми, отриманої 
від позикодавців, сягнув би 143% 
ВВП, і ця цифра може суттєво 
збільшитися протягом наступних 
років внаслідок зниження еконо-
мічної активності у країні. Опти-
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ЄВРО ЗАРАЗ РАДше СХОже 
НА шЛЮБ БеЗ КОХАННя,  
В яКОМУ ВиТРАТи НА 
РОЗЛУЧеННя – ЄДиНе, щО 
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мальним варіантом порятунку 
фінансової системи країни стала 
б рекапіталізація кіпріотських 
фін установ в індивідуальному по-
рядку через Європейський стабі-
лізаційний механізм (ЄСМ), що 
розірвало б зачароване коло, 
коли слабкі держави надають до-
помогу слабким банкам. При 
цьому не варто було зачіпати 
вкладників та великих облігаціо-
нерів, і не через якусь особливу 
прихильність до російських бага-
тіїв, а насамперед через страх від-
пливу депозитів у більших краї-
нах єврозони зі слабкою економі-
кою. Натомість європей  ці вирі-
шили позичити гроші безпосе-
редньо кіпріотському урядові, а 
відтак кіпріоти, можливо, під 
тиском кредиторів, – розорити 
всіх вкладників, які не потрапля-
ють під програму захисту депози-
тів. 

Нічого безглуздішого й на 
думку не спало б. Кіпр – це окре-
мий випадок, тому що практично 
всі його банківські пасиви пере-
бувають у депозитах (на відміну 
від довгострокових облігацій). 
Проте зі 147 банківських криз, за-
фіксованих з 1970 року МВФ, у 
жодному випадку не постраж-
дали вкладники незалежно від 
суми депозиту і банку, де він ле-
жав. Тепер же вкладники слаб-
ких фінустанов у слабких країнах 
мають усі підстави боятися не-
сподіваного нальоту на свої зао-
щадження. В Італії вкладники ще 
не панікують. Але почнуть, якщо 
єврозона візьметься і їх «ряту-
вати».

Провина за це все лежить як 
на Кіпрі, так і на його кредиторах. 
Кіпр широко відчинив двері росі-
янам і дозволив своїм банкам 
розростатися: у 2011 році їхні ак-
тиви сягали 800% ВВП. Банки 
мали проблеми ще до того, як то-
рік реструктуризація грецьких 
державних облігацій пробила в 
їхніх рахунках діру мало не в €4 
млрд. Що ж до кредиторів, то, 
здається, Анґелі Меркель важли-
віше було продемонструвати 
свою жорсткість напередодні ви-
борів у Німеччині. А Європей-
ський центробанк, завдання 
якого – захищати фінансову ста-
більність, став співучасником 
плану, що зрештою поставив цю 
стабільність під загрозу.

Що мали б робити лідери єв-
ропейських держав? Найгірший 
вихід – дозволити кіпріотам ко-
титися до виходу з єврозони. Для 

острова це стало б катастрофою. 
А ЄС помиляється, якщо думає, 
що втрата крихітного Кіпру ні-
чим не загрожує. Віра в єврова-
люту ґрун  тується на думці про її 
непорушність.

Залишити порятунок Кіпру 

росіянам, дозволивши їм здій-
снити рекапіталізацію банків і 
відхопити добрячий шматок до-
ходів від кіпріотського газу, – це 
вихід, утім, не найкращий. Хоч 
би як важко було використову-
вати гроші німецьких платників 
податків для порятунку росій-
ських вкладників, але не можна 
допустити закріплення статусу 

Кіпру як офшорної сатрапії Росії. 
Краще було б переглянути угоду з 
єврозоною.

яРМО СОЮЗУ
Рекапіталізація банків Кіпру без-
посередньо через ЄСМ нині вже  
не обговорюється, а дарма. На-
певно, значно кращий захід, 
який можна було б зараз застосу-
вати для порятунку Кіпру, – це 
дати спокій застрахованим 
вкладникам, залучити інших 
банківсь ких кредиторів і, зважа-
ючи на завдані економіці за 
останні два тижні збитки, збіль-
шити суму економічної допо-
моги. Коли банки відкриються, 
не уникнути відпливу капіталу; 
офшорно-фінансовому бізнес-
плану острова вже прийшов кі-
нець. Кіпр мусить знайти нові 
джерела процвітання, зокрема 
пришвидшити розробку нещо-
давно відкритих газових родо-
вищ. Хоча, можливо, їхнє зна-
чення перебільшено. 

Загалом же кіпріотська трагі-
комедія має підштовхнути євро-
пейських лідерів до дії. Навіть 
якщо постраждають лише неза-
страховані вклади, межу буде пе-
рейдено. Європі терміново потрі-
бен формальний режим залу-
чення кредиторів, такий, що ви-
магав би від банків тримати про-
шарок першочергового боргу для 
амортизації втрат. Мета цього 
боргу – захистити як застрахова-
них, так і незастрахованих вклад-
ників від усього, крім крайніх за-
ходів. Це обіцятиме більш перед-
бачуване середовище. Однак вод-
ночас призведе до фрагментації, 
коли позичальникам зі слабких 
країн буде дедалі важче і до-
рожче отримати кредит. Єдине 
вирішення проблеми такої фраг-
ментації – належний банківський 
союз і обмежене об’єднання суве-
ренного боргу.

Політичні наслідки будуть 
дуже важкими. Кіпр – ще одна 
периферійна країна, яка щойно 
відчула на собі несправедливість 
країн-кредиторів. Водночас пози-
кодавців обурює, що їхню фінан-
сову підтримку огульно ігнору-
ють. Економіка єврозони потер-
пає від застою. Популярності на-
бирають протестні партії. Євро 
мало стати проявом грандіозного 
політичного проекту. Натомість 
нині воно радше схоже на шлюб 
без кохання, в якому витрати на 
розлучення – єдине, що тримає 
партнерів разом. 
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К
олись здавалося, ніби зо-
лота пора для Газпрому 
не закінчиться ніколи. 
Найбільша у світі компа-

нія з видобутку блакитного па-
лива, що виникла з Міністер-
ства газової промисловості 
СРСР, багато років користалася 
з неймовірно високих цін на свій 
продукт. Його помпували тру-
бопроводами до Європи, а 
звідти в Росію текли прибутки. 
Газпром почав будувати штаб-
квартиру в Санкт-Петербурзі 
вартістю в $1,9 млрд і служив 
безвідмовною касою для росій-
ської влади. Хоч би з якими про-
блемами вона зіткнулася, їх за-
вжди можна було «утопити в 
грошах», каже професор Нової 
економічної школи Наталья 
Волчкова (Москва).

Але зараз усе це під загро-
зою. Родовища старіють і вичер-
пуються. Завдяки сланцевому 
буму в Америці (див. стор. 48) 
газу на світовому ринку побіль-
шало. Європейські клієнти Газп-
рому починають розуміти, що в 
них є інші варіанти на вибір. 
Ціни на товар падають, а заодно 
гіршають перспективи самої 
компанії.

Роки «легких грошей» зро-
били Газпром лінивим і непово-
ротким. Він домінує на внутріш-
ньому ринку своєї країни, видо-
буваючи 75% усього російського 
блакитного палива. Має монопо-
лію на відповідний експорт. До-
недавна компанія міцно тримала 
в руках Західну Європу, де на неї 

Поранений 
російський велетень
Найбільша у світі 
газовидобувна 
компанія 
переживає не 
найкращі часи  
й потребує 
розукрупнення
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припадає приблизно 25% усього 
газу. Ще міцніше вона вчепилася 
за колишні країни соціалістич-
ного табору в Східній Європі. До-
вгий час це оберігало російського 
газового монополіста від потря-
сінь на світових ринках.

Газпром нормальною фір-
мою не назвеш. Це слуга двох 
панів. Як підприємство, що про-
дає акції зовнішнім інвесторам, 
теоретично він мав би намага-
тися в кінцевому підсумку мак-
симально збільшувати при-
бутки. Але, оскільки контроль-
ний пакет акцій перебуває в ру-
ках держави, Газпром має ще й 
політичні цілі.

Отож-бо на практиці він слу-
жить одному господареві запо-
падливіше, ніж другому. Зміц-
нюючи свої позиції у владі на по-
чатку 2000-х, президент Владі-
мір Путін зробив паливного мо-
нополіста головним інструмен-
том нового державного капіта-
лізму в Росії. Призначав своїх со-
юзників на ключові посади, ви-
користовував компанію як зна-
ряддя в зовнішній політиці: на-
приклад, перекривав газовий 
вентиль Грузії, Україні, Білорусі 
й Молдові під час політичних 
скандалів.

Глибокі кишені Газпрому до-
помогли Путіну також у політиці 
внутрішній. Компанія продає в 
Росії газ дешево, тож бідні 
взимку не мерзнуть. Зовсім не-
типово для енергетичного під-
приємства те, що Газпром купує 
телеканали й газети і всі вони 
відтак підтримують Кремль. Мі-
хаіл Крутіхін, партнер консал-
тингової агенції RusEnergy, 
каже: «У Газпрому є один дирек-
тор – Путін».

Маючи впливових покрови-
телів, компанія користувалася 
пільговим оподаткуванням та 
привілейованим доступом до га-
зових родовищ. Але вражають її 
надзвичайно високі видатки. 
Вона створила розкішні умови 
для керівництва: наприклад, у 
тендері на 2008 рік значаться со-
лярій і спеціальна ванна для ко-
ней. Закупівлі Газпром теж здій-
снює оригінально. За підрахун-
ками Інституту світової еконо-
міки Петерсона, хоча він і заявив 
у 2011-му про $46 млрд номі-
нального прибутку, одначе $40 
млрд утратив через корупцію та 
не ефективність.

Деякі схвалені Путіним про-
екти мають сумнівну економічну 

вартість. Наприклад, він рішуче 
настроєний прокласти трубопро-
від «Південний потік» (що обі-
йдеться в $21 млрд) із півдня Ро-
сії до Австрії через Східну Єв-
ропу. Цей проект привабливий 
із політичного погляду, бо 
маршрут має оминути про-
блемну Україну – головний 
транзитний відрізок у поста-
чанні газу до Європи. Але за 
слабких цін і низького попиту це 
«комерційний ідіотизм», як 
каже Крутіхін. Відкриття у 2011 
році морського трубопроводу 
«Північний потік» до Німеч-
чини стало путінською диплома-
тичною перемогою, але він так і 
не запрацював на повну потуж-
ність.

Зараз Газпром опинився в 
незвичному становищі: більше 
проблем, але менше грошей, 
щоб їх «загасити». 4 березня 
ціни на акції впали найнижче за 
чотири роки. За оцінками інвес-
торів, зараз компанія коштує 
лише третину того, що було у 
2008-му. Як підрахував один із 
брокерів, ринкова капіталізація 
Газпрому ціною $110 млрд за-
ледве сягає половини його акти-
вів.

ПРО ТРУБи і ВЛАДУ
Основне поле бою для Газ прому 
– це Європа, його традиційний 
оплот і джерело 40% прибутків. 
Компанія бореться за збере-
ження старої системи ціноутво-
рення, коли великі клієнти із 
Заходу підписують довгостро-
кові контракти, прив’язані до 
цін на нафту. Але ці партнери 
мають тепер вибір і можуть ку-
пувати зріджений природний 
газ, який більше не потрібен 
Америці.

Газ на спотовому ринку часто 
набагато дешевший, аніж росій-
ський за довготерміновими 
контрактами. Норвезька дер-
жавна компанія Statoil вияви-
лася спритнішою: знизила та-
рифи й захопила частину ринку. 
Газпром неохоче, але теж мусив 
поволі піти на здешевлення. Очі-
кувані цьогоріч утрати станови-
тимуть $4,7 млрд. Міжнародний 
Citibank підрахував, що кожне 
зниження європейських газових 
цін на $1 за 1 млн британських 
теплових одиниць (1055 Дж) 
зменшує прибутки Газпрому на 
$4 млрд. Керівники останнього 
діють так, ніби це лише тимча-
сова незручність. Вони твердять, 

що стару систему нафтової ін-
дексації буде збережено.

Через те, що багато клієнтів 
Газпрому зв’язані контрактами, 
пересичення світового газового 
ринку не відразу відіб’ється на 
фінансових показниках росій-
ської компанії. Але інвестиції 
вже згортаються. 

Остання загроза старим газ-
промівським прийомам ведення 
бізнесу – юридична. Антимоно-
польне розслідування, почате 
Єврокомісією, показало, що ком-
панія використовує своє панівне 
становище в Центральній і Схід-
ній Європі для обмеження кон-
куренції та різкого завищення 
цін (див. Газпром відсту-
пає). Якщо Газпром програє 
справу, то може бути оштрафо-
ваний до $14 млрд і втратити по-
тужний важіль – можливість 
установлювати для одних євро-

пейських країн вищу ціну, ніж 
для інших.

Несприятливе рішення суду 
може, крім того, піддати загрозі 
улюблену газпромівську страте-
гію: намагання домінувати на 
європейському газовому ринку, 
володіючи не лише запасами си-
ровини, а й засобами її тран-
спортування. Компанія поти-
хеньку скуповує газопроводи й 
газосховища. Намагається пози-
чати збіднілим власникам ко-
шти на газову інфраструктуру в 
обмін на угоду про закупівлю 
певного обсягу палива. Якщо ця 
стратегія перестане працювати, 
російський монополіст уже не 
буде таким потужним зовніш-
ньополітичним інструментом 
для Кремля.

іСТОРія МіЛЛЄРА
Довгі роки керівництво Газп-
рому не визнавало загрози своїй 
бізнес-моделі. Голова правління 
Алєксєй Міллєр назвав сланце-
вий бум міфом. Однак зараз Пу-
тін, схоже, прокинувся. Торік він 
визнав, що відбувається «справ-
жня сланцева революція», і ска-
зав, що Росія повинна знайти 

ЗМіЦНЮЮЧи СВОї ПОЗиЦії  
У ВЛАДі, ВЛАДіМіР ПУТіН 
ЗРОБиВ ГАЗПРОМ ГОЛОВНиМ 
іНСТРУМеНТОМ НОВОГО 
РОСійСьКОГО ДеРжАВНОГО 
КАПіТАЛіЗМУ

Ринкова капіталі-
зація Газпрому в 

$110 
млрд

 заледве сягає по-
ловини його акти-
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інвесторів, зараз 
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лише третину ціни 
2008 року

Кожне зниження 
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міжнародного 
Citibank
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Газпром відступає
Антимонопольне розслідування Єврокомісії 
проти російського енергетичного гіганта  
та кон’юнктура світового ринку, схоже, 
змушують Москву дещо вгамувати амбіції

П
ісля початку торік у вересні резо-
нансного розслідування Брюсселя 
про     ти монополістичних схем Газп-
рому в країнах ЄС (див. Тиждень, № 

38/2012) росіяни заходилися, як того вима-
гає європейське законодавство, відмежову-
вати транспортуван  ня блакитного палива від 
продажу. У переговорах із Китаєм, що їх 
Кремль довго використовував як основний 
елемент тиску на ЄС, Газпром теж змушений 
стишити тон. До завершення роботи спеці-
альної антитрастової комісії ще дале  ко, але 
за непрямими ознаками центральноєвро-
пейські країни мають добрі шанси посла-
бити свою енергетичну залежність від Росії.

Брюссель не надто щедрий на комен-
тарі щодо розслідування діяльності моно-
поліста з РФ у країнах Центральної та Схід-
ної Європи. «Поки що не складено жодного 

офіційного прес-релізу, – повідомили 
Тижню в прес-службі Єврокомісії. – Ми че-
каємо проміжних результатів не раніше 
літа, але ще невідомо, чи набудуть вони 
статусу публічної інформації».

Попри те, численні симптоми в пове-
дінці європейської бюрократії з російськими 
газовиками дають експертам змогу робити 
перші обережні припущення. «Розсліду-
вання проти Газпрому почалось у вересні. І 
ми побачили, що вже в листопаді – грудні 
росіяни змушені були поступитися в ціні то 
тій, то тій країні, – каже Ноелль Ленуар, па-
ризька журналістка, фахівець із міжнарод-
ної економіки. – Чим закінчиться цей епі-
зод, ми не знаємо, але дуже можливо, що 
європейським країнам скоро доведеться від-
мовитися від двосторонніх угод із Газпро-
мом, які укладають у пошуках тихого щастя 
за спиною інших. Така практика себе, оче-
видно, вичерпала. Відсутність спільної енер-
гетичної політики ЄС – це пільги для таких 

«великих китів», як Німеччина або Італія, і 
політичні ціни для інших – поляків, литов-
ців, естонців...»

Однак зміни на європейсь  кому енерге-
тичному ринку спричинять, мабуть, не по-
чуття справедливості окремо взятих праців-
ників пера й не прозріння політичного 
класу, а логіка світової економіки. Розвиток 
індустрії значно дешевшого, ніж природ-
ний, сланцевого газу обіцяє американцям 
швидко зменшити виробничі витрати й на-
здогнати за цінами кінцевого товару Китай, 
а також конкурувати з Росією в обсягах екс-
порту палива (див. стор. 48). Усвідомлю-
ючи цю перспективу, Пекін і собі не поспі-
шає будувати новий газогін із Росії, ще й під 
ціни, на які сподівається Москва.

Скраплений газ та відновлювані види 
енергії стають для Газпрому такими 
небезпечни  ми «конкурентами» на європей-
ському ринку, що від путінської зверхності 
перших днів розслідування не залишилося й 
сліду: Росія хутенько перевела європейський 
офіс Газпрому з Люксембургу до Швейцарії 
(від ЄС подалі), проголосила відокремлення 
транспортної логістики від продажу газу спо-
живачам (усе, як того вимагають європейські 
закони), знизила ціни для Польщі й пообі-
цяла загальні знижки на $4,7 млрд сукуп-
ному євросоюзівському клієнту...

І це ще не все. Виступаючи в Парижі на 
міжнародній конференції із захисту конку-
ренції, в лютому європейський комісар із від-
повідних питань іспанець Хоакін Альмунія 

«взаємоприйнятні форми співп-
раці» зі споживачами.

На Газпром може навіть 
удома чекати сильніша конку-
ренція. На внутрішньому ринку 
з’явилися два суперники: газо-
видобувна компанія «Новатек», 
якою володіє старий знайомий 
Путіна Ґєннадій Тімчєнко, й 
державна фірма «Роснефть» під 
керівництвом довіреного рад-
ника президента – Іґоря Сєчіна. 
Разом на інші підприємства 
припадає чверть видобутого в 
Росії газу. Поява «Новатека» і 
«Роснефти» не означає, що 
Кремль «зібрався створити кон-
куренцію», каже Волчкова. 
Швидше він вирішив більше не 
перешкоджати їй.

«Новатек», яка разом із 
французькою Total розробляє 
величезне газове родовище на 
півострові Ямал, хоче, аби Мо-
сква скасувала газпромівську 
монополію на експорт. Рішення 
з цього питання ще не прийнято, 
але в Кремлі можуть вирішити 
ослабити монополіста, лібералі-
зувавши вивіз зрідженого при-

родного газу й залишивши Газп-
ром єдиним експортером трубо-
провідного.

У короткотерміновій пер-
спективі проблеми компанії 
Міллєра в Європі можуть захис-
тити її від доморощених конку-
рентів. Білокам’яна, ймовірно, 
боронитиме Газпром та його ці-
нову політику від споживачів і 
регуляторних органів Заходу. 
Можливо, влада прикриватиме 
його за рахунок «Новатека» та 
ін. Але загалом натяк достатньо 
прозорий: Газпром не може роз-
раховувати на довічні привілеї.

Це означає, що йому слід по-
думати про майбутнє на най-
ближчі роки. Якщо станеться не 
так, як хочеться, компанія все ще 
може лякати перекриттям вен-
тиля. За словами керівника управ-
ління структурування контрактів і 
ціноутворення Сєрґєя Комлєва, 
Газпром сподівається, що до та-
кого сценарію не дійде, але «має 
право не постачати газ, якщо ціна 
нам не до вподоби».

Та, коли на клієнтів так на-
хабно наїжджати, вони мо-

жуть звернутися до інших 
продавців. Деякі країни ЄС не 
тільки почали купувати 
більше зрідженого газу, а й 
хочуть узятися до розробки 
сланців на своїй території. У 
Східній Європі вже повним хо-
дом іде буріння розвідуваль-
них свердловин, хоча у Фран-
ції, Болгарії та Чехії фрекінг 
заборонено.

Автор:  
Алла Лазарева, Франція

За даними  Bloomberg

16

12

8

4

0

Соло на трубі
Ціна акцій Газпрому, $ 

2008       2009          2010         2011           2012      2013

За підсумком 2012 
року прибуток 

Газпрому ледве пе-
ревищив 

$17,5 
млрд

 і впав проти 2011-
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гордовито виголосив: «Нині ми проводимо 
розслідування щодо діяльності концерну 
«Газпром» у країнах Східної та Центральної 
Європи. Невдовзі дізнаємося, чи справді це 
підприємство практикує політичні ціни? Якщо 
виявиться, що скарга, яка надійшла від Литви 
й стала причиною розслідування, небезпід-
ставна, доведеться вимагати змін. Бо така 
практика шкодить інтересам інтеграції нових 
членів Євросоюзу».

Якщо років зо два тому годі було уяви  ти, 
щоб у ЄС серйозно обговорювали можли-
вість «відчепити» ціну на блакитне паливо 
від ціни на нафту, то сьогодні такі дискусії 
відбуваються не лише в експертному середо-
вищі, а й на політичному рівні.

«Прив’язка газової ціни до нафтової ви-
никла з історичних причин, – пояснив 
Тижню Лука Баккаріні, директор аналітич-
ної структури Energy Fund Sadvisors. – У 
1970–1980-х роках газ надходив до Європи 
з Північного моря, Росії та Африки. Тоді 
мова була про розвиток ринку, якого ще не 
існувало. Газ мав замінити нафту, яка домі-
нувала на ринку енергетичних джерел. 
Отже, таким компаніям, як Gaz de France, 
Eni в Італії, Ruhrgas у Німеччині, було важ-
ливо, щоб новий продукт, який вони купу-
вали за кордоном, мав конкурентні параме-
три. Вони мусили переконати виробників 
замінити технічне мастило та мазут, якими 
ті користувалися, на газ. Ще й так, щоб не 
збільшилися видатки про   цесу випуску про-
дукції. Тоді й з’явилися 90% від цін на 
наф ту. Якщо подивитися на логіку, яку сьо-

годні захищають росіяни, то вони кажуть: 
«Ми вкладаємо в родовища Сибіру великі 
кош  ти, будуємо тисячокілометрові газогони. 
За це західні споживачі мусять укладати 
контракти на 15, 20, 30 років, щоб наші ін-
вестиції були рентабельні».

Так і функціонує три десятиліття поспіль 
європейський газовий ринок. З одним важ-
ливим зауваженням: скраплений газ дає 
змогу розвивати спотові майданчики, де 
можна продати надлишок чи докупити 
неста  чу, коли зима надміру холодна. Якщо 
п’ять років тому вони не перевищували 5% 
попиту, то нині становлять близько третини 
ринку газу в Європі.

На думку Луки Баккаріні з Energy Fund 
Sadvisors, якби Газпром та інші оператори 
враз припинили визначати ціну на газ за ці-
ною на нафту, миттєвих змін у відносинах 
між покупцями й продавцями блакитного 
палива не сталося б, бо й спотовий сектор 
негайно відповів би подорожчанням. 
«Варто замислитися, чи є майбутнє в довго-
строкових контрактів? – розмірковує екс-
перт. – Нині суто формально європейському 
покупцеві нічого не заважає купувати газ 
тільки на спотовому ринку. Але спот добре 
розвивається лише там, де є і виробництво, і 
споживання. Наприклад, у США та Британії, 
але не в континентальній Європі, куди скра-
плений газ надходить з Африки. Дебати про 
те, яка система індексації була б найкра-
щою, тривають».

Розслідування Європейської комісії 
проти Газпрому, коли його не зведуть нані-

вець бюрократичними перепонами чис-
ленні проросійські лобі, яких не бракує в 
Бельгії, Німеччині, Італії та Франції, може 
спричинитися до трьох важливих змін на 
ринку викопного палива. Насамперед 
майже напевне буде визнано й засуджено 
використання політичних цін, згідно з 
якими маленька сусідня з Росією Литва 
платить за 1 тис. м³ на €90 біль  ше, ніж Ні-
меччина. Сам прецедент, хоч і не матиме 
механізму прямої дії для країн поза меж-
ами ЄС, відкриває цікаві перспективи для 
впорядкування світового енергетичного 
ринку. Друга можлива зміна – скасування 
заборони на перепродаж надлишків газу, 
яка існує виключно для членів колишнього 
соцтабору, але ніколи не була практико-
вана стосовно західних клієнтів. Якщо Газп-
ром відступить і за цією позицією, тоді 
можна буде сподіватися на формування 
реальної та гнучкої спільної європейської 
енергетичної системи взаємодопомоги. 
Третій шанс – це відокремлення цін газу й 
нафти, на яке сподіваються не тільки Литва 
та Поль  ща, активні прихильники ідеї, а й 
такі країни, як Франція, де роздрібну ціну 
на блакитне паливо для споживачів фор-
мує уряд, не залишаючи великим 
дистриб’ю торам більш-менш комфортного 
заробітку з продажу.

Контрольна комісія ЄС працює непо-
мітно, без галасу. Не бажаючи втрачати ви-
гідні європейські ринки, так само мовчки 
крок за кроком відступає Росія. Невдовзі ді-
знаємося, до якої межі. 

Газпрому конче потрібно 
знайти нові джерела газу й нові 
ринки. Обидва завдання будуть 
складними. Власні ресурси ви-
снажуються. Міжнародне енер-
гетичне агентство (енергоклуб 
багатих держав) підрахувало, що 
російські газовидобувні компанії 
повинні до 2035 року витратити 
$730 млрд, тільки щоб зберегти 
нинішні обсяги видобутку: 655 
млрд м³ за рік. Але більша час-
тина із 35 трлн м³ газпромів-
ських газових запасів залягає у 
важкодоступних місцях на 
кшталт Ямалу, Далекого Сходу 
та Східного Сибіру. Газпромові 
доведеться заплатити набагато 
більше, щоб викачати газ. Чи 
здатен він на це? Прикмети не 
надто тішать.

2011-го компанія інвестувала 
$40 млрд із дуже незначною від-
дачею. Видобуток від 2001 року 
не зростає. Тим часом відстають 
технології Газпрому. Декотрі ін-
сайдери прогнозують, що він 
зможе доволі довго продавати 
газ Європі за завищеними ці-
нами, аби заробити достатньо 

коштів для інвестицій у розробку 
нових родовищ. Це звучить дуже 
оптимістично. Якби компанією 
управляли краще, вона вже зна-
йшла б способи продавати 
більше газу в Азію, де ціни куди 
вищі, ніж у Європі (зайве й ка-
зати про Америку).

Це можна було б робити, 
транспортуючи зріджений газ. 
Але Газпром розкачується дуже 
довго: він видобуває шосту час-
тину всього природного газу  
світі, але продає лише одну двад-
цяту зрідженого. Цьому має зара-
дити заплановане спорудження 
терміналів для останнього у Вла-
дивостоці, вартістю в $7 млрд. 
Одначе монополістові доведеться 
вкласти ще не один мільярд, аби 
наростити видобуток.

Інший спосіб постачання 
газу до Азії – трубопроводом. 
Очевидний пункт призначення 
– Китай, сусід Росії та потен-
ційно найбільший його спожив-
чий ринок у світі. Дві країни без-
результатно торгуються вже де-
сяток років. У лютому було ого-
лошено: вони вже узгодили все, 

що стосується експорту трубо-
провідного газу, – крім ціни. Пе-
кін уклав угоди на імпорт палива 
із Середньої Азії, Австралії, 
Близького Сходу та Західної Аф-
рики. Фактично домовився з 
усіма країнами, крім Росії. КНР 
відмовляється платити за азій-
ськими цінами, а Газпром не 
хоче йти на поступки.

Багато оглядачів сходяться 
на тому, що найрозумніше для 
Газ прому – це відділити газо-
транспортний бізнес від видо-
бутку й продажу палива. Тоді 
можна було б уникнути субсиду-
вання економічно безглуздих 
проектів із будівництвом трубо-
проводів за рахунок експорту. 

Газпром усе ще має чимало 
бонусів – від величезних запасів 
палива до енергетично голодних 
сусідів. Але користувався ними 
він так нездало, що один аналі-
тик порівняв його з «динозав-
ром на реактивних роликах». За-
раз змінити ситуацію може лише 
Путін. Якщо він чекатиме й далі, 
то скоро ні в нього, ні в компанії 
вибору не залишиться. 

Російські газовидо-
бувні компанії по-
винні до 2035 року 

витратити 

$730 
млрд,

 тільки щоб збе-
регти нинішні об-
сяги викачування: 

655 
млрд м³

 за рік.
За підрахунками 

міжнародного 
енергетичного 

агентства

Газпром видобуває 
1/6 природного 

газу в світі, але про-
дає лише 1/20 зрі-

дженого
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як сланцевий газ змінив СшА
Ціни на енергію падають, власне виробництво відновлюється,  
і країна невдовзі стане експортером палива

П
ід час першої президент-
ської виборчої кампанії у 
2008 році Барак Обама 
обіцяв зробити ставку на 

зелену енергетику. Вітряки та со-
нячні панелі мали стати новими 
рушіями американської еконо-
міки ХХІ століття. Та щойно він 
прийшов до влади, як усе зміни-
лося. Господар Білого дому різко 
перетворився на захисника ви-
копної енергії, що годувала США 
в ХХ столітті й забезпечила їхню 
потужність.

Є кілька пояснень зміни прі-
оритетів. Найважливіше – про-
грес виробництва сланцевого 
газу. Американські лідери 
швидко зрозуміли надзвичайні 
перспективи, котрі відкриває 
нове джерело енергії. Воно вия-
вилося не просто додатковим, а 
навіть найважливішим мотором 
американського проекту – пер-
спективою його активного роз-
витку.

Усе почалося 1998-го. Ма-
ленька техаська компанія Mit-
chell Energy вдосконалила тех-
нологію гідравлічного розриву. 
Відтак стало можливим видобу-
вати газ із тих прошарків скель, 
звідки його раніше дістати не 
вдавалося. Піонери цієї техно-
логії швидко збагнули, що їм до 
рук потрапила золота жила.

У 2000 році викачування 
сланцевого газу не перекривало 
й 1% американського газового 
ринку. На 2010-й його обсяги ді-
йшли до 20%. За прогнозами 
уряду США, в 2035 році 46% газу 
в країні одержуватимуть саме за-
вдяки гідравлічному розриву. 
Перспективи вражаючі. На дум-
 ку фахівців із Міжнародного 
агентства енергетики (IEA), вже 
2035-го Сполучені Штати мо-
жуть стати одним із найбільших 
виробників блакитного палива 
в світі нарівні з Росією.

10 років поспіль викорис-
тання газу в Америці порівняно 
з іншими енергоресурсами по-
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Сланцевий шок 
Ціна природного газу в США, $ за мільйон 
британських теплових одиниць (1055 Дж) 

СЛАНЦеВий ГАЗ СПРиЧиНиВ 
У СПОЛУЧеНиХ шТАТАХ 
СПРАВжНЮ РеВОЛЮЦіЮ  
і ЗМУСиВ ЗАПЛЮщиТи  
ОЧі НА ВСі еКОЛОГіЧНі 
ПРОБЛеМи, ПОВ’яЗАНі  
З йОГО ВиДОБУТКОМ

стійно зростає, бо падає ціна на 
нього (див. Сланцевий 
шок). Для тамтешніх спожива-
чів він став усемеро дешевшим 
за нафту. Із побудовою газових 
електростанцій ціни на струм 
також зменшуються. Підпри-
ємства швидко переобладну-
ють своє устаткування під но-
вий вид енергії. Далі черга за 
приватними споживачами. 
Найбільша залізниця країни, 
BNSF, власність мільярдера 
Воррена Баффета, вже переоб-
ладнала під газ свої 7 тис. локо-
мотивів. І це символічно, адже 
вона є другим у Штатах спожи-
вачем дизельного пального від-
разу після армії.

Подешевшання енергії має 
ще й інші наслідки. Воно спону-
кає виробників знову інвесту-
вати у США замість вкладати 
гроші в заводи в Азії. Три гі-
ганти – Boeing, Caterpillar та GE – 
вже подали приклад для наслі-
дування. У певних галузях про-
мисловості, як-от у продукуванні 
добрив або в чорній металургії, 
витрати на струм становлять до 
30% вартості продукції. Випус-
кати американське стає дедалі 
дешевше. А тоді як заробітна 
плата китайських робітників 
зростає на 15% за рік, це й пого-
тів цікаво.

У серпні 2011-го було здій-
снено дослідження, яке багатьох 
шокувало. Його автор – відома 
аналітична структура Boston 
Consulting Group (BCG). Розвідка 
під назвою «Зроблено в Аме-
риці. Знову» доводить, що до 
2015 року виробляти у Сполуче-
них Штатах буде лише на 15% 
дорожче, ніж у Піднебесній, з 
огляду на збільшення платні в 
останній та здешевлення енергії 
у США. Досить вагомий аргу-
мент, щоб переконати амери-
канського підприємця вкладати 
гроші у себе вдома.

Звичайно, ще зарано ствер-
джувати, що дуже швидко Спо-
лучені Штати знову стануть по-
тужною індустріальною держа-
вою. Ми не скоро ще побачимо 
iPhone made in USA. Але, що 
очевидно, занепад виробни-
цтва в Америці спиняється. 
Країна мала 20 млн найманих 
працівників у 1980-му. 2010-го 
показник зменшився до 11,5 
млн. Проте вже 2011-го зріс до 
12 млн – виключно завдяки 
сланцево  му газу, що дав змогу, 
за інформацією кабінету 

Deloitte, створити 400 тис. но-
вих робочих місць.

Інший ефект – Сполучені 
Шта  ти швидко мають перетвори-
тися на експортера газу. Це му-
сить докорінно змінити ситуацію 
на планетарному ринку. Вже нині 
сама перспектива сприяє падінню 
світових цін. Усі ті, хто, як Росія, 
сподівався заробити багато гро-
шей, експортуючи газ до США, 
змушені переосмислити свої 
плани. Газпрому довелося замо-
розити розробку Штокманського 
родовища в Баренцовому морі, бо 
половина газу звідти була плано-
вана на американсь кий ринок.

Сланцевий газ спричинився 
й до змін у зовнішній політиці 
Сполучених Штатів. Відтоді як 
американці зменшили свою за-
лежність від Саудівської Аравії, 
взаємини між Вашингтоном та 
Ріядом перестали бути стратегіч-
ними. США запрацювали над 
відновленням власної енерге-
тичної незалежності.

Отже, розвиток виробництва 
сланцевого газу підштовхнув до 
справжньої революції. Але й це 
не все: за нею, з видобутком слан-
цевої нафти, яку можна вибирати 
зі скель за схожою технологією, 
настане ще одна. У 2017 році Аме-
рика стане першим світовим ви-
робником нафти, випередивши 
Саудівську Аравію та Об’єднані 
Арабські Емірати. Перспективи 
радше приваблюють більшість її 
громадян, ніж насторожують. 
Але є і опоненти. Наприклад, 
кілька відомих митців на чолі з 
Йоко Оно та її сином Шоном 
Ленноном, об’єднавшись у групу 
«Артисти проти методу гідрав-
лічного розриву», записали кліп, 
у якому вимагають припинити 
розробку гігантського родовища 
«Марселлус-Шелл» у Пенсильва-
нії. У ролику знялися Сьюзан Са-
рандон, Том Вайт та Леді Ґаґа.

Громадські організацїї та міс -
цеві депутати також кажуть про 
екологічну шкоду від застосу-
вання гідравлічного розриву. 
Цей метод потребує великої кіль-
кості води, аби залити свердло-
вину й розбити скелю. І навіть 
гірше: передбачає застосування 
токсичних речовин, як-от бен-
золу та свинцю, котрі можуть по-
трапити до ґрунтових вод. Видо-
бувні підприємства запевняють 
громадськість, що технології весь 
час удосконалюються і уникати 
шкоди реально. Але екологи за-
непокоєні ще й викидами в ат-

мосферу, які можуть бути причи-
ною почастішання захворювань 
на рак у прилеглих до розробок 
зонах.

Протестів виявилося зама-
 ло, щоб зупинити експлуатацію. 
Причина проста: у Сполучених 
Штатах надра належать власни-
кові земельної ділянки. Йому 
цілком може бачитися вигідним 
пустити до себе підприємців за 
добрі гроші. Водночас у Європі 
він володіє лише поверхнею. 
Отже, від появи бурильного 
устаткування не бачить нічого, 
крім негараздів для себе.

Окрім того, дуже може бути, 
що сланцеві розробки стануть 
причиною численних позовів, 
коли в довготерміновій перспек-
тиві справді виявляться згубні 

наслідки. Хоча нові газові ком-
панії за рахунок своїх захмар-
них прибутків, мабуть-таки, ще-
дро заспокоять невдоволених. На 
то  му вибудувано систему в Аме-
риці. Ця країна впродовж усієї 
своєї нетривалої історії постійно 
заново винаходить себе. Рушієм 
наступного періоду розвитку 
стає сланцевий газ. Жоден впли-
вовий політичний лідер не нава-
жився постати проти цієї пер-
спективи. 
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Британія

Смерть олігарха
Долю Боріса Бєрєзовского дуже хочуть 
перетворити на застереження для інших 
опонентів Кремля

«й
ому допомогли, це 
точно, – із безза-
стережною впевне-
ністю коментує но-

вину про смерть Боріса Бєрєзов-
ского один із лондонських прав-
ників пострадянського похо-
дження. – А як інакше? Щоб він 
отак просто вирішив накласти 
на себе руки?.. Якраз перед тим, 
як мав давати свідчення на судо-
вому дізнанні про вбивство Літ-
вінєнка (екс-співробітника ФСБ, 

отруєного в листопаді 2006-го 
полонієм у Лондоні. – Ред.)?..»

Можливо, така сама думка 
промайнула й у британських 
слідчих, які в минулі вихідні 
відрядили до помешкання ко-
лись могутнього російського 
олігарха бригаду фахівців із ра-
діоактивних і хімічних речовин 
та біологічних засобів. Однак 
досить швидко сусідів у кілька-
кілометровому радіусі довкола 
оселі 67-річного Бєрєзовского в 

містечку Аскот неподалік Лон-
дона вже заспокоювали повідо-
мленням, що небезпечних речо-
вин не виявлено.

«До завершення повного 
патолого-анатомічного обсте-
ження було б недоречно вислов-
лювати припущення про при-
чину смерті, – заявив старший 
інспектор Кевін Бравн, один із 
керівників слідства. – На цьому 
етапі не маємо жодних свідчень, 
які давали б підстави припус-
кати причетність третьої сто-
рони». У наступній заяві 
Скотленд-Ярду було зазначено: 
«За результатами обстеження, 
здійсненого патологом Мініс-
терства внутрішніх справ, вста-
новлено, що причиною смерті є 
повішення. Патолог не виявив 
жодних ознак насильницької 
боротьби».

Однак наразі британська по-
ліція не наважується стверджу-
вати, що Боріс Бєрєзовскій пові-
сився сам, а додаткові біологічні 
та хімічні аналізи можуть за-
брати ще принаймні кілька 
тижнів. Родичі й близькі, які по-
бували в будинку небіжчика, 
сказали представникам преси, 
що не бачили слідів крові і що 
він був повністю одягнений, а 
біля його тіла лежав шарф.

Згідно з розповідями, мерт-
вого олігарха виявив його охо-
ронець по обіді в суботу 23 бе-
резня в зачиненій ванній кім-
наті, куди той зайшов, як при-
пускають, звечора у п’ятницю. 
Боріс Бєрєзовскій останніми мі-
сяцями жив у маєтку, що за 
кілька кілометрів від Віндзор-
ського замку англійської коро-
леви. Офіційно особняком воло-
діє колишня дружина олігарха 
53-річна Ґаліна Бєшарова.

Мало хто може повірити в 
тиху смерть Боріса Бєрєзов-
ского, життя якого було перепо-
внене інтригами й кривавими 
епізодами. Навіть скептичні 
критики теорії змови змушені 
враховувати факт, що за останні 
кілька років в околицях Лон-
дона раптово розпрощалися з 
життям або ж ледве уберегли 
його забагато вихідців з Росії 
(див. Російська рулетка у 
Британії).

Велика Британія від кінця 
1990-х стала місцем притулку 
для багатьох утікачів з РФ і зго-
дом перетворилася на місце ба-
талій між могутніми постра-
дянськими угрупованнями, до 
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МАЛО ХТО МОже ПОВіРиТи 
В ТиХУ СМеРТь БОРіСА 
БЄРЄЗОВСКОГО, жиТТя 
яКОГО БУЛО ПеРеПОВНеНе 
іНТРиГАМи й КРиВАВиМи 
еПіЗОДАМи

котрих, як підозрюють, може 
бути причетний і Кремль.

Один із найвідоміших зама-
хів на Бєрєзовского стався ще в 
Росії 1994 року, коли вибухом ві-
дірвало голову його водієві. До-
стеменно відома принаймні ще 
одна спроба вбити олігарха у 
Британії 2007 року, але загалом 
замахів на його життя налічу-
ють шість.

СУДОВА ПОРАЗКА, ЗБиТКи 
й ДеПРеСія
Останніми місяцями Боріса Бє-
рєзовского на людях не бачили. 
Знайомі стверджують, що він 
навіть не відповідав на дзвінки, 
хіба що спілкувався через sms. 
Програвши торік у лондон-
ському суді позов проти колиш-
нього бізнес-партнера – найба-
гатшого росіянина Романа 
Абрамовіча (див. Тиждень, 
№ 36/2012), олігарх, згідно з 
повідомленнями, бував у лі-
карні, і йому поставили діагноз: 
«Депресія».

Бєрєзовскій завжди одно-
значно заперечував на повідо-
млення, буцімто йому загро-
жувало банкрутство, хоч і ви-
знавав, що російська влада 
давно зробила все можливе, 
аби він більше не міг заро-
бляти гроші в РФ. Один із його 
радників, близький до нього 
колишній активіст Консерва-
тивної партії лорд Белл ствер-
джував, що олігарх «не мав 
грошей і загубив усе».

Суд заморозив близько 
$200 млн його статків, і Бєрє-
зовскій, колись екстравагант-
ний мільярдер, міг розкоше-
люватися лише на £10 тис. що-
тижня. Преса повідомляла, що 
він готувався продати за £50 тис. 
роботу Енді Воргола зі своєї ко-
лекції – портрет Лєніна.

Не вельми доброзичливі до 
Боріса Бєрєзовского знавці 
стверджують, що він справді ви-
трачав багато й був дуже жадіб-
ний до грошей, але ще більше 
любив владу та інтриги. 

РОЗБиТий і РОЗКАяНий?
Російський журналіст Ілья 
Жиґульов із видання Forbes-
Russia стверджує, що брав, як 
виявилося згодом, останнє 
інтерв’ю в Боріса Бєрєзовского 
в Лондоні. За словами медій-
ника, напередодні смерті олі-
гарх мав поганий вигляд, кар-
тав себе за те, що «недооцінив 

інертність» Росії і «переоці-
нив Захід».

Коли вірити опублікова-
ному текстові розмови, то Боріс 
Бєрєзовскій сказав, мовляв, 
утратив «сенс життя». Одна з 
останніх фраз начебто лунала 
так: «Я не знаю, що мені ро-
бити? Мені 67 років, а я не знаю, 
що мені далі робити!» Згідно з 
теперішнім уявленням про роз-
виток подій того вік-енду, ймо-
вірно, що через кілька годин 
після цього олігарх був мерт-
вий.

Але, як запевняє журналіст, 
запису розмови, який підтвер-
джував би слова Бєрєзовского, 
що свідчить про його розпач і 
близькість до самогубства, не-
має. Ілья Жиґульов каже, що ді-
алог насправді не був офіцій-
ним інтерв’ю, його ніколи не 
мало бути опубліковано, і Боріс 
Бєрєзовскій наполіг, щоб усе 
відбувалося оff the record.

Водночас і Кремль вирішив 
оприлюднити інформацію, яка 
лягає в русло припущень, що 
олігарх карався й каявся. Реч-
ник президента РФ Дмітрій 
Пєсков повідомив, що той бу-
цімто нещодавно написав Пу-
тіну листа, в якому «просив 
вибачення» й говорив, що 
дуже «хоче повернутися в Ро-
сію». У московських ЗМІ рап-
том з’явилися рядки, що їх нази-
вають цитатою з цього каяття: 
«Я накоїв багато помилок, розу-
мію, як важко мене пробачити, 
але я заплутався і благаю про-
стити мені». Однак повного тек-
сту послання так і не було опу-
бліковано, мовляв, воно «за-
надто особисте».

Боріс Бєрєзовскій був люди-
ною протилежностей. З одного 
боку, стверджував, нібито зроду 
не шкодував за тим, що вже ста-
лося, бо «такі шкодування не 
мають сенсу», але із іншого – від 
його імені у Facebook було опу-
бліковано іншу сповідь, дато-
вану лютим минулого року.

«Я каюсь і прошу виба-
чення за жадібність. Я праг-
нув багатства... Пробачте 
мене. Я каюсь і прошу виба-
чення за те, що привів до 
влади Владіміра Путіна. За те, 
що був зобов’язаний, але не 
зміг розгледіти в ньому жадіб-
ного тирана й узурпатора, лю-
дину, яка зневажила свободу й 
зупинила розвиток Росії. Ба-
гато з нас не розпізнали його 

тоді, але це не виправдовує 
мене. Простіть мені».

Те, що сталося з опальним 
олігархом Борісом Бєрєзовскім, 
як і повідомлення про обста-
вини його смерті, надто підхо-
дить для повчальної казки, яку 
із задоволенням переповіда-

тимуть у Москві. Про те, як, 
збагатівши, хтось набрався зух-
валості, посмів вступити в поє-
динок із Кремлем і був покара-
ний, утративши все, включно з 
життям. 

РОСійСьКА РУЛеТКА У БРиТАНії

Олеґ Ґордієвскій. Колишній полков-
ник КГБ й агент МІ6 стверджує, що на 
нього вдома, під Лондоном, було 
вчинено замах із застосуванням 
отрути

Александр  
Літвінєнко. Екс-

офіцер ФСБ, який 
знайшов притулок в Англії, помер 
2006 року від отруєння полонієм. 

Британська поліція назвала підозрю-
ваного: росіянина Андрєя Луґового. 

Москва відмовилася його видати

Аркадій (Бадрі) Патаркацишвілі. 
Бізнес-партнер Боріса Бєрєзовского, 
був змушений утекти з Росії, мав 
проблеми із владою в Грузії. Помер у 
віці 52 років від раптового серцевого 
нападу вдома, біля Лондона, у 
2008-му. Поліція не виявила підозрі-
лих обставин

Алєксандр Пєрєпєлічний. Втік з РФ 
до Британії 2009 року. Постачав 

тамтешнім «органам» інформацію 
про фінансові операції ключових 

російських діячів. Раптово помер у 
листопаді 2012 року під час ранко-

вої пробіжки неподалік свого по-
мешкання на околиці Лондона. 

Два розтини тіла 44-річного чоло-
віка не допомогли з’ясувати причини смерті

Ґєрман Ґорбунцов. 
Російський банкір, якому припису-
ють зв’язки зі спецслужбами 
Кремля й чеченськими бойови-
ками. Торік був обстріляний під 
дверима помешкання у Східному 
Лондоні, однак вижив
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Учитель чорношличників
Історія маловідомого творця легендарного кінного полку Чорних 
запорожців сотника Федора Божка та його підпільної боротьби 
проти більшовиків в Україні

К
інний полк Чорних запо-
рожців – одна з легендар-
них частин армії УНР. 
Його командир – полков-

ник Петро Дяченко із «трохи 
бандитським», як писали оче-
видці, обличчям був людиною 
завзятою. На фронт Першої сві-
тової війни пішов рядовим до-
бровольцем, дістав кілька георгі-
ївських нагород і поранень, а 
1917 року вже мав звання штабс-
капітана й очолював так званий 
батальйон смерті. Тоді йому ви-
повнилося тільки 23. Та все ж 
таки Петро Гаврилович був піхо-
тинцем і кінного ладу не знав. 
Він не створив би боєздатної ка-
валерійської частини без досвід-
ченого фахівця. А саме таким ви-

явився його помічник і заступ-
ник – сотник Федір Божко.

ТВОРеЦь КіННОТи  
ЧОРНиХ ЗАПОРОжЦіВ
Дяченкові Божко був майже зем-
ляком – народився 7 червня 
1893 року в сім’ї залізничника в 
селі Піски Лохвицького повіту 
Полтавської губернії. Випускник 
Роменського реального учили-
 ща, він навчався в Петроград-
ському політехнічному інституті. 
У жовтні 1915-го вступив до Ми-
колаївського кавалерійського 
учили  ща, яке закінчив через 
кілька місяців прапорщиком. 
Юнака призначили на службу до 
2-го Дагестанського кінного 
полку, який входив до Кавказь-
кої туземної, або, як її ще нази-
вали, Дикої дивізії. У полку були 

самі дагестан  ці й лічені 
командири-слов’яни. Незважа-
ючи на це, Федір Божко своєю 
твердою волею та любов’ю до ко-
ней заслужив повагу однопол-
чан, а відтак і офіцерські погони. 
У 1917 році за постановою 
аскерів-кавказців Федора Божка 
було нагороджено відзнакою Св. 
Георгія 4-го ступеня з лавровою 
гілкою (для офіцерів). Війну він 
закінчив штабс-ротмістром.

Коли на початку 1918 року 
2-й Дагестанський кінний полк 
вирушив із фронту додому, Бож-
 ко вирішив не залишати товари-
шів і ділити долю своєї бойової 
частини до кінця. Він прибув до 
Темір-Хан-Шури, де займався її 
демобілізацією. Невдовзі там 
спалахнула громадянська війна, 
і наш герой показав себе в ній 

Тиждень про-
довжує серію 
публікацій про 
визначних 
українських 
військових дія-
чів доби Ви-
звольних зма-
гань 1917–1921 
років. На від-
міну від політи-
ків, вони зали-
шалися до 
кінця відда-
ними справі 
звільнення на-
ції, стійкими до 
всіх поневірянь 
та негараздів 
збройної  
боротьби.  
У цьому числі 
журналу – роз-
повідь про  
сотника Фе-
дора Божка, 
який довго пе-
ребував у тіні 
свого більш 
прославленого 
командира 
полковника 
Петра Дяченка

БЕЗ 
КОМПРОМІСІВ.
Сотник 
Божко кидає 
російський 
прапор під 
ноги коня 
полковника 
Володимира 
Сальського 

Автор: ярослав Тинченко
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МОДА НА 
ШЛИКИ.
Старшина 
кінного 
полку Чорних 
запорожців 
(ймовірно, 
Петро 
Дяченко)  
з невідомою 
жінкою 
у формі 
чорношлич -
ників

найдіяльнішим чином. Однак у 
червні того самого року повер-
нувся до України.

У листопаді 1918-го Федір 
Божко, вже як отаман лохвиць-
ких повстанців, узяв активну 
участь в антигетьманському ви-
ступі. Його загін із 200 селян 
бився проти підрозділів Павла 
Скоропадського й німців у райо-
 ні Ромодана – Гребінки. Пізніше 
неподалік Люботина об’єднався 
з кінною сотнею 2-го Запорізь-
кого пішого полку, яку очолював 
сотник Римський-Корсаков. Так 
постав кінний дивізіон Запорізь-
кої дивізії Дієвої армії УНР.

Володимир Римський-Кор -
саков був кадровим кавалерис-
том російської армії – служив у 
Лейб-гвардії драгунському пол-
 ку, і революційні зрушення в 
Україні були йому не до впо-
доби. Отож 17 січня 1919 року він 
залишив службу й поїхав до 
Криму, де вступив до білогвар-
дійської Добровольчої армії. 
Тоді командиром дивізіону став 
Петро Дяченко, а його помічни-
ком – Федір Божко – єдиний фа-
ховий кавалерист у частині.

На спільній нараді команди-
рів було вирішено розгорнути 
підрозділ у кінний полк Чорних 
запорожців, або чорношлични-
ків. Назва походила від оригі-
нальної форми: старшини й 
коза  ки носили чорні шапки зі 
шликами, черкески та чорні 
мундири. На головах вояки ви-
стригали оселедці.

На жаль, зовсім не збере-
глося фотографії нашого героя. 
Короткий опис зовнішності со-
тника Божка подав у своїх спога-
дах ветеран 1-ї Запорізької диві-
зії Никифор Авраменко, який зу-
стрів його в січні 1920 року: «В 
бородатім помічникові Дяченка 
пізнав Божка, бувшого в Кре-
менчуці ад’ютанта оперативного 
відділу 2-ї Запорозької дивізії, а 
ще раніше ротмістра Дагестан-
ського полку Дикої дивізії, геор-
гіївського кавалера». До цього 
слід додати, що Божко залишав-
 ся приблизно в тій формі, в якій 
ходив під час служби в Дикій ди-
візії: папасі, черкесці та дагес-
танській бурці.

Никифор Авраменко ствер-
джував, що Дяченко дивився на 
дисципліну в полку «крізь паль-
 ці», і функцію її підтримування 
покладено було на Божка, який 
усіх «підтягав». Очевидно, після 
служби з дагестанцями впора-

тися з українськими розбиша-
ками та романтиками йому було 
не надто складно.

Упродовж зими – весни 1919 
року кінний дивізіон, а потім – 
полк Чорних запорожців брав 
участь у боротьбі з червоними, 
виконуючи переважно роз -
відувальні та охоронні функції. У 
перервах Божко займався ви-
школом із козаками, навчав 
здійснювати переходи, атаку-
вати на різних алюрах, май-
стерно володіти шаблею та спи-
сом. Несклад  на, як на перший 
погляд, наука вимагала багатьох 
годин вправ та роботи з конем. 
Лише в червні – липні 1919 року 
під час боїв у районі Кам’янця-
Подільсь кого та Проскурова 
Чорні запорожці змогли проя-
вити себе як згуртована й дисци-
плінована кавалерійська час-
тина. Відтоді завдяки старанням 
сотника Божка вони стали най-
кращим кіннотним підрозділом 
Дієвої армії УНР.

ПРиГОДА З РОСійСьКиМ 
ПРАПОРОМ
У липні 1919 року на допомогу 
військам Симона Петлюри при-
йшла Українська галицька ар-
мія. З району Збруча їхні об’єд -
нані сили розпочали наступ на 
Київ. З іншого боку, з Лівобе-
режжя, до міста просувалися бі-
логвардійці. Українські частини 
відвоювали Вінницю, Жмерин-
 ку, Житомир, Фастів і першими 
31 серпня 1919 року ввійшли до 
столиці. Кінний полк Чорних за-
порожців вступив туди через Га-
лицьку площу (нині – Пере-
моги). Потім зі сходу до Києва 
увійшли частини Добровольчої 
армії.

На Хрещатику мав відбутися 
парад українських військ. Як 
стверджував у своїх спогадах Пе-
тро Дяченко, відкривати його 
начебто мав головний отаман 
Симон Петлюра на білому коні. 
Від кінного полку Чорних запо-
рожців було призначено дві со-
тні вершників та команду з шес-
 ти кулеметів на чолі із сотником 
Божком. Дяченко не міг брати 
участь у параді: він не знав, як 
правильно керувати кавалерій-
ськими частинами в такій ситуа-
ції, тож не зміг би впоратися зі 
своїми підлеглими.

На мостах через Дніпро роз-
ташувалася піхота 7-ї Запорізь-
кої дивізії. Жодних інструкцій 
щодо ставлення до білих коман-

дири українських вояків не 
мали, тож розгубились, коли з 
лівого берега на правий рушив 
панцерний потяг із російським 
прапором. Білогвардійці швид  ко 
роззброїли охорону мостів. Коли 
Дяченко із другою частиною 
полку наблизився до залізнич-
ного переїзду, той уже був у ру-
ках білих. Вояки в російських по-
гонах швидко прямували до цен-
тру міста.

Тим часом на Думський 
площі (нині майдан Незалеж-
ності) зібралась юрба народу. Із 
боку Бессарабки симпатики УНР 
чекали на українські війська, а 
від Софійської та Царської (нині 
Європейська) площ прямували 
при  хильники «єдіной нєдєлі-
мой». До будівлі думи прибули 
командир одного з галицьких 
корпусів генерал Кравс та росій-
ський воєначальник генерал 
Брєдов. Подальші події яскраво 
описав у своїх спогадах колиш-
ній викладач 3-ї Української гім-
назії Києва Олександр Ільниць-
кий, який був тоді на Думській 
площі: «За яких 10–15 мінут на 
бальконі думи, де стояло кілька 
галицьких вояків та повівав 
український прапор, появився 
ген. Кравс з російським генера-
лом. Обидва в руках тримали 
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прапори: ген. Кравс – українсь -
кий, а той старенький генерал – 
російський... Після промови оби-
два генерали свої прапори дали 
присутнім воякам причепити до 
поруччя балькону. Вони це зараз 
зробили. А старшина, що мав 
промову, сказав, що ці два пра-
пори є символом спільної бо-
ротьби проти московського ко-
мунізму... Та нараз з Хрещатика 
поміж нарід пробіг на коні козак 
до дверей думи під балькон, на 
якому висіли два прапори і крик-
нув до вояків на бальконі: «Ки-
дай російський прапор!»... Ті во-
яки почали козакові відповідати, 

що вони того зробити не можуть, 
бо то є розказ і т. п. Але козак на 
коні кричав, аби прапор москов-
ський скинути, бо «він боровся 
не за російський прапор». По 
хвилині котрийсь з вояків від -
в’язав з поруччя балькону росій-
ський прапор і кинув його коза-
кові...»

Цим козаком на коні був сот-
ник Федір Божко. Пізніше він 
згадував, що, під’їхавши до думи 
й побачивши імперський трико-
лор, зайшов досередини, під-
нявся на балкон і власноручно 
його зірвав. Тим часом до площі 
підійшла колона кінного полку 

Чорних запорожців на чолі з ко-
мандиром Запорізького корпусу 
полковником Володимиром 
Сальським. Колона йшла пара-
дом по Хрещатику. Сотник Бож-
 ко кинув зірваний прапор під 
ноги коня Сальського. Зчини-
лася перестрілка. Кінні запо-
рожці почали витісняти білих до 
Царської площі, де спалахнув 
бій. Несподівано згори, з боку 
Печерська, до білогвардійців на-
дійшло підкріплення. Чорнош-
личникам довелося відступати 
до думи. У цей час під Федором 
убили коня, а самого його по-
ранили. Сотник залишився на 
Царській площі й утрапив у по-
лон до білих. Генерал Брєдов на-
казав розстріляти Божка, але ка-
раул, який складався з кубан-
ських козаків, непомітно його 
відпустив.

НА ФРОНТАХ ПРОТи 
БіЛОГВАРДійЦіВ і ЧеКіСТіВ
Одужавши після поранення, Фе-
дір Божко знов долучився до 
кінного полку Чорних запорож-
ців і взяв участь у Зимовому по-
ході, розпочатому 6 грудня 1919 
року. Затиснута між білими, чер-
воними та поляками Дієва армія 
УНР зосередилась у районі міст 
Любара та Чуднова на Волині. 
Більшість вояків хворіла на тиф. 
У таких умовах українське ко-
мандування прийняло рішення 
прорвати фронт білих і пробива-
тися їхніми тилами на Київщину 
та Полтавщину, аби там підняти 
збройне повстання. Божко від-
значився в кількох атаках чор-
них запорожців проти білогвар-
дійців. Зокрема, в бою 27 грудня 
1919 року за село Ставище на Ки-
ївщині, де було розбито білі за-
гони державної варти.

Армія УНР повільно руха-
лася на південь України, знищу-
ючі дорогою різноманітні біло-
гвардійські загони. У селі Добро-
величківка (нині смт Кірово-
градської області), яке україн-
ська кіннота зайняла 17 січня 
1920 року, сотник Божко був ви-
кликаний до командувача Армії 
УНР Михайла Омеляно вича-
Павленка й дістав доручення ви-
рушити на Лівобережжя, щоб зі-
брати інформацію про настрої 
серед селянства та розпочати ор-
ганізацію національного під-
пілля. Дяченко з легким серцем 
відпустив свого помічника: він 
страшенно ревнував його до ко-
заків, які любили сотника не 

 ПАКЕТ ДЛЯ  
КОМАНДАРМА. Старшина 
штабу Армії УНР передає 

пакет для доставки у частини, 
грудень 1920 року 

НАРОДНІ 
УЛЮБЛЕНЦІ. 
Посередині  
в черкесці –  
сотник Зуб, один 
із командирів 
сотень кінного 
полку Чорних 
запорожців. 
Крайній ліворуч 
– старшина-
чорношличник, 
схожий на Петра 
Дяченка
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менше, ніж командира. Крім 
того, Божко був професійним ка-
валеристом на відміну від Дя-
ченка, фактично його учня.

Про діяльність Федора Божка 
як розвідника й організатора 
збройного підпілля відомо мало. 
Та, очевидно, він успішно вико-
нав завдання і впродовж 1920-го 
щонайменше двічі з’являвся до 
командування Армії УНР із де-
тальними звітами. Працював із 
підробними документами на 
пріз  вище Дємєнтьєв і саме так 
залишився в УСРР після того, як 
українські сили остаточно відсту-
пили на територію Польщі.

Уперше сотник був заарешто-
ваний органами ЧК навесні 1921 
року. Він пробирався із-за кор-
дону до Лівобережної України з 
черговим завданням. Вочевидь, 
чекісти не знали, хто опинився в 
їхніх руках, а тому не пиль  но сте-
регли заарештовано  го, якого було 
вирішено перевезти до особли-
вого відділу в Харкові. 27 квітня 
1921-го ув’яз нений вистрибнув із 
потяга в районі станції Кремен-
чук і незабаром дістався додому. 
Виконавши завдання, Божко ви-
рішив знову податися до більшо-
виків, але тепер уже... начебто з 
каяттям. Швид  ше за все, на цей 
одчайдушний крок його штов-
хнула та обставина, що українські 
підпільники почали раз по раз 
потрапляти до чекістських пас-
ток. Було зрозуміло, що серед ке-
рівництва Армії УНР діють зрад-
ники, але викрити їх не вдава-
лося. Отож залишався єдиний 
шанс: з’ясувати їхні імена безпо-
середньо в ЧК.

1 червня 1921 року Божко-
Дємєнтьєв прибув до Києва, по-
над місяць залагоджував там 
справи, пов’язані з підпільною 
роботою, а 2 липня прийшов до 
особливого відділу штабу Київ-
ської військової округи, де напи-
сав «покаянну заяву». У ній тав-
рував себе й запевняв, що відте-
пер згоден працювати на червону 
владу, просячи застосувати до 
нього так звану першотравневу 
амністію, за якою всі «контр -
революціонери» могли з’явитися 
з визнанням провини до «орга-
нів» і їм гарантували збереження 
життя. Оперативні співробітни  ки 
повіри   ли Божкові, амністували 
його й доручили відбути на Пол-
тавщину для участі у викритті 
місцевого українського підпілля.

2 серпня 1921-го, коли потяг 
зі співробітниками ЧК й Федо-

ром Божком стояв на станції Ро-
модан, той вискочив начебто по 
пиріжки. Відтак машиніст неспо-
дівано рушив – і сотник зали-
шився на станції. Наступного дня 
він, наче нічого й не сталося, 
знову прибув до особливого від-
ділу в Києві. Співробітники ЧК 
потім свідчили, що Божко когось 
побачив і саме тому побіг із ва-
гона на перон. Він відчайдушно 
опирався, запевняючи, що лише 
його необачність призвела до та-
кого прикрого випадку. Його під-
озрювали в тому, що насправді 
він скористався можливістю, аби 
передати комусь із підпільників 
інформацію, яку йому вдалося 
дістати в ЧК. Швидше за все, так 
і було, але Федір Божко раз по 
раз писав скарги на ім’я чекіст-
ського керівництва, в яких дово-
див буцімто свою невинуватість 
перед радянською владою.

Божка під конвоєм привезли 
з Києва до Харкова й помістили в 
таємній в’язниці особливого від-
ділу ВУЧК на вул. Губернатор-
ській, 13. Колишній чорношлич-
ник і далі письмово скаржився, 
згадуючи поміж іншим холодні 
камери, кам’яну підлогу та дере-
в’я  ні нари без постелі. Через до-
рогу, в будинку № 14 містився 
особливий відділ, куди Божка 
періодично водили на допити. 
Він зрозумів, що чекісти мають 
вагомі докази його нещирості. 
Зокрема, від сексотів дізналися, 
що колишній Дємєнтьєв – мало 
не полковник українського гене-
рального штабу й великий фахі-
вець у справі розвідки.

У ніч із 12 на 13 грудня 1921 
року Божка вивели з підвалу, 
аби доправити до особливого 
відділу на допит. Колишній чор-
ношличник раптом кинув  ся на 
одного з конвоїрів, вихопив у 
нього зброю, сильно штовхнув 
другого й побіг до паркану, куди 
було якихось 12–15 кроків. Один 
із охорони оговтався й, коли 
Божко перелазив через паркан, 
пустив кулю йо му вслід. Сотник 
обернувся, щоб відповісти тим 
самим, але тієї миті вікна навко-
лишніх будівель, де мешкали 
чекісти, повідчинялись і з них 
теж почали рясно стріляти. Від-
стань була дуже близька. Незва-
жаючи на темряву, в героя поці-
лило щонайменше три кулі. Дві 
з них були смертельні. Так обі-
рвалося життя легендарного 
чорного запорожця, сотника Фе-
дора Божка. 



Крик про допомогу 

«У
країнські злі» – вісім ко-
роткометражок, що 
ідей но і формально про-
довжують гучний альма-

нах «Україно, гудбай!», який вийшов у 
вітчизняний прокат 2012-го. На жаль, 
цей проект, як і попередній, не дає ви-
черпної відповіді на запитання, з якого 
й починався такий масштабний задум: 
чому більшість наших громадян хо-
чуть втекти якнайдалі з Батьківщини. 
Утім, недосконале змістове наповне-
ння фільмів компенсується якісною 
формою. У кінематографічному плані 
«Українські злі» бачаться доволі оригі-
нальною добіркою, адже викладають 
ідею лаконічно, дошкульно, у деяких 
випадках конкретно, а в деяких об-
разно. Режисерська палітра багата; 
сценарії, незважаючи на малий час 
для розкриття історії, наповнені дета-
лями; оператор знімає і з плеча, і на 
рейках; актори, отримуючи або ко-
пійки, або «дякую», все одно показу-
ють майстерність, яку не проп’єш. Аль-
манах може справді здивувати, осо-
бливо тих, хто небезпідставно вважає 
сьогоднішнє українське кіно анеміч-
ним, якщо не сказати мертвим. Бо в 
разі появи поодиноких хороших філь-

мів їхня хода пролягає фестивальними 
маршрутами, вдалечині від прокатних 
шляхів. Тож для пересічного, не надто 
поінформованого і фестивально заан-
гажованого глядача «Українські злі» 
можуть стати чудовою нагодою, з од-
ного боку, поміняти місце перед телеві-
зором на крісло в кінотеатрі, а з іншого 
– побачити все те, що показують по 
«ящику», з хамством, побутовим на-
сильством і політичним маразмом, як 
більш узагальнену та більш художню 
картинку. Щоправда, суті це не змі-
нить: «… злі» тому й названі злими, що 
доброго в них нічого немає: описуючи 
різні ситуації, частіше побутові, творці 
не займалися вигадками, а брали, так 
би мовити, правду життя. І не дивно, 
що від неї хочеться бігти світ за очі. У 
короткометражці «Без ГМО» (на фото) 
Лариси Артюгіної дівчина перед поїзд-
кою до Америки купує на базарі помі-
дори, любовно вирощені справді без 
генно модифікованих організмів – на 
чистому попелі померлих. «Та поїду» 
Валерія Шалиги оповідає про жінку, 
яка збирається до Італії не через 
безгрошів’я, а через побутову гидоту, 
брехню чоловіка і домашню духовну 
задуху. В «Ксенофілії» героїня з пока-

ліченими ногами розказує, як добре за 
кордоном, бо там носять на руках і 
всміхаються. За кордон, до Німеччини, 
їде навіть нирка героя з «Гамбургу» 
Володимира Тихого. Жахливість за-
гальної картини «Українських злих», 
які взагалі-то радше не злі, а правдиві, 
звісно, не робить їх такими вже бажа-
ними для перегляду, адже вони не зу-
мовлюють появу доброго настрою, але 
хто сказав, що кіно має неодмінно ви-
кликати почуття щастя? Фільми пере-

Право на вибір є завжди Цьогорічний фестиваль документаль-
ного кіно про права людини 
Docudays UA відкривали зі сніговою 

негодою та переповненою молоддю за-
лою. Позаду – шлях у 10 років, коли ка-
мерна ініціатива перетворилася на тради-
цію та очікувану подію як для глядачів, так 
і для самих кінодокументалістів. Адже 
йдеться не лише про правозахист, а й про 
розвиток та підтримку документального 
жанру в Україні. За словами організаторів, 
ще жодного разу тематика фестивалю не 
була такою провокаційною та революцій-
ною. Особливий фокус було зроблено на 
захисті свободи слова і мирних зібрань, до-
ступі до інформації та праві на вільне вира-
ження поглядів. широка географічна і те-
матична панорама представленого доку-
ментального кіно дала українському гля-
дачеві змогу ознайомитися з позитивним 
досвідом здобуття демократії та вирі-
шення широкого кола проблем, пов’язаних 
з усім спектром прав людини. і саме скину-
тий чорний шолом спецназівця, що валя-
ється в снігу, став символом нинішнього 
дійства. Формуючи програму Docudays UA 
«Вибір є!», організатори зосередилися на 
демонстрації ситуації в Росії та Білорусі, 
щоб крізь їхню призму глядач зрозумів, що 
ж нині відбувається в Україні. Зокрема, в 
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дусім є криком про допомогу, до 
того ж допомогу самому собі. Це 
ніби спричинений хворим не-
рвом зубний біль, що сигналізує 
організмові про недугу. Хвора 
Україна в альманасі захлина-
ється від болю, волаючи про по-
рятунок шляхом поки що ми-
тецьким і ненасильницьким. 
Вільний рупор здорового глузду 
і відвертих висловлювань (при-
міром, у психіатрично-абсур ди-

ст ській короткометражці «Кра-
сива жінка» творці стрічки не 
бояться сміятися над президен-
том, який заграє до героїні з чис-
ленних білбордів), альманах за-
кликає до змін, показуючи те, 
що треба поміняти. І робить це 
різнопланово, адже, наприклад, 
та сама «Ксенофілія» може пре-
тендувати на значно розширену 
рецензію – така вона багата на 
пласти, сенси й алюзії. 

Музична 
психотерапія 
Більше блюзу. Саме це торік обіцяв Дейв Ґаан, до-

давши, що хотів би, щоб саунд нового альбому 
Depeche Mode був сирішим порівняно з усім, що 

гурт робив до цього. «Delta Machine», диск, який вий-
шов 22 березня, справді містить блюзові мотиви (ком-
позиції «Slow» і «Heaven»). Щоправда, ці пісні навряд 
чи стануть хітами, тут більше шансів у рок-н-рольного 
синтипопу «Soothe My Soul»… якщо, звісно, не звертати 
уваги не традиційні несамовиті потріскування із синте-
заторів Мартіна Ґора. У «Broken» теж були б усі можли-
вості стати типовою популярно-в’їдливою пісенькою з 
мелодичним приспівом, але депешмодівська драма 
все ж таки взяла своє у другій частині. Не обійшлось і 
без сирості. Звідусіль сиплються, стікають, падають, ко-
тяться, вдаряються, колють, прокочуються, проповза-
ють, шелестять, проносяться повз найрізноманітніші 
звуки, але не перетворюються на хаотичну поліфонію, 
а стають кожен на своє місце. Це залишає по собі ефект 
мінімалістичної і незавершеної картини, наче в роботі 
над платівкою гурт зупинився за крок до фінішу. Як по-
яснював сам Ґаан, коли вони розуміють, що альбом зву-
чить «надто нормально», починають усе «псувати» і 
перемішувати, саме так і 
виникає органічний звук 
Depeche Mode.

Рима тут очікувано без-
доганна. Однак слів іноді, 
поряд із традиційною лако-
нічністю гурту, буває навди-
вовижу багато. Помітно, 
що в текстах на зміну істе-
ричній емоційності юності 
прийшла меланхолійність 
зрілості із сеансами психо-
терапії. Раніше хлопці по-
рушували питання нена-
висті до інших, а тепер вчать любові до себе і 
душевного здоров’я. Загалом тут вимальовується п’ять мо-
тивів: сексуальний, ігровий («Slow», «Should Be Higher», 
«Soothe My Soul»); просвітлення і любові («Heaven», 
«Angel»); порятунку коханої людини («Welcome To My 
World», «The Child Inside», «Broken»); заплутаності, не-
впевненості у власному шляху й роботи над собою 
(«Soft Touch/Raw Nerve», «My Little Universe»); закін-
чення стосунків із пошуком винних і причин розриву 
(«Alone», «Secret To The End», «Goodbye»). До того ж усі 
вони розвиваються майже лінійно, таким чином утворю-
ючи своєрідний наратив.

«Delta machine», тринадцята платівка у диско-
графії гурту, звучить як дипломна робота депешів. 
Наче вони навчались і складали іспити у вигляді син-
глів та платівок, щоб дійти сюди, у 2013 рік. Це 
альбом-прозріння, яке Depeche Mode потроху пере-
дає слухачеві. І, якщо вірити тексту першого треку 
диска «Welcome to My World», обіцяє відкрити очі  та 
небеса. Тут немає дешевих спецефектів – вони непо-
трібні. Альбом не засліплює з першого звуку, не за-
хоплює одразу. Але повільно, з кожним прослухову-
ванням відчуваєш його фундаментальність. Він ніби 
проростає в тобі непомітно для тебе самого й запо-
внює кожну клітину.  

позаконкурсній програмі проде-
монстрували два красномовних 
проекти: фільм «Доволі! До 
волі...» Андрея Куціли та Вячеслава 
Ракіцького, який розкриває історію 
мирного протесту білорусів супроти 
режиму Лукашенки, і «Строк: Ви-
брані епізоди» – спостереження 
трьох російських документалістів, 
які після чергового обрання Владі-
міра Путіна президентом РФ сте-
жили за змінами в країні та акці-
ями протесту тамтешньої опозиції. 
Документальна стрічка «Твер-
диня» чеських режисерів Клари Та-
совської та Лукаша Кокеша про за-
стиглу подобу Радянського Союзу – 
Придністровську Республіку, що 
відкривала цьогорічний фести-
валь, теж стала своєрідним попе-
редженням українському гляда-
чеві. і хоча певні моменти викли-
кали в залі сміх, зовсім не веселим 
є той факт, що брак опору сьогод-
нішнім реаліям в Україні може за-
кінчитися подібною стагнацією та 
депресією.
як і торік, в основній програмі дій-
ства роботи змагалися у трьох кон-
курсах. Переможцем DOCU/життя 

стали литовські «Розмови на сер-
йозні теми» – мінімалістична кар-
тина про світ людських взаємин. 
Лауреатом DOCU/Право оголосили 
аргентинську стрічку «Дівчина з 
Півдня» про спроби активістів спри-
яти мирному возз’єднанню корей-
ської нації. У конкурсі DOCU/Ко-
ротко найкращим визнали шот-
ландський фільм «Воласті голуби», 
у якому йдеться про спортивні роз-
ваги бідних регіонів країни. За-
крився фест показом відреставро-
ваної документальної стрічки 
Дзиґи Вертова «Одинадцятий», яка 
розповідає про радянську індустрі-
алізацію та побудову соціалізму 
1930-х років у нашій країні.
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Беззахисні фортеці 
Три унікальні напівзруйновані пам’ятки оборонної архітектури 

О
станнім часом українські 
замки та фортеці, що до-
вгі роки залишалися 
маловідомими широко-

 му за   галові, з допомогою журна-
лістів, краєзнавців та інших ен-
тузіастів стали невід’ємною час -
тиною багатьох туристичних 
марш  рутів. Щоправда, вже сфор-   
мува лася усталена низка пам’я-
ток, які традиційно «розкручу-
ються» популяризаторами укра-
їнської історії. Через це, примі-
ром, Кам’янець-По дільсь  ка фор-
теця, Підгорецький та Олеський 

замки затьмарили своєю славою 
не менш достойних кандидатів 
на відвідини. Тиждень вирі-
шив піти «вужчим шляхом» та 
обрати не настільки «фотогеніч-
 ні», проте не менш видатні па-
м’ятки оборонної архітектури 
України.

СТАРОСіЛьСьКий ЗАМОК
Фортеця у Старому Cелі (фото 1), 
що за кількадесят кілометрів від 
Льво  ва, – споруда, незважаючи на 
свій теперішній занедбаний стан, 
унікальна. Старосільська твер-
диня, яка знала і кращі часи, є не 
лише найбільшою за площею 
фортецею Галичини (близько 
2 га), а ще й однією з найбіль-
ших в Україні. Цей замок-велет 
справді варто побачити хоча б 
через масштаб. До того ж він, як 
і будь-яка історич  на пам’ятка, 
приховує безліч цілком кінема-

тографічних епізодів минулого: 
криваві війни та штурми, ін-
триги, заколоти та легенди. Так, 
1654 ро   ку, під час національно-
визволь ної війни, Старосільську 
фортецю відмовилися штурму-
вати козацько-татарські загони 
Богдана Хмельницького, а трохи 
пізніше, 1672-го, від її стін пішла 
ні з чим багатотисячна турецька 
армія. За переказами, непере-
можне османське військо віді-
гнати геть допоміг щасливий ви-
падок: хтось із оборонців замку 
влучним пострілом убив воро-

жого воєначальника, що турки 
сприйняли як поганий знак. 

Дата зведення цієї величної 
споруди достеменно не відома. 
Більшість дослідників вважають, 
що фортецю споруджено у 1584–
1589 роках на замовлення князів 
Острозьких. Процесом керував 
італійський архітектор Амброзій 
Прихильний – один із майбутніх 
будівничих костелу Бернардинів, 
що нині є однією з найвизначні-
ших архітектурних пам’я  ток 
Львова. Згідно з цією версією, за-
мок відновили у 1642-му. Утім, є 
інша думка, що цей рік є часом 
появи, а не реконструкції фор-
теці. У 1731-му Старе Село пере-
йшло у власність польських маг-
натів Чарторийських. Саме від-
тоді покинутий хазяями напри-
зволяще колись могутній фор-
пост починає перетворюватися 
на те, що ми маємо тепер. У 1809 

році Ізабелла Чарторийська по-
дарувала замок своїм онукам – 
магнатам Потоцьким, які вико-
ристовували його для господар-
ських потреб. Відомо, що остан-
нім власником фортеці був Аль-
фред Потоцький, який облашту-
вав тут пивоварню і залишив ці 
володіння у вересні 1939-го.

Нині пам’ятка оборонної ар-
хітектури у Старому Селі пере-
живає не найкращі часи. Хоча 
2010-го її передали в концесію 
на 49 років і концесіонер зобо -
в’язався вивести замок із аварій-

ного стану до 2012-го. В ідеалі 
тут мав бути туристично-мис-
тецький центр. Однак наразі все 
це лишається на папері й роботи 
ще не почалися. 

ТАРАКАНіВСьКий ФОРТ
В останні роки напівзруйнова-
ний Тараканівський форт (фото 
2), що на Рівненщині, просла-
вився на всю Україну. Від чис-
ленних туристів, які наважи-
лися заночувати в цьо  му 
вельми моторошному міс  ці, 
просто-таки градом посипа-
лися свідчення, мовляв, із на-
станням ночі похмурі каземати 
та численні лабіринти укрі-
плення в прямому сенсі ожива-
ють: їх наповнюють напівпро-
зорі фігури у військових одно-
строях. Крім того, дослідники 
підтвердили наявність тут по-
тужної енергетики незрозумі-
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лого походження, а в підземних 
приміщеннях фор  ту часто ви-
ходять із ладу електроприлади. 

Утім, залишмо такі твер-
дження для любителів «битв 
екстрасенсів», адже нас більше 
цікавлять не напівмістичні опо-
відки, а історія укріплення. А 
вона свідчить, що наприкінці 
XVIII століття, після чергового 
поділу Польщі, цими землями 
пройшов новоутворений кордон 
між Австрійською та Російською 
імперіями. Всередині ХІХ сто-
ліття царський уряд вирішив 
укріпити свої західні рубежі, 
розпочавши будівництво сис-
теми оборонних укріплень, до 
складу яких і мав увійти Тарака-
нівський форт.

На зведення було витрачено 
колосальні кошти й кілька десят-
ків років, але форт як військовий 
об’єкт виявився не надто ефек-

тивним і морально застарів ще до 
повного завершення будівництва 
у 1890 році. Випробували фор-
тецю під час Першої світової, тоді 
російська армія здала її без бою й 
вона залишилася неушкодже-
ною. Руйнувань укріплення за-
знало пізніше, під час Брусилів-
ського прориву, ко ли австрійців 
із великими втратами від обох 
сторін вибили з цих укріплень 
російські частини. Під час Другої 
світової численні приміщення 
форту використовували як 
склади і німецька, і радянська ар-
мії. По завершенні бойових дій 
твердиня остаточно знелюдніла.

Багато цікавого про завер-
шальний період історії фортеці 
розповідають місцеві старожили. 
Мовляв, усім мешканцям колись 
була добре відома історія про без-
слідне зникнення в її лабіринтах 
двох десятків енкаведистів. Після 
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цього за наказом радянського ко-
мандування входи до найнижчих 
ярусів укріплення були заплом-
бовані півтораметровим шаром 
бетону. Не так давно двоє смілив-
ців вирішити як слід «дослідити» 
темні лабіринти підземель форту, 
після чого потрапили в психіа-
тричну клініку. 

Утім, речі, які, здавалося б, 
мали відлякувати туристів від 
цього незвичайного місця, ви-
кликали абсолютно протилеж-
ний ефект: форт став справж-
ньою Меккою для любителів 
екстремального відпочинку та 
гострих відчуттів.

ПОМОРяНСьКий ЗАМОК
Дивлячись на цю занедбану, але 
від того не менш вишукану старо-
винну споруду, яка буквально до-
живає свої останні роки, важко 
повірити, що тут колись зберіга-
лася чи не найбагатша на Гали-
чині колекція полотен майстрів 
європейського живопису, зо-
крема витвори Леонардо да Вінчі 
та Рембрандта. Саме ця споруда 
протягом століть утримує статус 
культового об’єкта для поляків – 
Поморянський замок (фото 3) 
свого часу був улюбленою рези-
денцією короля Речі Посполитої 
Яна Собеського, а мури твердині 
вважалися найміцнішими і най-
надійнішими у краї.

І без того нечастим подорож-
нім, які наважуються на ман-
дрівку розбитими дорогами до 
цього куточка України, при в’їзді 
до селища Поморяни на Львів-
щині вже абсолютно нічого не 
нагадуватиме про часи, коли то-
дішнє галицьке місто пережи-
вало свої найкращі роки. 

А почалося все в середині 
XIV століття, коли на пагорбі над 
річкою Золота Липа з’явилося 
дерев’яне укріплення за наказом 
місцевого воєводи. Згодом воно 
стало форпостом, який захищав 
ці землі від нападів турків і та-
тар. Після їх набігів нові влас-
ники замку, родина Сенінських, 
відбудовують й укріплюють за-
мок. Загалом, незважаючи на 
статус «неприступного», помо-
рянське укріплення не раз зазна-
вало пошкоджень. Останнім 
власником замку був граф Єжи 
Потоцький, який назавжди за-
лишив ці місця 1939 року з при-
ходом на Галичину радянської 
влади.

Нинішній стан Поморянсь-
кого замку жахливий. У 2011-му 
тут впала стіна, місцеві мешканці 
розтягли її цеглу. Раніше, у 2010-
му, кудись зникли кам’яна ого-
рожа і залізні ворота. Чиновники 
Львівщини не раз заявляли про 
необхідність передачі пам’ятки в 
концесію, утім, історія зі Старо-
сільською фортецею доводить, 
що то не вихід.  

Тож цю пам’ятку варто відві-
дати, поки від неї бодай щось за-
лишилося. Адже жодна з легенд, 
переказів чи історичних хронік 
не здатна обдарувати нас справ-
жнім ефектом присутності – 
лише штучним та беземоційним. 
Такі місця потребують перебу-
вання тут і тепер – найліпше на-
прикінці дня, коли сутінки ледь-
ледь починають торкатися ста-
ровинних мурів. Саме в ці хви-
лини тут можна відчути фізичну 
присутність часу, як він прохо-
дить крізь нас і тихо ховається в 
темних коридорах замку. 

3Сas trol EDGE  
абсолютна  
потужність  

двигуна

Цьогорічні снігопади – справ-
жнє випробовування для мото-
рів: середній тиск у камері зго-
рання подвоївся, постійні зу-
пинки, робота на підвищених 
обертах. Тому, відважившись 
на автоподорож українськими 
дорогами, переконайтеся що 
обрали для свого двигуна 
справді якісне моторне масло.

Провідні автовиробники реко-
мендують синтетичне моторне 
масло Castrol EDGE 5w-40 че-
рез його надзвичайну стійкість, 
навіть за екстремальних умов. 
Завдяки технології посиленої 
масляної плівки, Fluid Strength 
Technology™, Сastrol EDGE на 
45% краще розділяє металеві 
деталі двигуна, незалежно від 
обраного вами стилю водіння. 
Стійкість масла перевірено 
численними науковими дослі-
дженнями в лабораторіях 
Сastrol.

Крім того, надзвичайні можли-
вості масла Castrol EDGE про-
тестовані на практиці. Тільки 
за останні 10 років воно поді-
лило перші місця з перемож-
цями різноманітних світових 
автошоу, зокрема командами 
BMW, Audi, Honda, VW, Škoda й 
навіть Lamborghini.

Довіряючи ваш двигун маслу 
Сastrol EDGE, можете бути впев-
нені: ваше авто готове до будь-
якої подорожі! РЕ
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30 березня – 5 квітня
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):
30 березня, 12:00 – дитяча субота: презентація «Дитячого альбому» 
Мар� Бурмаки.
2 квітня, 12:00 – презентація книжки розмов із Блаженнішим Любоми-
ром Гузаром «Дорога до Бога».
2 квітня, 18:00 – зустріч з Олегом Лишегою.
3 квітня, 18:00 – презентація книжки Ірини Дубинянської «Гаугразький 
бранець». Спільно з видавництвом «Електрокнига».
4 квітня, 18:00 – діти в мережі: розмова за мотивами посібника 
інтернет-грамотності для дітей «Як не заблукати в Павутині» Тетяни 
Щербаченко. Спільно з Видавництвом Старого Лева.
5 квітня, 18:00 – в межах циклу зустрічей «Ukrajinci – čtěte» Тарас 
Прохасько читає прозу Яна Балабана. Спільно з Чеським центром 
у Києві.

Львів (просп. Свободи, 7):
1 квітня, 18:00 – презентація сер� «Українська публіцистика»: книжок 
Остапа Кривдика «Ужоси» українізац�» та Станіслава Федорчука 
«Демонтаж лицемірства». Спільно з видавницвом «Смолоскип».
3 квітня, 18:00 – презентація першого в Україні посібника з 
інтернет-грамотності для дітей «Як не заблукати в Павутині» Тетяни 
Щербаченко (спільно з Видавництвом Старого Лева).

Харків (вул. Сумська, 3):
2 квітня, 18:30 – вечір гумору: вірші, гуморески й пісні у виконані 
харківських поетів. Спільно з літературним клубом «Апостроф».
5 квітня, 19:00 – дискусія «Країнознавство». Модератор Марія 
Дубовик. Мова англійська.

Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
3 квітня, 19:00, 4-й поверх – презентація книжки Олега Стецишина 
«Ландскнехти Галицької арм�». Спільно з Центром досліджень 
визвольного руху.
5 квітня, 18:00, 4-й поверх – презентація книжки Олексія Жупанського 
«Лахмітник». Спільно з Видавництвом Жупанського.

Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
2 квітня, 18:00 – «Сім’я та любов»: дискусія в межах «Тижня 
сім’ї».
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Автор:  
Сергій Терен 1

994 року Toyota фактично 
здійснила революцію на 
автомобільному ринку: 
вперше презентувавши 

RAV4, вона відкрила сегмент 
кросоверів – компактні повно-
привідні авто з порівняно неве-
ликим об’ємом двигуна (до 2 л). 
Toyota від початку позиціону-
вала RAV4 як сімейний міський 
автомобіль для активного від-
починку (Recreational Active 
Vehicle, а 4 означає повнопри-
відність) – власне таким його 
прийняли більш ніж у 150 
країнах світу, де загалом доте-
пер було продано понад 4,5 
млн «равіків». Але, що цікаво: 

на пострадянському терені 
RAV4 чомусь здобув статус жі-
ночого авто – починаючи з дру-
гого покоління ця модель 
стрімко здобувала популярність 
насамперед серед слабкої статі. 
Пояснити такий феномен до-
сить складно, оскільки Toyota 
ніколи не позиціонувала RAV4 
суто для жінок, та й, зрештою, 
його дизайн був зовсім не жіно-
чий. Хай там як, а четверте по-
коління, вочевидь, стереотип 
зламає, значно розширивши й 
без того широку аудиторію по-
купців автомобіля. Схоже, зо-
крема, і на це розраховували ди-
зайнери нового RAV4. 

Обличчя моделі й справді 
змінилося до невпізнанності – 
лише за фірмовою кормою вга-
дуються обриси попередника. 
Плавні форми тепер уже історія, 
силует четвертого покоління 
агресивніший, динамічніший і 
більш спортивний. Із задніх 
дверей зникло запасне колесо, 
яке у версіях для українського 
ринку перекочувало під ба-
гажне відділення. При цьому 
його дверцята тепер відчиня-
ються не вбік, а вгору, до того ж у 
багатших комплектаціях мо-
жуть оснащуватися електро-
приводом. Отже, доступ до ба-
гажника значно покращився. 

RAVолюція
Четверте покоління Toyota RAV4 кардинально відрізняється  
від попереднього – настільки, що може остаточно зруйнувати  
міф щодо «жіночого статусу» цієї моделі  

ОСНОВНі ЗМіНи
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Також таке конструктивне рі-
шення, в прямому і перенос-
ному значенні, вочевидь, дасть 
змогу позбавити «равіки» з ве-
ликим пробігом такого недо-
ліку, як поскрипування дверцят 
багажника із запаскою. Однак, 
попри збільшення багажного 
відділення до 1025 мм, воно все 
ж менш містке, ніж у попере-
дника, – частину його корис-
ного простору з’їла запаска під 
ним. Щоправда, за складених 
сидінь (майже врівень із підло-
гою багажника!) його об’єм 
зростає до 1655 л, що зіставно з 
більшими автомобілями 
D-сегмента. Загалом RAV4 став 
довшим на 205 мм (4570 мм) і 
ширшим на 30 мм (1845 мм), ко-
лісна база відтепер становитиме 
2660 мм (такі розміри могла собі 
дозволити лише Long-версія мо-
делі третього покоління). Тож і 
простір салону авто суттєво 
збільшився – комфортніше по-
чуваєшся як на місці водія, так і 
на будь-якому з чотирьох паса-
жирських. Дизайнери Toyota 
взагалі переконують, що від-
стань між першим і другим ря-
дами сидінь 970 мм є найкра-
щою в цьому класі. На окреме 
схвалення заслуговують водій-

ське і сидіння пасажирів – такої 
оптимальної бокової підтримки 
корпусу в крутих поворотах 
Тиждень не відчув на жодному 
з протестованих дотепер авто. 

Інтер’єр також кардинально 
змінено. Утім, і це головне, зали-
шилися фірмова практичність 
та ергономічність салону RAV4 
– все під рукою, нічого зайвого, 
хороша оглядовість.

Ходові характеристики нової 
Toyota RAV4 Тиждень переві-
ряв на ідеальних іспанських до-
рогах і крутих віражах гірських 
серпантинів Каталонії із заїз-
дами на природне бездоріжжя 
(себто створене природою, а не 
Укравтодором). Тож норов онов-
леного RAV4 вдалося випробу-
вати у всіх дорожніх умовах (за 
суцільного українського бездо-
ріжжя, звісно, це було б немож-
ливо апріорі). Отже, можна 
стверджувати, що всілякі доо-
працювання і новації загалом 
пішли на користь авто. Припус-
каємо, що позитивно на манев-
реність і хід автомобіля впли-
нули насамперед зміна нала-
штування передньої і задньої 
підвісок, модернізований елек-
тропідсилювач керма (ще краще 
відчуття керма) та новий спор-

тивний режим (Sport) для сучас-
ної системи повного приводу з 
інтегрованою системою дина-
мічного управління. Система 
пов ного приводу в RAV4 багато-
функціональна і допомагає не 
лише на бездоріжжі, а й у екс-
трених ситуаціях. Наприклад, у 
попередніх версіях вона інте-
грована із системами курсової 
стійкості й роботою електропід-
силювача керма, що підвищу-
вало безпеку авто. А в моделях 
четвертого покоління повний 
привід ще й працює на покра-
щення маневреності зав дяки 
новій системі динамічного 
управління на поворотах, яка 
активізується при натисканні 
кнопки Sport, – підключається 
задня вісь, що суттєво полегшує 
проходження віражів. Завдяки 
функції управління поворотом у 
режимі Sport легше зберегти по-
трібну траєкторію автомобіля, 
тож на швидкості RAV4 входив у 
повороти каталонських гірських 
серпантинів дуже впевнено. 

Зауважимо, що в моделях 
третього покоління підвіска за-
жорстка як для наших доріг – 
на великих ямах у салон проби-
вається її стук. Так от, рельєфи 
іспанського бездоріжжя нова 

RAV4

Двигун 2,0 Бензин 2,0 Бензин
2,5  

Бензин
2,2 Дизель

Максимальна потуж-
ність, кВт (к. с.)  
при об./хв

107 (145)/6200 111 (151)/6200
132 

(180)/ 
6000

110 (150)/3600

Максимальний крутний 
момент, Н/м  
при об./хв

187/3600 195/4000
233/ 
4100

340/2000–2800

Тип приводу Передній Повний

Тип КПП
6-ст. 
меха-
нічна

варіа-
тор 

(CVT)

6-ст. 
меха-
нічна

 варіа-
тор 

(CVT)

6-ст.  
автома-
тична

6-ст. 
меха-
нічна

6-ст.  
автома-
тична

Пришвидшення 0–100 
км/год, с

10,2 11,1 9,9 10,7 9,4 9,6 10,0

Заявлена витрата паль-
ного, змішаний цикл, 
л/100 км

7,7 7,4 7,2 7,2 8,5 5,6 6,5

Місткість паливного 
бака, л

60

Габаритні розміри

Зовнішні розміри

Довжина, мм 4 570

Ширина, мм 1 845

Висота, мм 1670/1715 (із релінгами)

Колісна база, мм 2 660

Кліренс, мм 197 176 197

Об'єм багажника, л 565

Об'єм багажника  
зі складеними  
задніми сидіннями, л

1,655

Ціна
від 227, 596 тис. грн до 365,7 тис.  
грн залежно від типу двигуна,  
комплектації та кольору

№ 13 (282) 29.03–4.04.2013|укРаЇнськиЙ ТиЖдЕнь|63

тЕст-Драйв|наВіГаТоР

№ 13 (282) 29.03–4.04.2013|укРаЇнськиЙ ТиЖдЕнь|63



підвіска відпрацьовувала впев-
нено і без зайвих звуків. Але як 
вона сприйматиме наше су-
цільне бездоріжжя? 

Натомість здалося, що роз-
гінна динаміка як на авто з 
механічною трансмісією, так і 
на «автоматі» дещо поступа-
ється попередникові. А ось 
апетити нового RAV4 одно-
значно помірніші. Напри-
клад, трирічна практика екс-
плуатації 2-літрового «ра-
віка» третього покоління з ав-
томатом за неагресивної їзди 
показала, що у змішаному ци-
клі він споживає 10,5 л на 100 
км (міський цикл – близько 
11,5 л, за містом – близько 8 л). 
Модель четвертого покоління 
схожої комплектації еконо-
мічніша – у змішаному циклі 
вийшло 8,8 л, причому манера 
їзди була переважно спор-
тивна, стрілка тахометра час-
тенько наближалася до черво-
ної позначки (паспортні по-
казники витрат пального цієї 
моделі: у місті – 9,4 л на 100 
км, на трасі – 6,3 л, змішаний 
цикл – 7,4 л). 

Чимало в автомобіля й 
функцій, спрямованих на під-

вищення рівня активної та па-
сивної безпеки. Зокрема, уже в 
стандартній комплектації пе-
редбачені сім подушок безпеки, 
включаючи подушку для колін 
водія і двокамерні бокові для 
передніх сидінь, АBS з ЕВD, BA 
(підсилювач екстреного галь-
мування), VSC+ (система курсо-
вої стійкості з електропідсилю-
вачем керма) і TRC (протибук-
сувальна система), НАС (сис-
тема утримання на схилі) й 
система допомоги при спуску з 
гори, DAC (окрім моделей із 

«механікою»). Крім того, авто 
оснащується дуже корисною 
системою контролю сліпих зон 
– про рух іншої машини в слі-
пій зоні попереджає індикатор 
на зовнішньому дзеркалі.

Уже в стандартну комплек-
тацію входить бортова мульти-
медійна система з 6,1-дюймо-
вим кольоровим сенсорним 
екраном, яка включає радіо, 
CD-програвач, сумісний із МР-
3+WMA, Bluetooth, USB-порт 
тощо. І, звісно, треба відзна-
чити українізоване меню дис-
плея – нечасто автовиробники 
та й узагалі іноземні компанії, 
які працюють в Україні, врахо-
вують інтереси україномовної 
більшості (див. Тиждень, № 
11/2013).       

До речі, в історії з виходом 
на ринок нового RAV4 є вельми 
показовий момент, пов’язаний з 
нашими дорогами. Україна 
стане єдиною європейською 
країною, де RAV4 не оснащува-
тиметься такою корисною 
опцією, як попередження про 
зміну смуги руху (автоматичне 
розпізнавання дорожньої роз-
мітки). Японський привіт укра-
їнському автодору. 

В офіційній дилерській мережі lexus 
в україні можна придбати новий 
пов нопривідний седан представ-

ницького класу lexus lS 460 у трьох 
комплектаціях на вибір: luxury, luxury+ та 
luxury VIp5.

Дизайн екстер’єру нового lS еволю-
ціонував у виразнішому та динамічні-
шому напрямку, в ньому мож-
на безпомилково впізнати 
фамільні ознаки нового поко-
ління автомобілів lexus. По-
єднуючи в собі інноваційні до-
сягнення дизайнерської мови 
l-Finesse, як, наприклад, фір-
мова веретеноподібна решіт-
ка радіатора та легендарні 
елегантність і потужність, ди-
зайн нового lS втілює впевне-
ні риси флагмана модельної 
лінійки lexus, водночас під-
креслюючи його індивідуаль-
ність та ексклюзивність.

новий lexus lS – це покра-
щена динаміка руху, вишука-
ність оздоблення інтер’єру та пе-
редові технології у своєму класі. 

розкішний інтер’єр нового lS надзви-
чайно комфортний і гостинний. непере-
вершене шкіряне сидіння водія регулю-
ється електроприводом у 16 положеннях, 
а задні сидіння з електрорегулюванням 
та функцією масажу обладнано підго-
лівниками підвищеного комфорту. комп-
лексна система кондиціонування Climate 

Concierge, вперше у світі використана в 
новому lS, постійно стежить за внутріш-
ньою та зовнішньою температурою, ав-
томатично регулює температуру салону, 
поверхні сидінь та керма.

новий lS укомплектовано аудіо-
системою Mark levinson з Blu-ray DVD-
програвачем і 19 динаміками, найбільшим 

у світі 12,3-дюймовим багато-
функціональним дисплеєм із сис-
темою дистанційного керування 
remote Touch другого покоління, 
навігацією з жорстким диском, 
камерою заднього огляду і сис-
темою допомоги при паркуванні 
з графічними підказками, а для 
максимально комфортного та 
впевненого керування авто об-
ладнано системою моніторингу 
«сліпих» зон. Поєднання нового 
стрімкого дизайну, надсучасних 
технологій і надзвичайно розкіш-
них та ексклюзивних матеріалів 
оздоблення внутрішнього про-
стору робить новий lS беззапе-
речним лідером серед седанів 
представницького класу.

реклама

Новий седан представницького класу LEXus Ls

наВіГаТоР|тЕст-Драйв



Р
еволюційний літак на со-
нячній енергії призем-
лився нещодавно на лето-
вищі «Моффетт» у самому 

серці Силіконової Долини. Проте 
жодної пляшки шампанського з 
цього приводу не відкоркували: 
він прибув у розібраному вигляді, 
у череві реактивного вантажного 
Boeing 747. До кінця березня його 
знову зберуть, і тоді почнуться 
випробувальні польоти. Якщо все 
піде добре, до травня літак має 
бути готовий до перельоту над 
Америкою з посадками в чоти-
рьох містах на шляху до кінце-
вого пункту призначення – Нью-
Йорка. Проте це судно – лише 
експериментальний прототип ін-
шого, набагато більшого.

Команда розробників про-
екту під назвою Solar Impulse 
(«Сонячний імпульс») викорис-
товує прототип для того, щоб 
зрозуміти, що знадобиться для 
побудови другого літака, здат-
ного облетіти земну кулю на са-
мій сонячній енергії. Після низки 
успішних випробувальних польо-
тів прототипу на швейцарській 
базі (летовище в місті Паєрн) 
розпочалося будівництво другого 
повітряного судна. Але торік у 
липні проект Solar Impulse зазнав 
великого удару. Другий літак не 
витримав важливої перевірки на 
безпеку. Його головний лонже-
рон – «хребет» будь-якого аеро-
плана – зламався під час кон-
структорських випробувань.

Проблема з лонжероном за-
тримала роботу команди на ці-
лий рік. Потрібно було вигото-
вити новий «хребет», закінчити 
другий літак і чекати на сприят-
ливі погодні умови. Це означає, 

що тепер навколосвітній політ 
призначено на 2015 рік. Тим ча-
сом команда вирішила не гаяти 
часу і скористатися вимушеною 
затримкою для перельоту на про-
тотипі через Америку, що дасть 
змогу здобути цінний практич-
ний досвід і допоможе з розроб-
кою необхідних технологій. До 
того ж, якщо раптом щось піде не 
так, здійснити посадку на суші 
легше, ніж в океані.

Прототип Solar Impulse (на 
фото), який перетинатиме небо 
над Америкою, має розмах крил 
63,4 м – такий самий, як у Boeing 
747. Але фюзеляж вузький, як у 
планера, а в одномісній кабіні 
ніде розвернутися. Крила вкрива-
ють майже 12 тис. сонячних бата-
рей, які одночасно можуть при-
водити в рух чотири пропелери 
на електродвигунах і заряджати 
чотири блоки літій-полімерних 
акумуляторів. Останні потрібні 
для забезпечення польоту в ніч-
них умовах.

Другий літак (який будується 
для навколосвітньої подорожі) 
здійснюватиме безпосадковий 
переліт по п’ять-шість днів по-
спіль. Згідно з планом, він виру-
шить у східному напрямку й при-
землятиметься на кожному кон-
тиненті, де пролягає Тропік Рака. 
Це означає, що доведеться здій-
снювати тривалі перельоти над 
океанами. Літак із двигуном, 
який за потужністю не відрізня-
ється від двигуна мопеда, рухати-
меться зі швидкістю лише 70 км/
год (43 милі/годину). Дальність 
польоту залежатиме від фізичної 
витривалості пілота. На борту 
буде не надто багато місця для за-
пасів їжі або води. На думку кон-

структорів, за сучасного рівня 
розвитку технології «сонячний 
літак» для двох членів екіпажу 
буде занадто важким.

Звичайний політ починати-
меться рано-вранці, коли немає 
сильних повітряних течій. Літак 
набиратиме висоту до 10 тис. м 
вище від рівня грозових хмар. 
Проте на такій висоті повітря 
розріджене, і в кабіну потрібно 
подавати кисень. Пілотові дове-
деться надягти кисневу маску, 
тому що підтримувати нормаль-
ний тиск (як це робиться в паса-
жирських лайнерах за допомо-
гою повітря з турбін) неможливо. 
Розробники також не хочуть пе-
ревозити важкі кисневі балони. 
Як альтернативний варіант про-
мислова компанія Air Liquide 
розробляє систему на сонячній 
енергії для генерування кисню.

Вночі пілот повільно знижу-
ється, обережно витрачаючи 
енергію аж до світанку. Тіль ки-  но 
зійде сонце, акумулятори по-
вністю зарядяться за 3 год під час 
набирання висоти. Приземлення 
також відбувається з настанням 
вечора, коли немає сильних ві-
трів.

Політ через Америку дасть 
метеорологам команди нагоду 
перевірити свої погодні моделі. 
Інколи пілотові потрібно від-
класти приземлення й дочека-
тися оптимальних умов. Розроб-
ники проекту винайшли для 
цього цікаву техніку. На низькій 
швидкості літак розвертають 
носом до зустрічного вітру, що 
змушує його рухатися в зворот-
ному напрямку. На реактив-
ному повітряному судні такого 
не зробиш. 

щось нове під сонцем
Спроба облетіти навколо світу літаком,  

що працює на сонячній енергії

Літак набиратиме 
висоту до 

10 тис. м 
і рухатиметься  

зі швидкістю  
лише 

70 км/
год
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ВижиВАНОСТі

Богдан Буткевич

Останнім часом не спла-
чую за проїзд у київських 
маршрутках. По-перше, дуже 
дратує те, що водії ніколи не 
дають квиток, тобто гроші 
вони кладуть собі в кишеню, 
замість того щоб полагодити 
свій жовтий «лімузин», при-
наймні змінити резину на ко-
лесах. По-друге, кількість па-
сажирів, які перевозять ці 
«кон  серви», вдвічі перевищує 
допустиму норму (я не раху-
вав, але це видно неозброєним 
оком). По-третє, потрапивши в 
салон «резинового богдан  чи-
 ка», іноді не те що дістати 
гроші, а дихати буває важко. 
І наостанок, дуже часто дово-
диться відпрацьовувати кон-
дуктором, передаючи «візни-
кові» мзду за проїзд. То який 
сенс платити за такі послуги у 
маршрутках, альтернативи яким, 
на жаль, у багатьох районах 
практично немає? 

Родич покликав поїхати на 
своєму позашляховику до села. 
До наших бабунь. Привезли 
хліб і ліки. Продерлись крізь 
кучугури снігу. Постукали – 
відгукнулись старенькі. Добре в 
хаті, але треба терміново верта-
тися до Києва. Буревій рве на-
вкруги. Дощ змінила завірюха, 
а місяць чортеня з’їло. Нам по-
щастило – повернулись до-
дому. А багато хто заночував на 
роботі, бо не міг навіть діста-
тися до маршруток, які, вщент 
заповнені людьми, стояли по-
між фурами в заторах. Автівки 
майже не їхали. Замело зла-
мані тролейбуси, зупинилися 
трамваї, на лівий берег вже не 
ходили поїзди метро. Вдома 
ранком розквітла, сяючи на 
сонці, зламана гілка яблуні, яку 
я привезла від бабусь. Ніби 
промовила, що порятунок від 
негоди принесуть лише со-
нячні промені… 

Нинішня супер-пупер роз-
винена людська цивілізація є 
дивовижно вразливою, вся її 
виживаність ґрунтується ви-
ключно на одному чиннику. 
Взяти хоча б ситуацію минулої 
п’ятниці – тоді від повного, 
панічно-апокаліптичного ко-
лапсу столицю врятувало не 
так диво, як те, що не вимкну-
лася електрика. Уявіть, що в 
паралізованому заторами 
місті ще й у квартирах раптом 
стає темно: не працюють 
телевізо  ри й комп’ютери, ніде 
підзарядити наворочені «ай-
фони» та «айпади», на вули-
цях панує темрява та страх. 
Псуються продукти в холо-
дильниках,  банди мародерів у 
пітьмі починають грабувати 
людей, виходить з ладу все 
звичне. За вим кненої елек-
трики весь усталений ритм 
життя людства руйнується за 
лічені дні. 

ЗВОРОТНий ЗВ’яЗОК 

:/
Від повно-
го, панічно-
апокаліп-
тичного ко-
лапсу столи-
цю врятувало 
не так диво, 
як те, що не 
вимкнулася 
електрика

Реакція читачів сайта tyzhden.ua на дії 
влади під час снігового апокаліпсису в 
столиці України:

Виктор: Что показала эта неделя? Она по-
казала, что в стране нет ни президен-
та, ни премьера, ни руководителя сто-
личного города. Эта неделя показала, 
что надеяться на нашу власть нельзя, осо-
бенно при форс-мажорных обстоятель-
ствах. Если мы с таким трудом пережива-
ем средний снегопад, то что мы будем де-
лать при более серьёзных катаклизмах?... 
Ведь нами управляют тупые бездарности, 
зомбированные деньгами. А это страшнее, 
чем наркотиками, потому что деньги дела-
ют из людей нелюдей. Подлых, мерзких, 
лживых.., которые ради денег способны на 
любые преступления. И власть им нужна 
только для личного обогащения, про всё 
остальное они просто лгут...

Заграва: Брехлива влада, брехливий га-
уляйтер Попов – все в стилі радянського 
сов ка. Таких «покращувачів» і рехвормато-
рів з команди «прохвесіоналів» потрібно 
гнати з Києва мітлою в їхні «Великі Васюки», 
щоб і духу їх в столиці не було. Немає в до-
статній кількості в «покращувачів» ні техні-
ки, ні планів. Вони навіть не знають, що ро-

бити в разі виникнення надзвичайної ситуа-
ції. Мені шкода киян. 

Николай: Очевидно, что Киевская го-
родская администрация и Кабинет Ми-
нистров расчитывают на улучшение 
погодных условий, а сами ничего не де-
лают. Эти структуры и люди, работающие 
в них, позорят Украину своим бездей-
ствием, некомпетентностью и полным 
безразличием к киевлянам. Невозможно 
не обратить внимание и на то, что тихо 
как мышь под веником сидит и Прези-
дент Украины.

Простий: Як на мене, діяльність Попова тяг-
не на відставку. І вже давно. А те, що цей 
цирк триває, то вже відповідати повинна 
вища влада (президент, прем’єр, проку-
ратура, СБУ). Хоча ця негода мабуть ста-
ла джерелом чергових доходів і покращень 
бізнесменів при владі за рахунок бюджету. 

Киевлянин: А Попов пробовал сегод-
ня 26/03 выехать на общественном тран-
спорте? Как можно таким наглым обра-
зом обманывать народ??? Врать в глаза и не 
краснеть! Где хваленая техника? жители ра-
йона Виноградарь ее практически в глаза 
не видели. На дорогах сплошной снег и лед. 

Заторы во все стороны. Попов – человек без 
стыда и совести. 

Валентина: Водії-дальнобійники не вин ні, 
що у них керівництво безголове.  
Я, наприклад, точно знаю – водіїв, які до-
ставляють пошту по Україні, заставили ви-
їхати в п'ятницю і навіть ще й у суботу під 
погрози звільнення! А вони відмовлялись, 
абсолютно адекватно оцінюючи погодні 
умови. А от якби надзвичайний стан оголо-
сили у п'ятницю і не випустили б машин. 
Думаєте, добре водіям по 3–4 доби не спа-
ти і стояти в дорозі в заметіль в снігу без їжі!

евгения: Не знаю, где и что наш мэр норма-
лизовал, но хлеба как не было, так и нет, а 
магазины со своими пекарнями выпекали 
исключительно дорогой хлеб. 

Ika: Перед Киевом и летом негде стать, толь-
ко вдоль дороги. Сделайте стоянки для гру-
зовиков, для водителей элементарные удоб-
ства. Если не можете сделать нормальную 
окружную дорогу. И только в Украине пор-
тится ваш асвальтобетон в летний сезон, зи-
мой он совсем сходит. В Европе нет ограни-
чений, и дороги отличные. Попробуйте ра-
ботать на занимаемой должности и не во-
ровать. Ст
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