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НА чАСі|

 1 листопада 1918  2 листопада 1938  3 листопада 1903 

За підтримки СШа 
панама відокреми-
лася від колумбії, 
ставши незалежною 
республікою

 Факти тижня 

«листопадовий зрив»: 
українці збройно взяли 
владу у львові, проголо-
сивши ЗуНр

 і віденський арбітраж 
передав угорщині пів-
денну частину Закар-
паття та Словаччини, 
де компактно прожива-
ли угорці

тиждень  
в історії

к
оли верстався номер, мі-
ністр закордонних справ 
Польщі Радослав Сікор-
ський заявив, що без 

звільнення Тимошенко підпи-
сання Угоди з Україною дове-
деться відкласти до наступного 
року. «Це можливо», – наголо-
сив він, посилаючись на Мол-
дову та Грузію, які у Вільнюсі го-
туються парафувати, а наступ-
ного року підписати аналогічні 
документи. Отже, ЄС шукає 
асиметричну відповідь на 
спроби Януковича зіграти на 
геополітичному протистоянні 
Брюсселя та Москви й уник-
нути виконання раніше взятих 
зобов’язань.

Перед цим, як писав Тиж-
день (див. № 43/2013), Януко-
вич фактично вийшов із попере-
дніх домовленостей з місією 
Кокса – Квасневського та замість 
нібито «погодженого» рішення 
про звільнення Тимошенко, не-
хай і шляхом часткового помилу-
вання, воліє обмежитися її виве-
зенням на лікування на правах 
ув’язненої і з подальшим відбут-
тям покарання після (у разі?) по-
вернення до України. Понад те, 

вирішення питання навіть у та-
кому форматі було фактично від-
терміноване після зриву засі-
дання парламенту 24 жовтня че-
рез скандальні поправки до По-
даткового кодексу (див. стор. 
10), які були сприйняті як за-
гроза для участі у виборах уже 
наступного за рейтингом опози-
ційного кандидата у президенти 
після Тимошенко – Віталія 
Кличка. Вочевидь, влада пішла 
на це, сподіваючись на певні до-
мовленості з Путіним у Мінську, 
а потім у Сочі. 

Наразі представники влади 
публічно і в унісон заперечують 
можливість помилування Юлії 
Володимирівни через «відсут-
ність підстав». Тож фактично є 
два ймовірних сценарії розвитку 
подій: або, лишаючись засудже-
ною, вона виїде за кордон на лі-
кування, або і далі буде в Україні. 
Понад те, повторне голосування 
за законопроект про лікування 
за кордоном засуджених прогно-
зують не раніше ніж 5 листопада, 
тобто менш ніж за два тижні до 
засідання Ради ЄС (18 листо-
пада). За інформацією джерел 
Тижня, процедура ухвалення 
закону і його підписання Януко-
вичем може завершитися взагалі 
напередодні або й після саміту. 

російські прикордонники почали ого-
роджувати кордон з україною  
(зокрема, на луганській ділянці) ко-
лючим дротом. Українські – кажуть, 
що були в курсі: це плановий захід бо-
ротьби з контрабандою

Хакери зламали пошту мЗС україни. До 
мережі потрапили листи, які стосуються зде-
більшого питань енергетичної безпеки. У са-
мому міністерстві запевняють, що атака не 
завдала йому шкоди

Західною Європою про-
котився шторм «Святий 
Юда». Загинули 13 осіб

автор: 
олександр крамар

Не виключено, що в такий спосіб 
президент розраховує підстраху-
ватися – ухвалений парламен-
том документ отримає його під-
пис лише після того, як євро-
пейці поставлять автограф під 
Угодою про асоціацію. В іншому 
випадку Юлія Володимирівна не 
покине територію України.

Водночас розвиток подій на 
російському напрямку свідчить 
про те, що наразі Янукович не 
зміг дістати від Путіна бажану 
пропозицію кредитно-цінових 
бонусів без зобов’язання вступу 
до Митного союзу, а тільки в об-

Небезпечні ігри
Відкладення підписання Угоди про асоціацію 
може стати ефективним інструментом тиску на 
Януковича, однак посилить вразливість України 
до російського тиску й імовірність повторення 
вірменського сценарію
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тенденції тижня|НА чАСі

у римі члени ради Єв-
ропи підписали кон-
венцію про захист прав 
людини та основних 
свобод 

у києві введено в екс-
плуатацію міст пато-
на, першу в світі су-
цільну зварену кон-
струкцію

 4 листопада 1950  7 листопада 1708  6 листопада 1943  5 листопада 1953 

гетьман іван мазепа ого-
лосив про свій перехід 
на бік Швеції і почав ма-
невр, щоб з’єднатися з вій-
ськами Карла XII

війська 1-го україн-
ського фронту під ко-
мандуванням Ніко-
лая ватутіна взяли 
київ, витіснивши гіт-
лерівців

лондонський суд визнав українця 
павла лапшина винним у вбивстві та 
підготовці терактів у великій Британії 
і засудив до довічного ув’язнення

киргизстан та вірменія по-
чали процес приєднан-
ня до митного союзу з ро-
сією, казахстаном і Біло-
руссю 

Японія подала офіційну скаргу в Сот 
проти уряду україни, який запрова-
див, на думку японських автовироб-
ників, невиправдано високі митні збо-
ри на імпортні автомобілі

мін на відмову від Асоціації з ЄС. 
Ані в Мінську, ані в Сочі, де вони 
провели кількагодинну зустріч 
тет-а-тет 27 жовтня, схоже, жод-
них домовленостей досягнуто 
так і не було. А подальші дії Ро-
сії, як-от зупинення імпорту 
українських вагонів та обме-
ження імпорту м’ясної продук-
ції, виставлення простроченого 
рахунку за імпортований у 
серпні газ напередодні ще солід-
нішого платежу вже за придба-
ний у жовтні, погроза перевести 
Україну на авансові платежі за 
паливо, активізація інформацій-

ної війни тощо, засвідчили, що 
Кремль орієнтується лише на по-
силення тиску. 

Імовірно, офіційна Москва 
впевнена: Угоду про асоціацію в 
листопаді підписано не буде, а 
ситуація в Україні стане такою 
критичною, що Київ буде змуше-
ний капітулювати. Фінансові 
проблеми в Україні справді на-
ростають, причому йдеться про 
їх накопичення в дуже стислому 
часовому проміжку. Так, протя-
гом 30 жовтня – 15 листопада 
уряд та НБУ мають виплатити 
$1,6 млрд зовнішніх боргів, РФ 
уже порушила питання про по-
гашення боргу за газ, імпортова-
ний у серпні, на суму майже $0,9 
млрд. Це не скасовує потреби 
профінансувати до початку 
грудня імпорт газу за жовтень – 
листопад. У зв’язку з початком 
опалювального сезону виплати 
становитимуть понад $1 млрд 
щомісяця. 

Таким чином, за якихось 
шість тижнів, до грудня, тобто 
відразу після Вільнюського са-
міту, українській владі дове-
деться знайти для зовнішніх 
платежів щонайменше $4,5–5 
млрд. Це за умови, що Газпром 
таки не висуне вимоги про аван-
сові платежі за паливо. Тоді сума 
відповідних платежів зросла б 
ще на більш ніж $1 млрд. Чи 
буде знайдено можливості ком-
пенсації тих витрат за наявності 
проблем із доступом до міжна-
родних ринків кредитування? 
Питання риторичне. А проплата 
відповідної суми із золотовалют-
них резервів НБУ означатиме 
зменшення до позначки нижче 
ніж $16–17 млрд (на кінець ве-
ресня вони складали $21,6 
млрд) навіть без значних інтер-
венцій на міжбанківському 
ринку, які, до речі, лише у ве-

ресні становили понад $0,5 
млрд. При цьому не варто забу-
вати, що рівень ліквідності ре-
зервів НБУ лишається невідо-
мим. Левова частка його активів 
перебуває в цінних паперах, які 
ще потрібно реалізувати. 

Зрозуміло, що в такій ситуа-
ції відновлення фінансування з 
боку МВФ та міжнародних інсти-
туцій буде єдиною можливістю 
уникнути капітуляції перед Мо-
сквою. Певно, тому навіть Ми-
кола Азаров, який тривалий час 
заявляв, що «ми проживемо і 
без кредитів МВФ», наразі каже 
про готовність до «розумного 
компромісу» з цією організа-
цією. Показово, що його заява 
пролунала після того, як україн-
ський прем’єр пояснив затримку 
із соціальними виплатами з бю-
джету «необхідністю платити по 
зовнішніх боргах». Утім, у са-
мому Міжнародному валютному 
фонді оптимізму поки не демон-
струють. А без підписання Угоди 
про асоціацію відновлення кре-
дитування, вочевидь, годі очіку-
вати. 

В означених умовах погроза 
не відмовитися, а лише від-
класти на три-чотири місяці під-
писання Угоди про асоціацію (а 
отже, і розблокування співпраці 
з МВФ), напевно, є спробою зна-
йти асиметричний інструмент 
тиску на Януковича у відповідь 
на його потуги грати на геополі-
тичних амбіціях Брюсселя та 
Москви. Тоді Вікторові Федоро-
вичу треба буде придумати, як 
протриматися до весни. Але Єв-
росоюз також ризикує: Кремль 
може скористатися згаданим ча-
совим лагом, щоб, посиливши 
тиск, таки змусити Януковича до 
вірменського сценарію уже 
взимку. Ні Україна, ні ЄС від 
цього не виграють. 
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На 1,5% 
скоротився український ВВП у III 
кварталі цього року порівняно з 
аналогічним періодом минуло-
го. Темпи падіння економіки при-
швидшуються 

На 7,2 
пункту – до 80,6 – знизився індекс 
споживчих настроїв українців у ве-
ресні порівняно з серпнем і на 
1,4 – рік до року. Cуттєво зросли очі-
кування девальвації та безробіття. 
Дослідження GfK Ukraine 

На 43 грн
зменшилася середня зарплата в 
Україні протягом вересня –  
до 3261 грн. Дані Держстату  

4,5 млрд грн
такими є збитки Укрзалізниці від 
пасажироперевезень за січень – 
вересень цього року   

112-те місце
посіла Україна в міжнародному 
рейтингу легкості ведення бізнесу 
від Світового банку, піднявшись од-
разу на 28 позицій. Фахівці СБ по-
мітили реформи у сфері дерегуля-
ції в будівництві, реєстрації влас-
ності та доступу до кредитування. 
Натомість за такими критеріями, як 
захист інвестицій та вирішення пи-
тань неплатоспроможності, наша 
країна лишається аутсайдером 

майже СерйоЗНо

 Факти тижня 

у
країнська політика, сліпа і не-
щадна, здатна увірватися в 
життя будь-якого громадя-
нина незалежно від його віку 

та вподобань. Росте собі дитинка на 
радість батькам, займається співами 
й танцями, а партійні функціонери 
вже накинули на неї оком: відпра-
вити на партійний захід розважати 
«еліту» чи на концерт подяки впли-
вовому дядечку. Як-от Сергієві Клю-
єву, брату секретаря РНБО, якому ди-
тячий колектив станцював під «ре-
міксовану» відому попсову пісеньку 
«Дядя Клюєв, давай!». 

А ось бабусям, які ностальгують 
за піонерським дитинством, воче-
видь, тільки за щастя на заклик 
своїх сучасних вождів одягти на 
шию онукові червону краватку й 
відправити на мітинг, а потім на 
фільм «Сталінград». Дарма, що 
піде він туди з вінегретом у голові, 
що «Лєнін – це Партія регіонів», як 
випалив один із донецьких «піоне-
рів» – учасників мітингу комуніс-
тів на запитання, чи знає він, хто 
такий Владімір Ільїч. Самі ж запо-
літизовані пенсіонерки, як-от се-
вастопольські, ладні навіть вида-
вати себе за молодь, стурбовану 
гей-шлюбами в Європі, аби тільки 
догодити рідній партії, адже та ска-
зала «Надо!». «Есть!» також відпо-
віли одіозні львівські так звані до-
гналіти – активісти самопроголо-
шеної конфесії УП УГКЦ і тепер ля-
кають галичан Євросоюзом, як 
«гробом християнства і патріо-
тизму». 

Усе це політичне мракобісся 
можна було б списати на «осіннє за-
гострення». Однак, на жаль, це на-
довго – країна увійшла в період за-
тяжного внутрішнього і зовнішньо-
політичного протистояння, тож 
партійні функціонери забезпечать 
роботою. 

у Харкові уперше відбулися 
Шевельовські читання, при-
свячені 105-й річниці від дня 
народження відомого літера-
турознавця

НаН україни спробувала ліквідувати ін-
ститут української археографії та джере-
лознавства імені михайла грушевського, 
а також інститут сходознавства. Науковці 
протестують. Питання наразі не вирішене

«партиЯ СкаЗала: 
Надо!»

в СБу – кадрові чистки. Зокрема, посаду втратив 
перший заступник голови відомства  Петро Шатков-
ський. Джерела говорять, що це рішення пов’язане з 
нещодавньою перевіркою Службою безпеки дотри-
мання режиму секретності в Генштабі Міноборони
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реФат чуБаров
новий лідер
Кримськотатарський Курултай обрав нового голову Меджлі-
су. 70-річний Мустафа Джемілєв, який очолював громаду від 
початку 1990-х і завжди відзначався проукраїнською позиці-
єю, добровільно склав повноважен-
ня. Раніше він уже намагався залиши-
ти посаду, але Курултай не ухвалював 
відставки. За останній рік у його роди-
ні сталося дві трагедії: онука покінчи-
ла життя самогубством, молодший син 
застрелив людину

томаС меліа
застеріг
«Ми не бачимо причин, із яких її (Юлію Тимошенко – ред.) 
політичні права були б якимсь чином обмежені. Не пови-
нно бути жодних перешкод для того, 
щоб вона була виборцем чи канди-
датом на будь-яких майбутніх україн-
ських виборах», – так прокоментував 
можливість участі Юлії Тимошенко у 
президентських перегонах керівник 
Бюро з питань демократії, прав лю-
дини та праці Держдепу США

микола аЗаров
прозрів
«Звернімо увагу навіть на риторику. Ви 
десь чули, щоб керівництво України висло-
вилося якось неввічливо стосовно Росії та 
її керівництва? Не висловлювалося і не ви-
словлюватиметься. Тому що ми реально 
ставимося з великою повагою до наших 
російських партнерів», – зазначив прем’єр

олег Скрипка 
оспівує владу
Музикант дав низку інтерв’ю, в яких підтвердив свою відда-
ність владі: «Україна зараз переживає свої кращі часи, які 
були за всі тисячоліття... Просто треба 
об’єктивно подивитися на нашу історію 
і врешті це зрозуміти… ми маємо дер-
жавність, у нас немає війни, люди їздять 
на джипах, люди їдуть відпочивати, в 
нас прекрасна кулінарія, в нас прекрас-
ні ресторани, але люди це не бачать і 
не зауважують»

владімір путіН
найвпливовіший? 
Журнал Forbes уперше визнав най-
впливовішою людиною світу росій-
ського президента. Путіну дістався 
титул за ініціативи у врегулюванні си-
рійського конфлікту. Барак Обама 
втратив свої позиції, як відзначають 
укладачі рейтингу, через шпигунські 
скандали й бюджетну кризу в США

ФейС-коНтрольмайже СерйоЗНо

Футбольний клуб «арсенал» (київ) 
розпочав процедуру банкрутства і 
знявся з чемпіонату й кубка україни 
сезону 2013–2014 років через відсут-
ність фінансування

Фахівці інституту української мови НаН україни ді-
йшли висновку, що підручники з математики для 
перших-других класів містять численні мовні помил-
ки, а тому їх не можна використовувати як навчальну 
літературу. МОН до останнього захищає ці книжки

американська асоціація кінокомпаній 
оприлюднила міжнародний рейтинг най-
більших піратських сайтів. Перше місце по-
сів український ресурс Extratorrent.com. До лі-
дерів потрапили також росіяни та китайці
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уроки для ФСБ від едварда Сноудена
російські користувачі інтернету можуть опини-

тися під посиленим спостереженням Федеральної 
служби безпеки (ФСБ). моніторитимуть, не виклю-
чено, навіть голосове спілкування в мережі. про це 
пише експерт британського аналітичного центру 
Chatham House кір Ґілс.

«Проект наказу має набути чинності 1 липня  
2014 року, внісши поправки до механізму спостере-
ження й зобов’язавши російських інтернет-
провайдерів зберігати повний перелік усіх дій корис-
тувачів упродовж 12 год із можливістю надати ФСБ 
прямий і безпосередній доступ до цієї інформації», – 
зазначає експерт. Він вважає, що новий порядок став 
додатком до серії нещодавніх ініціатив, які посилю-
ють роль ФСБ в російській інтернет-безпеці.

Як стверджує Кір Ґілс, найсвіжіша ініціатива ради-
кально оновить систему моніторингу СОРМ (комп-
лексу технічних засобів і заходів, призначених для 
проведення оперативно-розшукової роботи в мере-
жах телефонного, рухомого та бездротового зв’язку й 
радіозв’язку), яка забезпечує ФСБ й правоохоронні ор-
гани обмеженою кількістю даних про користування 
мережею. Нові вимоги значно розширять спектр ін-
формації щодо інтернет-активності й уключать туди 
також голосове спілкування.

«Величезний обсяг інформації про діяльність  
75 млн російських інтернет-користувачів водночас, 
яка зберігатиметься впродовж 12 год, і пов’язана з 
цим швидкість збору даних, будуть дорогим технічним 
завданням навіть для найбільших операторів зв’язку 
[...]. Той факт, що ці ініціативи Росії приходять відразу 
ж після прибуття до Москви Едварда Сноудена, додає 
багато іронії», – вважає Ґілс.

туманний альбіон закривається
литовське видання цитує британського прем’єр-міністра  

девіда кемерона, який узявся реформувати систему освіти, 
щоб зменшити кількість мігрантів, які прибувають у Сполу-
чене королівство із польщі, литви та латвії, відбираючи ро-
бочі місця в тамтешних жителів.

«Відвідайте фабрики нашої країни, на яких більш ніж по-
ловина робітників – це іммігранти з Польщі, Литви та Латвії. 
Ви не можете їх звинувачувати […]. Вони хочуть працювати. 
Бачать, що робота є, приїздять і займають ці робочі місця», – 
наводить слова очільника британського уряду литовське  ви-
дання.

«Змінімо систему освіти так, щоб готувати в наших шко-
лах та коледжах молодих людей, які виконували б цю ро-
боту самі», – додав політик.

«правляча еліта кремля за 22 роки після роз-
паду СрСр досі не може змиритися з тим, що 
україна є окремою і незалежною державою»

Як пише у своїй статті російський політолог Ґєорґій 
Бовт, українці сприймають заяви кремля про те, що «ро-
сія не Європа» і що вона має свій «особливий шлях», за 
виправдання нездатності забезпечити роботу демокра-
тичної держави, а це ще дужче схиляє їх до інтеграції із 
Заходом.

«Україна прагне довгострокової інтеграції з ЄС, що на-
самкінець приведе до членства. Київ не бачить жодних пе-
реваг у приєднанні до Митного союзу і навіть не споку-
сився на 50% знижки на імпорт газу та пільгові тарифні 
ставки для експорту машин і обладнання до РФ в обмін на 
приєднання до МС. Ці дві торгові преференції зекономили 
б Україні $10 млрд за рік», – додає Бовт.

На думку політолога, існує багато причин, чому Росія 
втратила Україну. Одна з них – що правляча еліта Кремля 
за 22 роки після розпаду СРСР досі не «може змиритися з 
тим, що Україна є окремою і незалежною державою, чиї 
інтереси відрізняються від російських». РФ іще мусить на-
вести у «своєму соціальному та економічному домі» лад, 
щоб бути спроможною конкурувати з ЄС навіть при його 
нинішніх проблемах. Окрім того, «Москва була неспро-
можна чи, очевидно, не хотіла чинити тиск на Януковича 
щодо звільнення Тимошенко».

«Коли політики РФ гордо заявляють, що «Росія не Єв-
ропа» і що вона має свій особливий шлях, багато українців 
сприймають це як виправдання відсутності захисту для ци-
вільних і майнових прав та демократії європейського 
стилю, а також як нездатність Росії забезпечити верховен-
ство закону. Навіть $10 млрд торгових пільг не змусять Київ 
іти вслід за Москвою цим «особливим шляхом», – наголо-
сив політолог.
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«прослуховування американською розвідкою 
мобільного телефона німецького канцлера 
спричинить тривале напруження у відносинах 
СШа та ФрН»

підозра щодо прослуховування канцлера Німеччини 
анґели меркель агентством національної безпеки (аНБ) 
СШа не лише ставить під сумнів переговори ЄС зі Сполуче-
ними Штатами про трансатлантичну зону вільної торгівлі, 
а й сильно підриває довіру між партнерами. про це пише 
німецький тижневик.

«Імовірне прослуховування американською розвідкою 
мобільного телефона німецького канцлера, яке, за інфор-
мацією Spiegel, розпочалося ще в 2002 році, може викли-
кати тривале напруження у відносинах США й Німеччини. 
Немає жодного значення, знав Обама про стеження чи ні. 
Довіра є основою будь-якого партнерства, але вона зни-
кла». Крім того, він цитує німецького міністра закордонних 
справ Ґідо Вестервелле, який назвав такі дії «політично 
згубними». Це, на його думку, загрожує «підірвати зв’язки, 
які нас (Німеччину й Америку. – ред.) тримають разом».

У Берліні надзвичайно обурені цієї операцією США. 
«Звісно, федеральний уряд не може й не хоче терпіти на-
хабність американських спецслужб. Тому зараз усі заклика-

ють вжити відповідних заходів. Але вони знають: Німеччина 
потребує США, вона залежить від допомоги агентів АНБ й 
ЦРУ в боротьбі з терористичною загрозою та у кризових ра-
йонах. Сьогоднішні заклики є насамперед ознакою без-
силля. Наскільки велике обурення в усіх партіях, настільки 
велика їхня безпорадність», – пише Der Spiegel.

Дехто вбачає важіль впливу в запланованій трансатлан-
тичній Угоді про вільну торгівлю між ЄС та США. Однак, на 
думку видання, річ не в економічній вигоді, а в довірі, яку 
потрібно відновити. «Необхідно багато часу, можливо, 
роки, щоб цього досягнути. Угоди, комітети й красиві слова 
у будь-якому випадку не відразу заклеять тріщини у відноси-
нах між Німеччиною і Америкою», – підсумовує видання.

інозмі|НА чАСі

на правах реклами

Компанія «ТОРГОВИЙ ДІМ – НІКО», офіційний імпортер 
Mitsubishi Motors в Україні, представила оновлений Mitsubishi 
Pajero Wagon – флагман модельного ряду Mitsubishi.

25 жовтня 2013 року в Україні відбулася офіційна презентація 
легендарного позашляховика – оновленого Mitsubishi Pajero 
Wagon 2014 модельного року. 

Модель зазнала певних 
перетворень. Динамічна 
зовнішність авто стала ви-
разнішою завдяки зміні ди-
зайну фальш-решітки раді-
атора. З’явилися додаткові 
елементи шумоізоляції, які 
роблять їзду ще комфортні-
шою. Також Mitsubishi 
Pajero Wagon 2014 модель-
ного року буде доступний у 
новому білому перламутро-
вому кольорі.

Головною перевагою 
авто лишається його Super 
Select 4WD II – найдоско-
наліша повноприводна 
трансмісія з-поміж усіх роз-
роблених спеціалістами 

Mitsubishi Motors. Вона дає змогу переключатися з економічного 
режиму привода на одну вісь у режим повного привода безпосе-
редньо під час руху на швидкості до 100 км/год.

В Україну оновлений Mitsubishi Pajero Wagon постачатиметься 
з турбодизелем 3,2 л потужністю 200 к. с. При цьому модель збері-
гає чудові характеристики економічності (затрата пального в ком-

бінованому циклі – 9,3 л на 
100 км).

І головне – авто лиши-
лося найдоступнішим у класі 
повнорозмірних позашляхо-
виків навіть після рестайлінгу, 
попри введення утилізацій-
ного збору і спецмит. Це 
стало можливим завдяки до-
мовленостям між компанією 
«ТОРГОВИЙ ДІМ – НІКО» і 
Mitsubishi Motors Corporation. 
Ціна оновленого Mitsubishi 
Pajero Wagon у комплектації 
Ultimate –  від 426 тис. грн. 
У салонах офіційних дилерів 
Mitsubishi він буде представ-
лений із початку листопада 
2013 року.

оновлений Mitsubishi Pajero Wagon – 
надійний і безкомпромісний
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Скумін

у 
детективних романах ба-
гатоходова інтрига – це 
коли кожна дія персона-
жів неминуче тягне за со-

бою іншу, і так виникає ланцю-
жок. У житті вона відкриває на-
раз кілька можливостей діяти 
далі. 24 жовтня у Верховній Раді 
закрутилася саме така ситуація. 
Йдеться про прийняття законо-
проекту № 2054а з невинною на-
звою «Про внесення змін до По-
даткового кодексу України щодо 
обліку та реєстрації платників 
податків». Скандал спричинив 
єдиний підпункт 11.1 статті 170: 
«…у разі, якщо особа має право 
постійного проживання на тери-
торії іноземної країни, вона вва-
жається такою, що не проживає 
в Україні».

Формально це стосується 
лише фіскальних питань: як ка-
жуть фахівці, «для цілей оподат-
кування». Одначе в опозиції хоч і 
запізно, а все ж зрозуміли, що 
законодавче нововведення може 
бути використане, щоб не допус-
тити до участі у виборах глави 
держави 2015 року лідера УДАРу 
Віталія Кличка. Конституція ви-
магає від кандидата у прези-
денти проживати в Україні «про-
тягом десяти останніх перед 
днем виборів років». А брати 
Клички мають право на прожи-
вання в Німеччині, де в них є 
промоутерський бізнес.

«Прозріння», однак, настало 
напрочуд пізно – лише після 
того, як законопроект ухвалили 
239 депутатськими голосами. 
Про розгубленість борців із ре-
жимом свідчить уже той факт, 
що голос «за» система «Рада» за-
реєструвала із кнопки ударівця 
Ярослава Дубневича. Пізніше 
депутат заявив, що «стався збій 
системи». Але не виключено, що 
він просто не зорієнтувався в си-
туації. Як, наприклад, і поза-
фракційний Олесь Доній, ко-
трий пізніше чесно зізнався, що 

поправок не читав, про «пастку 
на Кличка» не знав і тепер від-
кликає свій голос. Оперативно 
взявши перерву, лідери опозиції 
відбули на нараду. Вона затя-
глася так, що вечірнє засідання 
парламенту відкрилося з поміт-
ним запізненням. Саме тоді про-
лунала гучна заява Кличка: «Я 
балотуюсь у президенти!», що 
стала топ-повідомленням в 
українських ЗМІ й не останньою 
новиною для багатьох зарубіж-
них ін форм агенцій.

дивНий поСпіХ
Те, що проживання Кличка в 
двох країнах і справді може бути 
великою перешкодою балоту-
ванню в президенти, ні для кого 
не секрет. Про це не раз повідом-
ляли ЗМІ, та й сам боксер на по-
чатку 2013-го сказав, що живе в 
Україні тільки шість років, а до 
того майже тринадцять мешкав 
у Німеччині. Щоправда, це про-
звучало в ток-шоу Hard Talk на 
каналі BBC, і він міг вкладати в 
поняття «жити в Україні» суто 
побутовий зміст. Зрештою, в 
його українському паспорті від-
сутня зміна прописки (реєстра-
ції) від 1992 року. Тож донедавна 
ці перешкоди видавалися надто 
ефемерними, аби завадити йому 
взяти участь у президентських 
перегонах. Кожен розумів, що 
ними, очевидно, спробують ско-
ристатися, але ніхто не підозрю-
вав, що знешкодження відбу-
деться саме в такий оригіналь-
ний спосіб, через Податковий ко-
декс, та ще й так несподівано.

Перше, що впадає у вічі: 
влада дуже поспішала протягти 
законопроект 2054а у зміненому 
вигляді. 8 жовтня поданий уря-
дом документ спокійно при-
йняли за основу 337 голосами, 
але 23-го, коли він потрапив на 
розгляд профільного комітету пе-
ред другим читанням, там вияви-
лася сила-силенна поправок, ко-

трі коли й не змінювали його суті, 
то істотно впливали на зміст, і не 
на краще. Це не оціночне су-
дження, а висновок Головного 
юридичного управління Верхо-
вної Ради, котре знайшло в зако-
нопроекті у версії від 23 жовтня 
суперечності з Регламентом ВР та 
Бюджетним кодексом. Серед ін-
шого експерти зауважили появу 
цілком нових норм, котрі були 
відсутні під час його прийняття 
за основу.

Інакше кажучи, йшлося про 
новий законопроект, котрий і 
розглядати слід було б від са-
мого початку. Але показово, що 
юристи заледве устигли зробити 
аналіз документа: депутати 
отримали його на руки лише 23 
жовтня, напередодні голосу-
вання. Отож абсолютна біль-
шість із них перед голосуванням 
і гадки не мала, що натискає 
кнопки не зовсім за те, що попе-
редньо ухвалили на два тижні 
раніше. Нині депутат від УДАРу 
Оксана Продан, яка входить до 
профільного комітету ВР, де оці-
нювали цей законопроект, за-
певняє, що скандальну «по-
правку депутата Бриченка» не 
було розглянуто на засіданні 
згаданого органу. Вона вже по-

Влада й надалі демонструє вміння  
«загрібати жар» руками опозиції і посилює 
взаємну недовіру в її таборі

Нокаут?
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дала скаргу до ГПУ, в якій зазна-
чила, що «надана 24 жовтня для 
голосування порівняльна таб-
ли ця проекту не відповідає тій, 
яка розглядалася на засіданні 
регламентного комітету».

У сесійній залі голова Вер-
хов ної Ради Володимир Рибак 
вдало зманіпулював своїми обо-
в’язками. Щойно він оголосив 
про винесення законопроекту на 
розгляд, опозиція здійняла га-
лас у залі. «Шановні народні де-
путати не згодні розглядати за-
кон», – вдоволено сказав спікер 
і… негайно поставив документ на 
голосування в цілому. Таким чи-
ном Рибак уник розгляду кожної 
поправки окремо й унеможли-
вив, навіть гіпотетично, обгово-
рення «поправки Бриченка».

Сьогодні опозиціонери заяв-
ляють про грубе порушення Ре-
гламенту, й погрожують очільни-
кові ВР відповідальністю. Регіо-
нали вустами депутата Хомутин-
ніка заперечують сплановану 
«підставу» і проголошують, що 
готові навіть скасувати скан-
дальні поправки, щоправда, до-
тримуючись процедури. Ударівці 
вже заявили, що намагатимуться 
в будь-який спосіб скасувати за-
кон, виз нав ши його чи то некон-

ституційним, чи прийнятим із 
порушеннями. Зауваження 
юристів і можливе ігнорування 
Регламенту спікером – цілком 
достатня підстава для несхва-
лення закону президентом. Але 
Рибак негайно того ж таки дня 
поставив свій розчерк на доку-
менті й терміново направив його 
Януковичу. Ймовірність того, що 
закон таки буде підписано, ве-
лика.

провокаЦіЯ?
Скандальну поправку подав не 
представник влади, а депутат від 
«Батьківщини» Ігор Бриченко, 
що природно викликало насто-
роженість серед представників 
УДАРу. Відразу виникли підозри 
таємної гри як регіоналів, так і 
«Батьківщини» на «викидання» 
з перегонів Віталія Кличка, який 
за нинішніх розкладів (неучасть 
у виборах Ти мо шенко) залиша-
ється основною перешкодою на 
шляху до виходу у другий тур 
Арсенія Петровича. Яценюк із 
парламентської трибуни миттю 
заявив, що звернення Бриченка 
сфальсифіковане. Сам Бриченко 
теж із трибуни сказав, що вза-
галі не подавав поправок до за-
конопроекту.

Утім, за даними джерел 
Тижня, Бриченко таки подавав 
поправку. Щоправда, вранці 24 
жовтня намагався її відкликати, 
але безуспішно. Цю версію не-
прямо підвердив із парламент-
ської трибуни й голова профіль-
ного комітету регіонал Віталій 
Хомутиннік, котрий заявив, що 
Бриченко подав загалом 31 по-
правку, але пізніше «висловлю-
вав бажання відкликати деякі з 
них». По завершенні сесійного 
дня інформацію визнав і Яце-
нюк, котрий сказав журналіс-
там, що ще о дев’ятій ранку ра-
зом із Бриченком звертався до 
Рибака, який начебто обіцяв не 
ставити скандальної поправки 
на голосування.

Можна лише дивуватися, що 
опозиціонери так легко «пові-
рили» Рибаку, якого раніше не 
раз ловили на порушенні й за-
конів, і власного слова. Та ще й 
настільки, що зовсім не очіку-
вали винесення законопроекту 
на голосування в цілому і ніяк 
до цього не підготувались… 
Звісно, якщо все справді було 
так, як каже Яценюк. Голова 
політради «Батьківщини» за-
разом повідомив, що Бриченко 
одразу ж уранці 24 жовтня на-
писав заяву до прокуратури. 
Але вдень 25-го ГПУ це запере-
чила. Чи розумів останній усе 
значення внесеної ним по-
правки, невідомо. За одними 
даними, опозиціонера про це 
попросив хтось із колег-
регіоналів. Хоча, за тверджен-
ням одного із працівників апа-
рату Верховної Ради, поправка 

Бриченка була подана на про-
хання народного депутата від 
«Батьківщини» Андрія Іван-
чука, одного з найближчих 
Яценюкових соратників по пар-
тії і товаришів по університету. 
У будь-якому разі по іміджу 
«Батьківщини» та Яценюка за-
вдано чергового удару. Депу та-
ти-регіонали у своїх виступах 
від душі потопталися по «роз-
колу опозиції». Тобто, поправ-
ками Бриченка, вочевидь, також 
прагнули остаточно посварити 
Арсенія Петровича з Віталієм 
Володимировичем.
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по іміджу «БатьківщиНи» 
та ЯЦеНЮка ЗавдаНо 
чергового удару
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рівеНь ЗагроЗи
Чи скористається влада «анти-
кличківською» поправкою у ви-
падку підписання закону прези-
дентом? Адже в Кличка є мож-
ливість апелювати до ст. 58 Кон-
ституції України, за якою «за-
кони та інші нормативно-правові 
акти не мають зворотної дії в 
часі, крім випадків, коли вони 
пом’якшують або скасовують 
відповідальність особи». Так 
само визначення інституту про-
живання в Україні не є предме-
том регулювання Податкового 
кодексу, відповідно ця новела 
може бути застосована лише з 
метою оподаткування.

Проте не забуваймо: такі 
логічно-юридичні конструкції – 
лише аргумент, що може бути 
використаний на судовому засі-
данні під час розгляду питання 
про відмову в реєстрації Віталія 
Кличка кандидатом у прези-
денти. Суд тоді, не виключено, 
вирішить узяти до уваги аргу-
менти іншої сторони, які базува-
тимуться на новаціях ПК. Про 
що, власне, вже заявив член 
ЦВК Андрій Магера. Врешті, 
якщо влада вирішить, що корек-
тив до Податкового кодексу за-
мало, вона зможе ухвалити но-
вий закон «Про внесення змін 
до Закону України «Про свободу 
пересування і вільний вибір 
місця проживання», де сформу-
лювати конституційну дефініцію 
«проживання в Україні» так, що 
у Віталія Кличка, на перший по-
гляд, не буде жодних шансів за-
реєструватися кандидатом у пре-
зиденти. Але це лише на перший 
погляд.

На інтереси Віталія Кличка 
однозначно працює Рішення 
Європейського суду з прав лю-
дини від 19 жовтня 2004 року в 
справі майора Мельниченка, 
якого також ЦВК свого часу не 
зареєструвала кандидатом у на-
родні депутати на підставі 
«цензу осілості». Зокрема, в Рі-
шенні сказано, «що вимога про-
живання в Україні не була абсо-
лютною і що національна влада, 
надаючи дозвіл або відмовля-
ючи в реєстрації певному кан-
дидату, була зобов’язана врахо-
вувати його конкретну ситуа-
цію. Суд вважає, що ні відпо-
відне законодавство, ні прак-
тика не містять прямої вимоги 
«постійного» або «тривалого» 
проживання на території Укра-
їни. Крім того, законодавство не 

визначає різниці між понят-
тями «законного» та «постій-
ного» проживання».

Далі ЄСПЛ зазначив, що «на 
той час єдиний доказ реєстрації 
місця проживання особи, яка не 
завжди збігається з місцем її по-
стійного проживання (пп. 56–
58), містився у внутрішньому 
національному паспорті. Далі 
суд наголосив, що прописка 
була невід’ємним та основопо-
ложним аспектом української 
адміністративної системи й ши-
роко використовувалася для ба-
гатьох цілей (реєстрація поточ-
ного місця проживання грома-
дян, військового призову, голо-
сування на виборах, різнома-
нітні майнові питання тощо)».

Утім, хоч би якими були 
юридичні наслідки внесення 
змін до Податкового кодексу, 
вже очевидно, що влада повною 

мірою використає відповідний 
інформаційний привід. Не-
дарма спочатку Ганна Герман, а 
потім Вадим Колесніченко у ви-
ступах із трибуни пафосно ви-
гукували, що Кличко, сплачу-
ючи податки в Німеччині, та-
ким чином годує тих, хто «вби-
вав наших людей» та «плюн-
дрував нашу землю». Тут регіо-
нали, звісно, передали куті 
меду. Як знущально відгукну-
лися соцмережі, та сама Герман 
– відома шанувальниця про-
дукції автопрому ФРН, а такі 
шанувальники підтримують 
німецьку економіку не менше, 
ніж брати-боксери. Утім, зрозу-
міло, що з наближенням вибо-
рів теза про сплату Кличком 
податків за кордоном посяде 
важливе місце в політичній 
пропаганді.

Слід згадати версію бага-
тьох опозиціонерів: скандальна 
поправка потрібна була владі 
ще й для того, аби зірвати роз-
гляд законопроектів про звіль-
нення Юлії Тимошенко. А тим 
самим – підписання Угоди про 
асоціацію з ЄС. «До мене осо-
бисто підходив один регіонал і 
казав: не здавайтесь, блокуйте 
трибуну! Вони хотіли нашими 
руками зірвати засідання й по-
тім сказати, що опозиція не 
дала звільнити Тимошенко», – 
розповів Тижню один із депу-
татів від УДАРу.

Справді, це могло бути од-
нією з цілей інтриги. Хоч не-
провладний табір утримався від 
блокування, його все одно зви-
нувачують. Спікер Рибак на зу-
стрічі із зарубіжними послами 
попрохав їх «донести до своїх 
урядів», нібито звільнення 
Тимошенко гальмують ви-
ключно опозиціонери. Однак за 
те, щоб відкласти законопро-
екти про зві ль нення екс-
прем’єрки на початок листо-
пада, дружно проголосували як 
три опозиційні фракції, так і ре-
гіонали – загалом 367 голосів. 
Найочевидніша причина неба-
жання ПР розглядати це пи-
тання 25 жовтня бачиться та-
кою: президент Янукович цього 
дня так і не встиг поспілкува-
тися зі своїм російським коле-
гою Путіним про те, на що го-
това Москва заради відмови Ки-
єва від асоціації з ЄС (див. 
стор. 4). А «податкова» по-
правка могла стати зручним 
приводом позволікати. 

Наживо
тиждень з’ясував у народних депутатів від «Батьків-
щини» та удару, чи вдалося «поправкою Бриченка» 
пересварити опозицію 

Сергій Соболєв, «Батьківщина»
Це була чергова спроба пересва-
рити опозицію, але вийшло як за-
вжди, фактично не було й натяків 
на сварку. На мій погляд, достатньо 
спрацювали команди, і понад те, 
стало відразу зрозуміло, що вся ця 
операція спланована Партією регіо-
нів і саме вона була в цьому заці-

кавлена. Причому все збіглося з низкою інших дій. 
Проти Тимошенко. Фактично в ті самі дні було заявлено, 
що ніякого помилування, амністії не буде. Ніякого ін-
шого закону, крім так званого лікування за кордоном.
Кличко фактично заявив, що він готовий надалі вести всі 
переговори, які стосуються погодження єдиного канди-
дата. Емоцій там, справді, вистачало, але потім усе було 
чітко обіграно й заявлено, що це аж ніяк не шкодить єди-
ному кандидатові, що й відповідає дійсності. Тому в опо-
зиції немає з цього приводу непорозумінь. Залишаються 
ті самі погляди. Якщо закон змінюється, вибори в один 
тур – буде єдиний кандидат, якщо не змінюється, то всі 
кандидати готові підтримати того, хто переможе в пер-
шому. Я думаю, що позиція залишилась та сама.

оксана продан, удар
Заява Віталія Кличка повинна по-
класти край інсинуаціям та прово-
каціям влади. Вона жодним чином 
не зашкодить порозумінню опози-
ції, понад те, ми вже бачимо заяви 
Яценюка й Тягнибока про те, що 
вони розуміють і підтримують Віта-
лія Кличка. Я вже звернулась до ге-

нерального прокурора з тим, щоб було проведено роз-
слідування підробок під час підготовки до голосування 
законопроекту про зміни до Податкового кодексу. Ду-
маю, що не виявити тих відвертих фальшувань, які від-
булись, неможливо. Хочу нагадати, що закон іще не 
підписаний президентом, який може зупинити ці про-
вокації та фальсифікації, спрямувавши законопроект 
на переголосування в парламент.
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На Кличка працює 
Рішення 

Європейського суду 
з прав людини від 

19 жовтня 2004 
року





БіограФічНа Нота: 
дірк краан – експерт МВФ, доктор економічних наук. 
Від 1970 до 1981 року викладав держуправління і держ-
фінанси в Університеті Еразма Роттердамського. 1981–
2001-го працював у Міністерстві фінансів Нідерландів. У 
2002–2012-му обіймав посаду старшого економіста в 
департаменті планування держвидатків Директорату з 
державного управління ОЕСР. Від 2012-го радник МВФ з 
питань управління регіональними державними фінан-
сами в Південно-Східній Європі.
На посаді в ОЕСР Краан аналізував 12 бюджетів країн 
ОЕСР і Центрально-Східної та Південно-Східної Європи. 
Автор і співавтор кількох книжок про державні фінанси, 
серед яких: «Захист довкілля: державний чи приватний 
вибір» (1991), «Бюджетні рішення» (1995).

Спілкувався 
олександр 

пагіря

Фото:
андрій  

ломакін

Бюрократичні 
перешкоди
Експерт МВФ Дірк Краан  
про надмірну політизацію  
державного управління  
та громіздку адміністративну  
систему в Україні

е
ксперт Міжнародного ва-
лютного фонду та Органі-
зації економічного спів-
робітництва і розвитку 

(ОЕСР), професор економіки 
Дірк Краан – людина, яка не з 
третіх вуст знає проблеми дер-
жавного сектору в країнах ко-
лишнього соцтабору. Свого часу 
він проводив, зокрема, аналіз 
бюджетів держав Центрально-
Східної та Південно-Східної Єв-
ропи. У своїх дослідженнях фа-
хівець також оцінює останні 
тренди реформування публіч-
ного менеджменту в розвинутих 
країнах світу. Міркуваннями про 
те, як покращити загрузлий у ко-
рупції вітчизняний державний 
апарат, учений поділився під час 
київської лекції, організованої 
посольствами Швейцарії та Ні-
дерландів спільно з журналом 
«Український тиждень».

у. т.: україна успадкувала від 
радянських часів неефективну 
й громіздку бюрократичну сис-
тему, що має обслуговувати 
правлячий клас, а не забезпечу-
вати населення якісними адмі-
ністративними послугами.  
у чому різниця статусів держав-
ного управління в нас та в роз-
винутих країнах?

– Суджу про це, базуючись 
на своєму досвіді роботи в ОЕСР. 
На мою думку, перед Україною 
на порядку денному ще багато 
реформ, починаючи від запро-
вадження нового публічного 
менеджменту, який стосується 
судової системи, верховенства 
права та адміністративних про-
цедур і має сприяти викорі-
ненню корупції. Але найважли-
вішою є, очевидно, реформа ор-
ганів місцевого самовряду-
вання: їхньої правочинності за-
мало, щоб наблизити адміні-
стративні послуги до громадян, 
а місцеві законодавчі органи 
другого рівня – обласні та ра-
йонні ради – працюють не зо-
всім за демократичними прин-
ципами. Цю ситуацію потрібно 
негайно виправити і створити 
умови, за яких органи місцевого 
самоврядування максимально 
рахуватимуться з інтересами 
громадян і надаватимуть по-
слуги відповідно до їхніх по-
треб. Дуже важливо, щоб дер-
жава була децентралізована й 
більше завдань делегувала на 
місцевий рівень. Це найтерміно-
віша перехідна реформа, ще не 
впроваджена в Україні.

Управлінські реформи в 
Україні, на мою думку, не при-

пинились із приходом до влади 
Адміністрації Януковича, і нині 
ваша країна має потужний сти-
мул відповідати європейським 
стандартам у цій сфері. Усі кра-
їни Центрально-Східної та 
Південно-Східної Європи, які 
прагнули приєднатися до ЄС 
або дістати кандидатство на 
членство, мали конкретну мо-
тивацію до проведення реформ. 
Зокрема, це добре спрацювало в 
Хорватії, Словенії, країнах Бал-
тії та Вишеградської четвірки, 
які вже входять до ЄС. Ці сти-
мули сьогодні важливі для та-
ких держав, як Молдова, Укра-
їна, Македонія, Чорногорія, 
Сербія, Боснія і Герцеговина, і 
вони в кінцевому рахунку при-
ведуть до асоціації з Євросою-
зом.

у. т.: рівень політизації держав-
ного управління в україні є гра-
нично високим. Наскільки це 
впливає на ефективність і якість 
адміністрування?

– Це проблема не лише 
України, вона стосується всього 
регіону Східної Європи, де є 
давня традиція проводити масові 
звільнення державних службов-
ців, щойно приходить нова 
влада. Ця звичка отруює атмос-
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феру в усьому урядовому апа-
раті. Тому високопосадовці бе-
руть до уваги тільки політичні 
бажання своїх господарів, тоді 
як їхня компетенція – ухвалю-
вати об’єктивні рішення на під-
ставі наявної інформації. Зви-
чайно, політики можуть попро-
сити в них якихось альтерна-
тивних ідей, що відповідали б 
їхнім політичним уподобанням, 
хоча чинити так не зобов’язані.

У цій сфері помітний пев-
ний прогрес, зокрема у Слове-
нії та Хорватії. Однак у решті 
країн регіону практика звіль-
нень держслужбовців із прихо-
дом нової влади ще жива. 
Кілька тижнів тому я спілку-
вався з колишнім директором 
лікарні в Албанії, якого звіль-
нили наступного дня після 
приходу нового уряду. Звіль-
нення зачепило 40 очільників 
медзакладів по всій країні. Це 
просто нонсенс!

Я вважаю, що політизація 
державного управління та 
службовців негативно впливає 
на розвиток України, яка потре-
бує стабільності. Управлінці по-
винні бути захищені від полі-
тичного впливу.

у. т.: що таке новий публічний 
менеджмент? Якими є нові під-
ходи до реформування сфери 
державного управління в розви-
нутих країнах?

– Найважливішим позитив-
ним досягненням менеджменту, 
про який ви сказали, стало відо-
кремлення політики розвитку 
від політики виконання. Цей по-
діл запроваджено в багатьох 
країнах ОЕСР, і загалом його 
розглядають як успішний, на-
приклад у Сполученому Коро-
лівстві, Нідерландах та Швеції. 
Остання – найпоказовіший при-
клад. У Швеції тільки 5% дер-
жавних службовців працюють 
у центральному уряді, тоді як 
95% – в агенціях. Усі міністер-
ства разом наймають 4 тис. осіб 
(по 300 припадає на кожне). Це 
забезпечує сталість і водночас 
гнучкість урядової політики, 
чого не можна досягнути в мі-
ністерствах, які є великими бю-
рократіями. Загальна зайня-
тість у державному апараті цієї 
країни – 80 тис. осіб. Шведська 
статистика, може, не зовсім 
адекватна для порівняння із си-
туацією в Україні, оскільки не 
включає працівників органів 

місцевого самоврядування, од-
нак станом на 2012 рік у вашій 
країні налічувалося 372 856 
держслужбовців та посадовців 
місцевого самоврядування, що 
становить помітну частку насе-
лення, яка є гіперзалежною від 
держави.

у. т.: що ви порадили б для ре-
формування адміністративного 
сектору в україні?

– Пріоритетом повинна 
стати реформа місцевого само-
врядування, про яку я вже зга-
дував. Вона має супроводжува-
тися зменшенням адміністра-
тивних витрат. На мою думку, 
заощадження урядових коштів 
на управлінні в умовах фінан-
сової кризи не є чимсь поганим. 
Навпаки, я розглядаю його як 
позитив, бо така політика 
сприяє викоріненню марно-
тратства (навіть за відсутності 
кризи). Україна, як й інші євро-
пейські держави, повинна до-
тримуватися цієї лінії, бо ж і 
досі є багато способів змен-
шити адміністративні витрати 
без негативних наслідків для 
громадян.

Дуже легко заявити, що 
державні гроші тринькають 
на адміністрування. Про це 
каже багато аналітиків. Але 
ключове запитання таке: «Де 
відбувається марнотратство?» 
Є один приклад зі звіту ОЕСР 
щодо України. Ви успадкували 
від радянських часів гро-
міздку бюрократичну уста-
нову – так зване КРУ (від 2011 
року Державна фінансова ін-
спекція України, створена на 
базі Головного контрольно-
ревізійного управління. – Ред.), 
що має штат із 7 тис. службов-
ців. Західноєвропейські країни 
не мають таких інституцій. Тут 
функціонують підрозділи вну-
трішнього аудиту, проте вони 
дуже малі за кількісю персо-
налу. За його функціями КРУ, 
очевидно, можна порівняти з 
департаментом гармонізації 
підрозділу внутрішнього ау-
диту, однак персонал тієї струк-
тури налічує лише 10 осіб! По-
трібно суттєво скоротити штат 
Державної фінансової інспекції, 
він занадто роздутий.

у. т.: а як щодо корупції? Це 
одна з найбільш непідйомних 
проблем в українському держ-
секторі…

– Я вже згадував про політи-
зацію державного управління. 
Іншим важливим джерелом ко-
рупції є держзакупівлі, коли 
урядові контракти на певні види 
товарів чи послуг укладають із 
політичними друзями або ж на-
ближеними до влади компані-
ями. Це загалом типово для 
Східної Європи. Україна потре-
бує чітких і прозорих держав-
них закупівель. Ваш закон у цій 
сфері непоганий, бо прийнятий 
у співпраці з ЄС та СОТ, однак 
тут є багато винятків і я не впев-
нений, чи добре його підкрі-
плено практикою.

у. т.: політика суворої економії 
сьогодні превалює в більшості 
країн ЄС. однак цього не до-
сить, щоб відновити економічне 
зростання. що, на вашу думку, 
слід зробити?

– Економічні експерти сьо-
годні неодностайні стосовно 
того, чи варто зменшувати де-
фіцит бюджету за будь-яку ціну 
в часи фінансової кризи, коли 
зростання дорівнює нулю або є 
від’ємним. Ці дебати не припи-
няються, зокрема, в медіа та 
ОЕСР. Гадаю, багато заходів су-
ворої ощадності корисні, незва-
жаючи на те, існує криза чи ні. 
Це однаково стосується як ад-
міністративних витрат, так і со-
ціальних послуг. У посадовців-
бюджетників є така приказка: 
«Хорошу кризу нічим не зі-
псуєш». Остання може стати 
поштовхом до консолідаційних 
заходів, корисних у будь-якому 
разі. Не думаю, що побою-
вання, аби заходи економії не 
зменшили попиту й таким чи-
ном не зашкодили економіці, – 
причина їх не вживати. Водно-
час криза має спонукати про-
вести структурні реформи у 
приватному секторі, щоб, на-
приклад, спростити бюрокра-
тичні процедури для відкриття 
бізнесу, а також на ринку праці. 
Це значно кращий спосіб сти-
мулювання зростання ВВП та 
попиту. 
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політиЗаЦіЯ державНого 
управліННЯ й СлужБовЦів 
Шкодить роЗвиткові 
україНи, Яка потреБуЄ 
СтаБільНоСті

На 2012 рік в 
Україні 

налічувалося 

372 856
 держслужбовців та 

посадовців 
місцевого 

самоврядування, 
тоді як у Швеції їх 

лише 

80 тис.
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Заручники
Вкладники вже близько 10 банків заявляють  
про проблеми з поверненням своїх коштів

З
а останній рік вкладники 
чималої кількості невели-
ких банків зіткнулися з 
повторенням призабутої із 

2008-го проблеми – неповер-
нення депозитів та блокування 
грошей на поточних рахунках. 
Нагадаємо, що тоді все закінчи-
лося масштабною банківською 
кризою. Та нинішня ситуація 
все ж відрізняється кількома 
моментами. П’ять років тому все 
почалося з проблем кількох ве-
ликих фінустанов: Промінвест-
банку, Надра Банку, Родовід 
Банку та Укрпромбанку, який у 
результаті збанкрутував. Нато-
мість 2013-го з труднощами на-
разі зіткнулися лише невеликі 
банки, більшість із яких не вхо-
дять навіть до першої сотні за 
розміром активів. Ще одна від-
мінність: НБУ сьогодні дивним 
чином не поспішає захистити 
права вкладників проблемних 
фінустанов, просто не поміча-
ючи їх. Постраждалі припуска-
ють: це може бути пов’язано з 
тим, що до банків, яким вони 
довірили свої гроші, мають сто-
сунок наближені до влади пер-
соналії.  

відСотки Як приНада 
Як і напередодні кризи 2008 
року, в часи фінансового голоду, 
зараз чимало банків (переважно 
середніх та дрібних) залучають 
депозити під 23–27%. І це в умо-
вах офіційної нульової інфляції! 
Зазвичай, якщо в одній фінуста-
нові одночасно пропонуються 
ставки за депозитами понад 
20% та непідйомні для пози-
чальника умови для отримання 
кредиту, отже, вона вкрай по-
требує готівки й не збирається 
найближчим часом нікого кре-
дитувати, принаймні якщо це 
не наближені до неї компанії та 
особи. Щось подібне нині відбу-
вається в ПрАТ «Комерційний 
банк «Даніель», стверджують 
його клієнти. «На початку 2013 
року я вирішив вкласти гроші в 

«Даніель», адже він пропонував 
дуже привабливу ставку – 25%, 
– розповідає підприємець Олек-
сандр С., один із членів ініціа-
тивної групи вкладників цього 
банку, які нині намагаються по-
вернути свої кошти. – Оформив 
три вклади: на себе, на дружину 
й відкрив рахунок для власної 
фірми». Але коли у вересні захо-
тів забрати гроші, почалися 
проблеми. «Як виявилося, ба-
гато вкладників такі негаразди 
відчули ще з кінця 2012 року, з 
приходом нового інвестора, – 
пригадує Олександр. – Коли я 
прийшов уперше у відділення 
на Саксаганського, 3а, тоді воно 
було центральним, на прохання 
видати гроші мені заявили, що 
це можна зробити тільки у від-
діленні на вулиці Ковпака, 17. 
Але коли приїхав туди, то поба-
чив кілька сотень людей, які 
буквально штурмували офіс. 
Особливо вразили юрби пенсіо-
нерів, що намагалися забрати 
свої пенсійні вклади».

За словами ошуканих 
вкладників, починаючи з листо-
пада 2012-го, після зміни влас-
ника, «Даніель» став відчувати 
гостру проблему з ліквідністю і 
заморозив майже всі платежі з 
поточних рахунків юридичних 
осіб, а також припинив вида-
вати депозити, термін дії яких 
сплив. При цьому і далі активно 
залучав кошти фізичних осіб. 
Понад те, став змушувати клі-
єнтів переоформляти договори 
на нові терміни й увів обме-
ження на виплату грошей. Уже з 
березня діє ініціативна група 
вкладників, які борються за по-
вернення своїх коштів, до якої 
входить кілька сотень людей. 
«На жаль, поки що ми досягли 
мізерних результатів, – розпові-
дає Олександр С. – Якщо щось і 
виплачується, то це смішні 
суми, спочатку 200 грн що-
тижня, тепер 1000 грн. Я не хочу 
називати прізвище, бо боюся, 
що тоді не отримаю своїх гро-

шей, оскільки мало вірю, що 
справа дійде до введення Нац-
банком у цій фінустанові тимча-
сової адміністрації та чесного 
повернення коштів».  

НедіЄЗдатНий регулЯтор 
«У випадку «Даніеля» йдеться 
щонайменше про 5 тис. вклад-
ників і приблизно 500 млн грн, 
– каже Віталій Черняховський, 
правозахисник, керівник грома-
дянської кампанії «Форум поря-
тунку Києва». – Проблема з не-
виплатами депозитів є не тільки 
в столиці, а й у всіх містах, де діє 
ця установа, зокрема Одесі, 
Хмельницькому, Броварах 
тощо». Вкладники стверджу-
ють, що керівництво банку що-
місяця обіцяло, мовляв, ще 
трохи – і гроші почнуть випла-
чуватися в нормальному ре-
жимі. Але цього так і не сталося. 
Тоді люди перейшли до відкри-
тих протестів – спочатку під 
«Даніелем», потім уже під НБУ. 
Однак їхні сподівання на адек-
ватну реакцію регулятора вия-
вилися марними. «25 вересня, 
після акції вкладників під сті-
нами Нацбанку, заступник ди-
ректора департаменту пруден-
ційного нагляду НБУ Наталія 
Чаус пообіцяла, що буде прове-
дена перевірка банку, – розпові-
дає Віталій Черняховський. – 
Однак жодних її результатів, як 
і офіційних коментарів, досі не-
має. 16 жовтня, під час ще од-
ного протесту, до нас уже ніхто 
не вийшов. Я не маю жодних 
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ПОВТОРЕННЯ 
ПРОЙДЕНОГО? 
2008 року 
криза 
банківської 
системи 
почалася 
з проблем 
великих банків 
(на фото черга 
вкладників до 
одного з них). 
Якщо не буде 
адекватної 
реакції 
регулятора, 
2013-го 
кризу можуть 
спровокувати 
малі 
фінустанови 

сумнівів, що в таких діях Нац-
банку має місце корупційна 
складова. До того ж на рівні ке-
рівництва, адже як можна не ба-
чити речей, які кояться в тому 
самому «Даніелі» після кількох 
акцій протесту, де вже навіть 
юридичним особам, чиї гроші 
не захищені Фондом гаранту-
вання вкладів фізичних осіб, 
просто не видають їхніх поточ-
них коштів. Тобто вони не мо-
жуть вести нормальну опера-
ційну діяльність. Є вже кілька 
судових рішень на користь 
вкладників про арешт майна 
банку, але тут спливає цікава 
ситуація: майже ніякого рухо-
мого та нерухомого майна, вза-
галі активів у «Даніеля» немає. 
Навіть свої офіси він орендує, 
тобто арешт накладати фак-
тично ні на що. І всього цього 
просто не бажає бачити НБУ. 
Таке враження, що «Даніелю» 
дають час (на що саме, наразі не 
зрозуміло), принципово не вво-
дячи тимчасової адміністрації».

«Якщо в цього банку склад 
акціонерів змінюється кожен 
місяць-два, субборг становить, 
за отриманою під час нашого 
особистого розслідування ін-
формацією, близько 40 млн грн, 
він постійно змінює адресу цен-
трального офісу, в регіонах відді-
лення взагалі мертві, зрештою, 
що головне, не видаються гроші 
тисячам вкладників, то які ще 
потрібні докази для НБУ, щоб 
увести тимчасову адміністрацію 
й почати повертати гроші людям 

через Фонд гарантування вкла-
дів фізичних осіб?» – обурю-
ється Олександр С. 

Тижню так і не вдалося діс-
тати коментарі від самого «Да-
ніеля»: за всіма зазначеними на 
офіційній сторінці установи та 
підказаними ініціативною гру-
пою телефонами ніхто не відпо-
відав. Натомість на його сайті 
нещодавно було розміщено по-
відомлення такого змісту: «56,4 
млн грн виплатив «Даніель» 
клієнтам – фізичним особам по-
чинаючи з 23 вересня по 18 жов-
тня 2013 року включно – термін 
функціонування Програми ста-
білізації виплат. Програму роз-
робили фахівці банку з метою 
усунення проблеми затримки 
платежів, яка утворилася через 
дефіцит ліквідності. Наразі, від-
повідно до умов Програми, вже 
налагоджені своєчасні соці-
альні виплати, у тому числі й 
пенсійні. Сьогодні менеджмент 
банку і його акціонери доклада-
ють максимум зусиль щодо нор-
малізації життєдіяльності 
банку в цілому. Нагадаємо, що 
Програма стабілізації виплат 
діє з 23 вересня 2013-го і розра-
хована на півроку. Основна її 
мета – систематизація усіх ви-
плат клієнтам». Тиждень на-
томість очікує відповіді від НБУ 
на наш запит щодо ситуації на-
вколо «Даніеля».

виСокий даХ?
Віталій Черняховський ствер-
джує, що така ситуація склалася 
ще в кількох невеликих фінуста-
новах, зокрема Експобанку та 
Західінкомбанку. «В Експобанку 
вкладників, які вимагали видачі 
грошей, старалися залякати та 
втримати від проведення акцій 
протесту під НБУ, – розповідає 

правозахисник. – Ця установа 
насамперед має проблеми з по-
точними рахунками. І хоча вже 
навіть є кримінальна справа, 

процес майже не рухається. Ка-
жуть, що в керівництві банку – 
люди нардепа-регіонала Юрія 
Іванющенка». 

Нещодавно в ЗМІ потрапила 
інформація, що Західінкомбанк 
уже протягом п’яти років не по-
вертає своїм вкладникам депо-
зити в повному обсязі. При-
кметно, що він ще в 2009-му, за 
старого власника депутата 
Луцької міської ради Василя 
Гаврилишина, потрапив у 
скрутне становище, й тоді НБУ 
запровадив там тимчасову ад-
міністрацію. Однак 2012-го вона 
була виведена, а банк змінив 
господарів. Зокрема, тепер, за 
офіційними даними, співвлас-
ником Західінкомбанку через 
офшорну компанію є Арсен Іва-
нющенко, син Юрія Іваню-
щенка. До речі, з останнім від-
недавна деякі ЗМІ пов’язують і 
Родовід Банк. «Даніель», за ін-
формацією джерел Тижня, 
2012-го був проданий невідо-
мим донецьким бізнесменам. 
Натомість ошукані вкладники 
переконують, що віднедавна до 
цієї фінустанови має стосунок 
вельми впливова особа. 

«Відомо, що одночасно до 
кількох проблемних банків за-
раз має причетність одна лю-
дина чи її оточення. І це аж ніяк 
не випадково, – на умовах ано-
німності розповів Тижню член 
правління однієї з фінустанов. 
– Тут може діяти досить проста 
схема. Ще з кінця 2011 року ця 
людина почала скуповувати 
проблемні маленькі банки. З 
позичальників вибивають 
борги, паралельно збирають де-
позити під фантастичні відсо-
тки, а потім ці гроші виводять 
через кредити своїм фірмам, ко-
ристуючись тим, що НБУ всього 
того не помічає. Далі можна очі-
кувати банкрутство згаданих 
фінустанов». 

Сам факт зухвалої пове-
дінки проблемних банків і брак 
адекватної реакції НБУ цілком 
можуть свідчити про те, що ці 
фінустанови мають впливових 
покровителів на високих поса-
дах. Та якщо в ситуацію не втру-
титься держава, вона цілком 
може набути широкого резо-
нансу і, як це сталося 2008 року, 
спровокувати паніку вже не 
лише серед вкладників малих 
банків. А це вже становить сер-
йозну загрозу стабільності всієї 
банківської системи країни. 
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Спілкувався 
любомир 
Шавалюк о

станнім часом з’являється 
дедалі більше ознак на-
ростання кризи в банків-
ській системі України.  

Зокрема, все більше банків від-
мовляються повертати депозити 
вкладникам. Та, хоч як дивно, на-
разі не видно, щоб відповідаль-
ний за стабільність сектору НБУ 
якось реагував на ситуацію. Біль-
шість банкірів, із якими нама-
гався поспілкуватися Тиждень 
про проблеми галузі, катего-
рично відмовлялися коментувати 
ситуацію під власним ім’ям, зі-
знаючись, що побоюються санк-
цій для своєї фінустанови з боку 
влади. Натомість погодився на 
відверту розмову Олександр Су-
гоняко, президент Асоціації укра-
їнських банків (АУБ). Навесні 
2012 року після гострої критики 
ним політики тодішнього голови 
НБУ Сергія Арбузова чимало ве-
ликих фінустанов вийшло з АУБ, 
проте це не змусило пана Суго-
няка відмовитися від оцінки ре-
альної ситуації в банківській 
сфері та негативного впливу на 
неї політики керівництва НБУ. 

у. т.: тиждень має інформацію 
про те, що як мінімум у десяти 
банків є проблеми з повернен-
ням вкладів населенню. З чим 
ми маємо справу? йдеться про 
окремі проблемні фінустанови, 
які завжди існують, чи це вияв 
системної кризи?

– Хворі банки, які не можуть 
обслуговувати свої зобов’язання 
перед вкладниками, – це наразі, 
наскільки мені відомо, «Дані-
ель» та Західінкомбанк. Там де-
позити не виплачуються навіть 
за наявності судового рішення 

(див. стор. 16). Експерти нази-
вають різні цифри: хто 10, хто 20 
проблемних фінустанов. На 
жаль, немає прозорої інформації 
та чіткої позиції НБУ з цього 
приводу. Перед нами лише ви-
дима верхівка айсберга.  

Проблемні банки мають ви-
водитися з ринку. Але НБУ за-
ймає вичікувальну позицію, 
Фонд гарантування вкладів фі-
зичних осіб (ФГВФО) також не 
включається в роботу. Їхня безді-
яльність триває весь посткризо-
вий період (після 2008 року). Це 
небезпечно, оскільки в результаті 
наявні проблеми не лікуються, а 
заганяються в хронічний стан, ін-
токсикують здорову частину бан-
ківської системи. Адже одному з 
цих «нездорових» банків завтра 
«здоровий» дасть позику, а той 
повернути її не зможе. У резуль-
таті фінустанова, у якій справи 
наразі йдуть нормально, також 
перетвориться на проблемну. Її, 
своєю чергою, прокредитує хтось 
інший, і буде запущена ланцю-
гова реакція. 

Усі банкіри, які працюють бо-
дай 10 років, зокрема й співробіт-
ники НБУ, добре знають, що сис-
темно небезпечною є наявність 
потенційних банків-банкрутів. 
Вони мають або пройти проце-
дуру санації, або піти з ринку не-
залежно від того, хто за ними сто-
їть. З досвіду ми знаємо, що про-
блеми маленьких фінустанов 
часто стають великою проблемою 
для всієї системи, оскільки став-
лять під сумнів основоположний 
принцип її діяльності – довіру. На 
жаль, з боку регулятора спостері-
гається дефіцит системного під-
ходу, зокрема й щодо віднов-

лення проблемних сегментів бан-
ківської галузі. Понад те, його дії 
(або бездіяльність) ставали при-
чиною мікрокризових явищ. Зга-
даймо кризу ліквідності в жовтні 
2011-го, коли ставки міжбанків-
ського кредитування сягали 40%, 
що змушувало банки залучати 
наддорогі ресурси в умовах фак-
тично нульової інфляції. Це при-
звело до накопичення дорогих 
пасивів, незапланованих збитків. 
У гонитві за міфічною курсовою 
стабільністю в останні роки ми 
фактично втратили адекватне по-
требам реального сектору еконо-
міки функціонування національ-
ного грошового ринку. 

у. т.: Зараз ліквідність у галузі 
нормальна, ставки на міжбанку 
низькі. Це означає, що на сьо-
годні галузь загалом не має про-
блем?  

– Сам по собі показник лік-
відності ще не означає відсут-
ності проблем. Ключовий мо-
мент – як і де ця ліквідність пра-
цює. Якщо вільні кошти банків 
надходять у реальний сектор 
економіки за низькими відсотко-
вими ставками, тоді в нас справді 
немає проблем. Але цього, на 
жаль, не відбувається.

у.т.: чому Нацбанк не реагує?
– У НБУ знають про це. 

Люди, які не можуть повернути 
свої депозити, звертаються до 
нього, уже навіть є судові позови 
до Нацбанку про те, що він не ре-
агує. Усе це призводить до того, 
що вкладники у своїх листах до 
нашої Асоціації називають дер-
жавні установи співучасниками 
шахрайських схем. 

олександр 
Сугоняко:
«критична точка 
пройдена, і ми 
перебуваємо 
в зоні надвисокої 
нестабільності»

Під час 
попередньої кризи 
курс долара щодо 
гривні зріс на 60%. 

Якщо проводити 
паралелі між 
зменшенням 

резервів тоді й 
тепер, то, за 

нашими 
розрахунками, 

глибина 
просідання курсу 

може бути до 30%. 
Тобто він 

потенційно міг би 
опуститися до  

10,5 
грн/$
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у. т.: можливо, одна з причин, 
чому НБу заплющує очі на нега-
разди окремих банків, полягає в 
тому, що у зв’язку з проблемами 
із державними фінансами влада 
не хоче витрачати гроші ФгвФо 
на повернення депозитів?

– Ні, з фондом ситуація дещо 
інша. Під час кризи 2008-го на 
виплату депозитів лише збан-
крутілого Укрпромбанку могли 
піти всі гроші ФГВФО. Як бачите, 
він працює досі й на сьогодні 
акумулював близько 5 млрд грн, 
хоча це мізерна сума порівняно 
із сотнями мільярдів на депози-
тах української банківської сис-
теми. Щодо двох зазначених 
проблемних банків, то йдеться 
про півмільярда гривень депози-
тів. Це не є небезпекою. Значно 
загрозливіша ситуація, коли 
люди збираються біля НБУ що-
тижня й показують усій країні, 
до чого все йде. Це може спричи-
нити паніку, якої не можна до-
пускати за жодних обставин.

у. т.: але який тоді мотив у НБу 
не реагувати на ситуацію? 

– Це застаріла хвороба реагу-
вати на наслідки, а не на при-
чини. І то вади управління не 
тільки НБУ, а й багатьох інших 
інституцій. На жаль, у практиці 
державного менеджменту було 
мало випадків вдалого превен-
тивного реагування на кризу. 
Можна згадати кризу 1998 року 
як приклад справді ефективного 
вирішення проблеми, знайде-
ного і державними установами,  
і учасниками ринку. Тоді нам, на 
відміну від Росії, вдалося уник-
нути державного дефолту та 
руйнації банківської системи.  
А ось у 2008-му НБУ не зреагу-
вав на наші застереження (АУБ 
попереджала про початок кризи 
ще у квітні 2008-го) й фактично 
«проспав» початок світової 
кризи. Кажуть, що остання гло-
бальна криза почалася з непо-
вернутого іпотечного кредиту в 
містечку Стоктон, штат Каліфор-
нія. Україна має не проспати свій 
Стоктон.

у. т.: Є інформація про можли-
вий продаж західними фінансо-
вими групами своїх українських 
«дочок». Зокрема, UniСredit на-
чебто готовий позбутися укрсоц-
банку, а Raiffeisen Bank – 
«авалю». у чому саме вони не 
бачать перспективи: у розвитку 
української економіки, банків-

ського сектору, чи в них свої про-
блеми, європейські, чи, може, 
не йде робота з теперішньою 
владою в україні?

– Країна начебто прагне ін-
теграції до ЄС, а в цей час ре-
альні представники європей-
ського бізнесу в Україні йдуть із 
країни. Це означає, що декла-
рації влади і реалії її економіч-
ної політики – зовсім різні речі. 
Реальні здобутки на сьогодні – 
стабільний обмінний курс та 
низька інфляція. Але і курс, і 
показник інфляції – то лише 
інструменти для досягнення 
стратегічних цілей, як-от зрос-
тання добробуту суспільства, 
підвищення стандартів життя, 
розвиток економіки. У нас же 
інструменти стали самоціллю, 
річчю в собі. Оце суть держав-
ної економічної політики. Як 
наслідок – зупинка економіч-
ного зростання. Водночас голо-
вна причина виходу іноземних 
банків з українського ринку 
була закладена ще в 2005–2008 
роках, коли національний ри-
нок капіталу був бездумно від-
критий для безконтрольного 
доступу іноземних фінансових 
структур. Ми не висували жод-
них умов, не визначали пріори-
тетів. Фактично віддали свій 
ринок на відкуп іноземцям. А 
вони й не збиралися кредиту-
вати наше літакобудування, 
космічну галузь, інноваційні 
технології. Усе, що ми отри-
мали, – валютна іпотека, спо-
живче й автомобільне кредиту-
вання. Саме тому ці банки сьо-
годні й втратили стратегічні 
напрями роботи в Україні. Нові 
пріоритети не сформульовані, 
старі технології відпрацьовані. 

Фінансовий цикл закінчився. 
Заробляти гроші на різниці 
ставок між депозитами в Єв-
ропі та кредитами в Україні 
більше не вдається. Нинішні 
умови кредитування реального 
сектору економіки для інозем-
них банків явно не підходять. 
На щастя чи на жаль, закор-
донні інвестори не можуть за-
плющувати очі на ті ризики, до 
яких ми вже звикли. Але вже 
сьогодні необхідно працювати, 
щоб завтра частка іноземних 
банків у структурі банківської 
системи України відновилась, 
але на нових стратегічних заса-
дах, сформульованих в інтере-
сах українського суспільства.   

у. т.: Якщо європейські банки і 
далі виходитимуть із ринку, то 
хто може бути покупцем їхніх 
«дочок» в україні?

– З погляду економічних ін-
тересів придбання будь-яких ак-
тивів у банківській галузі Укра-
їни на сьогодні є дурницею. У 
перспективі років на п’ять немає 
впевненості, що, купивши 
якийсь банк, ви матимете хоч 
якийсь зиск.

у. т.: Наскільки близько банків-
ська система підійшла до кри-
тичної точки, коли керувати си-
туацією вже ніхто не зможе?

– На мою думку, ми вже пра-
цюємо в зоні цієї критичної 
точки. Які ознаки? Передусім 
зміни диференціалу, похідної.  
У бюджеті коштів немає. Соці-
альні виплати (пенсії, зарплати 
бюджетникам, допомога з безро-
біття) затримуються. Прем’єр 
звинувачує місцеву владу в 
браку коштів і заявляє, що банки 
кредитують проїдання. Водно-
час заборгованість уряду за 
ОВДП перед фінустановами з 
2008 року зросла в 5,2 раза, а пе-
ред НБУ – в 15 разів, натомість 
кредитна заборгованість усієї 
економіки перед банками – 
лише на 9%. Тобто замість того, 
щоб кредитувати економіку, 
останні змушені кредитувати 
урядові видатки. Лунають заяви 
про те, що до нового року мають 
знизитися відсоткові кредитні 
ставки до 14%. Але як це мож-
ливо забезпечити за нинішніх 
високих депозитних ставок? 
Тому я вважаю, що ми дуже 
близько підійшли до критичної 
точки й перебуваємо в зоні над-
високої нестабільності.  

Знекровлена економіка
Замість кредитувати реальний сектор економіки 
банківська система спрямовувала фінансовий ресурс 
на покриття дефіциту держбюджету та збиткових 
держпідприємств.
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Відсутність грошей 
у банків та високі 
ставки, до яких 

вона призвела, не є 
першопричиною 

кризи. Вони 
наслідок дефіциту 

платіжного 
балансу, 

традиційного 
визначника 

банківських криз у 
країнах, що 

розвиваються

автор: 
любомир 
Шавалюк

Хто сказав, що банкіри 
сплять спокійно?
Переживши торік гостру кризу ліквідності, українська банківська 
система нібито стабілізувалася. Але це враження оманливе: кілька 
малих банків уже зараз є неплатоспроможними, а згодом до них 
можуть приєднатися і великі фінустанови

т
орік банківську систему 
України охопила спровоко-
вана НБУ криза ліквід-
ності. Ставки за кредитами 

овернайт на міжбанківському 
ринку перевищували 50%, а се-
редня вартість депозитів у 
гривні – 25%. Наразі ставки 
знизились, але глибинні про-
блеми залишилися невиріше-
ними, перейшовши з гострої 
фази у хронічну.

ХиБНий курС
На перший погляд, причиною 
минулорічної кризи були високі 
відсоткові ставки на міжбанку. 
Справді, через їх стрімке зрос-
тання та відсутність грошей у 

системі фінустанови висмокту-
вали кошти з підприємств та на-
селення, заманюючи високими 
депозитними ставками. Це при-
звело до примноження про-
центних витрат (див. «Банків-
ський бізнес по-україн-
ськи»), які банкірам було 
важко оперативно компенсу-
вати збільшенням доходів у від-
сотках. Тому відсоткова маржа, 
а разом із нею і прибутковість 
українських банків знизились. 
Це ще дужче ускладнило ситуа-
цію і навіть призвело до пере-
боїв у роботі окремих фінуста-
нов. Але відсутність грошей у 
банків та високі ставки, до яких 
вона призвела, не є першопри-

чиною кризи. Вони наслідок де-
фіциту платіжного балансу, 
традиційного визначника бан-
ківських криз у країнах, що роз-
виваються. За роки незалеж-
ності цей фактор спричиняв ви-
сокі ставки на міжбанківському 
ринку з десяток разів. Перед 
тим, як валюта покидає країну, 
її повинні купити на міжбанку 
за гроші (у гривні), які доти спо-
кійно лежали на поточних ра-
хунках підприємств в україн-
ських банках. Тож дефіцит пла-
тіжного балансу – це не лише 
витік валюти із країни на суму 
дефіциту, а й зникнення з акти-
вів фінансових установ відпо-
відних сум у гривні. Чи варто 
говорити, що причиною дефі-
циту платіжного балансу є зави-
щений курс національної ва-
люти? Саме фіксація остан-
нього разом з обмеженою під-
тримкою банків із боку НБУ й 
були причинами минулорічної 
кризи ліквідності.

На сьогодні ситуація нібито 
змінилася. За вісім місяців 
2013-го платіжний баланс (не 
враховуючи зміни резервів та 
погашення кредитів від МВФ) 
було зведено із профіцитом $1,7 
млрд (за 12 місяців 2012-го дефі-
цит становив $4,2 млрд). І хоча 
торік основна частина дефіциту 
припала на останні чотири мі-
сяці, та вже нині зрозуміло: 
влада намагається регулювати 
платіжний баланс у ручному ре-
жимі. Поки можна було, уряд 
позичав, стало неможливо – 
скоротили офіційний імпорт 
нафти й нафтопродуктів (які те-
пер, за оцінками експертів, за-
возять переважно контрабан-
дою). До серпня НАК «Нафтогаз 
України» майже не закуповував 
російського газу, аби мінімізу-

Банківський бізнес по-українськи 
Торішній дефіцит ліквідності призвів до різкого зростання відсоткових ставок на міжбанківському 
кредитному ринку, внаслідок чого процентні витрати банків зросли, а рентабельність і надійність 
упали. Цього року банкіри перестрахувалися: кредитні ставки та процентні доходи збільшилися, 
тож наразі фінустанови мають нормальну ліквідність. Та чи всі з них?
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Міжбанківський кредит 
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*Ефективна ставка процентних доходів (витрат) – відношення процентних доходів банків за певний місяць, 
помножених на 12, до обсягу всіх кредитів (депозитів), виданих (залучених) банківською системою на кінець 
попереднього місяця.
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Прибутки банків в 
Україні 2012 року 

склали  

4,9 
млрд грн,  

а за 9 місяців  
2013- го лише  

1,7 
млрд грн

вати витрати валюти. Однак 
днями стало відомо, що за різко 
збільшені в серпні обсяги ім-
порту блакитного палива з РФ 
Київ досі не розрахувався перед 
Газпромом на суму майже $900 
млн. Надалі влада може різко 
ускладнити імпорт товарів до 
України адміністративними ме-
тодами, спровокувавши його ті-
нізацію. Це частково поліпшить 
торговельний баланс на папері. 
Інша річ, що не знизить реаль-
ного попиту на валюту, а відра-
хування до й без того проблем-
ного бюджету-2013 (десятки мі-
льярдів гривень, у який надхо-
дять від ПДВ з імпортних това-
рів) різко впадуть.

Але доки уряд учився регу-
лювати платіжний баланс у 
ручному режимі, банки готува-
лися до нової хвилі кризи (див. 
«Банківський бізнес по-
українськи»). Вони завбач-
ливо підвищували відсотки за 
кредитами, щоб у разі чого еко-
номіка взяла на себе тягар дефі-
циту ліквідності. Тому про-
центні доходи виросли, але 
оскільки дефіциту ліквідності 
поки що немає, то перестороги 
виявилися марними, лише при-
звівши до підвищених витрат 
економічних контрагентів, які й 
без того перебувають у скрут-
ному фінансовому становищі 
(див. Тиждень, № 36/2013).

втеча ЄвропейЦів
Попри позірну стабільність у 
банківській сфері загалом, си-
туація в окремих банках та їх-
ніх групах видається складні-
шою. Триває переділ ринку: 
поки одні фінустанови якось 
зводять кінці з кінцями, інших 
виставляють на продаж, а деякі 
масово скуповують своїх конку-
рентів. Ці тенденції чітко про-
стежуються в розрізі країн по-
ходження капіталу банків 
(див. «Переділ банків-
ського ринку»).

За останні три-чотири роки 
з України вийшло близько де-
сятка європейських банків, і 
процес триває. Банкіри ствер-
джують, що покупців шукають 
для ще кількох українських «до-
чок» західних фінустанов, серед 
яких і найбільші банки цієї 
групи: Укрсоцбанк та Райффай-
зен Банк Аваль. За свідченнями 
одного банкіра, коли європейці 
входили на ринок перед кризою 
2008–2009-го, вони не мали 

чіткої стратегії роботи в Україні. 
А просто гналися за високими 
прибутками, які можна було 
отримати на різниці між кре-
дитними ставками тут і вар-
тістю ресурсу в Європі. Але ме-
неджмент західних банків так і 
не придумав, що робити з укра-
їнськими «дочками» в умовах 
відновлення після кризи, адже 
вийти на нормальну прибутко-
вість їм не вдається (якщо 2007 
року рівень рентабельності в 
банківській системі становив 
13%, то за дев’ять місяців 2013-го 
– 1,3%). Тож вони почали за-
ймати чергу на вихід із нашого 
ринку. А боргова криза в Європі 
(див. стор. 24) та особливості 
бізнесу по-українськи, тим паче 
за нинішньої влади, схоже, 
остаточно утвердили їх у такій 
думці.

У результаті за два з поло-
виною роки, до середини 2013-
го, активи банків із західним 
капіталом (I–III груп) в Україні 
зменшилися практично на тре-
тину – із 272 млрд грн до 187 
млрд грн. Із виходом європей-

ців вітчизняний банківський 
ринок зазнав значних втрат, 
хоча, можливо, і непомітних на 
перший погляд. Ідеться про 
втрату технологічності, рівня 
послуг, ліквідності, чесності та 
прозорості. Останній аспект 
доб ре ілюструє динаміка фор-
мування резервів під безна-
дійні активи (див. «Проти-
лежні стандарти»). Одразу 
після кризи 2008–2009-го 
більшість «дочок» європей-
ських фінустанов прозоро 
сформували резерви під непо-
вернені кредити та інші «ток-
сичні» активи. На кінець 2010-
го вони створили резервів на 55 
млрд грн – майже 20% активів. 
Сума солідна, але банки її заде-
кларували та зазнали відповід-
них збитків. Щоправда, такий 
обсяг частково відображає 
українські реалії ведення біз-
несу, які вже тоді здивували єв-
ропейців. Так, наші олігархи, 
які до кризи переважно вико-
ристовували власні банки для 
кредитування свого небанків-
ського бізнесу, продали їх євро-
пейцям із цими позиками на 
балансі. Економічна криза 
2008–2009-го стала для них 
формальним приводом для 
того, щоб відмовитися пога-
шати кредити, видані колись 
самим собі. То був справжній 
«кидок» українськими банкі-
рами західних, які до такого не 
звикли, але змушені були за-
фіксувати збитки. У результаті 
обсяг резервів «дочок» євро-
пейських банків по відно-
шенню до активів у півтора 
раза перевищив аналогічний 
показник фінустанов з україн-
ським капіталом.

Але на цьому пригоди євро-
пейців в Україні не закінчилися. 
Сформовані резерви почали по-
волі списувати (обсяг змен-
шився удвічі за два з половиною 
роки), бо активи справді вияви-
лися безнадійними. Принаймні 
західні банкіри були не в змозі 
зробити з ними бодай щось. Тож 
вирішили продати українським 
фінустановам свої кредитні 
портфелі з великими зниж-
ками. А кредити, безнадійні для 
європейців, стали дуже навіть 
прибутковими в руках наших 
банкірів та колекторських ком-
паній, які знають, як правильно 
вибивати борги – досвід 1990-х 
ще не забувся. Коли ж після 
зміни влади 2010 року з ринку 

Переділ банківського ринку
У вітчизняній банківській системі тривають зміни, 
започатковані кризою 2008–2009 років. Банки із 
західним капіталом виходять із країни, поступаючись 
місцем українським банкірам, які спрацювали в 
найкращих традиціях жанру: перед кризою продали 
фінустанови іноземцям задорого, а тепер відкуповують 
їх задешево.
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Активи банків* за походженням капіталу,
млрд грн

Українські       Державні       Західні       Російські**
приватні

*Проаналізовано банки з груп І, ІІ, ІІІ відповідно до класифікац  
НБУ. На середину 2013 року до них належали 59 банків, сумарні 
активи яких становлять 89% активів банківської системи України.
**До групи російських банків долучено БТА Банк, капітал якого має 
казахстанське походження.
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стали банально витісняти «до-
чок» західних фінустанов, вико-
ристовуючи, зокрема, адміні-
стративні методи, вихід євро-
пейців із нього став питанням 
часу та ціни. Попри те що, про-
даючи своїх «доньок», західні 
банки залишали своїм наступ-
никам установи з вичищеними 
балансами, оптимізованими ви-
тратами та високою ліквідністю 
(на середину 2013-го обсяг гро-
шей та еквівалентів становив 
16% активів – практично удвічі 
більше, ніж у державних банків; 
див. «Сумнівна ліквід-
ність»). Європейці вжили всіх 
ринкових заходів, щоб відно-
вити прибутковість, але вияви-
лося, що в українських умовах 
цього замало, аби вижити.

україНСькі Хижаки
Таким чином, якщо до кризи 
2008–2009 років українці про-
давали європейцям банки з нея-
кісними балансами, що були пе-
реобтяжені кредитами афільо-
ваним структурам, за ціною, яка 
становила п’ять-сім обсягів 
власного капіталу, то тепер вони 
відкуповують «дочки» західних 
фінустанов, із вичищеними ба-
лансами й нормальною ліквід-
ністю за ціною здебільшого 0,2–
0,6, але не більше одного капі-
талу. Вочевидь, досі європей-
ський бізнес у таких масштабах 
в Україні ще не ошукували. Ці 
поглинання разом зі сприянням 
«своїм» банкірам із боку НБУ 
дали змогу фінустановам з 
українським капіталом суттєво 
наростити присутність на ринку 
фінпослуг. Активи українських 
приватних банків від кінця 
2010-го до середини 2013-го ви-
росли на 2/3, до 529 млрд грн, а 
державних банків – на 36%, до 
217 млрд грн (див. «Переділ 
банківського ринку»).

Коли будь-який ринок утра-
чає темпи зростання, на ньому 
загострюється конкуренція. В 
умовах ринкової економіки ви-
грає той, хто забезпечує вищу 
продуктивність. В Україні все 
навпаки. «Дочки» європейських 
фінустанов, які зменшили ви-
трати й мають вичищені ба-
ланси, високу ліквідність і пере-
дові технології в роботі, програ-
ють конкурентну боротьбу бан-
кам із вітчизняним капіталом і 
слабкими показниками. Зо-
крема, у приватних банків із ка-
піталом українського похо-

дження низький рівень резервів 
під безнадійні активи – міні-
мальний, коли порівнювати з 
рештою груп. Поясненням мо-
гло б бути те, що вони вміють 
краще працювати із заборгова-
ністю. Вибивати борги – так. 
Але не більше. Упродовж 2011–
2012 років обсяг резервів зрос-
тав, тобто вони не були сформо-
вані цілком заздалегідь, і лише 
кількарічна відсутність плате-
жів за кредитами зробила їх 
безнадійними в очах україн-
ських банкірів. Це означає, що 
рівень резервів насправді неа-
декватно низький, а тому в умо-
вах затяжної рецесії, яку спосте-
рігаємо сьогодні, проблеми в та-
ких банків можуть лише нарос-
тати. Вони, на перший погляд, 
з’являтимуться нізвідки, хоча, 
по суті, будуть новоявленим ба-
ластом попередньої кризи, 
масштаби якого нікому не ві-
домі.

Окрім того, українські 
банки мають низьку ліквід-
ність, тобто малий обсяг гро-

шових коштів та еквівалентів 
на активних рахунках (див. 
«Сумнівна ліквідність»). Це 
не можуть приховати 37 млрд 
грн у державних банках напри-
кінці 2012-го та 74 млрд грн у 
приватних на середину 2013-го. 
Перший показник спричине-
ний зростанням ліквідності 
державного Ощадбанку на 5,1 
млрд грн, із яких 4,9 млрд грн 
– кредити, видані комерційним 
банкам під заставу ОВДП (зво-
ротне РЕПО), для погашення 
минулорічної кризи ліквід-
ності; також Укрексімбанку (ще 
одного державного) – на 9,1 
млрд грн через прихід грошей 
за проданий врожай, розміще-
них за кордоном (рахунки в 
Укрексімбанку юридичних 
осіб, які працюють у сільському 
господарстві та харчовій про-
мисловості, виросли за рік від 
1,3 12,9 млрд грн до 12,9 млрд 
грн). Природно, що обидва фак-
тори вже не діють, тому ліквід-
ність цих держбанків поверну-
лася до попередніх рівнів. А за-
гальна ліквідність приватних 
фактично забезпечена за раху-
нок лише двох із них. Одна із 
цих фінустанов – ПриватБанк, 
що за півтора року наростив 
ліквідність майже на 11 млрд 
грн, до 32,3 млрд. Із них 7 млрд 
розміщено на кореспондент-
ських рахунках Центробанків 
Латвії, Росії та Грузії (він ак-
тивно розвиває свою мережу в 
згаданих країнах), ще 15 млрд 
грн – на рахунках інших 
банків-нерезидентів. Друга – 
Дельта Банк, який за цей час 
збільшив ліквідність, половина 
якої також розміщена за кордо-
ном, до 10,3 млрд грн. Він, 
окрім іншого, використовує 
ліквідність для купівлі менших 
фінустанов та збільшення 
частки на українському ринку.

Якщо не враховувати вкладу 
двох щойно названих гравців 
відповідного ринку, то в серед-
ньому ліквідність українських 
банків дуже низька. Кількість 
грошей та еквівалентів у пропо-
рції до активів у фінустановах із 
капіталом українського похо-
дження становить 11%, у держав-
них – 8%. Це в півтора й два рази 
нижчий рівень ліквідності, аніж 
у банків із західним капіталом. 
Для державних це не має зна-
чення, адже вони працюють під 
прикриттям НБУ. Та для приват-
них – дуже велика загроза, осо-

Сумнівна ліквідність
Хоча ліквідність банківської системи нібито 
нормалізувалася наприкінці минулого року й лишається 
такою зараз, однак � фактично забезпечують чотири 
банки: ПриватБанк, Дельта Банк, Укрексімбанк та 
Ощадбанк. У решти банкірів регулярно виникають 
труднощі з фінансуванням. Це спровокувало 
неплатоспроможність низки дрібних фінустанов, яким, 
імовірно, на основі витоку інформац� з НБУ великі 
гравці не дають кредитів на міжбанківському ринку.
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Ліквідність банків*, млрд грн 

Українські       Державні       Західні       Російські**
приватні

*Наведено грошові кошти та еквіваленти банків із груп І, ІІ, ІІІ 
відповідно до класифікац� НБУ. На середину 2013 року до них 
належали 59 банків, сумарні активи яких становлять 89% активів 
банківської системи України.
**До групи російських банків долучено БТА Банк, капітал якого має 
казахстанське походження. 

Якщо до кризи 
2008–2009 років 

українці 
продавали 

європейцям банки 
з неякісними 

балансами, що 
були переобтяжені 

кредитами 
афільованим 

структурам, за 
ціною, яка 

становила п’ять-сім 
обсягів власного 

капіталу, то тепер 
вони відкуповують 
«дочки» західних 

фінустанов, із 
вичищеними 
балансами й 
нормальною 
ліквідністю за 

ціною здебільшого 
0,2–0,6, але не 
більше одного 

капіталу. 
Вочевидь, досі 
європейський 
бізнес у таких 
масштабах в 
Україні ще не 

ошукували
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бливо з урахуванням недофор-
мованих резервів. Не дивно, що 
серед українських фігурантів 
груп І–ІІ, окрім ПриватБанку й 
Дельта Банку, немає таких, які 
мали б вищий рівень ліквід-
ності, ніж у європейців. Такі 
банки слід шукати в четвертому-
шостому десятках рейтингу за 
обсягами активів, але вони не 
роблять погоди в системі. І про-
блема не в тому, що «дочки» єв-
ропейських фінустанов разом із 
ПриватБанком та Дельта Банком 
приготувалися до скрутних ча-
сів. Вони працюють відповідно 
до ризиків, тому їхня надійність 
під меншим сумнівом, ніж пла-
тоспроможність багатьох банків 
із приватним українським капі-
талом.

подиХ Нової криЗи?
Не дивно, що в умовах затяжної 
рецесії та вкрай несприятливої 
макроекономічної ситуації ри-
зики, притаманні діяльності 
українських приватних банків, 
починають реалізовуватися. Зо-
крема, останнім часом почасті-
шали випадки перебоїв із по-
верненням депозитів, що-
правда, наразі це стосується 
здебільшого малих фінустанов 
(див. стор. 16). Торік деякі 
банки також не повертали депо-
зити, але то було на тлі гострого 
дефіциту ліквідності в системі. 
Зараз нібито все добре, ліквід-
ність нормальна, а ось кількість 
скарг вкладників на проблеми з 
депозитами не менша, якщо не 
більша. У чому причина?

Підірвати стабільність бан-
ківської системи може реаліза-
ція принаймні одного з трьох 
внутрішніх факторів (якщо 
від’ємне сальдо платіжного ба-
лансу вважати зовнішнім). По-
перше, має бути критична маса 
проблемних фінустанов, які бе-
руть кредити на міжбанків-
ському ринку і, не повертаючи їх, 
інфікують решту банків, прово-
куючи «ефект доміно». По-друге, 
паніка серед вкладників, які ма-
сово намагаються повернути 
гроші з депозитів. По-третє, 
різке падіння економіки, яке ро-
бить частину позичальників не-
платоспроможними, а видані їм 
кредити безнадійними. 

Нинішня влада, на жаль, не 
адекватно, а «творчо» реагує на 
кожен із цих викликів. У ви-
падку першого відсікає про-
блемні банки з ринку. У коло 

банкірів просочується інформа-
ція, часто не без участі НБУ, що 
певна фінустанова є проблем-
ною. Унаслідок цього фінансово 
здорові банки закривають лі-
міти на кредитування такої 
установи, а система загалом збе-
рігає ліквідність. Проте «ток-
сичний» банк залишається в 
підвішеному стані: де-факто він 
банкрут, але ні регулятор, ні 
Фонд гарантування вкладів фі-
зичних осіб цього ніби не помі-
чають, а ось де-юре працює, 
хоча не повертає депозитів. По-
над те, і далі залучає депозити 
від непоінформованих грома-
дян та підприємств під відсо-
тки, значно вищі за середньо-
ринкові. 

Другий виклик нівелюється 
цілеспрямованим замовчуван-
ням його виявів, щоб не допус-
тити паніки. Натомість має 
місце пропаганда, що банків-
ській системі нічого не загрожує 
і що потрібно класти гроші на 
депозит, доки відсотки високі. 
Така масова інформаційна кам-

панія дає змогу уникати три-
вожних настроїв, але ж при 
цьому ніяк не заспокоює ошука-
них вкладників невеликих фі-
нустанов, яким навіть через суд 
не вдається забрати свої кошти і 
яких стає дедалі більше. Та на-
віть якби паніка й сталася б, 
НБУ може ввести заборону на 
зняття депозитів.

А ось третій виклик – бомба 
сповільненої дії – наразі зали-
шаться поза увагою уряду. Ре-
цесія, яка триває в Україні, не є 
різкою, тому цей фактор нібито 
не має достатнього впливу. По-
вільний перебіг економічного 
спаду дає банкам змогу прихо-
вувати безнадійні активи та 
уникати формування під них 
резервів. Але «сміття» на їхніх 
балансах накопичується. Та 
інакше й не може бути, адже 
криза загнала значну частину 
підприємств у збитки, тому їм 
просто нічим погашати кре-
дити. Крім того, влада постійно 
вимиває обігові кошти компа-
ній, намагаючись за допомогою 
посилення податкового тиску 
залатати дірки в бюджеті, та 
вилучає гривню з реального та 
фінансового секторів у бо-
ротьбі за стабільний валютний 
курс. Кредити окремим під-
приємствам постійно пролон-
гують у надії на те, що вони 
хоча б відсотки платитимуть. 
Але що станеться, коли і на 
відсоткові платежі в них не ли-
шиться грошей?

Власне, падіння економіки – 
першопричина того, що низка 
маленьких банків на сьогодні 
виявилися неплатоспромож-
ними. І немає значення, кому 
вони належать, – за останні рік-
два чимало фінустанов, зокрема 
проблемних, були за безцінь 
придбані людьми, наближе-
ними до влади, а то і її представ-
никами. Тут питання в запасі 
міцності: дрібні банки мають 
маленький запас, великі – по-
тенційно великий. Що довше 
триватиме рецесія, стимульо-
вана неефективною політикою 
влади, то більшій кількості бан-
ків забракне запасу міцності, 
щоб залишитися на плаву. Тож 
нинішні труднощі деяких фі-
нустанов можуть бути сигналь-
ними маячками значно більших 
проблем, а початок системної 
банківської кризи, не виклю-
чено, виявиться лише питанням 
часу. 

Протилежні стандарти
Банки із західним і російським капіталом після кризи 
прозоро сформували адекватно високі резерви під 
безнадійні активи (неповернені кредити тощо). 
Останнім часом їх лише списували, тому залишки за 
ними зменшувалися. Натомість українські банки 
недоформували резерви, відтак затяжна економічна 
криза може виявити, що їхні баланси значно 
проблемніші, ніж здається на перший погляд.
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Резерви банків* під активи, млрд грн 

Українські       Державні       Західні       Російські**
приватні

*Наведено резерви під усі види активів банків із груп І, ІІ, ІІІ 
відповідно до класифікац НБУ. На середину 2013 року до них 
належали 59 банків, сумарні активи яких становлять 89% активів 
банківської системи України.
**До групи російських банків долучено БТА Банк, капітал якого має 
казахстанське походження.

Нинішні труднощі 
деяких фінустанов 
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сигнальними 

маячками значно 
більших проблем, 

а початок 
системної 

банківської кризи, 
не виключено, 
виявиться лише 
питанням часу
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Нова боргова  
криза Європи
Проблема не лише в державній заборгованості,  
а й у надлишку фірм-зомбі та домогосподарств  
із надмірними боргами

15 
місяців тому, в липні 
2012 року, президент 
Європейського цен-
трального банку 

(ЄЦБ) Маріо Драґі пообіцяв 
зберегти єдину валюту, хоч би 
яких зусиль це коштувало. 
Схему викупу облігацій, що 
мала забезпечити виконання 
цієї обіцянки, так і не випробу-
вали, одначе дохідність дер-
жавних облігацій упала. Без-
лад через євро перейшов із го-
строї фази в хронічну.

Наприкінці жовтня Драґі 
розпочав кампанію, яка може 
стати другим поворотним 
пунктом євросаги. Йдеться про 
перевірку балансів 128 найбіль-
ших фінустанов регіону, яку 
ЄЦБ розпочне напри-
кінці 2014-го. Частина 
цієї «ревізії якості акти-
вів» полягатиме в тому, що 
посадові особи центробанку ра-
зом із зовнішніми експертами 
почнуть ретельно переглядати 
їхні баланси і вводити загальні 
стандарти якості кредитів. Цей 
процес повинен показати, які 
фінустанови нині мають ґрунт 
під ногами, які потребують 
більше капіталу, а які слід про-
сто закрити.

Драґі повинен суворо поста-
витися до цієї справи. Політики 
єврозони навіть у такій, здава-
лося б, розсудливій країні, як 
Німеччина, не виявили готов-
ності надто заглиблюватись у 
балансові звіти банків, не ка-
жучи вже про те, щоб змусити 
їх навести порядок у своїх спра-
вах. Безумовно, є питання, які 
слід поставити стосовно всіх 
державних облігацій, куплених 
фінустановами за останні роки. 
Проте основні ризикові активи, 
що їх замели під європейський 

килим, приватні – це безна-
дійні кредити, надані домогос-
подарствам та компаніям.

у ваС проБлеми, Фрау 
меркель
Про Європу завжди думають як 
про зону кризи державних бор-
гів, і це правильно. Проте ноги 
в цієї єврокатастрофи ростуть 
не стільки з марнотратності 
країн, як із надмірного приват-
ного позичання. Греція, правду 
кажучи, вскочила в халепу че-
рез те, що уряд витрачав заба-
гато, а податків збирав замало. 
Однак в інших країнах крах 
ішов услід за розгулом креди-
тування приватного сектору: 

іпотечна заборгованість в Ір-
ландії та Іспанії, корпоративні 
борги в Португалії й знову ж 
таки Іспанії. В усіх трьох дер-
жавах сукупні борги домогос-
подарств та компаній перед 
кризою значно перевищували 
200% ВВП, що більше, ніж в 
Америці (175%).

На жаль, єврозона не дося-
гла такого поступу, як інші кра-
їни, в справі зменшення тягаря 
приватних боргів. Завдяки спи-
санням іпотечних боргів та 
швидшому економічному зрос-
танню американські домогос-
подарства скинули із себе 
близько двох третин надлиш-
кових боргів, що накопичилися 
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за період буму. Більшості країн 
єврозони не вдалося настільки 
подолати боргове наванта-
ження в приватному секторі з 
трьох причин. По-перше, жор-
стка податково-бюджетна полі-
тика економії, нав’язана пери-
ферійним економікам Європи, 
поглибила в них рецесію, що 
ускладнило кроки в цьому на-
прямку. По-друге, слабкі банки 
не захотіли визнати безнадійні 
кредити, а отже, не сформу-
вали під них резерви й не спи-
сали їх. По-третє, європейське 
законодавство, яке регулює 
процедуру банкрутства, не таке 
дружнє до боржника, як амери-
канське, а тому менше сприяє 
реструктуризації боргів. У 
США чимало іпотек належать 
до категорії «без зайвих зобо-
в’язань», тобто позичальник 
може повернути ключі від 
предбаної квартири й піти собі 
геть, тоді як у Європі за ним за-
звичай зберігається обов’язок 
сплатити залишок іпотечного 
боргу. Процедури корпоратив-
ного банкрутства часто затяг-
нуті в часі й дорогі: в Італії цей 
процес займає в середньому сім 
років.

Проблема корпоративних 
боргів найдужче дошкуляє Пор-
тугалії, Іспанії та Італії, де, за 
даними МВФ, 50%, 40% і 30% 
боргу відповідно належить фір-
мам, нездатним сплатити відсо-
тки за кредитами через наяв-
ність операційних збитків. Ті 
фірми неспроможні інвестувати 
чи розвиватися; це компанії-
зомбі, подібні до японських у 
1990-х роках.

Тягар боргів домогоспо-
дарств особливо відчутний в 
Ірландії і, хоч як це дивно, в Ні-
дерландах: понад 100% ВВП в 
обох країнах. Іпотечні платежі 
підривають фінансовий стан 
громадян і обмежують спо-
живчі витрати. В Америці 
частка доходу, що його серед-
ньостатистичне домогосподар-
ство витрачає на обслугову-
вання боргу, нині перебуває на 
одній із найнижчих позначок 
за останні десятиліття, тоді як в 
Іспанії вона вища, ніж у період 
економічного буму.

Цього раЗу головНий 
Біль Не ваШ, міСтере 
оБамо
Щоб сприяти одужанню євро-
зони, слід полегшити цей тя-

гар недержавних боргів. За да-
ними МВФ, вони стримують 
зростання Європи більше, ніж 
державні. Одна з передумов – 
її починає визнавати навіть 
канцлер Німеччини Анґела 
Меркель – полягає в менш су-
ворій економії. Приватний сек-
тор майже не здатен зменшити 
свій борг, коли держави й собі 
намагаються скоротити запо-
зичення. Потрібно також, щоб 
банки визнали й списали про-
блемні борги. Саме тут клю-
чову роль відіграє перегляд 
якості активів із боку ЄЦБ. 
Центробанк повинен докласти 
всіх зусиль, щоб його оцінка 
була водночас ґрунтовна й до-
стовірна: Драґі мусить чинити 
рішучий опір будь-яким полі-
тично забарвленим спробам 
применшити питання про-
блемних боргів із тим, щоб мі-
німізувати потенційні нестачі 
капіталу. Водночас європей-
ські політики мають бути го-
тові надати, якщо буде по-
трібно, ресурси для рекапіта-
лізації банків.

Насамкінець адекватніша  
оцін ка балансових звітів фінус-
танов повинна вилитися в їхню 
готовність продати чи реструк-
турувати іпотечні та корпора-
тивні кредити. Меркель наба-
гато вимогливіше поставилася 

до Греції, ніж до німецьких бан-
ків, які аж стільки напозичали 
грекам. Уряди можуть створити 
«банки проблемних активів» чи 
спеціальні компанії управління 
активами, які керуватимуть 
проблемними кредитами або ж 
їх позбуватимуться. Вони мо-
жуть пособити розвиткові вто-
ринних ринків безнадійних бор-
гів способом податкових пільг 
та регуляторного сприяння. А 
ще реформувати законодавство 
про банкрутство й оподатку-
вання, щоб полегшити реструк-
турування корпоративних і при-
ватних боргів.

Більшість країн уже за-
провадили деякі з цих ре-
форм. Іспанія та Ірландія ма-

ють «банки проблемних ак-
тивів». Кілька держав спрос-
тили процедуру банкрутства. 
Португалія першою ввела ін-
ститут позасудової мирової 
угоди. Проте роботи ще ба-
гато. В Італії щороку прода-
ють проблемних боргів лише 
на €2 млрд ($2,8 млрд) із за-
гальної суми €122 млрд. 
Bundesbank має схильність 
читати лекції фінансовому 
світу про все, окрім безладу в 
німецьких регіональних бан-
ках.

На розгрібання цих авгіє-
вих стаєнь піде час. Єврозона 
не уподібниться за один день до 
Америки з її дружньою до 
боржника правовою системою 
й великим ринком знецінених 
активів. Однак лідери Старого 
світу повинні поставити перед 
собою пріоритетне завдання 
розірвати тенета приватних 
боргів. Краще капіталізовані 
банки зможуть позичати, а та-
кож мають полегшити ство-
рення банківського союзу. Кон-
тинент, засипаний фірмами-
зомбі та збанкрутілими домо-
господарствами, ніколи не про-
цвітатиме. Сеньйорові Драґі ви-
пала місія почати оздоров-
лення. 

Нелегке завдання
Приватні борги у % ВВП, 2012

          Компаній*                Домогосподарств

Державний борг 
у % ВВП

За даними Євростату, ОЕСР, МВФ                                          *Неконсолідованих
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щоБ СприЯти одужаННЮ 
ЄвроЗоНи, Слід полегШити 
великий тЯгар 
НедержавНиХ Боргів, що 
СтримуЮть ЗроСтаННЯ 
БільШе, Ніж державНі

Проблема 
корпоративних 

боргів найбільше 
дошкуляє 

Португалії, Іспанії 
та Італії, де, за 
даними МВФ, 

50%,
40%,
 30%

 боргу відповідно 
належить фірмам, 

нездатним 
сплатити відсотки 

за кредитами через 
наявність 

операційних 
збитків



автори:  
олена 

Нагорна, 
ірина 

лукомська

у лісі-лісі темному…
Галас довкола земель сільгосппризначення приховує дерибан 
лісових територій

в 
Україні ніхто точно не 
знає, скільки в країні лі-
сів, як і того, що з ними 
відбувається. Облік зе-

мель та лісів на цій землі ве-
деться за різними правилами. 
Поки держава не може чи не 
хоче вивести «лісову» інформа-
цію з тіні, Карпати лисіють, по-
серед лісів дедалі частіше 
з’являються прямокутники ви-
рубок, прилеглі до населених 
пунктів і трас лісові території 
«зачищаються» від дерев, 
звільняючи місце для котедж-
них містечок, маєтків, готелів, 
ресторанів. Усе це спричинює 
повені та інші стихійні лиха. 

відвеСти увагу
Галас довкола земель сільсько-
господарського призначення 
видається дивним на тлі суціль-
ної мовчанки стосовно лісів. 
Хоча ліс – це та сама земля, але 
ще й із «майном» (деревами) і 
«продовольством» (ягодами, 

грибами, тваринами). Йдеться 
хоч і не про 70% території Укра-
їни, як у випадку із с/г, однак і 
офіційні заліснені 16% також 
тягнуть на територію країни, 
як-от Угорщина, Австрія, Чехія 
чи Португалія. 

У нашій країні немає жод-
ного органу, який відає лісом як 
унікальним комплексом (еколо-
гічним, продовольчим, мислив-
ським, земельним, сировин-
ним, рекреаційним) та відпові-
дає за нього. Ситуація усклад-
нюється тим, що самі ліси адмі-
ністративно розпорошені між 
кількома розпорядниками. 
Найбільшими з них є Держліса-
гентство, Мінприроди, Мінобо-
рони, МНС, місцеві громади, 
Товариства мисливців та риба-
лок (див. «Безліч «лісни-
ків»). Логіку такого розподілу 
збагнути складно, як і контро-
лювати використання лісів, які 
перебувають у розпорядженні 
Міноборони. Це факт: статис-

тика про всі українські ліси ви-
водиться лише на підставі да-
них Держлісагентства – інші 
розпорядники облік якщо й ве-
дуть, то лише для себе. Для за-
гальної статистики такі дані не 
надходять.

Відповідно до європейської 
практики лісові компанії дають 
доступ до інформації про стан 
лісів на території, на яких вони 
господарюють. Окрім того, го-
ловний розпорядник цих лісів, 
який, власне, й акумулює у себе 
всі дані, щороку звітує перед 
парламентом про їхній стан і 
результати ведення господар-
ства. У нас цього не робить 
ніхто. Як наслідок – лісова га-
лузь є такою собі «державою в 
державі» зі своїми писаними й 
неписаними законами.

Інформаційна тиша довкола 
заліснених земель дає можли-
вість розпоряджатися цим ре-
сурсом на власний розсуд тим, 
хто має до нього доступ. Почи-
наючи з найвищого рівня (див. 
«Санітари» лісу»). Так, у 
грудні 2009 року Донбаське то-
вариство мисливців та риболо-
вів «Донбас-Фауна», засноване 
особами, пов’язаними зі струк-
турами старшого президент-
ського сина, дістало в користу-
вання у лісах Амвросіївського, 
Шахтарського та Великоново-
сілківського районів Донецької 
області мисливські угіддя пло-
щею 3846 га. А у квітні 2011-го 
отримало в оренду для рибороз-
ведення Камишевахське водо-
сховище (площа водного дзер-
кала – 60 га) на річці Камише-
ваха в Амвросіївському районі 
Донеччини. У відкритих джере-
лах є інформація, що орендна 
плата за водосховище на най-
ближче десятиліття станови-
тиме 3 тис. грн за рік. У 2012-му 
Товариству мисливців і рибалок 
«Кедр», яке пов’я зу ють із Вікто-
ром Януковичем, в оренду на 49 
років було передано 30 тис. га 
Дніпровсько-Тетерів сь ко го ліс-
госпу – так звані мисливські 
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РУБАЮТь З ПЛЕЧА. Поки інформація 
щодо лісових земель залишається в тіні, 
українські Карпати рідшають із кожним 
роком



угіддя Сухолуччя. Причому за ці 
гектари колись заповідних лісів 
зараз ніхто не платить. Адже 
відповідно до українського зако-
нодавства плата за викорис-
тання мисливських господарств 
буде введена тільки 1 січня 2015-
го, якщо депутати знову не пере-
несуть дату на пізніший строк.

роЗділЯй і володарЮй
Земельне право ґрунтується на 
тому, що ліс – належність землі. 
А ось оновлений 2006 року Лі-
совий кодекс відокремлює його 
від землі й прописує для нього 
свої правила управління та ко-
ристування. Це породило без-
ліч колізій і корупційних ризи-
ків. 

Наприклад, відповідно до 
чинної редакції Лісового ко-
дексу ліси віддають у користу-
вання на термін до 50 років де-
сятками й сотнями тисяч гекта-
рів переважно для ведення мис-
ливського господарства. При 
цьому ніякі договори оренди не 
підписуються. Бо ж ліс – це, за 
законом, ніби й не земля. Хоча 
користуються там саме землею: 
і мисливські будиночки зво-
дять, і паркани ставлять, і во-
льєри площею 100–300 га… 

У країнах Європи ще з 
1960-х років стали запроваджу-
вати державні системи збору ін-
формації про об’єкти, що міс-
тяться на земній поверхні та під 
нею, практикувати об’єднання 
в одній базі даних, що стосу-
ються різних відомств. Це за-
безпечує контроль уведеної ін-
формації та можливість вико-
ристовувати її комплексно, при-
міром, для прогнозування та 
перспективного планування. В 
Україні такою об’єднавчою сис-
темою законодавство називає 
Державний земельний кадастр, 
на якому мають ґрунтуватися 
кадастри Лісовий, Водний, 
Надр тощо. У нещодавно запу-
щеному електронному Держав-
ному земельному кадастрі вже 
об’єднано інформацію про ді-
лянки, даними про які відало 
Держземагентство. Вони заве-
дені не лише в єдину інформа-
ційну систему, а й у єдину сис-
тему координат (замість – 
складно повірити – 1500!) та по-
кладені на одну карту України. 
За словами фахівців, причет-
них до створення цієї системи, у 
процесі введення даних вияви-
лося, що офіційна статистика 

щодо цих земель не має нічого 
спільного з реаліями. Те, що 
збиралося тисячами працівни-
ків системи вручну та із сотень 
офісів різного рівня стікалося 
до центру, у підсумку давало не-
коректний результат. Скажімо, 
якщо між Одеською та Микола-
ївською областями досі не ви-
значено кордон, то спірні землі 
могли обліковуватися у статис-
тиці їх обох, що неминуче спо-
творювало загальні цифри. 
Створення єдиного електро-
нного кадастру дало змогу 
отримати коректну статистику. 

Оскільки облік лісів віді-
рвано від обліку всього іншого, 
що міститься на земній по-
верхні, «ніхто в державі не знає, 
яка їх площа на землях водного 
фонду, землях с\г-призначення, 
землях транспорту, землях ре-
креаційного призначення, зем-
лях запасу тощо. Апріорі зрозу-
міло, що «земельні ділянки лі-
сового фонду» входять прак-
тично до всіх категорій земель, 
виділених в Україні, але проце-
дури їх обліку немає», – зазна-
чають експерти в розвідці «Лі-
сорозведення в Україні: факти 
та ілюзії». Вони пов’язують цю 
ситуацію з відсутністю повно-
цінного Лісового кадастру, 
який, відповідно до закону, має 
частково ґрунтуватися на Зе-
мельному кадастрі, а також із 
браком повноцінного обліку лі-
сового фонду.

Коректна інформація дає 
базу для планування. Напри-
клад, у Латвії (тамтешнє дер-
жавне акціонерне товариство 
«Ліси Латвії» визнано однією з 
найкращих держкомпаній у лі-
совому секторі європейських 
країн) використовують три 
види планування: стратегічне 
(120 років), тактичне (5–7 років) 
та оперативне (1 рік і менше). 

гра Слів
Проте нині Земельний і Лісо-
вий кадастри України – абсо-
лютно різні системи, які звести 
в одну поки що неможливо. 
Останній насправді кадастром 
не є – це тільки одна з назв лісо-
впорядної бази даних. У ньому 
немає ні географічної прив’язки 
(тобто координат), ні економіч-
ного наповнення, яке можна 
було б використати для оподат-
кування та планування. 

Нині ліси являють собою 
лише «зелені картинки» на 

мапі, зроблені в умовних та міс-
цевих системах координат, що 
неминуче призводить до накла-
док, помилок і похибок. А це 
критично під час проведення 
рубок чи інших робіт у лісі. Кор-
донами лісових масивів досі є 
забиті в землю кілочки, які ді-
лять ліс на «квартали». Чим це 
погано? У лісорубному квитку 
(документі, що дозволяє ви-
рубку) вказано квартал і площу 
ділянки, відведеної під ви-
рубку. Проте на практиці може 

статися, що реальний розмах 
сокири значно перевищить до-
зволений. Але довести таке по-
рушення практично немож-
ливо. За неофіційними даними, 
у земельні ділянки оформлено 
лише 3–5% земель лісогоспо-
дарського призначення, тобто 
тільки таку частку залісненої 
території можна інтегрувати до 
Земельного кадастру. 

Експерти одностайні в тому, 
що немає іншого шляху для на-
ведення ладу в галузі, окрім як 
виготовлення цифрових лісо-
вих карт, прив’язаних до Дер-
жавної системи координат, та 
інвентаризація лісових ресурсів 
і земель. «Наявність шару з 
прив’язкою до лісових ділянок, 
хоча б до рівня кварталу, дає 
змогу легко орієнтуватися та 
полегшує користування кар-
тами, космознімками і ще дуже 
багато чим. Наприклад, конт-
роль за рубками без цього не-
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в україНі НемаЄ жодНого 
оргаНу, Який відаЄ ліСом 
Як уНікальНим 
комплекСом та 
відповідаЄ За Нього

Органи 
місцевого 

самовряду-
вання – 12,4%

Землі 
запасу – 7,5%

Мін-
агрополі-
тики – 5,5%

МНС – 2,1%

Міноборо-
ни – 1,6%

Мінприро-
ди – 1,5%

Мінінфраструк-
тури – 1,2% 

Інші – 2,2% 

За даними сайта Держлісагентства

Безліч «лісників»
Розподіл загальної площі 
земель лісового фонду України 
за відомчою підпорядкованістю 

Держлісагентство – 66,0%

У 2012-му 
Товариству 
мисливців і 

рибалок «Кедр», 
яке пов’я зу ють із 

Віктором 
Януковичем, в 

оренду на 49 років 
було передано 

30 
тис. га  

Дніпровсько-
Тетерів сь ко го 

лісгоспу – так звані 
мисливські угіддя 

Сухолуччя

За неофіційними 
даними, у земельні 

ділянки 
оформлено лише 

3–5% 
земель 

лісогосподарського 
призначення



можливий», – вважає Михайло 
Попков, старший науковий 
співробітник Інституту агрое-
кології і природокористування 
Національної академії аграр-
них наук. За словами прези-
дента Українського товариства 
виробників геопросторових да-
них Сергія Кубаха, «лісове гос-
подарство має пройти шлях 
створення та внесення даних до 
єдиної електронної системи, по-
дібний до того, який пройшли 
земельні ресурси в процесі 
створення електронного Дер-
жавного земельного кадастру». 
Те саме стосується надр, вод-
ного фонду та інших природних 
ресурсів. Зокрема, Водний ка-
дастр міг би бути створений на 
базі тієї самої аерофотозйомки, 
що й Лісовий. А один важливий 
шар інформації – Кадастр надр 
– на базі наявних документаль-
них даних та їх актуалізації (ін-
вентаризації) на місцевості. 

Як зазначають фахівці, щоб 
створити електронний Лісовий 
кадастр, необхідно для кожного 
лісового контуру вказати 
площу, постійного користувача 
(власника), розпорядника зе-
мель, орган управління (відом-
ство, яке відповідає за ліс), кіль-
кість дерев, їхні породи та вік 
тощо. Відповідно до законодав-
ства ці дані мають оновлюва-
тися кожні п’ять років. Остан-
ній облік державного лісового 
фонду проводився наприкінці 
1990-х. Нова інвентаризація 
розпочалася кілька років тому 

силами Центру національної ін-
вентаризації лісів. У його складі 
сім-вісім працівників. Утім, ме-
тодику, яку застосовують в 
Україні, можна порівняти із за-
старілою рахівничкою в добу 
комп’ютерів. 

раНо чи піЗНо?
Що довше країна перебуватиме 
у світі вигаданих цифр, то три-
валішим і дорожчим буде вихід 
із цієї умовної реальності. Слід 
ураховувати, що й «спритність 
рук» простіше демонструвати в 
темній кімнаті. Наразі в Україні 
офіційно діють чотири урядові 
документи, розраховані до 2015 
року, які, зокрема, у той чи ін-
ший спосіб передбачають збіль-
шення площі лісів. Це Закон 
про загальнодержавну про-
граму формування національ-
ної екологічної мережі, Поста-
нова Кабміну «Про першочер-
гові заходи щодо створення за-
хисних насаджень на неугіддях 
та в басейнах річок», Державна 
програма «Ліси України», Кон-
цепція реформування та розви-
тку лісового господарства. Па-
радоксально, але вони не узго-
джені між собою – у всіх перед-
бачені різні цифри, на яку ж 
площу треба збільшити ліси. 
Однак на нинішньому етапі 
вони є законом, обов’язковим 
для виконання, і під них виді-
ляються кошти. Попри те що 
три з цих документів старту-
вали у 2002 році, а один – у 
2006-му, звітів про виконання у 

відкритому доступі немає. Це 
дає підстави сумніватися, чи 
реалізується Концепція, чи ви-
конуються базовані на ній про-
грами та заходи і чи демонстру-
ють владні структури (які за 
останнє десятиліття пережили 
зміни всього штату аж до рівня 
прибиральниць) спадковість та 
координацію своїх дій. 

Експерти стверджують, що 
облік лісів усе одно пройде той 
самий шлях, що й облік земель. 
Немає сумнівів, що Україна рано 
чи пізно прийде до єдиної елек-
тронної кадастрової системи і 
ліси так само «ляжуть» у неї 
окремим специфічним шаром 
інформації. Питання лише в 
тому, «рано» чи «пізно». Ці два 
варіанти різняться між собою, 
по-перше, бюджетом, по-друге, 
часом, протягом якого «вузьке 
коло людей» на місцях тишком-
нишком розпоряджатимуться 
цими самими лісами. 

У такій ситуації надприскіп-
лива увага до сільськогосподар-
ських земель, демонізація про-
блеми їх купівлі-продажу 
радше видаються свідомим від-
волікаючим маневром. Поки 
люд сперечається, тішачись, що 
«вирішує долю землі», най-
спритніша його частина ти-
хенько розпоряджається тися-
чами гектарів. Але якщо папір і 
населення обдурити можна, то 
екосистему – ні. Вона видасть 
свій результат. Вислів «після 
нас хоч потоп» уже набуває бук-
вального значення. 

«Санітари» лісу

Олександр Волков
народний депутат 
(фракція Парт� 
регіонів)

Полтавська область, 
місце впадіння Сули 
в Дніпро

Площа 
невідома

Микола 
Рудьковський
голова Соціалістичної 
парт�, народний 
депутат (фракція 
Парт� регіонів)

ТОВ «Оксамит-сервіс», 
Кагарлицький район 
Київської області

Площа – 35 тис. га

Площа – від 17,5 тис. га 

Віктор Янукович
президент України

Дніпровсько-
Тетерівське 
лісомисливське 
господарство, 
Київська область

Площа – 30,4 тис. га
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За всі роки незалежності вітчизняна «еліта» отримала чималі ділянки 
лісового фонду України задля створення особистих лісомисливських 
угідь. Утім, за останні два-три роки з’явився новий тренд: лісові землі 
почали захоплювати не лише для полювання, а й для їх подальшої 
забудови. Особливо ласими є територ� біля великих міст, найперше 
столиці. Так, нещодавно Коцюбинська та Гостомельська селищні ради, 
всупереч законодавству, спробували здійснити відчуження в приватну 

власність близько 100 га на територ� Біличанського лісу, що 
адміністративно належить до Києва. Через спротив громадськості 
рішення не вдалося проштовхнути, однак очевидно, що лісові землі 
Київщини надто привабливі для українських «еліт», тож такі 
«ініціативи» можуть повторитися. Зазвичай у схемах розподілу лісового 
фонду країни кінцевого власника знайти практично нереально, але 
Тиждень виокремив кілька сановних лісовласників.
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Ігор Бакай
екс-керівник Дер-
жавного управління 
справами

АТЗТ «Трахтемирів», 
на межі Київської 
та Чернігівської 
областей

Площа – 11 тис. га

Нестор Шуфрич
народний депутат 
(Партія регіонів)

Мисливське угіддя 
«Кремінка», 
Закарпаття 

Площа – 30 тис. га
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консервація «лихих дев’яностих»

«дев’яності повертаються», – нерідко 
можна почути нині на Донбасі. 
1990-ті асоціюються в тутешніх лю-
дей із небувалим розгулом кримі-

налу, розвалом економіки та загальним тоталь-
ним передчуттям катастрофи, яким тоді було про-
сякнуте все навколо. Ті, хто пережив їх, згодні на 
будь-яку гнилу стабільність, аби знову не опини-
тися в ситуації, коли все летить шкереберть. 

Донбас переживав епоху первинного накопи-
чення капіталу важче за інші регіони. Для шах-
тарського краю дев’яності стали не просто нелег-
ким періодом, а справжньою чумою, яка спусто-
шувала цілі міста і стирала з лиця землі підпри-
ємства з багатотисячними колективами. На від-
міну від аграрних областей промисловий схід 
України повною мірою пізнав наслідки розриву 
економічних зв’язків та ліквідації нерентабельних 
виробництв. Газетні публікації тих часів нагаду-
вали повідомлення з фронтів, а соціальний вибух 
здавався неминучою справою найближчих тиж-
нів. Шахтарям не давали зарплату по 10–15 міся-
ців, багатьох просто виставляли на вулицю. І така 
непотрібна робоча сила або покидала Донбас, або 
йшла в кримінал заробляти так, як вважала за по-
трібне.

Дев’яності на Донбасі створили свої унікальні, 
особливі професії. Тут це були не тільки міняйли 
– валютники та «чел-
нокі» з господарськими 
сумками, а й «вибор-
щики», які збирали на 
відвалах шахтної по-
роди вугілля, «мета-
лісти», що тягнули ме-
тал із кладовищ та по-
мерлих промислових 
об’єктів, «дірочники», 
які копали перші негли-
бокі приватні шахти. Усі ці екзотичні спеці-
альності, які ніколи не будуть вписані в тру-
дові книжки, усе ще актуальні й до сьогодні. Ба-
гато нинішніх підприємців колись починали з та-
ких промислів і тепер згадують дев’яності як 
страшний сон. У деяких шахтарських селищах 
протизаконна діяльність була єдиною альтерна-
тивою голодної смерті – ті, хто відмовлявся 
красти, були змушені запарювати дітям комбі-
корм на сніданок. Не дивно, що деякі політики 
досі використовують дев’яності, наче жупел, ляка-
ючи виборців поверненням лихих часів.

Проте дев’яності як явище на Донбасі не зни-
кли. Вони лише витіснені з центральних вулиць, 
загнані в резервації околиць. Шахтарська гли-
бинка так і застрягла в цьому часовому періоді, 
пристосувавшись і звикнувши. Варто лише нена-
довго зануритися в її атмосферу, почитати новини 
в місцевій пресі, як починаєш розуміти, що тут ні-
чого не змінилося. 

XXI століття, від якого чекали проривів та про-
гресу, принесло на Донбас неофеодалізм і деграда-
цію. Це у великих містах колишні бандити натяг-

нули на себе піджаки і вивели в косметичних са-
лонах татуювання. У Торезі, Єнакієвому, Стаханові 
та Шахтарську все так і лишилося: ті самі звички, 
жаргон, наїзди, пістолети в бардачках автівок. Ті, 
хто вчора «кришував» кіоски та розливав палену 
горілку, сьогодні копають вугілля в ярах і крадуть 
його з вагонів на залізниці. До того ж роблять це 
так само неприховано, як і раніше. Кримінал на 
Донбасі навіть не намагається мімікрувати. Тут 
хлопців у шкіряних куртках поважають більше, 
ніж дядечків у костюмах, тому міняти куртки на 
костюми немає жодного сенсу.

В умовах повного розгрому містоутворюючої 
галузі в шахтарських містечках подолати кризу 
перехідного періоду виявилося неможливо, і до 
неї пристосувалися. Те, що раніше здавалося ди-
ким, стало повсякденністю. Тимчасові заробітки, 
якими рятувалися від голоду, стали справою 
всього життя. Ціле покоління виросло, займаю-
чись виключно збиранням і злодійством.

Ось кілька прикладів. Розбираючи старі га-
зети в пошуках цікавого матеріалу, якось випад-
ково натрапив на статтю 1999 року, в якій розпо-
відалося, як злодійська артіль в Торезі регулярно 
краде вугілля з вагонів на станції Дронове. Цього 
літа я побував там і побачив ту саму артіль, яка 
нікуди не поділася і діяла точно так само, як було 
описано в замітці 14-річної давності. Команда за-

мурзаних голодранців 
серед білого дня крала 
вугілля з потяга, який 
зупинився на кілька 
хвилин у вантажному 
парку. Спритно видер-
шись на вагони, чоло-
віки скидали вниз ву-
гільні каменюки, які 
потім збирали в мішки 
й возили на найближ-

чий склад. За словами працівників станції, 
вугілля на станції Дронове крадуть щодня 

ледь не з радянських часів, причому займаються 
цим і місцеві жебраки, і звільнені зеки, багато хто 
просто через безвихідь. Тобто за останні роки 
«прогресу» такий «промисел» нікуди не подівся.

Не зникли й мисливці за брухтом, які руйну-
ють навіть пам’ятники на кладовищах. Нещо-
давно дісталося могилі кримінального автори-
тета Доброслава, розстріляного в Луганську 
1997 року. Невідомі обдерли з неї деталі з міді, 
які не чіпали навіть наприкінці «лихого» деся-
тиліття. Як і раніше, трудяться й виборщики ву-
гілля на териконах. У відвалах старих шахт ча-
сом вміст вугілля становив майже половину за-
гальної маси, і в голодні роки цей ресурс став 
для багатьох джерелом заробітку. У 1990-х на 
породні відвали по вугілля ходили цілими се-
лищами і напередодні холодів деякі терикони 
нагадували мурашники. Зараз вугільна лихо-
манка минула, але самотні фігурки виборщиків 
із відрами й досі можна бачити на териконах у 
шахтарських містах. 

у тореЗі, ЄНакіЄвому, 
СтаХаНові та ШаХтарСьку 

вСе так і лиШилоСЯ,  
Як раНіШе: ті Самі Звички, 
жаргоН, НаїЗди, піСтолети 

в БардачкаХ автівок
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Невідомий 
президент грузії
Концентрацією всієї влади в руках політсили 
олігарха Бідзіни Іванішвілі в Сакартвело 
закінчилася епоха публічної політики 
європейського типу. Чи буде поставлено хрест 
на решті досягнень десятиліття Саакашвілі?

п
еребування політика біля 
керма 10 років (без кіль-
кох місяців) у європей-
ській демократичній кра-

їні з вільною пресою і конку-
рентними виборами не вельми 
частий випадок. Урго Калева 
Кекконен, Гельмут Коль, може, 
ще хтось… Хай там як, але демо-
кратів, які стільки часу утриму-
вались на вершині влади, оди-
ниці.

Міхеїл Саакашвілі – один із 
них. Він став президентом після 
осінньої Революції троянд у 
2003-му й відбув дві повні 
п’ятирічки на посаді в державі, 
де кожен таксист вважає себе як 
мінімум Талейраном. Самого 
цього було б достатньо, щоб зро-
зуміти великий інтерес до фі-
налу президентського реченця 
випускника факультету міжна-
родних відносин Київського 
університету.

Нині не бракує публікацій із 
приводу того, як і чому добігла 
кінця доба Саакашвілі. Залежно 
від ставлення до політика 
можна передбачити й наголоси 
коментарів. Дехто каже, що сто-
рінку з його ім’ям перегорнуто 
назавжди. Інші демонструють 
упевненість, що 45-річного чо-
ловіка рано списувати з великої 
політики. Здається, саме вони й 
мають рацію.

оСтаННі дНі СаакаШвілі
Приблизно за тиждень до кінця 
контракту з народом очільник 
грузинської держави запросив 
журналістів у своє помешкання, 
до невеликого будинку в при-
міському районі, де жив останні 
кілька років. Вони побачили як 
президентське подружжя зби-

рає речі, дитячі іграшки й на-
віть консервацію у трилітрових 
слоїках, щоб перевезти за 
старою-новою адресою на ву-
лиці Барнова. Власне, туди, де 
Міхеїл і Сандра жили до 2003 
року.

Екс-президент країни, що 
міститься в Азії, демонструє 
суто європейську лінію пове-
дінки. Смиренно виносить кар-
тонні коробки з одягом і книж-
ками, клітку з кроликом і обіцяє 
жити в бабусиній квартирі у 

престижному «професорсько-
інтелігентському» районі Ваке. 
Його сусідами будуть ті, хто за-
взято голосував проти нього та 
його партії на виборах. Тепер у 
«молодого пенсіонера» буде час 
осягнути цей феномен.

На доважок до цього: іще 
одну земельну ділянку, де мав 
намір спорудити дім уже після 
відставки, Саакашвілі вирішив 
продати, а гроші пожертвувати 
на будівництво «президентської 
бібліотеки».

Два місяці тому я мав мож-
ливість запитати в лідера кра-
їни, чим він займатиметься, 
коли покине президентський 
палац. Міхо відповів, що зали-
шиться в політиці, оскільки має 
багато активних прихильників 
та невикористаний потенціал, і 
загалом випромінював опти-
мізм. Навіть додав, що не проти 
повернутись в уряд, але не щоб 
сидіти у кабінеті, а щоб продов-
жити радикальні реформи. 
Один із його найближчих сорат-
ників Ґіґа Бокеріа, який теж до-
працьовує останні дні (на посаді 
секретаря Ради нацбезпеки Гру-
зії), не сумнівається, що Са-
акашвілі залишиться в полі-
тиці. Бо його партія «Єдиний 

КІНЕЦь ДУАЛІЗМУ. 
Для переможця президентських 

перегонів у Грузії – маловідомого 
до виборів Ґіорґі Марґвелашвілі 

про самостійну гру в політиці 
й амбіції не йтиметься, адже 
за його спиною стоїть такий 

впливовий патрон, як олігарх-
прем’єр Бідзіна Іванішвілі   
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національний рух» змогла ви-
жити рік в умовах шалених ре-
пресій і врешті набрала вдвічі 
більше голосів, ніж зовсім не-
щодавно обіцяли соціологи.

провал політичНого 
СпівіСНуваННЯ 
Цьогорічні президентські ви-
бори в Грузії суттєво відрізня-
лись від усіх попередніх. По-
перше, зміни до Конституції пе-
ретворили країну на парла-
ментську республіку, де ключо-
вим гравцем є законодавчий ор-
ган, який призначає прем’єра. 
Президент уже не впливає на 
персональні розстановки у ви-
конавчій владі й не може роз-
пустити парламент. Колишній 
міністр із координації реформ 
Каха Бендукідзе порівнює за об-
сягом повноважень грузин-
ського очільника із президен-
том ФРН. По-друге, суспільство 
розглядало перегони 27 жовтня 
як продовження й фінальний 
акорд у справі передачі всієї 
влади від Саакашвілі та його 
партії в руки коаліції «Грузин-
ська мрія».

Навряд чи звичайний украї-
нець знає слово «коабітація», із 
французької – «співжиття». Ще 
краще його сенс передає радян-
ський новояз – «сожительство». 
У грузинський політичний 
словник воно ввійшло міцно 
відразу після минулорічних 
парламентських виборів, коли 
виявилося, що партія російсько-
французького мільярдера Іва-
нішвілі отримала від електо-
рату мандат на владу, але водно-
час доволі сильною постаттю –  
і де-юре, і де-факто – залишався 
президент.

Саакашвілі мав, згідно з 
Конституцією, повноваження 
призначити своїх міністрів обо-
рони, внутрішніх і закордонних 
справ. Однак це означало б ві-
йну в стінах уряду, тож він по-
ступився: дав опонентам змогу 
заповнити всі посади своїми 
людьми. Сподіваючись водно-
час на повагу до прав опозицій-
ної меншості й власних – лідера 
Єдиного національного руху.

Іванішвілі, хоч за паспортом 
і француз, не став бавитися в 
тонку європейську політику, як 
Міттеран і Ширак. До слідчих 
ізоляторів було кинуто багатьох 
чиновників із команди Саакаш-
вілі, зокрема генерального сек-
ретаря президентської партії 

Вано Мерабішвілі. Творця «по-
ліцейського дива» визнали вин-
ним у кількох сміховинних епі-
зодах. Коли його адвокати від-
бивають атаку прокурорів і 
справа розвалюється, йому ви-
сувають нове звинувачення 
тощо. Класика жанру: «был бы 
человек, а статья найдётся».

Спроба запровадити у гру-
зинській політиці практику спі-
віснування кількох антагоніс-
тичних сил, отже, провалилась. 
Виборці Саакашвілі дорікали 
йому, що він «здався», допустив 
до влади «бандитів» і «росій-
ських агентів». Електорат Іва-
нішвілі теж був у гніві. Для них 
Міхо – «тиран», «злочинець», і 
про жодне погодження з ним 
політики йтися не може.

Таким чином, на виборчу 
пряму чільні партії вийшли з 
геть різною мотивацією. Бідзі-
ністи – з тим, щоб ліквідувати 
оцей дуалізм і віддати всю пов-
ноту влади прем’єрові Іваніш-
вілі. Мішисти – щоб довести, 
що вони існують, попри репре-
сії, і залишаються головною 
опозиційною партією країни. 
Обидва завдання 27 жовтня 
було виконано.

кіНеЦь виБорчої 
кампаНії
Передвиборний Тбілісі мало 
подібний, приміром, до Києва, 
де післязавтра відбудуться чер-
гові президентські перегони. 
Агітаторів від партій немає, як і 
наметів, котрі давно стали звич-
ним елементом українського 
політичного ландшафту. Газет і 
листівок із програмами претен-
дентів тут не друкують і відпо-
відно в поштові скриньки не ки-
дають. По квартирах команди в 
межах кампанії «від дверей до 
дверей» практично не ходять.

А що залишається на-
томість – плакати з пор-
третами на вулицях (їх 
клеять довгими «верви-
цями») й телевізійна ре-
клама. Тут усе залежить 
від зібраних коштів. У 
цьогорічній кампанії най-
краще це вдалося пред-
ставникові правлячої пар-
тії «Грузинська мрія» Ґі-
орґі Марґвелашвілі та лі-
дерці партії «Демократич-
ний рух – Єдина Грузія» 
Ніно Бурджанадзе.

Блогер під ніком 
«Констардій» підрахував: 

щоб здобути 1% голосів, Давіт 
Бакрадзе, кандидат від партії 
Саакашвілі, витратив 7506 ларі 
(приблизно $4,5 тис.). Політ-
сила Іванішвілі за те саме му-
сила викласти майже вдесятеро 
більше – понад 69 300 ларі 
($41,5 тис.). Агітація та пропа-
ганда Бурджанадзе були ще до-
рожчими: кожен відсоток для 
екс-спікера обі йшовся у 98 866 
ларі ($59 тис.).

Центральна виборча комісія 
Грузії зареєструвала 23 канди-
датів. Їх можна розділити на дві 
групи: ті, хто прагнув перемоги, 
й ті, ким рухав олімпійський 
принцип (головне не перемога, а 
участь). Двоє з політиків під час 
кампанії закликали голосувати 
не за них, а за інших.

Найвідоміший в Україні 
кандидат – екс-спікер парла-
менту, колишній член опози-
ційної команди часів Револю-
ції троянд у 2003-му Ніно Бур-

джанадзе. Роль не першої 
скрипки грузинської політики 
її не вдовольнила, та й еконо-
мічні інтереси її чоловіка (ко-
лишнього заступника генпро-
курора й керівника прикордон-
ної служби) були не враховані 
Саакашвілі. Вона вирішила зі-
грати ва-банк і першою після ві-
йни 2008 року поїхала в гості до 
Владіміра Путіна, відтак іще 

кілька разів зустріча-
лася з російським 
п р е з и д е н т о м -
п р е м ’ є р о м - з н о в у -
президентом. Її вважа-
ють найголовнішим 
провайдером політики 
РФ у Грузії. Такий собі 
місцевий Медведчук, 
але більш харизматич-
ний і, як виявилося, 
здатний на ризик участі 
в публічній політиці.

Довгі роки Ніно 
була на маргінесі, в міс-
цевих і парламентських 
перегонах участі не 

Плакат канди-
дата від про-
владної коалі-
ції Ґіорґі Марґ-
велашвілі та 
вічно сумний 
Чарлі 
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ЗміНи до коНСтитуЦії 
перетворили країНу  
На парламеНтСьку 
реСпуБліку, де клЮчовим 
гравЦем Є ЗакоНодавчий 
оргаН, Який приЗНачаЄ 
прем’Єра, а Не преЗидеНт 

Безправний лідер 
меншості

На президентських 
виборах у Грузії 

Ґіорґі 
Марґвелашвілі 

набрав  

62%
 голосів,  

 
Давіт Бакрадзе – 

21,7%,

 Ніно Бурджанадзе –
 

10,16%.
 Явка становила 

46,6%



брала. Чимало політологів на-
зивали її «збитим льотчиком» 
і… помилились. Настав час Бур-
джанадзе. Частина грузин-
ського суспільства поступово 
розчаровується в учорашніх ку-
мирах із «Грузинської мрії», од-
нак за жодних обставин не під-
тримає висуванця партії Саа-
кашвілі. Якщо згрубша окрес-
лити її електорат – це «совки».

Вибір цих громадян суто 
емоційний, побудований на  
пострадянській і особливо по-
стросійській ностальгії. Вони 
наївно думають, ніби за Вели-
ким Кавказьким хребтом їх досі 
люблять і чекають, що північ-
ний сусід готовий пустити на 
свої ринки продукцію грузин-
ських аграріїв, що міграційна 
служба й поліція вбачатимуть у 
них людей, а не дійних корів і 
що добрий Путін готовий допо-
могти у відновленні територі-
альної цілісності Сакартвело. І 
що всі проблеми через «дурного 
Мішико».

Величезні кошти, які ніз-
відки перед самим стартом кам-
панії з’явились у Бурджанадзе, 
дали їй змогу вийти на почесне 
третє місце, спершу в соціо-
логічних рейтингах, а потім і у 
виборчих бюлетенях. Її пор-
трети всюди – в метро, на жов-
тих автобусах української ком-
панії «Богдан», які є популяр-
ним транспортним засобом у 
Тбілісі, на білбордах і у вітринах 
магазинів.

Давіт Бакрадзе – дещо виму-
шений кандидат від колишньої 
«партії влади». Після того як до 
в’язниці запроторили Вано Ме-
рабішвілі, в Саакашвілі не вия-
вилося харизматичного і прива-
бливого висуванця. Тоді було 
проведено праймериз, на яких і 
переміг колишній спікер парла-
менту Бакрадзе. У нього непога-
ний послужний список: очолю-
вав комітет з європейської інте-
грації, потім міністерства з уре-
гулювання конфліктів (займа-
ється реінтеграцією окупованих 
росіянами територій) і закор-
донних справ. Весь негатив 
восьмирічного урядування «на-
ціоналів» ліг на нього.

Марґвелашвілі – кандидат 
від політсили Іванішвілі, і саме 
це дало маловідомому вчораш-
ньому викладачеві філософії пе-
репустку на президентський 
пост. Міністр освіти, а згодом 
віце-прем’єр в уряді Іванішвілі, 

на відміну від своїх попередни-
ків, не мав чогось особливого в 
особистому доробку, щоб пока-
зати виборцям. У нього ані зле-
тів, ані падінь. Сіра мишка, яка 
доволі випадково опинилася у 
невластивій для себе ролі. Але 
так вирішив Бідзіна, і цього 
досить.

Це при тому, що поряд з Іва-
нішвілі був набагато сильні-
ший кандидат – 40-річний ха-
ризматичний, англомовний, 
європейськи та північноатлан-
тично орієнтований міністр 
оборони Іраклі Аласаніа. Він 
один із небагатьох людей із 
принципами у «Грузинській 
мрії», лідер партії «Наша Гру-
зія – Вільні демократи», само-

стійний, із чудовими контак-
тами у Вашингтоні та Брюсселі, 
на відміну від свого патрона, 
який за рік прем’єрства так і за-
лишився темною конячкою для 
Заходу. Саме тому Аласаніа не 
дістав благословення від Іва-
нішвілі, натомість Марґвелаш-
вілі – легко.

груЗиНи голоСуЮть 
Ногами
46,6%. Такої низької явки в Са-
картвело ще не було. Половина 
виборців проголосували 
«проти всіх», не бюлетенями, а 
ногами. Лише в двох регіонах – 
Гурії та Рача-Лечхумі (тут «ре-
кордні» 58,9%) – стеля поло-
вини електорату була подо-
лана. Водночас в області 
Квемо-Картлі правом голосу 
скористалися менш ніж 38%. 
Хай там як, але за такої ситуа-
ції переможець відразу стає 
президентом меншості.

У Тбілісі на дільницях ажіо-
тажу не було. Пройшов повз де-
сяток виборчих комісій: усюди 
та сама картина. Троє-п’ятеро 
виборців, вдвічі більше спосте-
рігачів та представників канди-
датів. Усім, хто заходить, пра-
цівник виборчкому світить спе-
ціальним ліхтариком на вели-
кий палець руки. Після воле-
виявлення туди наносять 
якийсь невидимий розчин. Та-
ким чином, двічі проголосу-
вати навіть із різними доку-
ментами не вийде.

Як і можна було очікувати, 
найактивніше (64,7%) голосу-
вали мешканці району Сач-
хере. Це батьківщина прем’єра 
Іванішвілі. Батона Бідзіна – 
загалом людина добра, багато 
років оплачував за своїх зем-
ляків комуналку, освіту у ви-
шах для їхніх дітей, дарував 
телевізійні антени, міндо-
брива, забезпечував одягом. 
Тобто був не на словах, а на 
ділі «батьком рідним». Як, 
приміром, й інший добродій – 
Леонід Черновецький. Їх, до 
речі, об’єднує те, що вони, ма-
ючи чималі капітали, не ство-
рювали робочих місць, відда-
ючи перевагу адресній роздачі 
благ нужденним.

Виростити «іждівєнца» дуже 
просто. Іванішвілі це теж вда-
лося. Понад 94% його земляків 
проголосували за продовження 
роздачі халяви. Ще один (анти)
рекорд цих виборів.

переможЦЯ Не СудЯть. 
переможеНого –  
Цілком можливо
Екзит-поли, оприлюднені на 
телебаченні за кілька хвилин 
після закриття дільниць, зага-
лом правильно вказали й роз-
ташування кандидатів у під-
сумковому бюлетені, й велетен-
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груЗиНи роЗглЯдали 
перегоНи 27 жовтНЯ Як 
продовжеННЯ й 
ФіНальНий акорд  
у Справі передачі вСіЄї 
влади від СаакаШвілі та 
його партії в руки коаліЦії 
«груЗиНСька мріЯ»
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«Незбитий 
льотчик»,  
голос Кремля  
в Грузії Ніно 
Бурджанадзе



ський відрив між першим і дру-
гим місцем. Майже 40%.

Ґіорґі Марґвелашвілі, який 
через місяць стане четвертим 
президентом Сакартвело, на-
брав 62% голосів. Давіт Бакра-
дзе – 21,7%. Ніно Бурджанадзе – 
10,16%. Остання, хоч і не ви-
знала даних соціологів і за явила 
про нечесність підрахунку голо-
сів, може почуватися трошечки 
щасливою. За грузинським за-
конодавством, партія, чий пред-
ставник набирає понад 10%, 
отримає з бюджету 1 млн ларі на 
свою політичну діяльність. 
Отже, проросійська політика в 
Грузії матиме голос і після ви-
борів.

Лейборист Шалва Нателаш-
вілі, такий собі місцевий аналог 
КПУ + Вітренко, заручився під-
тримкою 2,88% грузинів. Ко-
лишній тележурналіст, христи-
янський демократ Ґіорґі Тарґа-
мадзе набрав трохи більше ніж 
відсоток, хоча не так давно мав 
свою фракцію в парламенті. 
Решта 18 кандидатів поверта-
ються із президентської кампа-
нії на щиті. Ніби саме про них 
писав великий Шота Руставелі: 
«Краще смерть, але у славі, ніж 
безславних днів ганьба». 

Вино з горла і прапори у ві-
кнах автомобілів – це були 
символи перемоги кандидата 
від «Грузинської мрії». Коабі-
тація відійшла в минуле. Бі-
дзіна Іванішвілі сконцентру-
вав усю владу в своїх руках. Те-
пер йому не буде на кого спису-
вати проблеми і прорахунки. 

Неофіт Марґвелашвілі, ясна 
річ, був щасливим, але знав 
своє місце, тож під час бри-
фінгу в штабі коаліції виму-
шено чекав, поки виговориться 
прем’єр. Про самостійну гру в 
політиці та амбіції не йдеться. 
Після епохи публічної полі-

тики настає ера візантійщини. 
Тим більше що олігарх уже за 
кілька тижнів обіцяє скласти 
із себе повноваження глави 
уряду, щоб… контролювати 
владу із третього сектору. Таке 
враження, що його політтехно-
логи дістали завдання макси-
мально послабити Грузію. Ста-
рання в досягненні цієї мети, 

на жаль, видно неозброєним 
оком.

Знайомий іноземний спосте-
рігач сказав, що для нього шо-
ком стали слова Іванішвілі, який 
висловив жаль, бо громадяни 
дали понад 20% голосів Давітові 
Бакрадзе. «Це неправильно, 
вони теж громадяни», – європе-
єць, певно, забув, де перебуває.

Натомість Бакрадзе, як і рік 
тому Саакашвілі, не став чекати 
на оприлюднення офіційних ре-
зультатів виборів і привітав 
свого опонента з перемогою, за-
пропонувавши разом працю-
вати для Грузії. І цей цивілізо-
ваний жест «націонала» зали-
шився непобаченим. Як кажуть, 
рука зависла в повітрі.

За кілька годин сказав своє 
слово і президент Міхеїл Саа-
кашвілі: «Я глибоко перекона-
ний, що Грузія іде до Європи, ви-
борець твердо підтримує цей 
курс… Усі, кому не подобаються 
результати виборів, не повинні 
опускати руки, всякий відступ 
назад є тимчасовим. У Грузії 
дуже гарне майбутнє». Гідні 
слова, але питання: чи готова 
партія переможців зупинити ма-
ховик репресій, який загрожує 
зачепити й нинішнього главу 
держави? Тривожні дзвіночки 
вже є. Поновлено слідство щодо 
смерті у 2005 році тодішнього 
прем’єр-міністра, одного з чіль-
них діячів Революції троянд Зу-
раба Жваніа. Преса пише, що 
саме в цій справі й спробують 
зробити Саакашвілі «винним». 
Чекати залишається недовго. 
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таке вражеННЯ, що 
політтеХНологи  
БідЗіНи іваНіШвілі діСтали 
ЗавдаННЯ макСимальНо 
поСлаБити груЗіЮ
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НЕ СКЛАВШИ РУК. Екс-президент 
Міхеїл Саакашвілі смиренно 

збирає картонні коробки з одя-
гом і книжками, покидаючи  

невеличкий будиночок у при-
міському районі Тбілісі, де він 

мешкав останні кілька років 

КОМУ ВИБОРИ – КОМУ ЖИТТЯ. 
Милостиня під плакатами  

кандидатів 

Давіт  
Бакрадзе – 
кандидат від 
«націоналів»
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автор:  
Ярослав пешек, чехія

РОТАЦІЯ  
ВЛІВО. 
Після прези-
дентських (у січ-
ні) та позачер-
гових парла-
ментських (у 
жовтні) виборів 
Чехія перехо-
дить до  
лівого курсу.  
На фото: пре-
зидент Мілош 
Земан і пере-
можець пере-
гонів – лідер 
Чеської соціал-
демократичної 
партії Богуслав 
Соботка  

Хто в домі господар

к
оли цьогоріч у січні на пер-
ших в історії Чехії прямих 
президентських виборах 
переміг лівий політик Мі-

лош Земан (див. Тиждень, № 
5/2013), стало зрозуміло, що 
владній правій коаліції буде не-
легко. Правиця, особливо упро-
довж останніх трьох років, при-
пустилася стількох помилок і по-
казала таку неефективність дій, 
що дискредитувала не тільки 
себе, а й свій політичний на-
прям. Її правління закінчи-
лося трагікомічним скандалом 
прем’єра й саморозпуском пар-
ламенту (див. Тиждень, № 
36/2013). Логічним результатом 
цього стало оголошення поза-
чергових парламентських вибо-
рів 25 і 26 жовтня.

Явка становила 59,5%, що є 
другим серед найгірших показ-
ників у історії країни. Причину 
можна шукати в часі, на який 
призначили волевиявлення. 
Тоді в Чехії були так звані продо-
вжені вихідні. На понеділок, 28 
жовтня, припадало державне 
свято – 95-та річниця проголо-
шення Чехословацької Респу-
бліки. Отож багато родин пої-
хало відпочивати й не прийшло 
на дільниці.

Переможцем виявилася 
Соціал-демократична партія, 
яка здобула 20,45% голосів; за 
нею – рух ANO 2011 (18,45%); на 
третьому місці (14,91%) – Кому-

ністична партія Чехії і Моравії. 
Правій політсилі TOP-09 від-
дали свої симпатії 11,99%, а Гро-
мадянській демократичній партії 
– 7,7% виборців. П’яти ві-
дсотковий бар’єр подолали рух 
«Світанок прямої демократії» із 
6,88% і Християнська та демо-
кратична унія з 6,78% голосів. 
Таким чином, у чеському парла-
менті буде сім політичних 
суб’єктів, і з цього факту вже ви-
пливає багато проблем, бо в та-
кій конфігурації складно досяг-
нути необхідних компромісів і 
порозуміння

Аутсайдерами стали права 
політсила «Вище голову», яку 
рекомендував колишній прези-
дент Вацлав Клаус, і ліва Пар-
тія прав громадян – Земанівці, 
промоутером котрої був ниніш-
ній очільник держави Мілош 
Земан. Виявилося, що чеський 
виборець має власний розум і 
що ані думка, ані рекомендація 
лідера країни нічого тут не змі-
нить.

Феноменом перегонів став 
рух ANO 2011 на чолі з мільярде-
ром Андреєм Бабішем, який у 
своїй програмі зробив ставку на 
критику правої влади, а також 
на пояснення поганого функціо-
нування держапарату й невдово-
лення в підприємницьких колах. 
Цій політсилі вдалося не тільки 
відсунути з керівних позицій ко-
лишні правлячі партії, а й здо-
бути такий результат, який ста-
вить під сумнів перемогу соціал-
демократів. Утім, невдоволення і 
злість, що їх продемонстрував 
електорат ANO 2011, таки не за-
мінять собою позитивної полі-
тичної програми, і вже точно їх 
не вистачить для реалізації обі-
цянок.

Тому основне питання вибо-
рів: хто і з ким створить ефек-
тивний, стабільний уряд, здат-
ний успішно працювати? Через 
день після народного волевияв-
лення на центральному телека-
налі країни про ситуацію, що 
склалася, говорив президент Мі-
лош Земан; він готовий вести пе-
ремовини з лідером перегонів, 
головою Соціал-демократичної 
партії, про склад нового уряду. 
Потрібно сформувати коаліцію 

більшості відповідно до осно-
вних принципів передвиборної 
програми. Це буде нелегко. 
Глава держави призначив перше 
засідання новообраного парла-
менту на 25 листопада. Отже, по-
літичні партії мають близько мі-
сяця на двосторонні переговори. 
Тим часом із виступів очільника 
есдеків випливає, що не йдеться 
про створення коаліції з кому-
ністами або правою ГДП. Решту 
варіантів обговорюють, але нові 
політичні суб’єкти ANO 2011 і 
«Світанок прямої демократії» 
поки що не змогли зрозуміло ви-
словити свою позицію. До того ж 
передбачити поведінку остан-
нього взагалі складно.

Чи поклали край парламент-
ські вибори політичній кризі в 
Чеській Республіці, дізнаємось 
упродовж найближчих тижнів-
місяців. Тривалий брак талано-
витих демократичних політиків 
може знову призвести до поми-
лок. Чи проявить себе Соціал-
демократична партія як держа-
вотворча, здатна сформувати 
ефективний уряд? Окрім того, 
вона мусить забезпечити креа-
тивну й конструктивну атмос-
феру в суспільстві, яка буде умо-
вою стабільності, економічного 
розвитку та соціальної впевне-
ності.

Важливими ознаками зрілого 
демократичного суспільства є 
спокійна зміна влади і здатність 
правлячої команди вчитися на 
помилках попередників. Перед 
партійцями консервативного 
правого напряму стоїть завдання 
повернути довіру електорату, від-
родити його прихильність до 
пропонованої програми. Вони 
можуть сьогодні досягти цього як 
конструктивна опозиція, захища-
ючи інтереси родини, вільного 
підприємництва, приватну влас-
ність, європейські цінності й про-
суваючи євроатлантичну орієнта-
цію держави.

Чеський виборець показав, 
що знає сенс і силу демократич-
ного електорального процесу, й 
однозначно вказав політикам, 
хто в домі господар. Нехай партії 
роблять висновки. Політику слід 
творити не для телевізійних 
екранів, а для людей. 
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* – інструментальний тест

що ж таке вв?
У наш час, коли жінка вже не хоче просто маскувати недосконалості 
шкіри під товстим шаром тонального крему, а віддає перевагу неви-
димому та натурально виглядаючому  макіяжу, бренд  L’Oreal Paris 
готовий задовольнити ці потреби, представляючи новинку – ВВ 
крем від L’Oreal Paris. 
Пігменти, що входять до складу цієї  ультралегкої формули, іде-
ально підлаштовуються під будь-який тон шкіри. Як результат – 
миттєве перетворення та ідеальний натуральний відтінок шкіри, 
до того ж зволоження протягом усього дня*. А антиоксиданти та за-
хист від ультрафіолетового випромінювання, роблять цей засіб ще 
жаданішим!
 

та це ще не все!
Зустрічайте ще одну новинку від L’Oreal Paris  – СС крем, що поєднує в 
собі найсучасніші розробки у технології кольору та догляду за шкі-
рою. Можна сказати, що це ще більш вдосконалені ВВ креми. Про-
дукт доглядає за шкірою та захищає її – у його складі зволожуваль-
ний комплекс із гліцерином, вітамін Е та про – вітамін В5, захисний 
фактор SPF.
Та найголовнішим те, що ця новинка може зробити ваш колір об-
личчя досконалішим, адже СС крем з фіолетовим відтінком усуває 
тьмяність шкіри, а СС крем із зеленим відтінком допоможе проти по-
червонінь.
Нехай ваше обличчя буде доглянутим та сяє!

Адже ви цього варті!

час не стоїть на місті, й компанія L’Oreal, як завжди, законодавець трендів.
отже, зустрічайте новинки цього року: вв та СС креми від L’Oreal Paris!



автор:  
ольга 

токарюк, 
італія

море (без)надії
Після того як поблизу берегів Італії за останній 
місяць потонуло понад 400 мігрантів, на 
Апеннінах голосніше зазвучали заклики 
реформувати міграційну політику

к
ран піднімає труни з ті-
лами потонулих мігран-
тів на борт військового 
кораб ля, який доправить 

їх на Сицилію для поховання. На 
задньому плані пляж, де під 
променями осіннього сонця ні-
жаться останні туристи сезону. 
На цьому фото – дві паралельні 
реальності італійського острова 
Лампедуза: туризм і мертві в 
морі. Світлину зробив місцевий 
мешканець Ґвідо Тодарелло 
після однієї з наймасштабніших 
за останні роки морських траге-
дій. 3 жовтня човен із понад 500 
втікачами, переважно вихід-
цями з Еритреї, затонув біля бе-
регів острова. Загинули 363 лю-
дини, серед них жінки та діти. За 
кілька днів до того біля Сицилії 
знайшли тіла 11 потопельників. 

Ще через тиждень не допливло 
до Лампедузи інше емігрант-
ське судно, і це призвело до 
смерті 34 осіб. 

За останні 25 років Серед-
земне море забрало життя 
близько 20 тис. мігрантів, які на-
магалися дістатися до Європи пе-
реповненими човнами. Багато з 
них не допливли до омріяних бе-
регів лише кількасот метрів. Такі 
трагедії стали частиною щоден-
ного життя мешканців Лампе-
дузи, яка міститься на майже од-
наковій відстані від Італії, Лівії та 
Тунісу (див. карту). Тодарелло, 
який приїхав на острів два роки 
тому працювати авіадиспетче-
ром, розповідає: «Коли прибуває 
човен з іммігрантами і немає 
жертв, місцеві сприймають це як 
щось буденне, обговорюють так, 

ніби йдеться про погоду: «Сьо-
годні дощ… а нині сонце». Коли 
ж гинуть люди, вони зітхають: 
«Ох, нещасні…» Проте і це вже 
стало майже нормою». Мешканці 
співпереживають мігрантам, хоч 
і побоюються, що ті відлякують 
туристів. 

ЗаЯвка в лауреати 
За солідарність із мігрантами 
мешканці Лампедузи заслугову-
ють на Нобелівську премію миру, 
вважає італійський журналіст 
Фабріціо Ґатті. Він ініціював збір 
підписів на підтримку цієї ідеї. 
Про великодушність острів’ян 
Ґатті знає не з чуток. Під час жур-
налістського розслідування у 
2005-му сам перевтілився в неле-
гального мігранта: разом з ін-
шими шукачами кращого життя 
перетнув Сахару, у Лівії сів на чо-
вен, а коли той підпливав до Лам-
педузи, впав у воду. Його витяг-
нув та обігрів місцевий мешка-
нець. Журналіст упевнений, що 
острів’яни варті Нобеля не 
менше, ніж лауреати попередніх 
років Обама чи ЄС. Вони, каже 
Ґатті, подають приклад того, як 
ставитися до мігрантів: «Люди, 
які мешкають там, фактично пе-
ребувають на фронті світової ві-
йни, війни з імміграцією. Лампе-
дуза перетворилася на тотем для 
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ксенофобів усієї Європи, які на 
прикладі острова ілюструють ри-
зик захоплення континенту». 
Протягом років у європейських 
суспільствах нагніталися страх і 
несприйняття іммігрантів, що 
призвело до ухвалення дедалі су-
воріших законів. Те, що під за-
кликом уже підписалися понад 
50 тис. осіб, Ґатті вважає дока-
зом: італійське суспільство почи-
нає по-іншому ставитися до цієї 
проблеми. «Голосів саме цих лю-
дей бракує. Мовчання дало змогу 
політикам дотримуватися жор-
сткої лінії щодо нелегальної мі-
грації. Зараз ми бачимо резуль-
тати цього – мертві на Лампе-
дузі». 

Закрити кордоНи чи 
Навпаки?
Трагедія на острові спровоку-
вала дебати щодо ефективності 
жорсткої міграційної політики 
як у владному середовищі, так і в 
громадянському суспільстві 
Італії. Прем’єр-міністр Енріко 
Летта та голова Єврокомісії Жозе 
Мануел Баррозу під час відвідин 
Лампедузи заявили, що Серед-
земне море не повинно бути мо-
рем смерті. Щоб запобігти таким 
трагедіям, вирішили посилити 
патрулювання вод і берегової лі-
нії. Аби заздалегідь виявляти 
човни з мігрантами і незаконних 
перевізників, держава розпо-
чала військову операцію, в якій 
задіяні гелікоптери, безпілотні 
літаки та човни-амфібії. Як під-
рахували медіа, вона обійдеться 
країні в €4 млн на місяць. ЄC обі-
цяє допомогти €30 млн. Летта 
також заявив, що потрібно ре-
формувати законодавство, вилу-
чивши з нього норму, яка нази-
ває нелегальну міграцію кримі-
нальним злочином. Далі слів 
справа поки що не пішла.

Це зовсім не те, що потрібно 
робити, пояснюють Тижню іта-
лійці, які займаються питанням 
міграції. Гроші держава викидає 
на вітер, у той час як справжня 
проблема не вирішується. Так, 
посилене патрулювання євро-
пейською агенцією Frontex сухо-
путного кордону Туреччини та 
Греції не зупинило потоку іммі-
грантів до ЄС, а лише спряму-
вало його на морські шляхи. Лю-
дей, які ризикують життям, вті-
каючи від війни чи злиднів, до-
даткові патрулі не зупиняють. 
«Доки єдиним способом пере-
тнути Середземне море і потра-

пити до Європи буде плата пів-
тори тисячі євро перевізникові 
на човні, доти люди тонути-
муть», – переконаний режисер 
Андреа Сеґре. Його докумен-
тальні фільми про мігрантів, які 
вирушають у небезпечну мор-
ську подорож із Лівії, щоби в 
рабських умовах збирати вро-
жай на півдні Італії, здобули 
міжнародні нагороди. На думку 
Сеґре, якщо країна хоче по-
класти край нелегальній мігра-
ції, вона не повинна робити кор-
дони більш непроникними, 
якраз навпаки. «Що зараз ро-
бить громадянин України чи 
Афганістану, який хоче працю-
вати за кордоном? Іде в бар за ро-
гом, де зустрічає знайомого, ко-
трий каже: «Віднеси туди-то 
кілька тисяч євро – і тебе прове-
зуть нелегально». Навіть якщо 
він дивом отримає туристичну 
візу в Посольстві Італії, через 
три місяці її термін спливе. 
Після цього люди стають неле-
галами. Мігрантам доводиться 
хитрувати й викручуватися, але 
чому? Тому що немає законного 
способу приїхати на роботу в 
країну». 

Цю процедуру добре знають 
десятки тисяч українських заро-
бітчан, які таким чином в’їхали 
до Італії. Більшості з них вдається 
одержати документи тільки після 
п’яти – восьми років нелегаль-
ного перебування, попри те що 
наші співвітчизники в Італії дуже 
затребувані – переважно вони до-
глядають за людьми старшого 
віку, відсоток яких тут один із 
найвищих у ЄС. Це одна з робіт, 
за яку місцеві беруться неохоче. 
На відміну від поширеного уяв-
лення, мігранти роблять вагомий 
внесок в економіку Італії. А якщо 
вивести з тіні нелегальних робіт-
ників, бюджет міг би отримати 
додаткові фінансові вливання у 
вигляді податків.

дражливе питаННЯ
В умовах економічної кризи до-
могтися відкриття кордонів 
складно. Реальніший спосіб запо-
бігти хоча б частині смертей у 
морі, на думку експерта з міграції 
Болонського університету Ашера 
Коломбо, – оптимізувати проце-
дуру надання статусу біженця. 
Він каже, що, обговорюючи тра-
гедію на Лампедузі, італійці оми-
нули головне: «Те, як суспільна 
думка і політики сприйняли ці 
події, свідчить про цілковите не-

розуміння реальної картини. Лю-
ди, які прибувають із країн Афри-
канського Рогу та Сирії, не є неле-
гальними іммігрантами. Вагітна 
мама чи діти не їдуть до Європи в 
пошуках роботи. Найімовірніше, 
це біженці. Проте в Італії на них 
одразу навісили ярлик нелегалів. 
Ми не розрізняємо нелегальних 
мігрантів і біженців». Статистика 
свідчить: із 10 прохань про на-
дання притулку в Італії задоволь-
няють лише одне – це значно 
нижчий показник, ніж у Франції 
чи Німеччині (про ситуацію з 
біженцями в Україні див. 
Тиждень, № 33/2013). 

Дискусія, яка розгорілася 
після трагедії на Лампедузі, на-
вряд чи приведе до лібераліза-
ції міграційного законодавства, 
вважає експерт. Попри старання 
активістів, італійський уряд за-
раз надто слабкий, щоб ухвалю-
вати суперечливі рішення. Емо-
ційна хвиля, яка здійнялася 
після загибелі мігрантів, спаде, а 
з настанням зими човни з Аф-
рики прибуватимуть рідше. Про 
проблему і далі пам’ятатимуть 
лише мешканці острова, перед-
бачає Коломбо. «У цій ситуації 
мене вразив один епізод, який 
вважаю дуже символічним. Під 
час візиту на Лампедузу Летта і 
Баррозу подалися віддати шану 
мертвим, але до живих не пішли. 
Коли мігранти гинуть, то вони 
бідні-нещасні, яких ми маємо 
пам’ятати й шанувати. А якщо 
вони живі, ніхто їх і бачити не 
хоче. Два дні потому їм висунули 
звинувачення в нелегальній ім-
міграції – за італійським зако-
ном, вони вчинили злочин». 

За останні 25 років
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Кількість річок із 
великою площею 
водозбору в КНР 
зменшилася від 

понад 

50 тис.
 у 1950-х до 

нинішніх 

23 тис.

велика 
засуха
На півночі Китаю 
вичерпуються водні 
ресурси, а державна 
політика може призвести 
до катастрофи

к
НР задихається від смогу, 
потерпає від масового ви-
нищення дикої природи й 
отруєної важкими мета-

лами їжі. Але запитайте будь-
якого еколога, яка найбільша 
проблема в цій країні, – і відпо-
відь завжди буде однакова. «Най-
гірше з водою, – каже Ван Тао з 
пекінського Центру Карнеґі – 
Цинхуа, – тому що її мало і вона 
забруднена». «Вода, – погоджу-
ється Пань Цзягуа з Китайської 
академії суспільних наук. – Люди 
не виживуть у пустелі». Колиш-
ній міністр водного господарства 
Ван Сючень якось сказав: «Боро-
тися за кожну краплю або по-
мерти: ось перед яким викликом 
стоїть Китай».

І він не перебільшував. 
Стерео типний образ Піднебесної 
– рибалка та його ручний баклан 
на дзеркальному плесі озера. Ре-
альність зовсім інакша. Країна 
споживає 600 млрд м³ води за 
рік, або близько 400 м³ на особу 
(чверть об’єму, який використо-
вує середньостатистичний аме-
риканець, і менше половини ве-
личини, яку в світі вважають по-
рогом водного стресу).

Середня національна вели-
чина ховає в собі ще тривож-
нішу регіональну диспропор-
цію. 4/5 водних запасів Китаю 
містяться на півдні, а саме в ба-
сейні Янцзи. Половина насе-
лення і дві третини сільськогос-
подарських земель – на пів-
ночі, зокрема в долині Хуанхе. 
У Пекіні річний дефіцит води 
майже на рівні Саудівської 
Аравії: лише 100 м³ на лю-
дину. Від 1970-х горизонт 
ґрунтових вод під столицею 
знизився на 300 м.

Країна витрачає гідроре-
сурси загрозливими темпами. 
Через виснаження водні артерії 
просто зникають. Кількість рі-
чок із великою площею водо-
збору зменшилася від понад  
50 тис. у 1950-х до нинішніх  
23 тис. До того ж КНР іще й за-
бруднює ту воду, яка лишилася. 
Хуанхе часто називають колис-
кою китайської цивілізації. У 
2007 році урядова комісія зі збе-
реження цієї річки обстежила  
13 тис. км її течії та приток і ді-
йшла висновку, що третина води 
непридатна навіть для потреб 
сільського господарства: на там-
тешніх берегах збудовано 4 тис. 
нафтопереробних підприємств.

Живлюща волога перетвори-
лася на вбивчу. Головний інже-
нер контролю за якістю води в 
населених пунктах при Міністер-
стві житлового господарства 
Сонь Ланхе каже, що вода лише з 
половини джерел у містах без-
печна для пиття. За даними Мі-
ністерства земельних ресурсів, 
більше половини її ґрунтових за-
пасів на Північнокитайській рів-
нині не можна використовувати 
для промисловості, а 70% не-
придатні для прання. Напри-
кінці 2012 року ЗМІ Піднебес-
ної писали, що в Хуанхе непо-
далік міста Ланьчжоу виявлено 
300 трупів. Це найновіші з майже 
10 тис. жертв (більшість із яких, 
за даними місцевої поліції, само-
губці), принесених течією Жовтої 
річки від 1960-х років.

У 2009 році Світовий банк 
оцінив загальні збитки від водної 
кризи в Китаї на рівні 2,3% ВВП 
країни, здебільшого з огляду на 
шкоду для здоров’я. Дефіцит 
води може, крім того, зірвати 
плани розширення виробництва 
електроенергії, а отже, загрожує 
зростанню економіки. КНР споді-
вається наслідувати приклад 
Америки: зробити й собі «слан-
цеву революцію». Але кожна 
свердловина для видобутку газу 
зі сланців потребує для експлуа-
тації 15 тис. т води на рік. Окрім 
того, Пекін планує збудувати 
близько 450 нових вугільних ТЕС 
і спалювати щороку 1,2 млрд т ву-
гілля. Однак системи охоло-
дження електростанцій повинні 
працювати на воді, а вугілля слід 
промивати. У підсумку це дає 9 
млрд т H2O. Піднебесна її стільки 
не має. За даними Інституту сві-
тових ресурсів (Вашингтон, феде-
ральний округ Колумбія), поло-
вину нових вугільних електро-
станцій планують побудувати в 
районах з украй високим рівнем 
водного стресу.

кожНа краплЯ На вагу 
Золота
Найкращим виходом було б по-
кращити ефективність витра-
чання води. Лише близько 40% її 
в промисловому секторі викорис-
товують повторно. Це половина 
від європейських показників. 
Реш ту зливають у річки й озера. 
Вань Жаншень з Eніверситету 

Китай споживає 

600 
млрд м³
 води за рік, або 

близько 400 м³ на 
особу (чверть 
об’єму, який 

використовує 
середньо-

статистичний 
американець, і 

менше половини 
величини, яку в 
світі вважають 

порогом водного 
стресу)
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МАНЕКЕН  
У ЯНЦЗИ.  
Забруднення 
річок у Підне-
бесній сягнуло 
небезпечно-
го для життє-
діяльності ки-
тайців критич-
ного рівня

Цинхуа стверджує, що Китай за-
недбав міську водну інфраструк-
туру (каналізаційні системи, тру-
бопроводи і станції очищення), 
що призводить до ще більшого 
марнування ресурсів. Тарифи на 
воду в більшості міст – це лише 
близько десятої частини тих, що 
існують у європейських мегаполі-
сах, але уряд не хоче їх підвищу-
вати, побоюючись масових про-
тестів.

Тому «водна продуктивність» 
Китаю низька. На кожен кубіч-
ний метр спожитої води в країні 
виробляють продукції на $8. Ана-
логічний середній показник для 
європейських держав – $58. Зви-
чайно, ці країни багатші, але ж не 
всемеро.

Замість розумних і абсолютно 
реальних реформ у ціновій полі-
тиці та охороні водних ресурсів 
Пекін зосереджує увагу на збіль-
шенні запасів. Десятиріччями 
країною керували інженери, ба-
гато з них були гідротехніками 
(зокрема, попередній голова КНР 
Гу Цзіньтао). Почасти через це 

лідери-комуністи відповідали на 
проблеми водопостачання будів-
ництвом колосальних масштабів.

Найвідоміший такий про-
ект – дамба електростанції «Три 
ущелини» на річці Янцзи. Але 
цього року повинне стартувати 
ще серйозніше починання – роз-
ворот річок із півдня на північ. 
Таким чином сполучать Янцзи та 
Хуанхе й перекачуватимуть воду 
з вологого півдня на посушливу 
північ. На момент закінчення бу-
дівництва через гори та рівнини 
(а також під руслами річок) буде 
прокладено 3 тис. км тунелів і ка-

налів. Для гідрології та довкілля 
наслідки такого проекту можуть 
виявитися катастрофічними.

Проект з’єднає дві великі ки-
тайські річки за допомогою трьох 
нових каналів. Східний напря-
мок, униз за течією, повинен від-
критись уже до кінця цього року 
(див. карту). По ньому 14,8 
млрд м³ води перекачуватимуть 
каналами, загальна протяжність 
яких 1160 км. Частково для цього 
буде використано півторатисячо-
літню водну магістраль – Вели-
кий канал. Поки що перекачана 
вода була настільки забруднена, 
що третину витрат становила 
вартість очищення. Лінія гідро-
передачі в середній течії (із 1300 
км нових каналів) повинна від-
критися до жовтня наступного 
року. Водночас має розпочати ро-
боту найзухваліша й найконтро-

версійніша ланка проекту у 
верхів’ях річок, що проходить че-
рез Тибетське нагір’я. Загалом 
проект розвороту річок із півдня 
на північ повинен забезпечити 45 
млрд м³ води за рік і обійдеться в 
486 млрд юанів ($79,4 млрд). Де-
шевше було б опріснювати відпо-
відний обсяг морської води.

Довкіллю може бути завдано 
величезної шкоди. Янцзи вже й 
так серйозно забруднена. Чен 
Цзію з Китайської інженерної 
академії торік розповів тижне-
вику South Weekly, що цей проект 
уже знищив у Довгій річці понад 
дві третини планктону й поло-
вину бентосу (донних організ-
мів). І це ще до його відкриття. 
Найвідоміший у Китаї захисник 
довкілля Ма Цзюн каже, що 
схильність держави до гіганто-
манії в будівництві лише погір-
шує становище і «вичерпує наші 
водні ресурси».

Але найбільшою шкодою 
може бути політична. Проекти 
дамб у верхів’ях Брахмапутри, 
Меконгу та інших річок неми-
нуче вплинуть на країни в їх ниж-
ній течії, серед яких Індія, Бан-
гладеш і В’єтнам. Китайці ка-
жуть, що забиратимуть лише 1% 
стоку гігантської Брахмапутри. 
Але якби всі згадані проекти за-
працювали (а інженерні про-
блеми одного чи двох такі сер-
йозні, що навіть китайців це 
може зупинити), вони змінили б 
гідрологічний режим річок, від 
яких залежить життєдіяльність 
мільярда людей. Отож виникає 
занепокоєння із приводу стабіль-
ності в регіоні. І все це збільшило 
б забезпечення країни водою 
лише на 7%. Водна криза змушує 
Китай вдаватися до відчайдуш-
них, але абсолютно неефектив-
них заходів. 

У КНР помітно 
більшає людей, 
занепокоєних 

станом екології: 

47%
 опитаних 
стурбовані 

забрудненням 
повітря (зростання 

на 11%
 проти 2012 року), 

40%
 – води (на 7%), 

38%
 – якістю їжі (на 

26%), 

27%
 – безпечністю 

вживання 
медичних 

препаратів (на 8%
 порівняно  
із 2008-м).

За даними 
американського 
соціологічного 

центру Pew 
Research
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НА МЕЖІ ЕКОЛОГІЧНОї 
КАТАСТРОФИ.  
Китайський рибалка вибирає 
мертву рибу на березі 
забрудненої притоки Янцзи   
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Як помиляються вчені
Наука змінила світ. Тепер їй самій потрібно змінюватися

у
ся наука ґрунтується на 
простій ідеї: довіряй, та 
перевіряй. Результати за-
вжди слід випробовувати 

експериментом. Ця проста, але 
могутня думка породила вели-
чезний обсяг знань. З’явившись у 
XVII столітті, на сьогодні наука 
неймовірним чином змінила 
світ. Здебільшого на краще.

Але буває запаморочення від 
успіху. Сучасні вчені забагато до-
віряють і недостатньо перевіря-
ють, що шкодить як самій науці, 
так і людству.

Надто багато здобутків, що 
заповнюють академічний ефір, 
– результати псевдоекспери-
ментів або недосконалого ана-
лізу. Венчурним капіталістам, 
які працюють у сфері біотехно-
логій, із досвіду відомо, що по-
ловину опублікованих дослі-
джень не вдасться відтворити. 
І це ще, можливо, оптиміс-
тична думка. Торік науковцям 
біотехнологічної компанії 
Amgen вдалося верифікувати 
лише 6 із 53 «епохальних» до-
слідів у галузі дослідження ра-
кових захворювань. Іще ра-
ніше група вчених із фарма-
цевтичної компанії Bayer змо-
гла повторити тільки чверть із 
67 аналогічно важливих робіт. 
Провідного фахівця з ком-
п’ютерних наук непокоїть те, 
що три чверті праць спеціаліс-
тів у його царині – цілковита 
нісенітниця. У 2000–2010 ро-
ках приблизно 80 тис. пацієн-
тів узяли участь у клінічних 
випробовуваннях, що ґрунту-
валися на дослідженнях, зго-
дом дискваліфікованих через 
помилки або недоречності.

Сім міШків гречаНої 
вовНи, і вСі НеповНі
Навіть якщо помилки в дослі-
дженнях і не наражають на не-
безпеку людське життя (а в бага-
тьох випадках наука задалеко від 
ринку, щоб це зробити), вони 
марнують гроші й зусилля най-
кращих умів людства. Важко по-
рахувати, скільки коштують по-
шуки по глухих кутках прогресу, 

але, очевидно, чимало. І ціна, не 
виключено, зростає.

Одна з причин – конкуренція 
в наукових колах. У 1950-х, коли 
після успіхів, досягнутих у роки 
війни, сформувалися сучасні ака-
демічні дослідження, наука була 
ще привілейованим заняттям 
для небагатьох обраних. Весь 
клуб учених налічував кількасот 
тисяч. Із примноженням його лав 
(до 6–7 млн, за останніми підра-
хунками) фахівці розучилися 
контролювати свою діяльність і 
якість роботи. У житті вчених за-
панував принцип «публікації або 
кінець». Боротьба за вакансії 
стала точитися не на життя, а на 
смерть. В Америці 2012-го профе-
сор, доктор наук у середньому за-
робляв $135 тис. – більше, ніж 
суддя. Щороку шість новоспече-
них докторів змагаються за 
кожну посаду в науковому світі. 
Сьогодні верифікація (відтво-
рення результатів, здобутих ін-
шими) не дуже допомагає у про-

суванні кар’єрними щаблями. А 
без цього сумнівні результати й 
надалі вводять в оману інших.

Кар’єризм також заохочує до 
перебільшень та вибіркового 
представлення результатів. Щоб 
забезпечити собі ексклюзивність, 
провідні наукові видання запро-
ваджують суворі критерії відсію-
вання й вибраковують понад 90% 
поданих рукописів. Максимальні 
шанси опинитися на сторінках 
наукових журналів мають най-
більш незвичайні результати. Ні-
чого дивного, що кожен третій 
учений знає колегу, який «підша-
манив» у своїй роботі, напри-
клад, виключивши з підсумків 
невигідні дані, бо керувався «вну-
трішнім чуттям». І що більше на-
укових команд у світі працює над 
певною проблемою, то ймовір-
ніше, що принаймні одна з них 
стане жертвою щиросердого не-
розуміння різниці між довгожда-
ним сигналом справжнього від-
криття й шипінням статистич-

Торік науковцям 
біотехнологічної 
компанії Amgen 

вдалося 
верифікувати 

тільки 

6 із 53
 «епохальних» 

дослідів у галузі 
дослідження 

ракових 
захворювань

Група вчених із 
фармацевтичної 
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ного шуму. Такі хибні кореляції 
часто потрапляють у часописи, 
схильні до сенсаційних відкрит-
тів. Якщо в працях розглянуто 
проблеми вживання алкоголю, 
старіння або дітей і комп’ютерних 
ігор, вони з таким самим успіхом 
можуть претендувати на перші 
шпальти газет.

Дослідження, неспроможне 
підтвердити гіпотезу, навпаки, 

навіть не розглядають як варіант 
для публікацій. Негативні ре-
зультати становлять нині лише 
14% оприлюднених праць (для 
порівняння: 1990 року таких було 
30%). Але знати, що є хибним, 
так само важливо для науки, як і 
те, що є істинним. Небажання 
оприлюднювати інформацію про 
негативні результати означає, що 
науковці марнують кошти й зу-
силля, досліджуючи глухі кути, 
де вже побували інші вчені.

Священна процедура екс-
пертного оцінювання також уже 
не та, якою її було задумано. 
Коли один відомий медичний 
журнал запропонував рецензу-
вати чиїсь роботи іншим фахів-
цям із тієї самої галузі, вияви-
лося, що більшість оцінювачів не 
помітили помилок, які видання 
навмисно вставляло в тексти, на-
віть коли їм сказали, що вони ви-
конують тестове завдання.

НемаЄ Нічого 
Неможливого
Усе це розхитує основи піз-
нання істини про світ. Що ж 
можна зробити, щоб зміцнити 
їх? Одним із пріоритетів має 
стати запровадження суворі-
ших вимог. Для початку слід 
розібратися зі статистикою, 
особливо у нових галузях на-
уки, де незліченні масиви да-
них просіюють у пошуках моде-
лей. Так зробили генетики, пе-
ретворивши бурхливий потік 
перших вражаючих результатів 
секвенування геному на то-

неньку цівочку справді важли-
вих здобутків.

В ідеалі протоколи досліджень 
мали б реєструвати наперед і від-
стежувати у віртуальних журна-
лах. Тоді поменшала б спокуса 
змінювати перебіг експерименту, 
щоб надати результатам вагомі-
шого вигляду (до цього потрібно 
вдаватися під час клінічних пере-
вірок медикаментів, хоча не всі 
дотримуються процедури). Скрізь, 
де можна, дані випробувань пови-
нні бути відкриті для інших нау-
ковців, які могли б їх перевіряти.

Найбільш просунуті фахові 
видання вже перестають відверта-
тися від нічим не прикметних до-
сліджень. Деякі державні видав-
ництва (поміж них – американ-
ського Національного інституту 
охорони здоров’я), які щороку ви-
діляють $30 млрд на наукову ро-
боту, заохочують повторність до-
сліджень. А дедалі більше вчених, 
особливо молодих, розуміють ста-
тистику. Однак ці тенденції пови-

нні йти набагато далі. Наукові 
журнали мають виділяти площі 
для «нецікавих» праць, а гранто-
давці – кошти на їх оплату. Екс-
пертне оцінювання варто прово-
дити згідно із суворішими вимо-
гами, а можливо, від нього слід 
узагалі відмовитися на користь 
післяпублікаційних рецензій у 
формі доданих коментарів. Ця 
система останніми роками ефек-
тивно працює в галузі фізико-
математичних наук. І нарешті, по-
літики повинні зробити так, щоб 
інституції, які використовують 
державні кошти, теж дотримува-
лися цих правил.

Наука все ще має величезну 
(хоча інколи з домішкою подиву) 
повагу. Але її привілейований ста-
тус ґрунтується на здатності 
майже завжди мати рацію і ви-
правляти свої помилки, коли 
щось не вдається. У Всесвіті ще до-
статньо справжніх таємниць, над 
якими ламатиме голову ще не 
одне покоління вчених. Хибні 
стежки, проторовані псевдонауко-
вими дослідженнями, – непро-
щенна перепона на шляху до ро-
зуміння істини. 

Малоймовірні результати
Як невелика частка помилкових результатів може ввести в оману

Нові 
істинні

Хибні       Істинні       Помилкові негативні       Помилкові позитивні

1. Із достатньо цікавих 
для перевірки гіпотез 
одна з десяти, певно, 
буде істинною. Тож 
уявіть собі перевірку 
1 тис. припущень, 
100 з яких слушні.

2. Показник помилкових 
позитивних результатів 
тестів дорівнює 5%. Це 
означає, що таких буде 
45 випадків (5% від 900). 
Маючи степінь 0,8, вони 
підтверджують тільки 80 
істинних гіпотез, що дає 
нам 20 помилкових 
негативних.

3. Не знаючи, що 
є помилковим, а що ні, 
дослідник вважає 125 
гіпотез істинними, 
причому 45 із них 
такими не будуть. 
Негативні результати 
набагато надійніші, 
але навряд чи 
їх публікуватимуть.

За даними The Economi�
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СучаСНі вчеНі ЗаБагато 
довірЯЮть і НедоСтатНьо 
перевірЯЮть, що Шкодить 
Як Самій НауЦі, так і 
лЮдСтву

Сьогодні,  
за приблизними 
підрахунками,  

світовий науковий 
клуб налічує 

6–7 
млн вчених,  

в той час як у 1950-х 
їх було всього 

кількасот тисяч 



автор: 
леонід 

Залізняк

то звідки ж пішла 
людина
В останні десятиліття наука відкинула  
прямолінійні еволюційні теорії походження  
Homo sapiens і запропонувала більш революційну

п
опри расове й антрополо-
гічне різноманіття, усі ми 
належимо до виду Homo 
sapiens (людина ро-

зумна). Однак наша монополія 
на планеті встановилася досить 
недавно – 30–20 тис. років тому, 
а може, й пізніше. Їй передувало 
три мільйони років співісну-

вання й запеклої боротьби за 
місце під сонцем кількох різ-
новидів людських істот: ав-
стралопітеків, Homo habilis 
(людина вміла), пітекантро-
пів, неандертальців і, нареш ті, 
сапієнсів. Часом конкуренція 
між близькими та далекими 
родичами набувала жорсто-
ких форм полювання й кані-

балізму. У цьому взаємопобо-
ренні істот людина розумна 
виявилася не гуманнішою за 
попередників.

Не родичі
Згадані форми людських істот 
тривалий час трактовано було як 
послідовні, генетично пов’язані 

етапи прогресивного розвитку 
гомінідів, що закономірно при-
вів до появи людини сучасного 
типу. Кожну з них вважали пря-
мою генетичною спадкоємни-
цею попередньої, розвинутою 
безпосередньо з неї. Накопи-
чення фактів, запровадження 
новітніх методик дослідження, а 
також перехід від прямолінійно-

еволюціоністських схем минув-
шини людства до розуміння ба-
гатоваріантності історії від най-
давніших часів внесли суттєві 
зміни в осмислення процесу ан-
тропогенезу сучасними вче-
ними.

Новітні генетичні дослі-
дження кісток неандертальців 
та Homo sapiens завдали нищів-
ного удару по традиційних 
спрощених поглядах у науці. Від 
середини 1980-х до аналізу па-
леоантропологічних матеріалів 
застосовували нові методики 
визначення ДНК за кістками 
давніх людей. У 2008-му вдалося 
дешифрувати генний набір із мі-
тохондрій клітин, а в 2010-му 
було опубліковано результати 
реконструкції геному ДНК із 
клітинних ядер класичних не-
андертальців Європи. Їх порів-
няння з геномом людини ро-
зумної засвідчує значні розбіж-
ності на рівні окремих біологіч-
них видів. Зокрема, розбіжнос-
тей між геномами неандерталь-
ців та Homo sapiens утричі 
більше, ніж відмінностей між 
ними в різних рас сучасного 
людства. Причому генний набір 
найдавніших сапієнсів Європи 
(кроманьйонців), що мешкали 
поряд із неандертальцями, 
ідентичний наявному в сучас-
них людей і суттєво різниться 
від неандертальського.

На думку провідних фахів-
ців, генетичний аналіз запере-
чує саму можливість похо-

Біомолекулярний 
аналіз ДНК дав 

підстави для 
висновку, що 

генетичні лінії 
палеоантропів і 

неоантропів 
розійшлися 
приблизно 

600 тис.
 років тому
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 Житло з кісток мамонта в с. Гінці на 
Полтавщині. Експедиція Людмили 
Яковлєвої та Франсуа Джинджяна 

ЛЮДИНА РОЗУМНА. 
Реконструкція за черепом



Майже 

40 
тисячоліть

 тому Homo sapiens 
з’явилися на півдні 

України, куди, 
найімовірніше, 

просунулися з Балкан

дження сучасного людства від 
неандертальців і виключає їх із 
числа наших пращурів. Біомо-
лекулярний аналіз ДНК дав під-
стави для висновку, що гене-
тичні лінії палеоантропів і нео-
антропів розійшлися при-
близно 600 тис. років тому.

За останні 30 років завдяки 
спільним зусиллям антрополо-
гів, археологів та генетиків у 
проблемі антропогенезу ста-
лися революційні зрушення. 
Встановлено, що Homo sapiens 
походить не від неандертальця, 
як це вважали зовсім недавно, а 
від пітекантропів Африки, 
звідки й відбулося розселення 
людей сучасного анатомічного 
типу.

На користь африканського 
походження сапієнсів свідчать 
їхня струнка, «тропічна» статура, 
довгі нижні кінцівки та вузький 
таз. Масивна, «арктична» тілобу-
дова неандертальців (як і сучас-
них ескімосів, чукчів, алеутів) є 
наслідком тривалого пристосу-
вання людини до холодних 
природно-кліматичних умов 
(див. Тиждень, № 7/2013). 
Якби неандертальці були на-
шими пращурами, то людина су-
часного типу мала б не струнку 
«тропічну» конструкцію, а ма-
сивну «арктичну».

Про африканське коріння 
людини розумної свідчать чис-
ленні знахідки кісткових решток 
найдавніших сапієнсів та їхніх 
пращурів на сході Чорного кон-
тиненту, де люди сучасного типу, 
за новітніми даними, жили вже 
200–150 тис. років тому. Саме 
цим часом датовано черепи та 
кістки ранніх сапієнсів із Омо І у 
Ефіопії, із гротів Мумба (Танза-
нія) та Флорисбад (ПАР), а також 
Кообі-Фора (Ефіопія), Синга (Су-
дан), Ілерет (Кенія). Ще стар-
шими (600 тис. років) є рештки 
істот, які представляють собою 
перший етап трансформації пі-
текантропів у людину сучасного 
типу. Це антропологічні матері-
али з Брокен-Хілла (Замбія), 
Бодо (Ефіопія), Ндуту (Танза-
нія). Близько 130 тис. років тому 
Homo sapiens остаточно витіс-
нили своїх пращурів пітекантро-
пів із Африки й стали єдиними 
господарями континенту.

довга дорога З аФрики
Африканський континент гомі-
ніди почали покидати задовго 
до появи людини розумної.  

Зокрема, близько 1 млн років 
тому льодовики поглинули зна-
чну частину води Світового оке-
ану, що призвело до помітного 
зниження його рівня. Відкри-
лися сухопутні проходи з Аф-
рики через Гібралтар до Європи 
та через південне гирло Черво-
ного моря в Південну Азію. Аф-
риканські пітекантропи скорис-
талися цими шляхами й почали 
освоювати Європу та південь 
Азії.

Особливо перспективним 
виявився східний напрямок мі-
грації через перешийок на місці 
протоки Баб-ель-Мандеб (у пе-
рекладі з арабської «ворота 
скорботи»). Услід за пітекантро-
пами з Африканського Рогу в 
Аравію 120 тис. років тому ру-
шили перші сапієнси. Але особ-
ливо потужний їхній вихід із 
Чорного континенту цим марш-
рутом відбувся 80 тис. років 
тому, внаслідок чергового опус-
кання вод океану через нове по-
холодання. Колонізація півдня 
Азії людьми сучасного анато-
мічного типу, поза сумнівом, 
тривала в умовах конкуренції з 
аборигенами – азійськими пі-
текантропами, які були на-
щадками попередньої хвилі 
мігрантів з Африки. Додатко-
вого драматизму ситуації до-
дав вибух супервулкана Тоба, 
що стався 74 тис. років тому на 
острові Суматра в Індонезії. Ця 
найстрашніша у світовій історії 
сейсмічна катастрофа мало не 
знищила людства (див. Тиж-
день, № 12/2013).

Значних утрат зазнали оби-
дві популяції людських істот 
Азії: як пітекантропи, так і сапі-
єнси. Однак і ті, й ті пережили 
планетарний катаклізм. Антро-
пологічні рештки з Яви свід-
чать, що нащадки пітекантропів 
жили тут іще 50 тис. років тому. 
А знахідки решток карликового 
пітекантропа на острові Флорес 
в Індонезії датовано лишень  
20 тис. років тому.

Дужче від виверження по-
страждали азійські Homo 
sapiens – пращури білої та жов-
тої рас. Новітні дослідження по-
казали незначну розбіжність ге-
нетичних наборів різних попу-
ляцій сучасних європеоїдів та 
монголоїдів. Низький ступінь 
генетичної варіативності у ви-
хідців із Європи, Азії, Америки 

та Австралії підтверджує те, що 
всі вони є носіями генів дуже 
обмеженого числа спільних 
пращурів. Висловлено припу-
щення, що людство у процесі 
еволюції пережило ефект так 
званого пляшкового горла. 
Тобто відносно недавно чисель-
ність азійських сапієнсів, що 
були пращурами сучасного ко-
рінного населення Європи, Азії, 
Америки та Австралії, скороти-
лася до кількох або кількох де-
сятків осіб.

Викликана виверженням 
магми та пилу «вулканічна 
зима» спровокувала новий льо-
довиковий період. Похоло-
дання, яке тривало близько 20 
тис. років, нечисленні сапієнси, 
що пережили виверження су-
первулкана, за деякими архео-
логічними даними, перече-
кали в гірських долинах Ірану. 
Саме звідти під час потепління 
50–40 тис. років тому пращури 
білої раси переселялися через 
Близький Схід у Європу, а 
поперед ники жовтої – до Цен-
тральної Азії та Алтаю. Так 
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HOMO saPiens поХодить 
Не від НеаНдертальЦЯ, Як 
Це вважалоСЯ ЗовСім 
НедавНо,  
а від пітекаНтропів 
аФрики, Звідки й 
відБулоСЯ роЗСелеННЯ 
лЮдей СучаСНого 
аНатомічНого типу

Пітекантроп та 
його знаряддя 
– ручні рубила



можна пояснити споріднений 
між собою, але дуже бідний і од-
номанітний набір генів у євро-
пейців, азіатів та похідних від 
них мешканців Америки й Ав-
стралії. Багатство геному корін-
них мешканців Африки поясню-
ється їхнім походженням від 
основного масиву неоантропів, 
що залишився на Чорному кон-
тиненті.

Менш ніж 40 тис. років тому 
люди сучасного типу через 
Малу Азію та Балкани потрап-
ляють до Європи, заселеної не-
андертальцями. Тут конкурен-
ція між двома різновидами лю-
дини – прибульцями й абориге-
нами – завершилася вимиран-
ням останніх 28 тис. років тому.

Близько 40 тис. років тому 
Homo sapiens з’явилися на пів-
дні України, куди, найімовір-
ніше, просунулися з Балкан. 
Про це свідчать стоянки орінь-
якської культурної традиції, яку 
вважають маркером перших са-
пієнсів Європи та Західної Азії, 
у Криму (печера Сюрень І), на 
Одещині (Зелений Хутір), у Над-
поріжжі (Ворона ІІІ).

Під впливом природно-
кліматичних умов Центральної 
Азії прийшлі сюди в той-таки 
час сапієнси набули характер-
них для жовтої раси анатоміч-
них рис. Близько 20 тис. років 
тому мігранти досягли Кам-
чатки й Чукотки, а 13–12 тис. ро-
ків тому дном сухого на той час 
Берингового моря перейшли на 
Аляску, започаткувавши абори-
генне населення Америки.

Антропологічний тип пер-
ших неоантропів не був однорід-
ним і складався з кількох підти-
пів, у яких дослідники вбачають 
прообрази майбутніх рас.

Релікт одного з найдавніших 
різновидів Homo sapiens – буш-
мени пустелі Калахарі на півдні 
Африки. Їхня мова належить до 
групи койсанських, що вважа-
ються найдавнішими й, мож-
ливо, сягають своїм корінням 
доби пітекантропів. Люди по-
дібного до цих племен типу, 
коли судити за даними антро-
пології та археології, були най-
давнішими сапієнсами, які  
120 тис. років тому рушили з Аф-
рики через «ворота скорботи» в 
Азію. Просуваючись із Ефіопії на 
схід через південь Аравії, Пів-
денну Азію, Індокитай вони 
близько 60 тис. років тому дося-
гли Австралії. Тому певні антро-

пологічні паралелі поєднують 
бушменів та австралійських або-
ригенів. Люди, схожі на перших 
із них, зовсім недавно мешкали 
на більшій частині африкан-
ського континенту. У пустелю 
Калахарі їх витіснили класичні 
негроїди (войовничі народи 
банту), які, спираючись на екс-
тенсивне скотарство, здійснили 
стрімку потужну експансію з ек-
ваторіальної Африки на південь.

револЮЦіЯ триваЄ
Прогресивний розвиток люд-
ського суспільства спочатку об-
межив, а наприкінці палеоліту 
фактично припинив дію природ-
ного відбору, на зміну якому 
прийшов соціальний. Доскона-
лий одяг і прогрес у домобудівни-

цтві ізолювали людське тіло від 
прямої дії природно-кліматичних 
факторів, і з кінцем льодовикової 
доби процес расоутворення різко 
загальмувався. Тим самим ста-
новлення людини сучасного типу 
(антропогенез) загалом заверши-
лося, хоча трансформація її орга-
нізму, пов’язана з грацилізацією 
(зменшенням масивності кістяка, 
черепа, зубів тощо у процесі ево-
люції. – Ред.), акселерацією (при-
швидшенням фізичного розви-
тку. – Ред.) та деякими іншими 
процесами, не припиняється.

Водночас тривають револю-
ційні зміни в уявленнях про ан-

тропогенез. Зокрема, останні 
дослідження в галузі молеку-
лярної генетики 2010–2011 ро-
ків дали змогу реконструювати 
не тільки мітохондріальну, а і 
ядерну ДНК неандертальця. 
З’ясувалося, що від 1% до 4% 
геному сапієнсів Євразії мають 
паралелі в ДНК неандерталь-
ців, тоді як у генному наборі 
вихідців із Африки неандер-
тальських генів не виявлено. 
Серед фахівців поширюється 
думка, що неандертальці не-
значною мірою, але таки впли-
нули на формування європей-
ської та азійської гілок сучас-
ного людства. Однак не за-
вжди нове буває кращим за 
старе. Виявилося, що, на від-
міну від неандертальців, лю-
дина розумна має генні пере-
думови до таких небажаних 
відхилень, як діабет другого 
типу, синдром Дауна, аутизм, 
шизофренія. 

Люди сучасного 
типу, за новітніми 
даними, мешкали 

на сході 
африканського 
континенту вже 

150–200 
тис.

 років тому

44|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 44 (312) 1–7.11.2013

СПАДоК|антропогенез

НеаНдертальЦі 
НеЗНачНоЮ міроЮ,  
але таки вплиНули  
На ФормуваННЯ 
ЄвропейСької та аЗійСької 
гілок СучаСНого лЮдСтва

Близько 

130 тис.
 років тому Homo 
sapiens остаточно 

витіснили своїх 
пращурів 

пітекантропів із 
Африки й стали 

єдиними 
господарями 
континенту

Схематичне зображення жінки  
з палеолітичної стоянки Рогалик 

на Луганщині

Про неандер-
тальців  

читайте тут 

Зображення 
бізона з печери 

Альтаміра, 
Іспанія



2–8 листопада
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

Київ (вул. Лисенка, 3):
2 листопада, 17:00 – вечір словенської літератури. Учасники: 
Бране Мозетич, Андрей Ерменч Скубич, Сузана Тратник, 
Станка Храстель.
5 листопада, 18:00 – презентація книжки Сергія Грабара 
«Три кольори спокуси». Спільно з видавництвом 
«Ярославів Вал».
6 листопада, 18:00 – презентація книжки Майкла (Михайла 
Мишкала) «Сторожі тротуару». Спільно з видавництвом 
«Комора».
8 листопада, 18:00 – Антін Мухарський презентує 
мистецько-культурологічний альманах «Жлобологія». 
Спільно з мистецькою агенцією «Наш формат».

Київ (вул. Спаська, 5):
7 листопада, 18:00 – презентація роману Наталки Сняданко 
«Фрау Мюллер не налаштована платити більше». Спільно 
з видавництвом «К.С.Д.».

Львів (просп. Свободи, 7):
5 листопада, 18:00 – презентація книжки Макса Кідрука 
«Твердиня». Спільно з видавництвом «К.С.Д.».
6 листопада, 18:00 – розмова з істориками Олегом Павлиши-
ним і Миколою Литвином до 95-річчя утворення ЗУНР. 
У межах проекту «Історичні діалоги».
8 листопада, 18:00 – презентація книжки Ольги Деркачової 
«Крамниця щастя». Спільно з LA Discursus.
7 листопада, 18:00 – презентація Міжнародної програми 
обміну від AIESEC.

Вінниця (вул. Соборна, 89):
6 листопада, 18:00 – презентація книжки Івана Геля «Виклик 
системі: український визвольний рух другої половини 
ХХ століття» за участю упорядниці Ірини Єзерської. Спільно 
з Центром досліджень визвольного руху, мистецькою агенцією 
«Наш формат» та видавництвом «Часопис».
8 листопада, 18:00 – презентація роману Наталки Сняданко 
«Фрау Мюллер не налаштована платити більше». 
Спільно з видавництвом «К.С.Д.».

Харків (вул. Сумська, 3):
5 листопада, 18:30 – розмова «Наші мандри Європою». 
Спільно з клубом «Апостроф».
6 листопада, 19:00 – відкрита дискусія «Спосіб життя: 
погляд через ментальність націй». Робоча мова англійська.

Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
5 листопада, 18:00, 4-й поверх – презентація поетичної 
збірки Грицька Чубая «П’ятикнижжя». Спільно з Видавництвом 
Старого Лева.
7 листопада, 18:00, 4-й поверх – презентація книжки 
Макса Кідрука «Твердиня». Спільно з видавництвом «К.С.Д.».

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



автор:  
антон Санченко 

Зброя слова 
Мілітарна література крізь призму авторського 
методу 

Ц і книжки, при-
свячені війні та 
військовим, – 
наочна ілю-

страція того, скільки 
насправді залежить від 
автора. Навіть отри-
мавши «на вході» дуже 
подібний набір фактів, їх 
можна витлумачити геть 
у різний спосіб і в зовсім 
різних жанрах – від ака-
демічної історіографії до 
потоку свідомості. 

ЯроСлав тиНчеНко 
«україНСькі ЗБройНі 
Сили, БереЗеНь 1917 р. 
– лиСтопад 1918 р. 

Уже з назви видно, що 
книжка претендує на ака-
демічність та енциклопе-
дичність. Навіть струк-
тура дослідження на це 
натякає, бо має як «поді-
єву» часову вісь, так і 
просто перелік україн-
ських військових частин і 
дані щодо них, які вда-
лося знайти в архівах. 
Автор починає з Лютне-
вої революції та рішення 
про «українізацію» пев-
них корпусів російської 
армії на Південно-
Західному, Румунсь-
кому та Західному 
фронтах (солдати-
українці переводилися 
служити до однієї час-
тини). Утім, чи не єдиним 
«бойовим завданням», 
яке вони потім зазвичай 
виконували, були органі-
зоване повернення з 
фронту в Україну й «само-
демобілізація». Парале-
льно тривало формування 
нових українських частин у 
київському та інших тило-
вих гарнізонах, проте також 
здебільшого ненадійних, та-

ких, що на мітингах вирішують, 
виконувати черговий наказ 
Центральної Ради чи знову ж 
таки самодемобілізуватися. 

Спроба автора просто полі-
чити учасників першої 
більшовицько-української ві-
йни по головах, чи то пак багне-
тах, приводить до несподіваних 
висновків. Усі вони, як напад-
ники, так і захисники, змогли б 
вміститися на одній трибуні 
Олімпійського стадіону. Сили 
були приблизно рівні, загалом 
близько 16 тис. комбатантів. Ре-
шта чекали по теплих казар-
мах, чия буде зверху. Броньови-
ків в українській армії вияви-
лося, як на ті часи, несподівано 
багато – дев’ять. А охочих захи-
щати Центральну Раду – неспо-
дівано мало. Утім, охочих напа-
дати не більше. Суми взагалі 
захопив загін більшовиків чи-
сельністю 150 багнетів.

По цій книжці вже прої-
хався каток «форумної кри-
тики» знавців-мілітаристів 
(проте жодного ветерана Зимо-
вого походу серед них не зареє-
стровано), які дали оцінку ме-
тодології й творчому методу 
Ярослава Тинченка. Тож якби 
автор вступав в інтернет-
дискусії, йому не лишалося б 
нічого іншого, як відповідати 
класичним «мопед (історія) не 
мій, я тільки розмістив об’яву». 
У мене теж є кілька зауваг. Не 
раджу читати цю книжку ні-
кому, хто любить Володимира 
Винниченка як автора худож-
ніх творів. Усі ці «Сонячні ма-
шини» й «Чорні пантери...» не 
виправдовують його «художе-
ства» на посаді голови україн-
ського уряду. А друга претензія 
є радше пропозицією до всіх іс-
ториків, які спеціалізуються на 
тому періоді. Читати історію 
УНР 1917–1920 років може 
тільки мазохіст. Щоб із цього 
була хоч якась практична ко-
ристь, варто було б подати той 
таймлайн скорботи паралельно 

з історією тієї самої Литви чи 
Естонії. А краще за все, зви-
чайно, Фінляндії. Чи в них 
більшовицьких агітаторів не 
було й місцевих червоногвар-
дійців? Чи парламентарі якісь 
не такі? Чи солдати так само не 
втомилися воювати? У чому се-
крет, панове історики, що в них 
вийшло, а в нас ні?

віктор Суворов  
«Її ім’Я Було татьЯНа»
Так, саме «Татьяна». Бо це ко-
дова назва четвертої радян-
ської атомної бомби, яку випро-
бували на військах та мирному 
населенні європейської час-
тини СРСР, щоб спонукати кра-
їни народної демократії всту-
пати до радянського військо-
вого блоку, відомого пізніше як 
Варшавський договір. Саме 
ядерні випробування на Тоць-
кому полігоні під Оренбургом 
– центральний епізод нової 
книжки Віктора Суворова, при-
свяченої першому постсталін-
ському десятиліттю СРСР.

Якщо книжку Ярослава 
Тинченка критикували за при-
страсть історика до архівних 
документів (мовляв, на штаб-
ному папері можна скільки за-
вгодно військових частин нама-
лювати, а копнеш – вони так і 
не були сформовані), то Віктор 
Суворов підходить до історії з 
апаратом військового розвід-
ника, для якого документи – 
складова важлива, але друго-
рядна. Навіть англійські вій-
ськові історики не схвалюють 
його версії про підготовку Ста-
ліним нападу на Німеччину, бо 
досі не оприлюднено жодних 
планів за підписом генераліси-
муса. Утім, Суворов знає, що з 
таких радянських документів 
його колишні колеги ніколи не 
знімуть грифу секретності, й 
усе своє життя присвятив зби-
ранню непрямих доказів та 
свідчень, як і заведено було в 
розвідників.
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Військову тематику 
можна 

витлумачити геть у 
різний спосіб і в 

зовсім різних 
жанрах – від 
академічної 

історіографії до 
потоку свідомості

Щоб позбутися 
отого 

незнищенного 
посттравматичного 

синдрому 
колишнього вояка, 
який убивав і якого 

вбивали, 
письменникам 

достатньо написати 
чесну книжку

Ця книжка не виняток. Бо 
згідно з радянськими джере-
лами, аж до документації 
військ коматів, тоцьких ядерних 
випробувань просто не було, усі 
їх учасники досі не можуть 
отримати ветеранських пільг і 
медичного догляду, тому що за 
документами перебували за ти-
сячі кілометрів від полігона. 
Втім, зібраних «розвідданих» 
Суворова цілком достатньо для 
того, щоб вкотре жахнутися со-
вку. І ставленню радянського 
генералітету з Жуковим на чолі 
до власних солдатиків. І тому, 
що насправді всі ці бойові 
втрати в мирний час оберну-
лися черговою показухою, ма-
лоцінною в обставинах справж-
ньої війни. 

Автор просто завалює мож-
ливих опонентів такою кіль-
кістю дрібних фактів та епізо-
дів, які свідчать про одне й те 
саме, що опонувати йому прак-
тично неможливо. І стає зрозу-
міло, чому за 20 років цього так 
і не зробив жоден парадний ра-
дянський військовий історик 
щодо його «Криголама». Підпи-
саний пакт Молотова – Ріббен-
тропа коментувати легше, ніж 
пояснити, чому 1941-го в час-
тини під Брест ешелонами за-
возили нові шкіряні чоботи. А 
ось Суворов, як учасник окупа-
ції Чехословаччини 1968-го, 
знає з власного досвіду, що зна-
чить перевзування радянського 
солдата з кирзи в хром. А вза-
галі у стилі всіх, даруйте за омо-
німію, розвідок Віктора Суво-
рова забагато особистого. Це не 
применшує цінності розкопа-
них ним сотень кричущих фак-
тів, але змушує сумніватися в їх 
об’єктивному доборі.

родрік Брейтвейт 
«аФгаНЦі»
На відміну від «пристрасної ана-
літики» Суворова англійський 
дослідник радянської інтервен-
ції в Афганістан демонструє 
зразкову об’єктивність. Навіть 
звичний для газетних статей ча-
сів перебудови пошук винних у 
фатальному рішенні про вій-
ськове вторгнення закінчується 
лише оголошенням усіх обста-
вин і констатацією того факту, 
що винна сама логіка холодної 
війни, за рамки якої не змогло 
вийти радянське керівництво. 

Ще книжка практично 
вільна від будь-якої пропа-

ганди. З неї я без плакатних 
фраз і пафосного надриву 
вперше довідався, чим же за-
ймалася 40-ва армія в тактич-
ному плані – усі 10 років нама-
галася втримати єдину в країні 
шосейну (кільцеву) дорогу, бо 
тільки по ній можна було підво-
зити в гарнізони військове спо-
рядження та боєприпаси, щоб... 
утримувати цю ж таки страте-
гічну дорогу. Як узагалі можна 
виграти в такій «закільцьова-
ній» битві?

Ну і ще багато такого неспо-
діваного й тверезого, не затьма-
реного болем особистих втрат, 
старих ран і пам’яттю про поле-
глих товаришів. Брейтвейт 
пише про тодішнє залізне пра-
вило Радянської армії не зали-
шати вбитих на полі бою, навіть 
якщо це призводить до нових 
втрат, порівнюючи його вже з 
новими звичаями росіян у че-
ченських війнах, де трупи ки-
дали на поталу ворогу. Це по-
рівняння слугує лише показни-
ком морального стану військ, 
але вся афганська кампанія в 
результаті видається одним 
розтягнутим на десятиліття 
«боєм за тіло Патрокла».

Вражають також всеохоп-
ність і поінформованість ав-
тора, що, втім, мають своє пояс-
нення. Брейтвейт певним чи-
ном – колега Суворова, хоча й 
«під дипломатичним прикрит-
тям», а з 1988 по 1992 рік навіть 
посол Британії у Москві, тож 
над фактажем цієї книжки тру-
дилися всі джеймси бонди, за-
конспіровані на радянській те-
риторії. 

Сергій паНтЮк  
«війНа і ми»
Книжка Пантюка не претендує 
на об’єктивність, вона кричуще 
суб’єктивна, бо художня. «Війна 
і ми» – дуже особистий і дуже 
щирий текст, який навіть в ано-
тації названо сповіддю. Це спо-
гади ветерана двох «забутих» 
воєн, які язик не повернеться 
назвати військовими мемуа-
рами. Служив Сергій Пантюк 
на Кавказі й зненацька, неспо-
дівано опинився посеред вір-
менсько-азербайджанського зі-
ткнення, війни між двома союз-
ними республіками, навіть не 
полишаючи частини.

Радянські війська начебто 
кидають розмежувати сторони 
карабаського конфлікту, але в 

результаті в них стріляють і 
одні, й інші. Пантюк описує ву-
личні бої, блокпости, несподі-
вані перестрілки під час патру-
лювання так, що вже неваж-
ливо, чиї саме бойовики по 
тобі зараз відкривають вогонь. 
Коли Ришард Капусцінський в 
«Імперії» описує своє аван-
тюрне проникнення в Нагір-
ний Карабах, цілком можливо, 
що документи на блокпосту 
біля летовища в нього переві-
ряв майбутній письменник 
Сергій Пантюк. Але це тільки 
одна із сюжетних ліній 
книжки.

Друга – чистий потік свідо-
мості, якщо можна так сказати 
про тричі контужену (не фігу-
рально, бойовими гранатами) 
свідомість. Усе – про непридат-
ність колишнього пошматова-
ного осколками не гірше від 
сідниць Гемінґвея колоніаль-

ного воїна до умовно-мирного 
життя бандитських дев’я нос-
тих. Виявляється, війна не по-
кидає людину одразу після 
дембелю, вона потім не може 
засинати, шукає смертельних 
небезпек навіть у мирному 
житті. Й у результаті вже сві-
домо йде найманцем у 
Придністров’я, де вже взагалі 
незрозуміло, хто з ким і за що 
воює, як українські націона-
лісти опинилися в одних око-
пах із російськими «казач-
ками» й де не діє жоден із зако-
нів, крім окопного побратим-
ства. Герой потрапляє в окопи 
вже в ролі письменника, його 
навіть бережуть, щоб він потім 
мав можливість написати 
правду про війну. 

Про те, що це все ж таки 
красне письменство, художньо 
відрефлексована реальність, зга-
дуєш-здогадуєшся вже у фіналі, 
де всі ті лінії стрімко сходяться в 
несподіваній розв’язці. І стається 
диво. Письменники все ж щас-
ливі люди. Бо для того, щоб по-
збутися отого незнищенного 
посттравматичного синдрому ко-
лишнього вояка, який убивав і 
якого вбивали, їм достатньо на-
писати чесну книжку. 
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ЗіБраНиХ «роЗвіддаНиХ» 
віктора Суворова Цілком 
доСтатНьо длЯ того, щоБ 
вкотре жаХНутиСЯ Совку



автор:  
Сергій терен

у пошуках ідеального авто
Мало не всі тест-драйвери переконані – ідеальних автомобілів не 
буває. Тиждень, протестувавши майже півсотні авто, також 
дотримувався такої думки, доки в руки не потрапив Lexus RX 450h 

Н
а нашу думку, розробники 
цієї моделі дуже близько 
підійшли до того, щоб 
створити досконале авто. 

Хоча відразу зауважимо, що один 
очевидний мінус у ній ми все ж 
таки знайшли – ціна, що дорів-
нює двокімнатній квартирі в Ки-
єві. Але, судячи з відгуків тих, хто 
вже виклав відповідну суму за 
Lexus RX 450h, його вартість ціл-
ком виправдовує себе. Що й не 
дивно, адже цей автомобіль класу 
«люкс» укомплектований чи не 
всіма наявними в арсеналі сучас-
ного автопрому функціями та 
опціями. Зрештою, у ньому вико-
ристані нові технології, які наразі 
обходяться автовиробникам-
новатора недешево. 

економна потужність
Основна, так би мовити, ексклю-
зивна, «фішка» Lexus RX 450h, 
яка вирізняє його не лише в за-
гальній автомобільній масі, а й у 
люкс-класі, – це, звісно, повногі-
бридна система Lexus Hybrid 
Drive. За невисокої швидкості, 
приблизно до 50 км/год, та лег-

ких навантажень RX 450h здатен 
пересуватися тільки за рахунок 
електродвигунів. Натисканням 
EV-кнопки водій додатково може 
спонукати гібридну систему не за-
пускати двигун внутрішнього зго-
ряння якомога довше, що дасть 
змогу проїхати кілька кілометрів 
виключно на електротязі. Але в 
гібридній системі «рекса» не це 
головне. Завдання № 1 – мінімі-
зувати загальну затрату пального 
та шкідливі викиди без втрати по-
тужності. 

Для задоволення такої ви-
моги в силовій установці RX 450h 
за допомогою унікальної безсту-
пінчастої трансмісії LHD поєд-
нано 3,5-літровий бензиновий 
V-6 потужністю 249 к. с., передній 
тяговий електродвигун-генератор 
потужністю 167 к. с. та керуючий 
двигун-генератор. Останній без 
перебільшення є серцем системи, 
оскільки відповідає як за заря-
джання батареї нерухомого авто-
мобіля (наприклад, під час пере-
бування в заторі), так і за миттє-
вий запуск двигуна з подальшим 
формуванням передавального 
відношення трансмісії під час 
руху. Для приводу задніх коліс на 
задній осі встановлено додатко-
вий тяговий електро дви гун-
генератор потужністю 69 к. с., що 
вступає в роботу за потреби. Мак-
симальна вихідна потужність гі-
бридної системи становить 299 к. 
с., а не сумарні 485 к. с., оскільки 
потужність електричної складової 
обмежується можливістю високо-
вольтної батареї віддавати або 
приймати заряд. Також різними є 
умови отримання пікової потуж-
ності для кожного з двигунів.

На практиці це означає еко-
номію приблизно 4–8 л на 100 
км (залежно від дорожніх умов і 
манери їзди) порівняно, напри-
клад, із Lexus RX 350. Загалом за 
сім днів тестування у місті, на 
трасі та бездоріжжі наш гібрид-
ний «рекс» у середньому з’їдав 
8,1 л на 100 км. До заявлених ви-
робником 6,3 л у змішаному ци-

клі не вистачило зовсім трохи, 
тобто, вочевидь, треба було не так 
часто йти на обгони, більш 
плавно розганятися, коротше ка-
жучи, не «шумахерити». Але й 
наш показник, зауважимо, за аж 
ніяк не спокійної їзди можна вва-
жати фантастичним, адже 
йдеться не про малолітражку, а 
про «двотонник» (маса RX 450h у 
спорядженому стані – 2115/2205 
кг) із потужним бензиновим дви-
гуном, під зав’язку укомплекто-
ваний електронікою, яка майже 
вся постійно задіяна. У будь-
якому разі гібридний RX значно 
економічніший від бензинових 
аналогів. 

Власне, ще одна очевидна пе-
ревага, яку забезпечує цьому авто 
гібридна система, – абсолютна 
тиша в салоні, коли працюють 
електродвигуни. Утім, рокотання 
бензинового також майже не 
чути – шумоізоляція в RX 450h 
ідеальна. 

Як у себе вдома.  
чи навіть краще?  
Без перебільшення Lexus RX 450h 
– це такий собі багатофункціо-
нальний робот. І, схоже, його 
основне завдання – аби водій та 
пасажири, подолавши без зупи-
нок будь-яку відстань чи просто-
явши кілька годин у заторі, почу-
валися як удома. У затишному 
кріслі перед телевізором чи на 
дивані із захопливою книжкою – 
це вже як кому подобається. 

Сидіння в RX – як водія, так і 
пасажирів – це насправді дивани, 
з яких не хочеться вибиратися. 
Водійське крісло, як і переднє па-
сажирське, має безліч електроре-
гулювань, тож можна дуже 
швидко надати йому тієї форми, 
яка забезпечить абсолютний «ре-
лакс». Передні (вентильовані!) 
сидіння запам’ятовують три 
останні положення, що дуже 
зручно, якщо за кермом час від 
часу змінюється пілот. 

Кількість усіляких функцій та 
опцій зашкалює. Попервах го-

технічні характеристики Lexus RX 450h

Двигуни Бензиновий об’ємом 3,5 л V6 
+ два електродвигуни 

Максимальна сукупна потужність  
гібридного приводу  
(ДВЗ + електродвигуни), к. с. (кВт)

299 (220)

Привод Повний непостійний 

Тип коробки передач E-CVT з секвентальним  
режимом

Максимальна швидкість, км/год 200 

Розгін 0–100 км/год 7,9 с

Затрата пального, комбінований цикл 
(заявлений виробником), л/100 км 6,3 

Довжина/ширина/висота, мм 4770/1885/1725

Кліренс, мм 175–205

Об’єм багажного відділення з піднятими 
спинками задніх сидінь/з опущеними, л 446/825

Місткість паливного бака, л 65

орієнтовна ціна на моделі, які були вве-
зені на територію україни та пройшли 
митне оформлення починаючи з 1 ве-
ресня 2013 року

від 729 901 грн
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лова йшла обертом і була навіть 
певна розгубленість. Та до цього 
космосу звикаєш швидко – на-
справді все просто і дуже зручно 
розміщено. Ергономіка проду-
мана на всі сто. І, що головне, 
мало не весь цей функціонал за 
сім днів тестування RX придався. 

Найчастіше, мабуть, викорис-
товувалася така прецікава опція, 
як джойстик Remote Touch дру-
гого покоління, що поєднує 
власне джойстик і клавішу вве-
дення (такий собі аналог 
комп’ютерної миші). Кілька рухів 
Remote Touch – і на восьмидюй-
мовому ЖК-екрані можна налаш-
тувати одночасно три види інфор-
мації: скажімо, навігацію, умови 
кондиціювання і вхідний теле-
фонний зв’язок. Або увім кнути 
пасажирам «мультик» про те, як 
під час руху авто працює гібридна 
система. 

Максимально згодилися 
електронні підкажчики парку-
вання, розміщені попереду та по-
заду автомобіля. А на вічно запо-
внених під зав’язку паркінгах на 
допомогу приходила дуже якісна 
(тобто правдива) картинка з ка-
мери заднього огляду з динаміч-
ною розміткою. Утім, треба зазна-
чити, що й без електроніки ма-
невреність габаритного RX 450h 
пречудова – радіус розвороту в 
нього лише 5,7 м. 

Зауважимо також проекцію 
показників приладів на лобове 
скло; пневмопідвіску, яка опускає 
авто для зручності завантаження 
багажника (таку приємну дріб-
ничку належно оцінять насампе-
ред ті власники кросоверів, яким 
уже не раз доводилося «зривати» 
спину під час цієї процедури, – це 
один із мінусів високої посадки в 
багатьох SUV); безключовий 
доступ до автомобіля 
S m a r t E n t r y , 

який ми так і не змогли об-
манути; систему комфортної 
посадки/висадки водія (кер-
мова колонка висувається/
відводиться автоматично).

А загалом, щоб перераху-
вати всі комфортні функції 
RX 450h, мабуть, не вистачать і 
тих двох шпальт, які Тиждень 
традиційно відводить під тест-
драйви. 

І вся ця територія комфорту 
надійно захищена. Лише поду-
шок безпеки в RX 450h десять. 
Натомість за активну безпеку від-
повідає насамперед інтегро-
ване управління динамікою 
автомобіля (VDIM), а також 
безліч іншого штибу систем 
– від усім знайомого АВС до 
HAC, системи сприяння ру-
шанню з місця на підйомі. 

Швидко і тихо 
Відверто зізнаємося: від гібридної 
системи та двох тонн заліза й 
електроніки очікували певної за-
гальмованості під час різких при-
швидшень і маневрів. Однак наш 
скепсис був невиправданий. 
Під час обгонів авто при-
швидшувалося невимушено, 
із запасом потужності. На по-
воротах крени помірні, а ре-
акції швидкі й точні. Як для 
великогабаритного паркет-
ника RX 450h чудово керму-
ється на високій швидкості. У 
режимі «спорт» відчувається 
спритніший відгук на педаль газу, 
а кермове управління демонстру-
вало кращу реакцію на маневри. І 

що справді вражає: навіть за 
максимально допустимих 200 
км/год у салоні таке відчуття, 
ніби авто рухається зі 100 км/
год. 

Тут ще раз варто відзна-
чити пневматичні механізми в 

конструкції підвіски. За потреби 
можна обрати три положення ви-
соти кліренсу. «Норма льне» – це 
стандартні налаштування, тобто 
175 мм дорожнього про с віту. «Ви-
соке» – плюс 30 мм кліренсу спе-
ціально для бездоріжжя чи ямко-
вого ремонту від Укравтодору. 

«Низьке» розраховане на 
швидку їзду: ніс авто опуска-
ється на 20 мм, а корма – на 5 
мм, забезпечуючи кращу аеро-
динаміку, а отже, й економію 
пального. До речі, RX 450h має 
найліпший у своєму класі кое-
фіцієнт аеродинамічного спро-

тиву 0,32. 
Певні сумніви були й щодо 

позашляхових якостей RX 450h. 
Однак кілька годин випробувань 
«рекса» на ґрунтових дорогах із 
водними перешкодами засвід-

чили, що й тут він почувається 
більш ніж упевнено, а головне 
– навіть без натяку на диском-
форт у салоні. 

Отже, наша оцінка RX 
450h: швидко, тихо, плавно, 
комфортно, практично, рес-
пектабельно і недорого. Звісно, 
останнє стосується не самого 

автомобіля, а витрат на пальне. А 
ще екологічно – все ж таки час 
пристосовуватися під європейські 
автомобільні тренди. 
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«Мишка» 
Remote Touch 

Замість 
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економетр

Багатофунк-
ціональний 
екран 



дмитро крапивенко Наталія петринська

Не треБа 
відроджувати

мовНа 
перемога

ЗаповідНик 
гоБліНів

Коли я вкотре чую заклик 
відродити що-небудь, виникає 
бажання розвернутись і піти. 
Якщо вірити українським по-
літичним і громадським дія-
чам, то ми понад 20 років по-
требуємо одного: відродити, 
відновити, повернути, підняти 
з руїн (колін). А на виході ма-
ємо виродження: шароварних 
козаків із купкою картонних 
отаманчиків, приватизацію 
релігії політикою під виглядом 
«духовного відродження», 
псевдонаціональні ресторани з 
тинами, вітряками і російсько-
мовними офіціантами. Й етно-
фестивалі як чудовий різновид 
дозвілля, у яких тільки неви-
правні романтики вбачають 
«відродження національних 
традицій». Нас тягнуть назад 
не лише радянські травми, а й 
міф вигаданої ідилічної Укра-
їни з дешевеньких малюночків 
позаминулого століття.  

роман малко

Колесніченко з Ківаловим 
програли. Їхній мовний закон 
викликав зворотний ефект, при-
наймні це можна констатувати 
на рівні Києва. Завдяки «вулич-
ному» моніторингу неважко по-
мітити, що за останній рік у сто-
лиці суттєво зросла кількість 
україномовних, особливо серед 
молоді. А дедалі більше росій-
ськомовних демонструють піє-
тет у ставленні до державної 
мови. Чимало з них при відпо-
відному звертанні намагаються 
перейти на українську, є й такі, 
хто перепрошує за російську. 
Українська допомагає й у вирі-
шенні побутових проблем: по-
чувши її, люди м’якшають, роб-
лять знижки чи погоджуються 
підвезти до найближчого метро. 
Навіть гопники, якщо до них уві-
чливо звернутися українською, 
внутрішньо виструнчуються і 
відповідають як учительці в 
школі.  

Коли повертаєшся з-за кор-
дону, незмінно відчуваєш дві 
речі: що дуже скучив за домом і 
що твоєю країною керують олі-
гофрени. Причому на всіх рів-
нях. Перший починається вже з 
митниці, де для швидшого пе-
ретину кордону пропонують 
стати власником електронної 
картки вартістю 17 грн 86 к. 
Ціна питання така сама смішна, 
як і користь, бо в черзі все одно 
доведеться вистояти. Далі рівні 
можна не рахувати. Варто ли-
шень увімкнути телевізор. Де-
путати, котрі імітують наявність 
інтелекту та сумління, ЖЕКи, 
які роблять послугу, включа-
ючи нам за наші ж гроші бата-
реї, чи міліціонери, які впев-
нені, що охороняють закон… 
Усе це нагадує божевільню, з 
якої хочеться втекти. Утім, 
краще змусити втекти олігоф-
ренів, бо лікувати їх марно, а 
терпіти немає часу. 

:)
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ники, якщо 
до них уві-
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як учительці в 
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ЗворотНий Зв’ЯЗок

олені чекан
потрібна
термінова 
допомога
Стан журналістки тижня Олени Чекан раптово погіршився: 
розпад пухлини спричинив набряк у мозку. Нині пані Олена 
вкрай потребує коштів для його усунення. За словами 
лікарів, це дасть змогу провести чергову хіміотерапію, яка 
допоможе продовжити боротьбу з раком мозку. тиждень 
дякує всім, хто долучився до збору коштів на лікування 
Олени Чекан, і просить небайдужих підтримати нашу колегу! 
Тільки завдяки підтримці добрих людей пані Олена вже 
понад рік бореться з тяжкою хворобою, і зараз її життя знову 
залежить від наших спільних зусиль.

реквізити для перерахування коштів:  
Банк отримувача пат кБ «приватБанк»
на номер картки: 5168 7420 6205 2729

на номер картки: 5168 7423 0451 1391
отримувач: чекан олена василівна

відгук на інтерв’ю з істориком Станіславом кульчицьким у № 43 
волинь: Незважаючи на важке життя та багато горя, якого зазнало 
попереднє покоління, це вони здобули незалежність України. В них 
був дух, була воля, була мужність і, звичайно, патріотизм. У сучасного 
покоління цінності й пріоритети дещо змінилися, у пріоритетах почали 
вгору підніматися гроші. 

відгук на статтю «ідеологічний рейд на Захід» у № 41, у якій ігор лосєв 
пише про «неполіткоректний» дискурс владіміра путіна
кость: РФ – не «страна», а імперія. Вже розвалювалася в 1917 р., але 
більшовики кров’ю та тотальним пропагандистським задурюванням 
знову зліпили її докупи, що врешті-решт призвело до оглушливого краху 
і сталого відставання від решти світу. Британська імперія була набагато 
потужнішою за російську, але в ХХ ст. зрозуміла, що ліпше самій 
акуратно згорнутися, ніж тебе хтось брутально згорне. І нічого, британці 
трохи поностальгували та й створили ефективну країну. 

відгук на матеріал «Хто нас захистить?» у № 41, у якій роман малко 
аналізує стан української армії 
коксевастополь: Я уволился в 2004 г. и могу смело утверждать, что уже 
тогда Украинская «армия» ничего из себя не представляла. Уже к этому 
времени были сформированы такие же, как у ментов, пирамиды, когда 
младший старшему по цепочке платил, когда платили за должность 
(назначения), даже генерала можно получить, заплатив определённую 
сумму (не маленькую, несколько десятков тысяч баксов). А откуда у 
вояки такие деньги? Собирали всем миром – солдаты за свои бабки 
(родительские) форму покупали, а тыловики продавали имеющуюся на 
складах, за увольнение платили, за поговорить по телефону платили.... 
прапора за своё платили, офицеры за своё. 
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РЕДАКЦІЙНА ПЕРЕДПЛАТА!

Оберіть зручний для вас спосіб передплати:
РЕДАКЦІЙНА:
у будь-якому банку за наведеними 
реквізитами. 
Повідомте адресу доставки 
за телефоном 067-407-10-96 
(з 9:00 до 18:00, оператор скине 
Ваш виклик і перетелефонує);

У ВІДДІЛЕННЯХ УКРПОШТИ: 

«Український тиждень» 
за індексом 99319;

«Світ у 2014» 
за індексом 68098;

ЗА СИСТЕМОЮ PORTMONE: 
www.portmone.com.ua

ВАРТІСТЬ РЕДАКЦІЙНОЇ ПЕРЕДПЛАТИ: 

«Український тиждень»
▪ за 1 міс. – 45 грн
▪ за 3 міс. – 135 грн
▪ за 6 міс. – 271 грн 
▪ за 12 міс. – 541 грн

«Світ у 2014» – 40 грн

Телефон редакц�: 044-351-13-00

Подарунок* для передплатників журналу «УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ»

Детальну інформацію можна дістати за тел. 044-351-13-00 або 067-407-10-96 (callback), peredplata@tyzhden.ua    
*Під отриманням подарунка маємо на увазі можливість придбати книжку на вибір за 1,00 грн.
Грошового еквіваленту подарунків не виплачуємо й не компенсуємо. Пропозиція чинна від 04.10.2013  до 31.12.2013 р. Акція не діє в разі передплати 
у відділеннях Укрпошти або на сайті portmone.com.

Лукаш Сатурчак
Galiція

Передплатний індекс «Світ у 2014» 68098

**

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

Іцек Ерліхсон
Смакування раю

Іцек Ерліхсон
Смакування раю

Монтсеррат Ґібернау
Ідентичність націй

Лукаш Сатурчак
Galiція

Джоель Вальдфогель
Тиранія ринку

6 місяців 12 місяців




	ОБКЛАДИНКА
	ЗМІСТ
	НА ЧАСІ
	Небезпечні ігри
	«Партия сказала: надо!»
	Інозмі

	ПОЛІТИКА
	Нокаут?
	Бюрократичні перешкоди

	ТЕМА НОМЕРА
	Заручники
	Олександр Сугоняко
	Хто сказав, що банкіри сплять спокійно?

	ЕКОНОМІКА
	Нова боргова криза Європи

	СУСПІЛЬСТВО
	У лісі-лісі темному…
	Консервація «лихих дев’яностих»

	СВІТ
	Невідомий президент Грузії
	Хто в домі господар
	Море (без)надії
	Велика засуха
	Як помиляються вчені

	СПАДОК
	То звідки ж пішла людина

	НАВІГАТОР
	Зброя слова

	НАШ ТИЖДЕНЬ



