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 Факти тижня 

П
резидент України вида-
ється людиною, яка ніби 
вистрибнула з парашутом 
із літака й довго не смикає 

за шворку, насолоджуючись ви-
кидами адреналіну. Ціла країна 
чекає, коли парашут розкриється 
й куди приземлиться керівник 
держави. Захопившись видови-
щем, ми забули про головне: 
стрибок настільки затягся, що, 
коли парашут розкриється, гаран-
тові він не допоможе. Янукович 
перехитрив самого себе.

В Україні тільки й кажуть, що 
президент готується до зриву 
Угоди про асоціацію чужими ру-
ками – ЄС та української опозиції. 
Тижню не вдалося дістати чіткі 
підтвердження, що йдеться про 
однозначні домовленості з Путі-
ним. Водночас добре простежу-
ється витонченіша робота росій-
ських структур та агентів впливу в 

різних країнах – від самої України 
до деяких держав ЄС. 

Помітно, що, з одного боку, 
дехто в оточенні Януковича ак-
тивно підживлює його фобії сто-
совно Тимошенко та перспектив її 
звільнення. При цьому перекону-
ючи, що ЄС може таки підписати 
Угоду, навіть якщо колишній 
прем’єр залишиться за ґратами. З 
другого – у самому ЄС є політики, 
для яких звільнення Тимошенко 
– беззаперечний пріоритет. Упер-
тість Януковича невпинно зростає 
в ціні: зовсім трохи – і якась із  
28 країн Євросоюзі визнає неви-
рішену або неадекватно вирішену 
проблему екс-прем’єрки підста-
вою для відмови підписати Угоду. 

При цьому на країни Євро-
пейського Союзу, які є активними 
лобістами підписання документа, 
передусім Польщу й Литву, Росія 
з наближенням саміту різко поси-

Потужний тайфун  
«гайян» на Філіппінах 
забрав життя понад  
10 тис. осіб. Він виявився 
найбільш руйнівним за 
останні 100 років

Польські націоналісти під час маршу на честь Дня неза-
лежності Польщі атакували російське посольство у варша-
ві петардами й пляшками із займистою речовиною. По-
чався дипломатичний скандал. Невдовзі російські радикали 
вчинили подібну акцію біля амбасади Польщі в Москві

Затяжний стрибок 
президента

 15 листопада 1983  16 листопада 1933  17 листопада 1663 

«Батуринські статті» – угода 
між іваном Брюховецьким 
та царським урядом, яка 
обмежувала владу гетьмана 
в Україні на користь Москви

Проголосила свою не-
залежність турецька 
республіка Північно-
го кіпру, яку визнала 
лише Анкара

СШа та СрСр установи-
ли дипломатичні від-
носини 

тиждень  
в історії

у Донецьку на стадіоні під час мат-
чу міліція затримала вболівальника 
за прапор уПа, розцінивши його як 
«неонацистську символіку». Йому 
інкримінували «дрібне хуліганство». 
Більше про це на стор. 16

лює торговельно-економічний та 
енергетичний тиск, щоб змусити 
їх стати менш настирливими в ло-
біюванні позитивного результату 
вільнюської зустрічі за будь-яких 
обставин. Поки Київ і Брюссель 
не знаходять спільної мови, з кон-
флікту користається Кремль. 

Водночас представники влади 
і далі демонструють не тільки по-
зірну орієнтованість на виконання 
вимог Євросоюзу, а й підготовку 
вже до імплементації Угоди. 12 
листопада Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі оприлюд-
нило проект програми з імпле-
ментації Угоди про асоціацію з 
ЄС, який включає перелік заходів 
із 552 пунктів. Дедалі чіткіше лу-
нають сигнали, що педалювання 
питання Тимошенко є зневажли-
вим і образливим для України.

Робоча група з підготовки 
узгодженого законопроекту, який 
вирішив би питання екс-
прем’єрки 12 листопада, не ді-
йшла згоди, тож засідання ВР 13 
листопада прогнозовано прова-
лилося, а до порядку денного на-
ступного тижня він також не по-
трапив. Формальні претензії 
влади до цього документа в тому, 
що в ньому не було прописано ме-
ханізм виконання рішення суду 
про повернення ув’язненого, 
який лікується за кордоном, а час 
лікування пропонується зарахо-
вувати в термін відбування пока-
рання. Тоді як представники ПР 
наполягають на перерві в терміні 
покарання на час лікування на те-
риторії зарубіжної держави. 

У ЄС того самого дня швидко 
й різко відреагували на провал у 
Верховній Раді розгляду закону 
про лікування засуджених за кор-
доном. Член Комітету з міжна-
родних справ Європарламенту 
Яцек Саріуш-Вольський уже на-
звав це «очевидним сигналом від-
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сутності політичної волі в україн-
ської влади щодо підписання 
Угоди про асоціацію з ЄС». І наго-
лосив, що коли цього не буде зро-
блено 29 листопада у Вільнюсі, то 
може бути взагалі не підписано.

Основні сторони переговорів 
намагаються зберігати обличчя й 
не ставити крапку ані у справі 
Тимошенко, ані щодо двох євро-
інтеграційних законів, які вине-
сені на голосування 19 листопада. 
Планується розглянути проекти 
про лікування за кордоном, вне-
сені Анжелікою Лабунською, Сер-
гієм Міщенком (влада була го-
това його підтримати ще мину-
лого місяця) та Володимиром 
Купчаком, а також спільний про-
ект опозиціонерів щодо амністії. 

У таборі опозиції почали лу-
нати голоси, що закликають під-
тримати будь-яку редакцію зако-
нопроекту про лікування за кор-
доном, аби лише зняти пере-
шкоди для підписання Угоди про 
асоціацію. Вона звернулася до мі-
сії Кокса – Квасневського з про-
ханням «не закривати двері для 
України» й обмежитися проміж-
ним звітом, щоб «дати можли-
вість Януковичу одуматися». Регі-
онали вустами голови парламент-
ської фракції ПР Олександра Єф-
ремова з трибуни також пообі-
цяли голосувати, зокрема, й за за-
конопроект стосовно Тимошенко, 
якщо він відповідатиме їхньому 
баченню. Олександр Кваснев-
ський на спільному брифінгу з 
Петом Коксом після переговорів в 
українському парламенті прого-
лосив: вони все ще «сподіва-
ються», що «знайдеться достат-
ньо доброї волі». Однак перекон-
ливими вони не видавалися.

Риторика Януковича та інших 
регіоналів свідчить: вони схильні 
вважати нинішній стан справ під-
твердженням, що з ними у світі 

«почали рахуватися». Мовляв, 
«ми сьогодні займаємо практично 
з будь-якого питання дуже прин-
ципову позицію із усіма нашими 
партнерами». 

Сподівання владного табору 
виявляються в заявах лідерів ПР. 
Єфремов озвучив такі претензії 
до ЄС: по-перше, не зійшлися в 
ціні фінансової підтримки Укра-
їни на випадок підписання Угоди; 
по-друге, не має певності, що її 
буде підписано, якщо Україна ви-
конає всі зобов’язання. Азаров де-
далі частіше нагадує про €150–
160 млрд, що потрібні для рекон-
струкції української економіки 
відповідно до європейських стан-
дартів, а також нарікає на неба-
жання Євросоюзу компенсувати 
потенційну втрату ринків збуту в 
Росії. «На зустрічах із нашими єв-
ропейськими партнерами ми 
пропонували їм передусім допо-
могти вирішити питання із замі-
щенням ринків нашої експортної 
продукції, – сказав Микола Яно-
вич. – На превеликий жаль, не 
так оперативно ЄС працює, як 
нам хотілося б». Нарікають пред-
ставники влади й на обтяжли-
вість умов і непевність перспек-
тив отримання кредитів, які хо-
тіли б одержати від ЄС автома-
тично після підписання Угоди. 

Схоже, владу цікавлять тільки 
фінансові бонуси, шлях до яких 
мала б відкрити Угода про асоціа-
цію, а не можливість євроінтегра-
ції та трансформації країни відпо-
відно до європейських стандартів 
(див. Тиждень, № 43/2013). 
Тому, мабуть, шантаж непідпи-
санням має замалий вплив на 
Януковича. Водночас Захід міг би 
активніше використовувати фі-
нансовий фактор, щоб дотиснути 
українського президента й зму-
сити до виконання умов після під-
писання Угоди про асоціацію. 

у бою під мотовилівкою 
війська Директорії уНр 
завдали поразки силам 
гетьмана Павла Скоро-
падського, що відкрило 
їм шлях на Київ

у варшаві  
відкрито  
університет

 18 листопада 1918  21 листопада 1943  20 листопада 1917  19 листопада 1816 

Під охороною уПа в селі Бу-
дераж на волині розпочала-
ся і конференція поневоле-
них москвою народів, на якій 
було створено антибільшо-
вицький блок народів (аБН) 

Центральна рада 
прийняла ііі універ-
сал, яким була про-
голошена Українська 
Народна Республі-
ка (УНР)

НаН україни 
ліквідувала ін-
ститут світової 
економіки

український боксер 
в’ячеслав узелков став во-
лодарем вакантного ти-
тулу інтернаціонального 
чемпіона IBO в напівваж-
кій вазі

Президент змінив голів 
івано-Франківської та одесь-
кої оДа. Новими очільни-
ками областей стали Василь 
Чуднов та Микола Скорик

трьох паліїв столичного ресторану «Блінофф» за-
судили до довічного ув’язнення. Під час пожежі в 
серпні 2008 року загинуло четверо його відвідува-
чів. За версією слідства, підпал начебто замовив іта-
лійський бізнесмен, який зараз перебуває у розшуку

Підписавши її, але не розблоку-
вавши допомоги з фондів ЄС та 
МВФ до моменту звільнення Тим-
ошенко, Євросоюз лише поси-
лить свої позиції в Україні. У як-
найшвидшому виконанні умов 
для отримання «кешу» буде заці-
кавлений уже Київ. 

Вагомим інструментом може 
стати симетрична відповідь на 
цинізм нашого керівництва в пе-
реслідуванні опозиціонерів. 
Якщо влада ініціювала справу 
проти Тимошенко за несплату по-
датків, то ЄС та США нічого не за-
важатиме розпочати розсліду-
вання з приводу відмивання гро-
шей тими впливовими особами з 
української влади та її оточення, 

які нині причетні до саботажу ви-
конання вимог Євросоюзу. Це 
зробить їх зговірливішими, однак 
при цьому Україна буде пов’язана 
з ЄС асоціацією. І можливості 
впливу на її політику, зокрема й 
внутрішню, стануть у рази біль-
шими, ніж коли саміт у Вільнюсі 
провалять, а наша держава буде 
змушена дрейфувати у фарватері 
Росії.

Українська влада так прагне 
показати, що вона крута та ще 
крутіша й ніхто її не нагне, що 
стає очевидно: це стурбоване 
іміджмейкерство свідчить про 
слабкість та агресивну закомп-
лексованість незалежно від того, 
куди вона поверне – на Схід чи на 
Захід. Після всього шоу з Угодою 
чинний президент видавати-
меться слабким для всіх. Пара-
шут може й не розкритися.  
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СхожЕ, влаДу Цікавлять 
тільки ФіНаНСові БоНуСи, 

Шлях До яких мала Б 
віДкрити угоДа



66% 
українців
вважають Голодомор геноцидом. 
За останні два роки цей показ-
ник зріс на 5%. Дані Соціологіч-
ної групи «Рейтинг»

45% 
українців
підтримують асоціацію з ЄС, тоді 
як вступ до Митного союзу – 
лише 14%. Опитування GfK

28% росіян
не проти відродження монархії в 
країні. Опитування ВЦИОМ 

71,3% 
фільмів
у кінопрокаті були дубльова-
ні або озвучені українською мо-
вою. Торік цей показник ста-
новив 64,8%. Дані досліджен-
ня руху «Простір свободи». Вод-
ночас автори звіту зазначають, 
що триває процес швидкої руси-
фікації сфери послуг, реклами і 
торгівлі 

4,5% 
українців
страждають від депресії. Це се-
редній показник у Центрально-
Східній Європі

майжЕ СЕрйоЗНо

 Факти тижня 

Дитячі комплекси з віком таки ви-
лазять боком. От не набігався 
свого часу славетний наш голов-
нокомандувач Віктор Федорович 

з автоматом, не награвся з танчиками, не 
насвяткувався – і маємо. Відібрали в лю-
дини дитинство – тепер уся країна надо-
лужує. Свята йому подавай, олімпіади, 
воєнні битви в повному масштабі. 

І неважливо насправді, чи є в цьому 
всьому сенс і скільки воно коштує. Важ-
ливо, щоб натішилася президентська 
душа. Хоча був би таким тільки Віктор 
Федорович, ми б горя не знали. Але ж 
Кучма, Ющенко, Кравчук, мабуть, також 
родом із нещасливого дитинства. За пер-
шої нагоди бавилися у війнушку, а для 
Ющенка ще й у мороз вертольоти запус-
кали над Крутами.

Епоха святкувань триває. На зміну 
хрещенню прийшло визволення, далі, 
можливо, буде свято євроінтеграції, потім 
Новий рік та Різдво, далі день якоїсь армії, 
жінок і Великдень. Дивись і до виборів до-
тягнемо. Тоді почнеться суцільне свято, 
яке, за законом жанру, мусить закінчи-
тися мордобоєм на дільницях, що пере-
росте в грандіозне гуляння переможців і 
возведенням на престол нового чи старого 
«непорозуміння»… Але це згодом.

Нині ж армія генерала Ватутіна наче 
знову форсувала Дніпро і ввійшла в сто-
лицю України. Мов і не було тих 70 років. 
На вулицях повно німецької техніки, Київ 
у руїні. 

Далі було помпезне святкування на 
честь визволення Києва від фашистів. 
Вкот ре запалювали вічний вогонь, до мо-

СБу затримала чотирьох 
осіб, причетних до ви-
буху на прикордонному 
пункті «Бачівськ» 4 жов-
тня цього року

у СШа на місці зруйно-
ваних веж-близнюків 
звели найвищий хмаро-
чос країни. Висота ново-
будови 541,3 м

ЗаБавки Для 
ПрЕЗиДЕНтів

влада Єгипту скасувала 
режим надзвичайного 
стану й комендантську 
годину, які діяли в краї-
ні три місяці

Скандал в українській редакції журналу 
Forbes. 14 журналістів написали заяви на 
звільнення на знак протесту проти цензу-
ри. Менеджмент видання не вважає, що 
причини конфлікту є політичними
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СЕргій влаСЕНко 
ГПУ звинувачує Сергія Власенка, захисника Юлії Тимо-
шенко, у завданні тілесних ушкоджень колишній дружи-
ні. Суд призначив йому запобіжний 
захід у вигляді застави в розмірі 22,4 
тис. грн, адвокат також має здати за-
кордонний паспорт. В опозиції цю 
справу вважають ще одним свідчен-
ням того, що влада не прагне євро-
інтеграції 

микола круглов 
готується до виборів  
Очільник Миколаївської ОДА, перш 
ніж піти у відпустку для участі як са-
мовисуванець у повторних виборах 
на 132-му окрузі, спрямував у «по-
трібний» (Первомайський) район 
дотацій майже на 16 млн грн – це 
рекордний показник у регіоні 

СЕргій курчЕНко 
збирає активи 
Група компаній СЄПЕК (контро-
льована головним менеджером 
«Сім’ї») заволоділа Херсонським 
нафтоперевальним комплексом 

михайло ЄжЕль 
під підозрою
Генпрокуратура провела в Міноборони виїмку доку-
ментів, пов’язаних із діяльністю його екс-голови Михай-
ла Єжеля, який працював в уряді 
прем’єра Миколи Азарова (березень 
2010-го – лютий 2012-го), а нині є по-
слом України в Білорусі. Правоохо-
ронців начебто цікавили відносини 
колишнього міністра з комерційни-
ми компаніями. У ГПУ вважають, що 
можливий збиток від розпоряджень 
Єжеля може становити 46,7 млн грн 

олЕкСаНДр ЄФрЕмов
виправдовує кнопкодавів 
«Це людський фактор, його ніхто не 
скасовував. У нас у фракції немає па-
личної дисципліни. І не завжди голо-
сування за когось із колег – злочин. 
Це не катастрофа. Подивіться, як го-
лосує Європарламент: приймаються 
рішення, а в залі сидять п’ять осіб»

Емомалі рахмоН
вічний президент
Чинного президента Таджикистану вчет-
верте обрали на головну посаду в країні. У 
найкращих пострадянсько-азійських тра-
диціях Рахмон набрав понад 80% голосів

ФЕйС-коНтрольмайжЕ СЕрйоЗНо

ЮНЕСко позбавила СШа 
та ізраїль права голосу в 
організації через забор-
гованість у сплаті член-
ських внесків

місію кокса – квасневського продовжено до вільнюського самі-
ту. «18 листопада міністри закордонних справ можуть відтермінува-
ти рішення щодо Угоди про асоціацію з Україною. ЄС прагне надати 
Україні останній шанс», – прокоментував віце-президент Європар-
ламенту Яцек Протасевич

Поки регіонали 
першого ешелону 
виголошували пафосні 
промови про «нашу 
Перемогу», їхні колеги 
також не гаяли часу – 
селищна голова смт 
Казанка(Миколаївщина) 
Наталія Паланіч, що, 
звісно ж, належить 
до правлячої партії, 
дозволила вимостити 
дорогу з меморіальних 
плит, на яких вказані 
прізвища загиблих у 
війні земляків 

гил невідомих солдатів покладали 
вінки, Хрещатиком пройшов па-
рад за участю кількох ржавих тан-
ків і дівчат у куфайках, грали вій-
ськові оркестри, роздавали пра-
порці, столичне метро заклеїли 
дивними плакатами з фотохроні-
кою вступу совєцьких військ до 
Праги, декому зробили несподіва-
ний вихідний, а декого, кажуть, 
змусили здавати гроші на пода-
рунки ветеранам, яких із кожним 
роком стає чомусь дедалі більше. 
Все, як і годиться, закінчилося ма-
совими гуляннями з випивкою на 
Майдані, концертом та купами 
сміття, які героїчні комунальники 
встигли розгребти до ранку. 

А втім, не без позитиву. По-
при благородну мету повеселити 
Віктора Федоровича, у кожній 
важливій справі завжди є прихо-
ване завдання, скажімо, підні-
мати настрій розчарованому 
електорату та лікувати його від 
безнадії. З наближенням ката-
строф чи початком кінця так і 
треба. Зазвичай на порозі невід-
воротного божевільні гулянки 
набирають обертів, а саме боже-
вілля посилюється. Занадто ба-
гато накопичується негативу, від 
якого треба відвертати увагу під-
опічних, аби вони завчасно не 
перехвилювалися. Бо хвилюва-
тися таки є чого…

Болгарські сту-
денти, які вимага-
ють відставки уря-
ду, взяли в облогу 
парламент
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«українці потерпають від депресії менше, ніж росія ни 
та білоруси»

як свідчать наукові розвідки університету квінсленду (австра-
лія), що їх цитує американське видання, найбільше страждають 
від депресії жителі афганістану, а найменше – японії. в україні до 
неї схильні близько 4,5% громадян.

«Автори дослідження, опублікованого в журналі PLOS Medicine, 
використовували дані про поширеність, кількість випадків і тривалість 
депресії, щоб визначити соціальні та публічні наслідки цього розладу 
в світі. За їхніми даними, в глобальних масшта-
бах депресія є другою з основних причин непра-
цездатності, і її діагностовано трохи більше ніж у 
4% населення світу», – пише видання.

Завдяки розробленій ученими карті можна 
визначити, якій частині населення в кожній кра-
їні поставили діагноз клінічної депресії. Так, за 
даними карти видно, що в Україні та Польщі рі-
вень захворювання дещо нижчий, ніж у решті 
країн Східної Європи, – близько 4,5%. При-
близно такий самий – в Індії. Понад 6% насе-
лення мучаться через депресію в Росії, Білорусі 
й Туреччині.

ризикований банківський ринок

Посилаючись на дослідження ризиків банківських рин-
ків інформаційно-аналітичної компанії IHS, видання пише, 
що італійські банки UniCredit та Intesa Sanpaolo офіційно 
шукають покупця для своїх українських підрозділів, а ав-
стрійський Raiffeisen поки що розглядає варіанти дій щодо 
україни.

Через політичне напруження в Україні її банківський ри-
нок виділено як один із найбільш ризикових серед країн, що 
розвиваються. Згідно зі звітом світової інформаційної компа-
нії IHS, низка великих європейських банків шукає можливос-
тей вийти з нашого ринку. «Оскільки Київ постав перед пер-
спективою рішучих і далекосяжних політичних кроків, три 
найбільші кредитувальники країн Центральної та Східної Єв-
ропи розглядають можливість покинути Україну», – сказано у 
звіті IHS.

«…У жовтні команда компанії IHS, яка вимірює банківські 
ризики, знизила прогноз щодо українських показників у рей-
тингу зі стабільного на негативний на тлі погіршення макрое-
кономічного дисбалансу країни в поєднанні з нещодавнім 
політичним тиском, що може мати серйозні наслідки для фі-
нансової стабільності» – зазначає International Business 
Times.

«Швидкий продаж облігацій зовніш-
нього боргу україни викликає підозру 
щодо можливого відмивання грошей 
«Сім’єю»

Підозріло короткочасне вирішення про-
блеми з облігаціями зовнішнього боргу україни 
породжує чутки, що президентська «Сім’я» дала 
неформальні гарантії компанії Franklin 
Templeton і таким чином, можливо, відмиває 
гроші, як пише німецьке видання.

Повідомлення, що американська інвести-
ційна компанія Franklin Templeton стала основ-
ним донором, який допоміг Києву запобігти де-
фолту, виявилась абсолютною сенсацією. «Вже 
понад рік експерти сушили мозок: чому Міжна-
родний валютний фонд, який урятував Україну на 
початку фінансової кризи від банкрутства, не про-
довжив своєї програми підтримки і хто натомість 
дає кошти, зокрема для врегулювання боргових 
зобов’язань української влади перед фондом», – 
пише Die Welt.

На думку видання, така «підозріло швидка 
розв’язка» породила окрім іншого чутки, що пре-
зидентська «Сім’я» дала неформальні гарантії і 
таким чином, можливо, відмиває гроші. «Як при-
пускають експерти, Templeton погодився на ку-
півлю цих облігацій в очікуванні, що Україна за-
вдяки запланованому підписанню Угоди про асо-
ціацію з ЄС наприкінці листопада дістане стимул 
до стабілізації».

НА чАСі|інозмі

«ЄС доведеться зробити ставку 
на план Б, тобто підписати 
угоду про асоціацію з наступ-
ником президента януковича, 
після виборів 2015 року»

Сайт із посиланням на медіа-агенцію PAP повідомляє, що польські 
депутати Європейського парламенту скептично оцінюють можливість 
укладення домовленості з києвом.

Зокрема, як заявив журналістам 7 листопада член Комітету Європар-
ламенту із закордонних справ Яцек Саріуш-Вольський, ЄС робить усе 
можливе, щоб Угоду про асоціацію було підписано. Однак, на думку єв-
ропарламентарія, якщо закону, необхідного для вирішення справи Тимо-
шенко, не ухвалять, «ймовірно, ЄС доведеться зробити ставку на план Б, 
тобто підписати Угоду про асоціацію з наступником президента Януко-
вича, після виборів 2015 року. Водночас український народ повинен буде 
відповісти на запитання «Європа+так чи Європа+ні?» й обрати такого 
президента, який захоче підписати (Угоду про асоціацію з ЄС. – ред)».

Яцек Саріуш-Вольський зазначив, що без звільнення колишнього 
прем’єра на укладення Угоди чекати не слід, бо ЄС точно не відступить 
від своїх вимог: «Про це авторитетно заявила Рада міністрів закордон-
них справ, яка є одностайною в цьому питанні, і жодних торгів тут уже не 
буде».

Саріуш-Вольський додав, що нинішня ситуація в Україні викликає за-
питання, чи можна здійснювати європейську інтеграцію з тими, хто веде 
переговори недобросовісно й не дотримується обіцянок. «Нині мова про 
голосування 11 законів включно з тим, у якому йдеться про звільнення по-
літичного в’язня, але асоціація – це, своєю чергою, набір із 300 законів, 
які повністю змінюють економічну, соціальну та політичну системи Укра-
їни», – зазначив депутат.

«Якщо Верховна Рада не ухвалить закону щодо лікування Тимо-
шенко, наступний шанс для України з’явиться лише 2015 року, а це буде 
на руку Москві, яка прагне втягнути країну до своєї сфери впливу», – вва-
жає депутат політичної групи «Європейські консерватори і реформісти» в 
Європарламенті Ришард Чарнецький.

Карту 
поширення 

клінічної 
депресії у 

світі можна 
побачити тут
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час прощатися з росією
росія завжди дбає про ЄС. Нам потрібні були 

докази того, що стрімке погіршення ситуації із 
прав людини в РФ та періодичні кампанії за-
лякування й шантажу проти її сусідів не при-

марилися країнам Балтії та Польщі (останніх крем-
лівські пропагандисти охрестили лідерами міжна-
родного русофобського руху). І росіяни щедро їх нам 
надали. Навіть ті лідери Євросоюзу, які наївно ві-
рили у відданість Кремля нормам міжнародного 
права та фундаментальних прав, тепер розуміють, 
чого можна від нього очікувати сьогодні.

Справ Маґнітского та Болотної, історій із Хо-
дорковскім (у жовтні виповнилося 10 років, від-
коли останній опинився за ґратами) та Pussy Riot, 
мабуть, було замало, тож в останні тижні Кремль 
повернувся до пропаганди й утисків радянських 
часів. Це й відкрите заперечення універсального 
значення захисту прав людини та громадянських 
свобод, і використання психіатрії з політичною 
метою. У зв’язку з такими методами, наприклад, 
Міхаіл Косенко мусить пройти примусове психіа-
тричне лікування у клініці поблизу Москви лише 
тому, що брав участь у подіях на Болотній площі.

Водночас реакція влади на нещодавні етнічні 
протести в Москві свідчить про те, що ксенофобія 
офіційно перейшла в категорію державної полі-
тики. Замість того щоб захистити невинних мі-
грантів і робітників від натовпу, новий мер Мо-
скви Сєрґєй Собянін наказав заарештувати сотні 
приїжджих. 

Та це ще не все. Росія 
висунула проти активіс-
тів Greenpeace звинува-
чення в піратстві, котре 
пізніше замінила на ху-
ліганство, а отже, пози-
ціонує себе як державу 
поза міжнародним пра-
вом. Якщо сьогоднішня 
РФ на чолі з президен-
том Владіміром Путіним 
вирішила «пристосувати» систему міжнарод-
них відносин до своїх зовнішньо- і внутріш-
ньополітичних потреб, ми повинні реально оці-
нювати ситуацію. Почалася нова холодна війна – 
неофіційна, адже багато хто ігнорує її, називаючи 
русофобською фантазією абощо. Одначе це таки 
війна, хай там що кажуть.

Виходить, Едвард Лукас мав рацію і проде-
монстрував глибоке розуміння теми у своїй 
книжці «Нова холодна війна» («The New Cold 
War»). Ми просто вирішили не озвучувати вголос 
те, що було й досі є очевидним. Усі країни, що 
вступили до ЄС і НАТО, Москва вважає зрадни-
ками, ворогами. Треба бути сліпим і глухим, щоб 
не бачити політичного прагнення до відро-
дження Радянського Союзу в новій, трохи зміне-
ній іпостасі (східноєвропейська версія успішної 
авторитарної модернізації за китайським зраз-
ком або, ще краще, за чилійським: не дивно, що 
навіть російські «ліберали» підносили Піночета 
до небес).

При уважнішому розгляді організованої Росією 
масштабної кампанії шантажу та залякування щодо 
України й Литви напрошується висновок: третій са-
міт Східного партнерства, який відбудеться 28–29 
листопада у Вільнюсі, – це навіть не головний біль, а 
радше щось на кшталт екзистенційної загрози для 
Росії. Як іще можна розуміти ворожі дії Москви 
проти Вільнюса: водії вантажівок на кордоні, санкції 
на ввезення молочної продукції? Це масштабна 
атака проти країни, яку Кремль досі вважає зоною 
своїх інтересів.

Ніколи не забуду, як одного разу мій друг Едвард 
Лукас відреагував на ремарку високопосадовця Євро-
пейської комісії під час неформальної зустрічі полі-
тичних експертів та осіб, що формують громадську 
думку й політику (жодної таємничості, бо те саме він 
говорив і авторові цих рядків стосовно Тибету, щодо 
якого маємо спільну думку). Колегу, який зробив зау-
важення щодо сусідніх з РФ країн як території її осо-
бливих інтересів, Лукас запитав, які тоді інтереси має 
Німеччина, скажімо, у Данії. На цьому суперечку 
було закінчено, адже стало очевидно, що жодна су-
сідня держава – велика чи маленька – не може бути 
власністю більшої, яка претендує на ексклюзивні 
права у формуванні регіонального політичного те-
рену відповідно до своїх бажань і потреб.

Шантажуючи сусідів, Росія сама собі шкодить.  
Росія досі схильна сприймати Україну як другу поло-
винку, тож не уявляє без неї свою імперію. Ані жоден 

зі шляхів, ані жодна із 
форм відродження «єді-
ной і нєдєлімой» не оми-
нає західної сусідки. Що 
тут іще скажеш?

Відносини між цими 
двома сторонами базу-
ються на чомусь незрів-
нянно більшому за праг-
матичний інтерес. Вони 
куди складніші й сягають 
за межі понять «любов – 

ненависть», що характерні для діалогу між краї-
нами Центрально-Східної Європи та РФ. Річ у 

тім, що Україна є важливою частиною історично 
сформованої ідентичності Росії. У випадку країн 
Балтії ідеться лише про історичні настрої та шовініс-
тичне ставлення до території, що була колись 
північно-західним регіоном імперії. Тим часом 
Україна – це осередок російської самототожності.

Одначе Київ і Москва повинні наважитися на 
взаємне прощання. Україна буде вірним другом для 
демократичної Росії, та, на жаль, не зараз. На будь-
який крок сусідки, спрямований до гідного життя й 
права вільно обирати власні пріоритети, Кремль ре-
агує параноїдальними підозрами, гнівом і роздрату-
ванням. Він досі воює з привидами свого минулого, 
хоча краще подумав би про те, як завоювати повагу і 
дружбу Європи, або про населення самої-таки РФ, 
яке стрімко скорочується, та зміну демографічної 
ситуації. Бо нині вже цілком можливо, що на про-
сторах Сибіру залишиться меншина росіян і явна 
китайська більшість. 

ПочалаСя Нова холоДНа 
війНа – НЕоФіЦійНа,  

аДжЕ Багато хто ігНоруЄ її, 
НаЗиваЮчи 

руСоФоБСькоЮ ФаНтаЗіЄЮ 
аБощо
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Потворні повторні
Перевибори на спірних округах: нашестя клонів, клоунів і кланів 

г
еннадій має специфічну зо-
внішність і пише у Facebook 
про літаючі тарілки; сам 
себе називає футурологом, а 

більшість знайомих вважають 
його фриком (диваком). Кілька 
тижнів тому ми випадково пе-
ретнулися на вулиці – й він роз-
повів, що в Центрвиборчкомі 
«завернули» його документи на 
реєстрацію кандидатом у депу-
тати Верховної Ради за округом 
№ 223 через проблеми із заста-
вою, але він вірить, що все буде 
добре. Пізніше ЦВК справді за-
реєструвала Геннадія. І не можу 
не визнати, що в компанії решти 
висуванців на п’ятьох проблем-
них округах, де відбудуться 
повторні вибори, присутність 
фрика-футуролога бачиться 
природною.

Щоб висунутись на одному 
із п’яти округів, де ЦВК через 
масові фальсифікації так і не 
спромоглася «встановити ре-
зультати виборів» торік восени, 
вам не потрібно збирати під-
писи виборців і не обов’язково 
заручатися рішенням партії. 
Досить внести 12 мінімальних 
зарплат – трохи менше ніж 14 
тис. грн. На час здачі цього 
числа Тижня ЦВК зареєстру-
вала 172 претендентів на п’ять 
парламентських місць (термін 
реєстрації добігає кінця 14 лис-
топада).

По округах показники різ-
няться. Так, 132-й округ на Ми-
колаївщині (Первомайськ) – це 
«випалена земля». 2012-го бо-
ротьба між опозиційним агро-
бізнесменом Аркадієм Корнаць-
ким і кандидатом від Партії ре-
гіонів Віталієм Трав’янком, 
ставлеником голови Миколаїв-
ської ОДА Миколи Круглова, ви-
лилася в силове протистояння 
із залученням «Беркута». Сьо-
годні в окрузі висувається вось-
меро кандидатів, та перемогти 
Корнацького з них може (теоре-
тично) тільки сам Круглов. Пе-
ред виходом у відпустку очіль-
ник області розподілив кошти 
міжбюджетних трансфертів: на 
райони, що входять у виборчий 

округ, – майже 16 млн грн, тоді 
як на весь обласний центр – 
лише 11 млн.

197-й округ на Черкащині 
(Канів) очікує змагання щонай-
менше 11 кандидатів. Торік дво-
бій тут розгорнувся між опози-
ціонером Леонідом Даценком та 
олігархом Богданом Губським. 
Останній на час верстання но-
мера документів до ЦВК не по-
давав. Те саме стосується Вален-
тини Жуковської, що була голо-
вним конкурентом опозиціо-
нера Миколи Булатецького по 
сусідньому округу № 194 (Чер-
каси). Наразі тут зареєстрували 
16 кандидатів, із яких читач на-
певне знає лише «співаючого 
ректора» Михайла Поплав-
ського (котрий, до речі, ще неві-
домо, в кого відтягне більше від-
сотків: у Булатецького чи в тих, 
хто зазвичай купує голоси за 
«гречку»).

Зовсім інакша картина в 
округах № 223 (Київ) та № 94 
(Київська область, центр округу 
Обухів). На столичний мандат 
уже полюють 64 охочих. А на 
«провінційний» обухівський – 
аж 73. Впадає в око дві тенден-
ції. З одного боку, майже поло-
вина кандидатів у 94-му окрузі 
належать до маргінальних пар-
тій. Самовисуванців відносно 
мало. Натомість у 223-му окрузі 
півсотні кандидатів, тобто по-
над три чверті – самовисуванці. 
Цьому є пояснення.

94-й округ торік побачив 
фактичну поразку начебто все-
сильної Тетяни Засухи, дружини 
екс-губернатора Київщини й ві-
домої місцевої латифундистки. 
Тепер провладним кандидатом 
начебто є регіонал Руслан Ба-
даєв (утім, на вибори він іде як 
самовисуванець). При цьому 
його проблема – опозиційні на-
строї електорату. А от перевага – 
що він не має антирейтингу За-
сухи, і головне, що опозиціонер 
Віктор Романюк переховується в 
Італії від порушеної проти нього 
в Україні кримінальної справи. 
Тобто персональний конкурент 
«на місці» у Бадаєва відсутній.

За цих умов найбільше місць 
у виборчкомах спірних округів 
(по три-чотири) мають Моло-
діжна партія, «Народна ініціа-
тива», Компартія, «Справед-
лива Україна» та «Райдуга». 
Місця визначали жеребкуван-
ням у ЦВК. І так збіглося, що 
найбільше їх дістали партії, ко-
трі (крім КПУ) висунули канди-
датів у 94-му окрузі. Тоді як та ж 
таки «Батьківщина» залиши-
лася без них узагалі.

Тепер уявімо, що чотири 
маргінальні партії отримали 
власних кандидатів (із їхніми 
командами) та власних членів 
виборчкомів – і вся ця машина 
працюватиме в інтересах когось 
зовсім стороннього. А опозицій-
ного кандидата на місці немає. 
Відчуваєте ситуацію?

Натомість у столичному 
окрузі № 223 очікується сер-
йозна боротьба. Як і Засуха в 
Обухові, провладний «самови-
суванець» 2012 року Віктор Пи-
липишин (екс-голова Шевчен-
ківської РДА) відмовився від бо-
ротьби з опозиціонером – сво-
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ЗМІНА ТАКТИ-
КИ? Замість 
протискан-
ня за будь-яку 
ціну потрібних 
кандидатів, як 
це було 2012 
року, напри-
клад, з Вікто-
ром Пилипи-
шиним на сто-
личному окру-
зі № 223, те-
пер  влада ви-
рішила задія-
ти технологію 
розтягуван-
ня голосів між 
різними опо-
зиціонерами 
та просто двій-
никами

бодівцем Юрієм Левченком. Але 
на останнього тепер чекають дві 
інші проблеми. Перша – па-
діння популярності його партії 
в тому ж таки Києві, а друга – 
наявність конкурентів, що спо-
відують ту ж опозиційну рито-
рику, але при тому «Свободу» та 

її висуванця вважають голо-
вним опонентом.

Серед таких кандидатів – 
член фракції «Батьківщина» у 
ВР минулого скликання, сорат-
ник Юрія Луценка Юрій Грим-
чак, котрого перед торішніми 
виборами викинули із прохідної 
частини передвиборного списку 
попри заступництво самого Лу-
ценка; юрист Тетяна Монтян, 
персонаж більш медійний, ніж 
«народний», але дуже енергійна 
людина; екс-нардеп Євген Тали-
шев, «донецький помаранче-
вий», що ввійшов був торік у лю-
тому до ВР на місце свого ко-
лишнього шефа по партії 
«Пора» Владислава Каськіва.

На тлі всіх цих людей, котрі 
вживатимуть опозиційну лек-
сику, аби збільшити свої рей-
тинги чи, частіше, знизити рей-
тинги прохідних кандидатів, 
відносно безвинними бачаться 
скандалісти й скандалістки від 
партії Ляшка чи «Братства», 
екс-дружина захисника Тимо-
шенко Сергія Власенка та інші 
відомі й не дуже персонажі. Ав-

жеж, вони додадуть перегонам 
перчинки, але не більше. Іноді 
цього може виявитись достат-
ньо, щоб відволікти увагу гро-
мадськості від чогось справді 
важливого.

У будь-якому разі, 223-й 
округ можна вважати таким, що 

його влада «здала» під гаслом 
«хто завгодно, аби не свободі-
вець». Тоді як, скажімо, 94-й, 
схоже, вона серйозно збира-
ється виграти. А щодо решти 
округів наразі тривають хи-
тання.

Окреме питання – хто і як 
спостерігатиме за виборами в 
спірних округах. Одразу в усіх 
п’яти мають намір стежити за 
волевиявленням шість всеукра-
їнських громадських структур. 
Але тільки дві з них – Грома-
дянська мережа «ОПОРА» та Ко-
мітет виборців України – спо-
стереження за виборами вважа-
ють основним завданням своєї 
діяльності й мають усебічний 
досвід та кадри.

Натомість інші мало відомі 
не лише громадськості, а й полі-
тологам та політичним журна-
лістам. Скажімо, всеукраїнська 
спілка «Молодь! Громада! 
Рада!», судячи з її офіційного 
сайта, займається боротьбою з 
наркоманією та просуванням 
футболу серед юного покоління. 
При цьому всі новини там – іще 

за березень – квітень, а прикра-
шає їх чомусь півторарічної дав-
ності фото із прес-конференції 
тодішнього віце-прем’єра Бо-
риса Колеснікова. А така собі 
міжнародна організація «Кон-
тинент» у ЗМІ востаннє засвіти-
лася в січні 2012-го як одна зі 
«структур громадянського сус-
пільства», на чиє прохання пре-
зидент Янукович переніс уста-
новлене його попередником 
Ющенком святкування Дня 
Свободи – річниці Помаранче-
вої революції.

Ще цікавіше зі спостеріга-
чами, що беруться тільки за 
окремі округи. 94-й тут також у 
фаворі: вибори в ньому спеці-
ально промоніторять чотири гро-
мадські організації, дві з яких, су-
дячи з дат реєстрації, створені то-
рік спеціально під вибори на 
цьому окрузі (і явно не опози-
цією), ще одна – об’єднання 
«Правозахист» – існує вже 
майже 16 років як «філіал» нині 
напівмертвої Соцпартії. Про інше 
об’єднання все говорить проста й 
невибаглива назва: Київська об-
ласна громадська організація 
«Молоді регіони».

Бувають і зовсім веселі ви-
падки: так, чесність виборів у 
223-му окрузі, серед інших, від-
стежить громадська організація 
«Молодь до влади в місті Києві». 
При цьому за цим округом бало-
тується такий собі Михайло Ву-

лах, голова Київського осередку 
політичної партії «Молодь до 
влади». Коло замикається.

Натомість «клонів» у цих пе-
регонах таки значно менше, ніж 
клоунів. Зате вони ходять парами. 
Так, в окрузі № 94 окрім справж-
нього політемігранта Віктора Ми-
колайовича Романюка (1975 р. н.) 
зареєстрували ще двох Романюків 
Вікторів Миколайовичів 1966-го 
та 1978-го років народження. За-
разом там-таки з’явились і двійко 
Власенків Сергіїв Володимирови-
чів, повних тезків голови групи 
захисників Тимошенко. От тільки 
Власенко як такий на вибори в 
цьому окрузі не йде. І чим ці 
хлопці повертатимуть вкладену в 
них довіру, можна тільки здога-
дуватись. 
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«клоНів» у Цих ПЕрЕгоНах 
таки ЗНачНо мЕНШЕ,  
Ніж клоуНів
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махновщина триває:  
перевибори, 223-й округ, київ

Н
у добре, на парламентських виборах опози-
ційні сили загалом утратили, за оцінками екс-
пертів, від 10 до 15 депутатських місць через 
те, що висуванці від УДАРу в мажоритарних 

округах майже по всій Україні протистояли узгодже-
ним кандидатам від «Батьківщини» та «Свободи». 
Ще кількох списочників опозиціонери недорахува-
лися через «спалені» такими великими патріотами, 
як Віктор Ющенко («Наша Україна») та Олег Ляшко 
(Радикальна партія), голоси, віддані фанатами цих 
політичних діячів за їхні очевидно непрохідні партії. 
Здавалося б, усі крапки над «і» розставлені: той па-
тріот і демократ, який пре на вибори чи по мажори-
тарному округу проти узгодженого опозиційного 
кандидата, чи за списком «диванної» партії (тобто та-
кої, члени якої вміщаються на одному-двох диванах), 
є або зарозумілим гусаком, або безнадійним дурнем, 
або платним провокатором. Але не варто забувати: в 
Україні до цих трьох загальних для пострадянського 
терену варіантів традиційно додається ще й четвер-
тий: хуторянщина та отаманщина, які найповнішим 
способом втілилися у феномені махновщини. Тобто 
повне превалювання тактики над стратегією, оцінка 
ситуації з позиції власного «хутора» і готовність вою-
вати геть з усіма, по черзі чи одночасно, не зважаючи 
ані на національні інтереси, ані на елементарний здо-
ровий глузд, ані на власну спроможність перемогти. 

Торік вибори на проблемному 223-му столич-
ному окрузі де-факто виграв підтриманий «Батьків-
щиною» висуванець «Свободи» Юрій Левченко. За-
раз на повторних виборах 
його підтримали вже всі 
три провідні опозиційні 
партії. Але Україна не 
була б Україною, якби в 
цьому самому окрузі не-
гайно не з’явилися й інші 
«полум’яні опозиціо-
нери». Олег Ляшко, ясна річ, висунув власних 
кандидатів у всіх п’яти округах, де відбувати-
муться перевибори, а в 223-му ввів у дію «стратегіч-
ний резерв» – свою заступницю, таку собі Вікторію 
Шилову. Прогнозовано кинулася у вир подій і адво-
кат Тетяна Монтян, апологетка противсіхства і війни 
з так званим потребл***ством. Нарешті, на окрузі 
висунувся (що стало для багатьох несподіванкою) й 
екс-нардеп Юрій Гримчак, колишній апріорі непро-
хідний № 91 у списку «Батьківщини». Причому ви-
сунувся не як одинак, а від  «Української платформи 
«Собор».

Якщо з Ляшком і Монтян усе загалом зрозуміло 
й махновські елементи в їхніх характерах вдало по-
єднуються зі знанням, із якого боку в бутерброда 
масло, то з Гримчаком і «Собором» справа склад-
ніша. Адже «Собор», який у своєму нинішньому ви-
гляді є організацією з практично нульовим впли-
вом, претендує на роль спадкоємця зареєстрованої 
за № 1 політичної сили нової України – Української 
республіканської партії, УРП. Тож відвертий ви-

клик, який він кинув об’єднаним силам вітчизняної 
опозиції, водночас є і викликом пам’яті про історію 
націонал-демократич но го руху. Адже якщо внаслі-
док дій Гримчака й «Собору» у 223-му окрузі пере-
може лояльний до влади кандидат, то відтоді в сус-
пільній свідомості бренди УРП та «Собор» виклика-
тимуть таку саму зневагу, як і бренд «Наша Укра-
їна» (що зафіксовано соціологами). 

Що стосується Юрія Гримчака особисто, то зро-
зуміти його образу на лідерів «Батьківщини» можна. 
І нехіть до «Свободи» також. Ба навіть бажання все 
перекинути догори дриґом в опозиційному таборі 
теж по-своєму зрозуміле – це, мовляв, ледь не 
остання можливість публічно сказати правду про 
владу й про опозицію, далі може бути куди гірша си-
туація, тож хай живе бунт проти всіх, бодай і безна-
дійний! На тачанку – і вперед! А от що не лізе в 
жодні ворота, то це намагання зманіпулювати фак-
тами та нав’язати ні на чому не ґрунтовану думку. 
Скажімо, в інтерв’ю газеті «День» Гримчак у відпо-
відь на постійні нагадування кореспондентки, що 
Юрій Левченко є узгодженим кандидатом від трьох 
опозиційних сил, заперечує: ні, «сьогодні Левченко 
– це чисто «Свобода». Крім того, він безапеляційно 
заявляє, що особистий рейтинг Тягнибока – то і є 
рейтинг «Свободи» (насправді все не так просто, і це 
доводить соціологія), що «київські інтелектуали 
більше не голосуватимуть за «Свободу» (я особисто 
знаю кількох відомих інтелектуалів, які, попри все, 
за неї голосуватимуть, бо в ній немає тушок).

Одне слово, Юрій 
Гримчак поводиться що-
найменше дивно і небез-
печно як для опозицій-
ного табору, так і для сус-
пільства загалом. Своїми 
діями й заявами, як на 
мене, він дискредитує 

саму ідею про можливість досягнення єдності 
опозиційних сил у боротьбі з режимом. Навряд 

чи політика з такою біо графією реально купити за 
гроші, а от зіграти на амбіціях та утопічних прожек-
тах можна. Зуміли ж більшовики свого часу залу-
чити Нестора Махна до себе (мовляв, хто такий Пет-
люра, а ти справжній народний вождь!), завдавши 
тим тяжкого удару незалежницьким силам, хоча 
будь-якій раціонально мислячій людині було зрозу-
міло, що після Петлюри червоні візьмуться за Махна. 
Так і Гримчак: об’єктивно він у 223-му окрузі піді-
грає партії влади, воюючи проти узгодженого канди-
дата опозиції, а водночас і себе перетворює на нікому 
не потрібний політичний труп a la Ющенко…

Чим закінчаться перевибори не тільки у 223-му, 
а й в інших округах, сьогодні сказати важко. Якщо 
зважати на логіку, то в усіх опозиційні кандидати 
мали б наочно підтвердити свою перевагу. Але ж в 
Україні крім політичної логіки діє ще й логіка ота-
манщини та хуторянщини, якою керуються не лише 
деякі політики, а й частина широкого загалу…  

в україНі крім ПолітичНої 
логіки ДіЄ щЕ й  

логіка отамаНщиНи  
та хуторяНщиНи

12|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 46 (314) 15–21.11.2013

погляД|



махновщина триває:  
перевибори, 223-й округ, київ

18|11|2013
(понеділок)

18:30

«Український тиждень» і Чеський 
центр запрошують на зустріч 
у межах проекту «Європейський 
досвід: Чехія». Відбудеться 
дискусія за участю відомих 
політиків Яна Румла 
та Їржі Скаліцькі

Тема зустрічі: «Чехія від 
соціалізму до капіталізму:
досвід реформування 
та євроінтеграц�»

Генеральний інформаційний партнер ВХІД ВІЛЬНИЙ

ЧЕХІЯ

Книгарня «Є»
Київ, вул. Лисенка, 3

Ян Румл – чеський політичний і державний діяч, член 
уряду, міністр внутрішніх справ Чеської Республіки 
(1992–1997). Працював незалежним журналістом, 
публікувався в самвидаві, 1991 року обіймав посаду 
заступника міністра внутрішніх справ, федерального 
міністра внутрішніх справ Чехословаччини. 
Очолюючи МВС Чех�, здійснив реформу, провівши 
його демілітаризацію, розформував внутрішні 
війська, війська швидкого реагування, прикордонну 
охорону та політичну поліцію.

Їржі Скаліцькі – колишній чеський політик, який після 
Оксамитової революц� був членом Палати зборів від 
Громадянського форуму, а пізніше від Громадянсь-
кого демократичного альянсу (ГДА). 1992–1996-го – 
міністр ЧР у справах національної власності і � 
приватизац�. У 1996–1998 роках – міністр довкілля. 
У 1998–2004 роках сенатор від правоцентристської 
коаліц� політичних партій.



коли судді  
стануть незалежними
Директор із прав людини Ради Європи Крістос Джіакумопулос про порядок 
денний у питанні реформування кримінальної юстиції в Україні

Н
априкінці жовтня в Киє  ві 
відбулася міжнародна 
конференція, присвячена 
річниці введення в дію но-

вого Кримінального процесуаль-
ного кодексу (КПК) України. 
Свого часу влада подавала цей 
документ як величезне досяг-
нення в поліпшенні вітчизняної 
правоохоронної системи (див. 
Тиждень, № 13/2013). Голов-
ний автор і куратор законопро-
екту, радник президента Андрій 
Портнов, зокрема, запевняв, що 
новий КПК цілком покладе край 
тортурам у міліції. Конференцію 
відвідали поважні представники 
європейських інституцій та осо-
бисто посол ЄС Ян Томбінський. 
Утім, із обговоренням КПК та 
його практичних результатів не 
дуже склалося. Головним месе-
джем української влади нато-
мість стали заяви того самого 
Портнова про те, що опозиція, 
мовляв, «блокує» євроінтегра-
цію, гальмуючи ухвалення за-
кону про лікування Юлії Тимо-
шенко за кордоном у редакції 
владної більшості. Директор з 
прав людини Генерального ди-
ректорату з прав людини та вер-
ховенства права Ради Європи 
Крістос Джіакумопулос, один з 
учасників заходу, розповів 
Тижню про погляди Страсбурга 
на реформи в Україні по суті.

у. т.: рада Європи відстежує ре-
форми, які проводяться в україні 
у правоохоронній системі. якою 
буде її роль в експертній оцінці 
рівня прогресу, досягнутого в пи-
таннях верховенства права, ре-
форми судочинства та правоохо-
ронних органів за так званим 
списком Фюле до саміту Східного 
партнерства у вільнюсі? 

– Рада Європи не може да-
вати жодних оцінок щодо вико-
нання названих критеріїв. Вона 
може висловлюватися стосовно 

специфічних питань, на які по-
ширюється її компетенція, як-от 
Кримінальний процесуальний 
кодекс, новий варіант закону про 
прокуратуру, закон про адвока-
туру, майбутній закон про Дер-
жавне бюро розслідувань, закон 
про міліцію. Ідеться також про 
правові рамки й правові гарантії, 
які забезпечують незалежність 
судової системи, – чи все це су-

місне з європейськими стандар-
тами. Крім того, моніторинг зга-
даних законів відбувається через 
механізми в Європейському суді з 
прав людини, Комісії з протидії 
та запобігання тортурам, Коміса-
ріаті з прав людини та через інші 
структури Ради Європи, пред-
ставники яких регулярно прово-
дять моніторингові візити і співп-
рацюють з українською сторо-
ною.   

у. т.: у березні рада Європи запо-
чаткувала проект підтримки ре-
форм кримінальної юстиції в 
україні. Наскільки цей проект 
просувається на рівні співпраці з 
українськими владою, прокуро-

рами та суддями? чи 
готові всі вони до 
змін? 

– Як на мене, тут потрібно 
розрізняти дві речі. Перша – це 
створення правових рамок, що 
відповідатимуть європейським 
стандартам, і правового поля, яке 
сприятиме дотриманню прав лю-
дини та верховенству права, 
включаючи загальну повагу до 
принципів демократії в контексті 
здійснення кримінального пра-
восуддя. 

Я маю сказати, що українська 
влада останнім часом перебуває 
під певним тиском. Не через те, 
що це було для неї сюрпризом, а 
тому, що впродовж тривалого 
часу вона не здійснювала достат-

Спілкувалася 
ганна трегуб 
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щоДо ПитаННя лікуваННя 
тимоШЕНко, то в 
міжНароДНій ПрактиЦі  
Є ПоДіБНі ПрЕЦЕДЕНти  
і їх НЕважко ЗНайти



БіограФічНа 
Нота:
крістос Джіа-
кумопулос – 
директор з прав 
людини Гене-
рального ди-
ректорату з 
прав людини і 
верховенства 
права Ради Єв-
ропи від 2011 
року. З 2006-го – 
директор з мо-
ніторингу в 
тому самому Ге-
неральному ди-
ректораті. Пра-
цював голов-
ним юрискон-
сультом і гене-
ральним дирек-
тором із право-
вих та адміні-
стративних пи-
тань Ради Євро-
пейського 
банку розвитку 
(Париж). Від по-
чатку своєї ро-
боти в Раді Єв-
ропи у 1987 
році обіймав 
посади в Секре-
таріаті Європей-
ського суду з 
прав людини, 
Венеціанській 
комісії та в ди-
ректораті 
управління Вер-
ховного комі-
сара з прав лю-
дини Альваро 
Хіль-Роблеса

ньо потрібних дій. Починаючи з 
2010 року було зроблено кілька 
рішучих кроків щодо адаптації 
згаданих юридичних стандартів, 
які спиралися на попередню вза-
ємодію з Радою Європи, зокрема 
рекомендації Венеціанської комі-
сії. Чимало завдань, необхідних 
для реформування системи пра-
восуддя у вашій країні, україн-
ське керівництво разом зі згада-
ними вище інституціями, зо-
крема ПАРЄ, вже виконало ра-
ніше. Це база, на яку спираються 
реформи сьогодні. 

Протягом останніх років, 
особ ливо 2012-го, ця робота знач-
 но інтенсифікувалася. Українська 
влада безпосередньо залучена до 
всіх тих процесів. 

Друге – те, що ще потрібно 
зробити і на що треба звернути 
найбільшу увагу. Я маю на увазі 
імплементацію. Для неї недостат-
ньо лише схвальної реакції пред-
ставників влади вищого рівня. 
Для вдалої реалізації реформ 
вони мають бути сприйняті на 
рівні тих, хто щодня займається 
практичними питаннями засто-
сування нового законодавства. 
Прокурори, судді, адвокати часто 
і досі грають за давно встановле-
ними правилами. Наступний 
крок у запровадженні реформ 
має бути дуже інклюзивним і сто-
суватися імплементації на що-
денному рівні. Щоб усі правозас-
тосовці, як-от адвокати, судді, 
прокурори, пересічні міліціо-
нери, у себе на місцях, а не лише 
в політичному полі запроваджу-
вали нові засади здійснення кри-
мінального правосуддя.  

у. т.: Близько місяця тому за ініці-
ативи адміністрації януковича в 
українських медіа з’явилась 
інфор  мація про майбутню ре-
форму міліції. чи обізнана вона з 
цими планами української сто-
рони? 

– Питання щодо реформу-
вання міліції наразі не входили 
до переліку питань співпраці 
між Україною і Радою Європи. 
Звісно, це одна з перспектив, 
частина реформи кримінального 
судочинства, однак із нею ми 
поки що не працювали. Наразі 
лише спостерігаємо за процесом. 
Проте РЄ хотіла б бути більш за-
лученою в цю сферу, і я вірю, що 
в майбутньому ми матимемо 
таку нагоду. Та поки що Страс-
бург не виробив позиції в цьому 
питанні. 

Втім, у Раді Європи неабияк 
стурбовані виявленими випад-
ками жорстокого поводження мі-
ліціонерів під час арештів чи од-
разу після них. Це те, на що варто 
звернути увагу. Чи буде згадане 
питання вирішено в рамках но-
вого закону про міліцію або ін-
ших документів, залежить від 
української влади. 

у. т.: Наскільки критичною, на 
ваш погляд, є ситуація з рефор-
муванням прокуратури? Свіжий 
варіант відповідного законопро-
екту нині перебуває на розгляді 
вр. чи має рада Європи інформа-
цію від української влади, що всі 
застереження європейських екс-
пертів та інституцій було внесено 
до цього документа? 

– Реформа прокуратури є од-
нією з найсуттєвіших складових 
реформи кримінального право-
суддя. Йдеться про те, що проку-
ратура радянського зразка має 
бути замінена сучасною структу-
рою європейського штибу. Ми ін-
тенсивно працювали разом з 
українською владою над цим пи-
танням. 

Закон про прокуратуру осо-
бливо важливий з огляду на те, 
що він встановлює межі функціо-
нування цього органу. Початко-
вий законопроект дістав схвальну 
оцінку Венеціанської комісії та 
експертів із директорату з прав 
людини. За їхньою оцінкою, цей 
документ є важливим кроком, 
який істотно змінює роль проку-
ратури. Однак є кілька речей, які 
потребують прискіпливої уваги, і 
Венеціанська комісія окреслює їх 
дуже чітко.

Йшлося про певні функції 
поза межами кримінальної юсти-
ції, які лишаються в компетенції 
прокуратури, щодо яких і експер-
там, і самій комісії не все зрозу-
міло. На їхню думку, частину по-
вноважень треба передати іншим 
органам правосуддя. Також певні 
питання досі викликали ті статті, 
які гарантують незалежність про-
куратури і прокурорів, а також 
низка положень, що стосуються 
дисциплінарних проваджень. Усе 
це потрібно уточнити в проекті 
відповідного закону, і ми маємо 
надію, що рекомендації висновку 
РЄ будуть взяті до уваги. 

Законопроект перебуватиме 
на розгляді ВР, однак станом на 
сьогодні ані Венеціанська комі-
сія, ані інші експерти ще не ба-
чили фінального проекту за-
кону про прокуратуру, тобто 
того тексту, який був створений 
після врахування усіх зауважень 
Венеціанської комісії впродовж 
останніх 7–10 днів. Хочеться ви-
словити сподівання щодо невід-
кладного ухвалення і запрова-
дження нового Закону «Про 
прокуратуру», який відповідав 
би європейським стандартам. 
Дозвольте запевнити, що Рада 
Європи готова і далі надавати 
підтримку в здійсненні реформ 
у сфері правосуддя в Україні.  

у. т.: Стосовно справи Юлії тимо-
шенко: чи мають європейські 
країни законодавство та досвід 
щодо відрядження ув’язнених на 
лікування за кордон, а тим паче 
їх повернення потім назад у 
тюрму?

– На мій погляд, немає за-
конодавства, яке чітко регулю-
вало б такі випадки. Однак не-
має й законів, які б забороняли 
це робити. Тут потрібен дуже 
прагматичний підхід. Якщо на-
справді є потреба в лікуванні за 
кордоном, то я не бачу причин, 
чому воно не повинно бути про-
ведене. Звичайно, у міжнарод-
ній практиці є подібні преце-
денти, і їх неважко знайти. За-
безпечення такої медичної до-
помоги, якщо це потрібно для 
збереження здоров’я чи життя 
людини, підкреслюю, є зобов’я-
зан ням відповідно до Європей-
ської конвенції з прав людини. 
Те, за якими законами чи меха-
нізмами це має бути врегульо-
вано, цілковито належить до 
компетенції зацікавленої дер-
жави.  
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Символічний футбол
Чого не помітили в боротьбі з українською історією на стадіонах

П
ісля вересневого матчу 
Україна – Сан-Марино, 
на якому представники 
FARE зафіксували про-

яви расизму з боку вітчизняних 
уболівальників та нацистську 
символіку на трибунах «Арени 
Львів», основна дискусія розго-
рілася не так навколо саме 
цього факту, як із приводу вне-
сення червоно-чорного пра-
пора й портретів Степана Бан-
дери та Романа Шухевича до 
посібника FARE з моніторингу 
образливих і дискримінацій-
них символів у європейському 
футболі («Guide to monitoring 

offensive and discriminatory 
symbols in the European 
football»). Це з’ясувалось одразу 
після виголошення вердикту 
FIFA за дисциплінарною спра-
вою у зв’язку з діями вболіваль-
ників на згаданому матчі (див. 
Тиждень, № 40/2013). Пред-
ставники як FARE («Футбол 
проти расизму в Європі»), так і 
FIFA натомість наголошують, 
що не ці символи стали причи-
ною суворого рішення щодо 
України, яке наразі відтерміно-
вано на час проведення спеці-
ального розслідування в цій 
справі. У коментарі Тижню, 

виконавчий директор FARE Пі-
ара Повер заявив, що в інци-
дентах, зафіксованих спостері-
гачами його організації «під 
час гри Україна – Сан-Марино у 
вересні, мали місце расистські 
вигуки, жести й неонацистські 
банери, зокрема мавпячі ви-
гуки та жести, нацистські при-
вітання, неонацистський банер 
«Good Night Left Side», штан-
дарт СС «Галичина», футболка 
з неонацистським кодом «88», 
що означає «Heil Hitler».

Саме це, як наголошують 
представники FARE, стало при-
чиною вкрай суворого рішення 
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НЕСПоДіваНий Поворот
Схоже, в цій історії осо-
бливу роль відіграв Сергій 
Стороженко, тепер уже ко-
лишній перший віце-
президент Федерації фут-
болу України: днями він 
написав заяву на звіль-
нення. Офіційною причи-
ною відставки називають 
проблеми зі здоров’ям, 
однак поінформовані дже-

рела в ФФУ стверджують, що вона прямо пов’язана зі 
скандальним матчем Україна – Сан-Марино, що від-
бувся 6 вересня у Львові. За кілька днів до того, як Сторо-
женко пішов із посади, сайт «Футбол 24» оприлюднив 
копію листа ФФУ за його підписом до дисциплінарного 
комітету FIFA. Документ датований 18 вересня 2013 
року, тобто ще до винесення Міжнародною федерацією 
футболу санкцій проти України. У листі Стороженко про-
сить FIFA «розглянути можливість виключення львів-
ського стадіону з переліку спортивних споруд, де дозво-
лено проведення міжнародних матчів». Деякі фут-
больні експерти після зливу цієї інформації зробили 
припущення, що могла мати місце своєрідна помста 
харківського ФК «Металіст» львів’янам за відсторонення 
клубу від участі в Лізі чемпіонів сезону 2013/14. Нагада-
ємо, що харків’ян покарали за договірний матч із львів-
ськими «Карпатами» у 2008 році. Це визнав Арбітраж-
ний суд у Лозанні, а саму справу фактично ініціювало 
керівництво львівського клубу, вивівши на чисту воду 
кількох своїх спортсменів, яких нібито підкупили 
харків’яни. Своєю чергою, Стороженка дотепер нази-
вали головним захисником інтересів «Металіста» у 
ФФУ: він тривалий час працював заступником голови 
Харківської ОДА, очолював обласну федерацію футболу 
й був завзятим прихильником клубу Сергія Курченка.

Міжнародної федерації фут-
болу щодо України (дисквалі-
фікація стадіону у Львові, про-
ведення наступного домаш-
нього матчу за участю вітчиз-
няної збірної без глядачів тощо; 
згодом FIFA призупинила дію 
покарань на час розгляду апе-
ляції). При цьому виконавчий 
директор організації наголо-
сив, що FARE не має права 
будь-що рекомендувати FIFA, 
члени мережі можуть лише 
фіксувати певні дії фанів та по-
відомляти про них.

Утім, трактування FARE 
червоно-чорного прапора, який 
активно використовували 
українські повстанці під час ви-
звольної боротьби в середині 
ХХ століття, та портретів наці-
ональних героїв Степана Бан-
дери й Романа Шухевича як 
«образливих та дискримінацій-
них» (відповідно до назви по-

сібника) не лише викликало не-
абиякий резонанс в Україні, а й 
уже має наслідки для україн-
ських уболівальників. Зокрема, 
10 листопада в Донецьку під час 
матчу 16-го туру Прем’єр-ліги 
між донецьким «Металургом» 
та харківським «Металістом» 
місцева міліція затримала 
34-річного харків’янина за ви-
користання червоно-чорного 
прапора. На нього склали адмі-
ністративний протокол за стат-
тею «дрібне хуліганство». «На 
трибуні спортивної арени був 
зафіксований факт викорис-
тання неонацистської симво-
ліки», – прокоментували пра-
вопорушення у ВЗГ ГУМВС 
України в Донецькій області.

На запитання Тижня щодо 
процесу формування посібника 
FARE й того, хто саме складає 
експертну групу, яка його впо-
рядковує, виконавчий дирек-
тор цієї організації Піара Повер 
відповів, що посібник готують 
експерти FARE на базі «всео-
хопного моніторингу расист-
ської та дискримінаційної пове-
дінки на стадіонах Європи». Він 
регулярно оновлюється, а тепе-
рішнє видання було підготовлене 
напередодні Євро-2012 зі спеці-
альним фокусом на Польщі та 
Україні як господарях першо-
сті. Однак Повер так і не назвав 
експертів, які формують цю 
групу.

Натомість лише порадив 
переглянути результати ро-
боти членів мережі FARE, яка, 
вочевидь, і вплинула на онов-
лення посібника напередодні 
Євро-2012 (а саме в цьому його 
виданні з’явились українські 
символи), а також ознайомитися 
зі звітом «Hateful: monitoring 
racism, discrimination and hate 
crime in Ukrainian and Polish 
football 2009–2011». Проте в 
ньому Тиждень знайшов хіба 
що згадку про використання 
українськими вболівальни-
ками портретів Степана Бан-
дери та його прізвища в назві 
львівських ультрас із таким ко-
ментарем: «…контраверсійний 
лідер Організації українських 
націоналістів, який співпрацю-
вав із нацистами під час пев-
ного періоду війни». Щодо 
червоно-чорного прапора та 
портретів Романа Шухевича 
там не було ані слова. Про це 
знамено в одному з коментарів 
уже після заяви FIFA щодо дис-

кваліфікації львівського стаді-
ону згадав керівник польської 
організації «Ніколи Знову» Ра-
фал Панковський. Саме вона 
курирує Східноєвропейський 
проект розвитку (Eastern 
European Development Project) 
FARE, який було засновано на-
передодні Євро-2012 для того, 
щоб розвивати свою діяльність 
у межах програми UEFA 
Respect Diversity під час євро-
пейської першості з футболу.  
У коментарі виданню Global 
post Рафал Панковський зая-
вив таке: «Люди можуть мати 
різні погляди на історію Укра-
їни, але показувати такі пра-
пори на матчі проти Польщі – 
цілком вороже».

Крім того, Піара Повер за-
явив Тижню, що FARE озна-
йомлена із ситуацією стосовно 
суперечок навколо червоно-
чорного прапора та його мож-
ливих інтерпретацій у сучасній 
Україні. «На базі свого моніто-
рингу ми все-таки вважаємо, 
що вони можуть розцінюватися 
як ознака присутності правора-
дикалів на стадіонах. Це вима-
гає уваги через можливі дис-
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кримінаційні образи з боку 
тих, хто демонструє їх на три-
бунах. Символи чи прапори 
самі собою не є небезпечними, 
на відміну від повідомлення, 
яке передається через демон-
страцію цих символів та кон-
тексту застосування», – наго-
лосив Повер.

Нагадаємо: тільки-но після 
рішення FIFA покарати Укра-
їну почалося активне обгово-
рення змісту посібника FARE, 
як він зник із сайта мережі 
(див. Тиждень, № 40/2013). 
Однак нещодавно знову 
з’явився там із коментарем ор-
ганізації щодо його тимчасової 
відсутності: «…через поширені 
спекуляції в українських медіа 
у зв’язку з походженням вклю-
чених до нього символів». На 
сторінці, присвяченій Україні 
так само розміщені портрети 
Романа Шухевича, Степана 
Бандери та червоно-чорний 
прапор. А ще з’явився допис: 
«У зв’язку зі спекулюванням із 
боку українських медіа FARE 
наголошує, що організація за-
фіксувала кілька інцидентів 
під час відбіркового матчу чем-
піонату світу-2014 Україна – 
Сан-Марино, в яких не фігуру-
вали червоно-чорний прапор 
та портрети Степана Бандери й 
Романа Шухевича», але далі: 
«Присутність на стадіонах 
червоно-чорних прапорів Ор-
ганізації українських націона-
лістів, яка діяла під час Другої 
світової війни, може розціню-
ватися як ознака праворади-
кальної присутності й указу-
вати на можливі дискриміна-
ційні зловживання з боку дея-
ких фанатів, що показують ці 
символи на стадіоні».

Як виконавчий директор 
FARE Піара Повер, так і коор-
динатор її освітніх програм у 
Східній Європі Павло Кли-
менко заявляють, що самі со-
бою ці символи не є расист-
ськими чи дискримінацій-
ними. Однак наголошують, що 
поруч із ними частіше можна 
бачити інші прояви нетерпи-
мості на стадіонах...

раСиЗм На україНСьких 
СтаДіоНах. ПроБлЕма № 1?
За дебатами навколо символів 
українського визвольного 
руху, включених до посібника 
FARE, якось на другий план 
відійшли інші важливі пи-

тання: чи справді загроза про-
явів расизму на українських 
футбольних аренах така сер-
йозна, щоб викреслювати 
львівський стадіон із переліку 
господарів відбіркових матчів 
чемпіонату світу аж до 2018 
року; чи буде покарано тих, 
хто вчинив свідоме пору-
шення або ж провокацію на 
стадіоні у Львові.

Прояви расизму на україн-
ських стадіонах справді є. Зо-
крема, FARE за два останні 
роки зафіксувала 62 такі ви-
падки. Втім, Україна аж ніяк 
не найпроблемніша в Європі 
за проявами расизму на фут-
больних матчах. Наприклад, 
за інформацією Павла Кли-
менка, в Польщі за той самий 
період зафіксовано 130 такі ін-
циденти.

Значно очевидніші прояви 
расизму й на стадіонах Росії, 
яка прийматиме фінальну час-
тину чемпіонату світу 2018 
року. Серед останніх прикладів 
– матч ЦСКА – «Манчестер-
Сіті»: через поведінку москов-
ських фанів футболісти афри-
канських збірних погрожують 
бойкотувати першість 2018-го в 
РФ. Гравець англійського клубу 
Яя Туре, який у 2003–2005 ро-
ках устиг пограти за донецький 
«Металург», заявив, що до по-
ведінки російських ультрас да-
леко випадкам нетерпимості, 

які він бачив в Україні: «Ми 
стикалися з певними проявами 
расизму в Україні, але це могли 
бути одна, дві, три людини, але 
не групи, як тут».

На запитання Тижня, чи 
не є дискваліфікація львів-
ського стадіону надто суворим 
заходом, Піара Повер відповів, 
що це може бути пов’язано з та-
ким фактом: у травні як FIFA, 
так і UEFA ухвалили жорсткіші 
санкції та чіткіші процедури 
для протидії проявам расизму 
й дискримінації у футболі. 
«FIFA приймає рішення згідно 
з дисциплінарним кодексом, 
який містить необхідні поло-
ження, що чітко визначають 
санкції за кожне порушення», 
– пояснює виконавчий дирек-
тор FARE.

Однак у багатьох футболь-
них експертів виникає логічне 
запитання: чому в такому разі 
дисциплінарний комітет FIFA 
днями лише наклав фінансові 
санкції (на 30 і 35 тис. швей-
царських франків відповідно) 
на Грецію та Хорватію за про-
яви расизму серед уболіваль-
ників цих країн на нещодавніх 
домашніх матчах (11 жовтня) за 
участю їхніх збірних, не дис-
кваліфікуючи стадіонів. Фани 
збірної Хорватії на матчі в За-
гребі з бельгійцями, зокрема, 
використовували нацистські ві-
тання, а грецькі фанати на поє-
динок в Афінах їхньої збірної зі 
Словаччиною пронесли на три-
буни банери расистського ха-
рактеру.

Багато хто вважає, що ра-
систи на «Арені Львів» були 
провокаторами. Тож зараз, 
поки FIFA розглядає апеляцію 
України, необхідно знайти тих 
осіб, які насправді вчинили чи 
то свідоме порушення, чи то 
провокацію. 8 листопада наре-
шті відреагувала на львівські 
події Генеральна прокуратура: 
за результатами перевірки роз-
почато кримінальне прова-
дження щодо дій уболівальни-
ків і начебто встановлено особи 
декого з підозрюваних. Однак 
важливо, аби їх було покарано 
за справжні порушення, а не за 
використання тих символів, які 
для більшості українців мають 
історичну цінність. Такі дії 
були б по-справжньому важ-
ливі для поліпшення поки що 
зіпсутого інцидентом іміджу 
України. 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 
ІСТОРІї ВІД FARE. 
На сайті FARE 
знову з’явився 
посібник із моні-
торингу образ-
ливих і дискри-
мінаційних сим-
волів у європей-
ському. На сто-
рінці, присвяче-
ній Україні, як 
і в попередній 
версії, розміще-
ні портрети Ро-
мана Шухевича, 
Степана Банде-
ри та червоно-
чорний пра-
пор, але тепер 
із невеличким 
коментарем-
поясненням: 
«Присутність 
на стадіонах 
червоно-чорних 
прапорів Органі-
зації українських 
націоналістів, 
яка діяла під час 
Другої світової 
війни, може роз-
цінюватися як 
ознака правора-
дикальної при-
сутності й указу-
вати на можливі 
дискримінацій-
ні зловживання з 
боку деяких фа-
натів, що показу-
ють ці символи 
на стадіоні»
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Неочікуване «покращення»: 
економіка входить у піке
Дисбаланси в українській економіці наростають. Усі вони 
призводять до поглиблення рецесії та низької платоспроможності 
уряду, підприємств і банків

т
ак уже склалося, що укра-
їнці звикли часто поклада-
тися на фарт. Наша влада 
не виняток. Уже майже два 

роки вона розраховує, що ось-ось 
пожвавиться економіка, зросте 
зовнішній попит на українську 
продукцію, країну накриє хвиля 
іноземних інвестицій... Натомість 
ВВП і далі падає, а уряд вигадує 
одну за одною причини, чому все 
йде не так, як планувалося.

раЗЮчі ДиСБалаНСи
Причина проблеми натомість 
проста: політика уряду породжує 
дисбаланси в економіці. Їх нако-
пичення призводить до стійкого 
погіршення макроекономічної 
ситуації. Країна невпинно набли-
жається до критичної точки, у 
якій уникнути руйнівного спаду в 
економіці не допоможе ані кре-
дит МВФ, ані дешевий газ.

Дисбаланси наростають. У ве-
ресні дефіцит поточного рахунку 
платіжного балансу перевалив за 
$2 млрд – за роки незалежності 
цю межу він долав лише в грудні 
2012-го (див. «Баланси співа-
ють романси»). Цей антире-
корд спричинений незмінним 
курсом гривні на тлі невпинного 

збільшення середніх зарплат в 
Україні. Високі доходи насе-
лення в доларовому еквіваленті 
зробили неконкурентоспромож-
ними експортерів, з’ївши їхні 
прибутки, а також призвели до 
засилля імпорту. Тому дефіцит 
поточного рахунку і далі зростає. 
Влада намагається перекласти 
вину на дорогий природний газ, 
точніше на Тимошенко з її газо-
вим контрактом із Росією. Однак 
Азаров і Ко лукавлять: якщо по-
рахувати імпортоване у вересні 
2013 року паливо за ціною 2008-
го ($179,5/ тис. м3), то вийде, що 
дефіцит поточного рахунку все 
одно більший, ніж його найвищі 
значення перед кризою. Отже, 
на сьогодні Україна проїдає зна-
чно більше валюти в пропорції 
до її надходжень, ніж до кризи. 
Хоча номінальний ВВП у дола-
ровому еквіваленті й золотова-
лютні резерви (ЗВР) нині нижчі, 
ніж були тоді (див. «Гіпертро-
фоване «покращення»).

Уряд намагається усунути цей 
дисбаланс як уміє. Шість місяців 
тому він різко зменшив заку-
півлю блакитного палива. Хоч 
ефект був тимчасовим, це давало 
змогу мінімізувати торговельний 

дефіцит і потягнути час до дру-
гого півріччя, коли мало відбу-
тися очікуване пожвавлення еко-
номіки. Сподівання не виправда-
лися – влада вкотре прорахува-
лася, але це півбіди. Дисбаланс у 
зовнішньому секторі наростав, 
тож нові контрзаходи Кабміну 
не забарилися. Спочатку НАК 
«Наф тогаз України» затримала 
оплату за спожитий у серпні газ, 
наражаючись на обґрунтовані 
санкції Газпрому, а з листопада, 
за даними ЗМІ, взагалі припи-
нила імпорт блакитного палива.  
І це напередодні початку опалю-
вального сезону! Тобто влада мі-
няє енергетичну безпеку країни 
на короткотривале та сумнівне 
пом’якшення одного з численних 
дисбалансів економіки. У таких 
рішеннях проявляється вся суть 
мислення нинішніх «реформато-
рів»: тактичні ходи для вирі-
шення поточних проблем без 
прорахунку, що буде завтра.

Ще один дисбаланс у держав-
них фінансах: через стрімке зрос-
тання соціальних виплат, особ-
ливо перед торішніми виборами, 
зведений бюджет та Пенсій-
ний фонд взяли на себе над-
звичайно важкі в умовах реце-
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Баланси співають романси
Дефіцит платіжного балансу зростає, спроби влади обмежувати його в ручному режимі 
не мають успіху. Водночас дефіцит бюджету в серпні – вересні був мізерний: уряд 
просто не має грошей, тому фінансує видатки лише в межах надходжень.

За даними Мінфіну, НБУ; власні розрахунки

Гіпертрофоване «покращення»
Єдине «покращення», на яке спромігся уряд, – стрімке проїдання золотовалютних 
резервів та грошей, узятих у борг. Із такими апетитами економіка рухається в безодню, 
а обібрані через кілька років до нитки громадяни ще довго згадуватимуть, як добре 
їм жилося в перші роки президентства Януковича.

*Ліквідні резерви – частина золотовалютних резервів, яка зберігається в монетарному золоті, 
готівковій валюті та депозитах у закордонних банках.
За даними НБУ, Мінфіну; власні розрахунки

Січень 2011 Липень 2011 Січень 2012 Липень 2012 Січень 2013 Липень 2013

60

50

40

30

20

10

0

60

50

40

30

20

10

0

$ млрд $ млрд 

Державний борг, $ млрд 
(права шкала)

Зовнішній держборг, $ млрд 
(права шкала)

Золотовалютні резерви, $ млрд Ліквідні резерви*, $ млрд

У вересні дефіцит 
поточного рахунку 

платіжного 
балансу перевалив 

за  

$2 млрд 
– за роки 

незалежності  
цю межу він долав 

лише в грудні  
2012-го

20|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 46 (314) 15–21.11.2013

ЕКоНоміКА|Криза



сії зобов’язання, якщо не ска-
зати непосильні. Уряд нама-
гався їх виконувати, «відтис-
каючи» гроші з підприємців. 
Коли дефіцит зведеного бю-
джету за минулий рік стано-
вив 3,6% ВВП, то, виявля-
ється, був лише початок. Уже 
2013-го через поглиблення спаду 
в економіці надходження до 
скарбниці зменшилися: бізнес 
просто не має грошей платити 
податківцям, та й база оподатку-
вання помітно звузилася. За та-
ких обставин експерти прогнозу-
вали, що за результатами року 
бюджетний дефіцит збільшиться 
в півтора-два рази порівняно з 
торішнім. Можливо, так воно й 
сталося б, якби уряд міг позичити 
достатню кількість грошей. Але 
за кордоном йому не вдається це 
зробити з квітня, не враховуючи 
кредиту на підозрілих умовах від 
російських банків, а портфель 
розміщених ОВДП не зростає із 
середини липня, бо на них немає 
попиту (див. «Гіпертрофо-
ване «покращення»).

Тож не дивно, що влада взя-
лася імпровізувати. По-перше, 
зменшила залишки на всіх мож-
ливих рахунках, зокрема й у ре-
гіонах. Приміром, на початок 
листопада на єдиному казначей-
ському рахунку коштів лиши-
лося тільки 410 млн грн – це 
найменша сума з 2003 року. На-
віть у період гострої кризи 
2008–2009-го уряд Тимошенко 
мав більше коштів, а про про-
блеми на місцях тоді взагалі не 
було чути. По-друге, влада пере-
йшла на здійснення бюджетних 
видатків «у межах надходжень»: 
є гроші – є видатки, немає – «не-
хай увесь світ зачекає». Пока-
зово, що пріоритет у виплатах 
надають погашенню боргів. 
Тобто Кабмін вирішив, що де-
фолту допускати не можна за 
жодних обставин, а ось затриму-
вати соціальні виплати мільйо-
нам українців – обіцяні й навіть 
гарантовані перед торішніми пе-
регонами! – можна без жодного 
сум’яття. До наступних виборів і 
справді ще далеко. Тому нехай 
не вводить в оману нульовий де-
фіцит бюджету в серпні – ве-
ресні (див. «Баланси співа-
ють романси»). Він мізерний 
не тому, що доходи високі, а 
тому, що видатки зменшені на-
стільки, щоб відповідати надхо-
дженням. Бюджет фактично не 
виконується. По-третє, днями 

уряд власною постановою дозво-
лив Пенсійному фонду брати 
кредити для виконання своїх 
зобов’язань. Це нонсенс. Якщо 
влада протягом кварталу не 
може залучити гроші з фінансо-
вої системи, то чому ПФУ зможе? 
Такий крок має нульову ефек-
тивність, зате є свідченням того, 
що дисбаланси в державних фі-
нансах, зокрема в ПФ, справді 
разючі.

ті, що грЕБлЮ рвуть
Накопичення дисбалансів має 
двоякий ефект. Передусім це 
безгрошів’я. Дефіцит платіжного 
балансу (не профінансований на-
лежним чином дефіцит поточ-
ного рахунку) призводить до ви-
лучення з економіки гривні, на 
яку купують частину ЗВР для 
його фінансування. Адекватний 
дефіцит бюджету міг би відно-
вити кількість грошей у системі. 
Але зараз він вимушено нульо-
вий, бо ніхто не позичає урядові. 
Тож із бюджету економіка недо-
отримує гроші, від яких дуже за-
лежить, особливо в регіонах, де 
бюджетні видатки – ключове 
джерело появи готівки.

Отже, через дисбаланси з 
економіки вилучаються кошти, 
що сповільнює їх кругообіг та 
призводить до ще серйознішого 
падіння ВВП. На жаль, цей мо-
мент неочевидний для більшості 
експертів, які в унісон із владою 
повторювали, що в другому пів-
річчі 2013-го економіка повинна 
пожвавитися. Як можна очіку-
вати відновлення зростання, 
якщо і уряд, і підприємства, і 
банки на сьогодні мають значно 
меншу ліквідність, ніж торік? Їм 
просто нічим це зростання орга-
нізувати.

Інший наслідок накопичених 
дисбалансів більш очевидний – 
погіршення платоспроможності 
підприємств. Тиждень писав 
про те, що деякі банки на межі 
банкрутства (див. Тиждень, № 
44/2013). Але масштаб про-
блеми значно ширший. Ідеться 
про критичне зниження ліквід-
ності уряду та низки компаній, 
навіть олігархічних. Суть про-
блеми не у валютній складовій 
через зменшення ЗВР (див. 
«Гіпертрофоване «покра-
щення»), а в тому, що наявні 
дисбаланси призводять до ситуа-
ції, коли надходження живих 
грошей менші, ніж виплати прак-
тично в усіх секторах.

Не дивно, що за останні 
кілька тижнів усі три світові рей-
тингові агенції – Moody’s, S&P та 
Fitch – понизили довгострокові 
рейтинги України, а також 
більше ніж десятка великих віт-
чизняних компаній. Їхній про-
гноз щодо рейтингів урядових 
облігацій на майбутнє лишається 
негативним. Вони мають рацію: 
що довше зберігатимуться дисба-
ланси в економіці, то в гірше ста-
новище потраплятимуть емі-
тенти облігацій, які працюють у 
системі. Це стосується всіх без ви-
нятку.

Схоже, влада нарешті зрозу-
міла, що ситуація критична, і за-
метушилася. Місія МВФ, приїзд 
якої до Києва ще кілька місяців 
тому планувався на листопад – 
грудень, прибула в жовтні. Вона 
знову була невблаганною й далі 
наполягала на підвищенні тари-
фів на газ і тепло для населення, 
більшій гнучкості валютного 
курсу, а тепер ще й на зменшенні 
дефіциту в державних фінансах. 
За інформацією ЗМІ, Янукович 

таки пристав на вимоги Фонду. 
Але вже за кілька днів публічно 
заявив, що тарифи на газ і тепло 
для населення не піднімуть за 
жодних обставин. Отже, домо-
витися знову не вдалося. Тож на 
грудень намітили черговий ві-
зит МВФ. На той момент уже 
буде відомо, чи наважиться Єв-
росоюз підписати Угоду про 
асоціацію з Україною, тож рі-
шення МВФ не забариться.  
А поки торги тривають, еконо-
міка входить у піке й Україна 
дедалі більше нагадує Грецію, 
ВВП якої втратив третину за 
шість років. На черзі масові 
звільнення, про які відкрито за-
говорили промисловці та олі-
гархи. І вже зовсім скоро буде 
зрозуміло, чи нинішня влада на-
стільки безнадійна, якщо навіть 
у таких умовах сподіватиметься 
лише на фарт, чи, може, саме 
від неї дочекаємось усунення 
штучних дисбалансів, щоб 
уникнути ще більших економіч-
них проблем. 
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чорна дірка
Нереформоване ЖКГ вже не просто створює незручності, а й дедалі 
більше загрожує життю та здоров’ю українців. Змінити ситуацію 
можуть лише відмова від популізму й правильне поєднання зусиль 
держави та громадянського суспільства

у 
2014 році добігає кінця 
термін реалізації чергової 
Програми реформування 
і розвитку житлово-

комунального господарства, за-
твердженої ще 11 червня 2009-го. 
Тим часом ЖКГ стає не просто 
некомфортним для споживачів: 
аварійні ліфти, що падають ра-
зом із пасажирами; постійні про-
риви теплотрас та систем водо-
постачання із провалами під 
землю людей та автомобілів. Зна-
чно почастішали випадки, коли 
аварійні теп ломережі загрожу-
ють життю й здоров’ю громадян. 
Днями в центрі столиці на пере-
хресті вулиць Пушкінської та 

Прорізної прорвало трубу з гаря-
чою водою: під високим тиском 
бруківка розліталася навкруги в 
радіусі кількох десятків метрів. 
На щастя, цього разу під «обстрі-
лом» ніхто не постраждав. Однак 
аварійні ситуації на теплотрасах 
дедалі частіше призводять до 
трагічних наслідків. У середині 
жовтня 12-річна киянка впала в 
окріп на столичному бульварі 
Верховної Ради, де було пошко-
джено розподільну мережу цен-
тралізованого опалення. Ді-
вчинка потрапила до реанімації. 
Є випадки, коли такі інциденти в 
Києві закінчувалися смертю 
(див. стор. 26).

Зазвичай у цих випадках 
правоохоронці хіба що відкрива-
ють кримінальне провадження 
за статтею «службова недба-
лість», а комунальники щонай-
більше беруть на себе витрати з 
лікування чи виплачують ком-
пенсацію рідним. Комунальні 
підприємства фактично розпи-
суються в неспроможності щось 
удіяти, аби запобігти лихові.

ЗавиСли в Совку
Зношеність комунальних мереж 
в Україні надзвичайно висока. 
Лише за офіційними даними 
(МінЖКГ), станом на 1 липня 
2013 року загальна протяжність 
водогонів у аварійному та 
вкрай зужитому стані сягнула 
67,8 тис. км (37,7% від усіх). Ана-
логічний показник щодо каналі-
зації становить 18,55 тис. км 
(36,3%), щодо теплових мереж (у 
двотрубному обчисленні) – 5,88 
тис. км (18,1%). Скільки потрібно 
грошей і часу для їх цілковитої 
заміни з нинішніми темпами 
проведення відповідної роботи 
(саме заміни, а не точкового ре-
монту на окремих ділянках за 
фактом аварій) – питання зовсім 
не риторичне, оскільки від його 
вирішення залежать дедалі 
більше безпека й життя грома-
дян. Тоді як темпи заміни мереж 
за нині планованих обсягів ін-
вестицій не обіцяють повного 
вирішення проблеми навіть за 
10–15 років (див. «Замкнене 
коло»).

Однак і влада, і опозиція, 
схоже, воліють і надалі просто 
заплющувати очі на проблему 
під приводом відсутності кош-
тів. Вітчизняне ЖКГ залиша-
ється уламком радянської одер-
жавленої планової економіки, 
який не вписується в сучасну ре-
альність. Більшість комуналь-

22|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 46 (314) 15–21.11.2013

ТЕмА НомЕРА|жКг

ф
о

т
о

: у
н

іа
н



Станом на 1 липня 
2013 року загальна 

протяжність 
водогонів  

у аварійному та 
вкрай зужитому 

стані сягнула 

67,8  
тис. км 
(37,7% від усіх). 

Аналогічний 
показник щодо 

каналізації 
становить 

18,55  
тис. км 

(36,3%),  
щодо теплових 

мереж  
(у двотрубному 
обчисленні) – 

5,88  
тис. км 

(18,1%)

них підприємств і левова частка 
обслуговуючих організацій (ві-
домих серед широкого загалу як 
ЖЕКи) формально перебувають 
у власності громад. Розпоряджа-
ються ними місцеві ради, які й 
призначають директорів об’єктів 
ЖКГ. Таким чином, маємо 
справу з досить сильною центра-
лізацією сектору та очевидним 
конфліктом інтересів, бо місцева 
влада щодо підприємств житло-
комунгоспу та їхніх керівників 
виконує водночас функції і влас-
ника, і представника громади, в 
інтересах якої ці організації ма-
ють працювати. Отож в умовах 
неринкових тарифів, які не по-
кривають собівартості, кому-
нальні підприємства трима-
ються на плаву, просто не маючи 
можливостей якісно надавати 
послуги і вчасно видавати заро-
бітну плату своїм працівникам.

Орієнтація житлово-кому-
нального господарства на безпо-
воротну бюджетну підтримку 
призвела до небажання й не-
спроможності його суб’єктів за-
лучати інвестиційні кошти для 
розвитку підприємств та підви-
щення їхньої ефективності. При 
цьому місцева й державна влада 
утримується від будь-яких дій, 
що мали б виправити ситуацію 
в галузі: наприклад, не вимагає 
банкрутства недієздатних і не 
замінює їх на справді ефективні 
суб’єкти господарювання. Саме 
так мало б діяти нормальне ре-
гулювання місцевою владою 
будь-якого соціально важли-
вого бізнесу на засадах ринку. 
Однак при цьому мають бути 
ринкові тарифи на комунальні 
послуги, які не тільки відшко-
довували б їх собівартість, а й 
давали підприємствам можли-
вість розвиватися. Адже якщо 
собівартість подачі одного кубо-
метра води становить умовно 4 
грн, а тариф для населення – на 
рівні 2,5 грн, то очевидно, що 
приватному бізнесу невигідно 
працювати у відповідній сфері. 
Хіба що красти, як це відбува-
ється за нинішньої системи 
ЖКГ.

Водночас утримання галузі в 
законсервованому від радян-
ських часів стані, схоже, влашто-
вує владу з тієї самої причини, 
що й відсутність дотепер цивілі-
зованого ринку землі. Зокрема, 
блокування приватної ініціа-
тиви та громадської самооргані-
зації в цій сфері полегшить у 

майбутньому концентрацію в 
руках нинішнього олігархічного 
бізнесу всього ЖКГ чи принай-
мні його найприбутковіших сек-
торів.

ФуНДамЕНт риНкових 
віДНоСиН
Ті чи ті комунальні послуги пови-
нні мати свою реальну ціну. 
Тільки тоді будь-який сектор 
може успішно розвиватися в умо-
вах ринку. Хто її сплачуватиме – 
споживачі чи бюджети різних 
рівнів у вигляді дотацій або суб-
сидій – окреме питання. Але нині 
спостерігається зовсім інша ситу-
ація. Так, за даними галузевої 
звітності, лише за перше пів-
річчя 2013-го підприємства 
ЖКГ зазнали збитків у сумі 3,2 
млрд грн. Причому їх левова 
частка припала на комунальну 
теплоенергетику (2,2 млрд) і 
водопровідно-каналізаційне 
господарство (0,87 млрд), де й 
спостерігається найбільша ава-
рійність.

Піднімати тарифи місцева 
влада не наважується, керую-
чись популістськими мотивами, 
як, утім, і політики в центрі: 
спрацьовує фактор виборів. Сьо-
годні уряд Миколи Азарова де-
монстративно блокує підви-
щення тарифів навіть тими міс-
цевими органами влади, які на 
це наважуються, розраховуючи 
на електоральний ефект. Однак 
у такому випадку урядовцям 
слід бути послідовними й запро-
понувати альтернативне вирі-
шення проблеми зношених ко-
мунікацій. Або це має профінан-
сувати державний бюджет, або 
треба знайти інвестиційний ме-
ханізм, який дав би змогу залу-
чити відповідні кошти. Утім, у 
цьому питанні далі розмитих де-
кларацій справа не йде через 
відсутність належних умов, які 
привабили б приватних інвесто-
рів. Так, за словами профільного 
міністра Геннадія Темника, і 
кредити, й інвестиції, які бізнес 
може залучити в галузь ЖКГ, 
мають повертатися виключно за 
однією моделлю: необхідно здій-
снити заходи щодо зменшення 
витрат, акумулювати кошти й 
повернути інвесторам (про під-
вищення тарифів не йдеться). 
Однак у результаті останні не ви-
являють інтересу до ЖКГ, бо не 
бачать за такої моделі й ниніш-
ніх розцінок можливості повер-
нути, а тим більше примножити 

власні вкладення. Тому тарифи на 
послуги житлово-комунального 
господарства треба встановити на 
рівні, який забезпечував би при-
буткову роботу підприємств га-
лузі, створював передумови для 
конкуренції між різними поста-
чальниками послуг там, де це 
можливо. А найголовніше – уне-
можливив би списування всіх 
проблем господарства, включно 
з підвищеною аварійністю ме-
реж, на відсутність коштів.

Вочевидь, є сенс удоскона-
лити систему субсидій, вида-
ливши окремі абсурдні норми, 
на основі яких людям часто від-
мовляють у їх отриманні. Понад 
те, нинішня система суцільного 
дотування державою тарифів 
для всього населення, окрім від-
сутності коштів на оновлення 
комунальних мереж, ще й ство-
рює живлющий ґрунт для ко-
рупції. Загалом залучені до ЖКГ 
чиновники та бізнес-структури 
й нині успішно отримують свою 
частку навіть від недофінансова-
ного сектору і цілком комфортно 
почуваються навіть у цій ситуа-

ції. На відміну від звичайних 
споживачів послуг.

Корупція, завищені ціни на 
ремонтні роботи (до складу яких 
включено відкати) – системна 
проблема всієї країни, і за неї по-
трібно братися паралельно з ре-
формою житлово-комунального 
господарства. Утім, її аж ніяк не 
можна долати способом хроніч-
ного недофінансування життєво 
важливих статей, серед яких, зо-
крема, й підтримання в неава-
рійному стані різних комуналь-
них мереж. Інакше ЖКГ стано-
витиме дедалі більшу небезпеку 
для громадян незалежно від 
місця проживання та соціаль-
ного статусу.

Тож необхідним є вдоскона-
лення механізмів нагляду за ви-
тратою коштів комунальних ор-
ганізацій, особливо коли вони 
монополісти. Потрібні лише по-
літична воля та належний контр-
оль правоохоронних структур і, 

Лише за перше 
півріччя 2013-го 

підприємства ЖКГ 
зазнали збитків  

у сумі  

3,2  
млрд грн
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СвіДомоСті громаДяН,  
які маЮть оБрати активНу 
ПоЗиЦіЮ у віДСтоЮваННі 
Своїх іНтЕрЕСів



що не менш важливо, громадян-
ського суспільства. Із цією метою, 
наприклад, слід створювати елек-
тронну базу даних, де в режимі 
реального часу було б відобра-
жено всі тендери, їх умови та ре-
зультати, ціни закуплених това-
рів і послуг тими чи тими кому-
нальними організаціями, що да-
вало б широкі можливості для за-
побігання корупційним діям. А 
належним чином реагувати на 
зафіксовані з боку представників 
громадських організацій зловжи-
вання – це вже питання політич-
ної відповідальності органів дер-
жавної влади.

У пошуку способів вирі-
шення проблем ЖКГ треба вра-
ховувати особливості різних під-
галузей, якими зазвичай займа-
ються спеціалізовані підприєм-
ства: газо-, електро-, водопоста-
чання та водовідведення (кана-
лізація), теплопостачання, ліф-
тове господарство, обслугову-
вання будинків та прибудинко-
вих територій, вивезення сміття.

Перші три категорії під-
приємств наразі є природ-
ними монополістами, причому 
з об’єктивних причин досить ве-
ликими. Їхня діяльність має 
бути суворо регульована спеціа-
лізованими державними орга-
нами, аби не допускати моно-
польно високих цін та низької 
якості послуг. Однак тарифи при 
цьому слід установлювати на 
рівні, який забезпечив би їм 
можливість проводити не лише 
прибуткове поточне обслугову-
вання мереж, що перебувають у 
їхній експлуатації, а й оновлення 
вже зношеної інфраструктури.  
А от у решті підгалузей (включно 
з теплопостачанням, яке може 
бути автономним для квартири 
чи будинку) можливо й необ-
хідно забезпечити якомога ви-
щий рівень конкуренції, що по-
зитивно позначилося б на якості 
й ціні послуг. Роль держави у 
цьому випадку має полягати ви-
ключно у створенні й гаранту-
ванні рівних умов для ведення 
бізнесу, а також пільгового кре-
дитування модернізації зноше-
ної інфраструктури.

Утім, починати слід із підви-
щення тарифів до економічно об-
ґрунтованого рівня. Щоб, по-
перше, житлово-комунальна га-
лузь стала привабливим бізне-
сом. По-друге, щоб громадяни 
усвідомлювали, скільки реально 
коштують ті послуги, якими вони 

користуються (адже нині значну 
частину вартості приховано під 
виглядом дотацій із бюджету та 
неамортизованого зносу інфра-
структури). У такому випадку 
вони бачитимуть прагматичний 
сенс особисто й активно долуча-
тимуться до різноманітних гро-
мадських ініціатив (включно з 
об’єднаннями співвласників ба-
гатоквартирного будинку), спря-
мованих на встановлення гро-
мадського контролю над проце-
сом витрати коштів, сплачених за 
комунальні послуги.

Вочевидь, це допоможе вирі-
шити ще одну важливу успадко-
вану від радянського минулого 
проблему: чимало громадян в 
Україні все ще не хочуть усвідом-
лювати, що за них ніхто нічого 
не зробить. Адже нині виходить 
так, що податки до бюджетів різ-
них рівнів платять люди, які 
проживають і в приватному сек-
торі, і в багатоквартирних бу-
динках. Але бюджет через сис-
тему ЖКГ змушений дотувати 
видатки на утримання лише та-
ких будинків, хоч там проживає 
трохи більше ніж половина насе-
лення країни. Унаслідок цього 
мешканці багатоповерхівок вва-
жають, що все поза стінами 
квартири лежить і поза межами 
їхньої відповідальності. Тим ча-
сом багато проблем, пов’язаних 
зі станом будинку, під’їзду та 
прибудинкової території, можна 
було б успішно вирішити, якби 
люди відчували свою відпові-
дальність за них.

Відповідний підхід досить 
успішно зарекомендував себе в 
країнах Балтії, де не лише самі 
будинки, а й прилеглі території 
стали приватною власністю 
об’єднань мешканців. При сти-
мулюванні з боку держави там 
було досягнуто позитивних ре-
зультатів у підвищенні ефектив-

ності обслуговування будинків. 
Мова не лише про ремонти, а й 
про покращення енергоощад-
ності в умовах стрімкого подо-
рожчання енергетичних ресур-
сів. А в Україні зараз, напри-
клад, у «хрущовках» витрати 
тепла на обігрів 1 м² уп’ятеро-
вшестеро перевищують світові 
показники.

Таким чином, для зміни си-
туації в житлово-комунальній 
галузі необхідні швидкі й карди-
нальні перетворення і влада, 
здатна їх провести. Стара модель 
зорієнтована на те, щоб ЖКГ 
працювало як великий завод, 
але воно бути таким не може. 
Водночас ці зміни неможливі без 
корекції свідомості громадян, 
які мають обрати активну пози-
цію у відстоюванні своїх інтере-
сів. У секторі, як і в економіці 
країни загалом, необхідний ак-
тивний розвиток нормальних 
ринкових відносин, виведення 
тарифів на рівень, який забезпе-
чив би можливості для прибут-
кової діяльності в цій галузі, а 
отже, реальну конкуренцію.  
Є потреба в залученні потенці-
алу малого й середнього бізнесу 
там, де це можливо, й водночас в 
обов’язковій відкритості дій мо-
нополістів із суворим контро-
лем за ними не лише правоохо-
ронних органів, а й громад-
ських організацій, які вислов-
лювали б інтереси споживачів 
послуг. Якщо ж сектор і далі роз-
виватиметься за інерційним сце-
нарієм уламка радянського на-
родногосподарського комплексу 
в умовах олігархічної моделі еко-
номіки, то система й далі дегра-
дуватиме під впливом популізму 
як влади, так і опозиції на темі 
«незростання тарифів». 

ЗамкНЕНЕ коло
За оцінкою ген-
директора Киї-
венерго Олек-
сандра Фо-
менка, його 
компанії по-
трібно понад  
10 млрд грн, 
щоб бодай «уві-
йти в норматив-
ний показник 
аварійності». 
Для порів-
няння: за 2011–
2012 роки було 
вкладено  
1,4 млрд грн.
У Львові із  
428 км тепло-
мереж близько 
60% зношені, 
але щороку 
Львівтеплое-
нерго замінює  
в середньому 
лише  
15–20 км із них. 
Тобто з такими 
темпами й за 
10–15 років не 
буде замінено 
уже на сьогодні 
застарілі  
мережі.

Продовження теми 
на стор. 26–39

Підвищення енергоефективності на базі ОСББ

Стіни 

Дах 

Підвал 
Вікна 

Гаряче водопостачання 
Тепло 

5 поверхів, 3 під’їзди, 35 квартир загальною площею 1475 м², панельна конструкція

За даними Міжнародної фінансової корпорац� (МФК)

Загальна 
сума витрат 
на опалення 

й гаряче 
постачання 
становила 

182 700 
грн/рік 

Загальна 
вартість 

модернізац� 
770 000 

грн

Щорічна 
економія 

витрат 
на опалення 
100 500 

грн 
(61%)

Тепло постачає центральна 
тепломережа через ІТР 

Структура 
витрат 
під час 

ремонту
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18–22 листопада 
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

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

Київ (вул. Лисенка, 3):
18 листопада, 18:30 – проект «Європейський досвід: Чехія». Зустріч 
із Яном Румлом та Їржі Скаліцьким. Тема: «Чехія від соціалізму 
до капіталізму: досвід реформування та євроінтеграц�». Спільно 
з Чеським центром у Києві.
19 листопада, 18:00 – презентація книжки Володимира Лиса 
«Соло для Солом�». Спільно з видавництвом «К.С.Д.».
20 листопада, 18:30 – презентація книжки «Людяність у нелюдяний 
час». Спільно з Центром досліджень визвольного руху та агенцією 
«Наш Формат».
22 листопада, 18:00 – розмова «Короткий метр у літературі».

Київ (вул. Спаська, 5):
21 листопада, 18:00 – презентація роману Ігоря Зарудка «Матадор. 
Нотатки авантюриста». Спільно з видавництвом «К.С.Д.».

Львів (просп. Свободи, 7):
18 листопада, 18:00 – презентація книжки «Людяність у нелюдяний 
час». Спільно з Центром досліджень визвольного руху.
21 листопада, 18:00 – презентація програми волонтерства 
від міжнародної молодіжної організац� AIESEC.

Харків (вул. Сумська, 3):
20 листопада, 18:00 – презентація книжки «Мальована історія 
незалежної України» братів Капранових. Спільно з видавництвом 
«Зелений пес».
21 листопада, 18:00 – презентація книжки Дмитра Білого 
«Козацький оберіг». Спільно з видавництвом «Наш Формат».
22 листопада, 18:30 – презентація четвертого тому видання 
«Життєвий цикл людини». Спільно з видавництвом «Дуліби».

Вінниця (вул. Соборна, 89):
18 листопада, 18:00 – презентація сер� видань «Польща та Україна 
в 30–40 роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спеціальних 
служб». Спільно з Генеральним консульством Республіки Польща 
у Вінниці.
22 листопада, 18:00 – презентація роману Ігоря Зарудка «Матадор. 
Нотатки авантюриста». Спільно з видавництвом «К.С.Д.».

Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
18 листопада, 18:00 – авторські читання із Сергієм Лазо, презентація 
книжок «Ми так любили The Beatles» і «Майстри часу та ще чогось».
20 листопада, 18:00 – зустріч із письменником Степаном Процюком.
21 листопада, 17:00 – поетичні читання літературної студ� «Сім герц».



автор:  
Богдан Буткевич

житлово-комунальна 
катастрофа
Сфера ЖКГ стрімко розвалюється на тлі правового інфантилізму 
громадян, недолугого законодавства та маніпуляцій тарифами  
з боку монополістів 

П
ротягом найближчих 
трьох-п’яти років термін 
придатності щонайменше 
80% комунальної інфра-

структури в Україні вичерпа-
ється. Держава вже 20 років сіє 
правовий хаос, не вирішуючи го-
ловного питання – майнового 
права на багатоквартирні бу-
динки, у яких мешкає більшість 
українців, і дозволяє монополізу-
вати цю сферу спритним діль-
цям, що не хочуть брати на себе 
відповідальність за інфраструк-
турні комунікації. Усе це супрово-
джується тотальною правовою 
безграмотністю населення та 
апатичним ставленням до влас-
них помешкань.

іНФраСтруктурНа 
моНоПолія
«Скоро все наше ЖКГ у букваль-
ному сенсі завалиться, якщо тер-
міново не змінити цивільне зако-
нодавство в цій галузі, що дасть 
людям змогу взяти управління на 
себе, тобто на власників, – каже 
адвокат Тетяна Монтян, яка спе-
ціалізується на майновому праві 
та керуванні спільним. – Точка 
неповернення вже так близько, 
що, здається, навіть відпові-
дальні за це чиновники того не 
розуміють». 

Із середини 2000-х років си-
туація в ЖКГ стала стрімко погір-
шуватися. Нині більшість ката-
клізмів стаються через зноше-
ність інфраструктури та фак-
тичну безгосподарність кому-
нальних комунікацій і власне ба-
гатоквартирних будинків у міс-
тах, які становлять 64% усього 
житлового фонду. При цьому пи-
тання майнових прав на них аб-
солютно не вирішене, як і те, хто 

відповідає за комунікації. Примі-
ром, у мікрорайоні Тополь Дні-
пропетровська п’ять будинків 
уже три роки не мають нормаль-
ного опалення взимку. Проблема 
в тому, що тепло місцеве обле-
нерго подає, але труби такі зно-
шені, що воно просто не доходить 
до місця призначення. На всі 
спроби мешканців достукатися 
до керівництва енергетичної 
компанії та відповідає, що це не в 
її компетенції. Те саме каже ЖЕК. 
Харків’яни також скаржаться на 
такі проблеми. «Труби в моєму 
будинку взагалі нормально не 
прогріваються, – каже С. із Хар-
кова. – Он Кернес, коли приїздив 
до нас агітувати за себе на остан-
ніх виборах, пообіцяв, що все 
буде гаразд, але нічого не зміни-
лося. Наш водоканал пояснює, 
що вони все роблять правильно, 
але ж тепло губиться дорогою че-
рез старі труби».  

ЖКГ – це галузь, що перебу-
ває у власності місцевих громад. І 
вона в нас у такому самому стані, 
як і місцеве самоврядування. 
Тобто у вкрай занедбаному. 
«ЖКГ – абсолютно радянська 
сфера, – зазначає економіст Віта-
лій Мельничук. – Якщо в інших 
галузях економіки за 20 років хоч 
якісь зміни відбулися, то тут і 
кінь не валявся. Житлово-
комунальне господарство – муні-
ципальна (комунальна) влас-
ність, або, як ще кажуть, влас-
ність територіальних громад в 
особі місцевих рад. Останні роз-
поряджаються майном, призна-
чають директорів об’єктів ЖКГ 
тощо. Тобто рада (а це як кол-
госпні збори в найкращому разі) 
для підприємства житлово-
комунального господарства вико-
нує функції і власника, і наглядо-
вої ради, і загальних зборів. До 
того ж вона призначає заступ-

Житловий сектор України

За даними Міжнародної фінансової корпорац (МФК)

70 тис.
багатоквартирних будинків 

12,8 млн 
квартир 

Понад 

12 тис.
ОСББ (17%)

82%
обслуговується ЖЕО

80%
будинків потребує 

ремонту 

50%
становлять витрати енерг 

в будинках
 

Споживає близько 
40% 
теплової 

та 25% 
електричної енерг

 
Використовує близько 

82 млн грн 
державних субсидій щороку

 
Потребує щонайменше 

$15 млрд інвестицій 
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93,7% 
українців живуть  
у приватизованих 

помешканнях

ника голови виконкому з ЖКГ, 
начальника управління ЖКГ, які 
цих директорів підприємств «ве-
дуть». Тобто, наприклад, міськво-
доканал, на якому працює понад 
тисяча осіб, фактично має статус 
цеху, а не самостійного підприєм-
ства. Він навіть позбавлений еле-
ментарної господарської само-
стійності. Це як у СРСР до вве-
дення госпрозрахунку в 1965 
році. А тарифи неринкові, та й 
підприємство не має жодного 
впливу, а піднімати міськрада їх 
не хоче, бо «любить свій народ» і 
просить грошей у центру, а там їх 
бракує, та й центр не проти грати 
в цю гру – лише створення Мініс-
терства ЖКГ чого варте». 

Водночас є облгази та обле-
нерго, які відповідають, своєю 
чергою, за постачання палива, 
електрики й тепла і вже давно пе-
ребувають у приватних руках, 
змінивши за 20 років кілька влас-
ників. Утім, і далі користуються 
всіма монопольними перевагами 
державної компанії. Вони укла-
дають безальтернативну конце-
сію з міськрадами на постачання 
газу чи води, але наразі є відпові-
дальними тільки за сам факт по-
ставки для будинків, але не за те, 
як і де це буде зроблено. 

«Усією власністю територі-
альної громади в нас розпоря-
джається абсолютно безконтр-
ольна міська рада, яка захищена 
колективною безвідповідаль-
ністю, – каже Тетяна Монтян. – 
Вона просто не зацікавлена сте-
жити, щоб будь-який інвестор чи 
власник інфраструктурних об’єк-
тів виконував свої зобов’я зання. 
Тому будь-якому інвесторові, чи 
то пак концесіонерові, у цій сфері 
вигідніше просто підкупити міс-
цевих чиновників, ніж реально 
виконувати свої функції. Ми не 
знаємо, над чим живемо, адже в 
монополістів просто немає карт 
комунікацій – вони їм не по-
трібні. А й справді, навіщо їм пла-
тити за ремонт чужого майна? 
Так само цих карт немає в місь-
крад. Тобто десь вони є, але їх по-
трібно виймати з архівів, перево-
дити в електронний формат 
тощо. Але це нікому не вигідно, 
адже грошей на тому не вкрадеш, 
а ось ресурсів треба витратити 
дуже багато». Як стверджують 
експерти, всі комунікації мають 
бути внесені до спеціальних када-
стрових карт, де має бути чітко 
вказано, кому вони належать і хто 
за них відповідає. 

«Діяльність підприємств 
ЖКГ надто зарегульована держа-
вою, – каже Олена Бабак, дирек-
тор Інституту місцевого розвитку. 
– Ліцензуванню підлягає робота 
всіх суб’єктів господарювання, 
що працюють в інфраструктур-
них галузях: водо-, електро-, 
газо-, теплопостачання, водовід-
ведення. Тарифи встановлюють 
на всі без винятку види ЖКП. На-
віть на техобслуговування ліфтів і 
систем диспетчеризації Держці-
нінспекція надає висновки про 
економічну обґрунтованість ви-
трат. Умови договорів між спо-
живачами та виконавцями по-
слуг також мають відповідати ти-
повим, які затвердив Кабмін. 
Держава, намагаючись через за-
соби держрегулювання нібито за-
хистити споживача, гальмує роз-
виток усієї галузі. Гаразд, водо-, 
газо- чи електропостачання за 
своєю природою є монополь-
ними ринками щонайменше 
тому, що пов’язані з інфраструк-
турними об’єктами: ТЕЦ, елек-
тростанціями тощо. Але через за-
регульованість немає місця для 
домовленостей між споживачем і 
надавачем послуги, для форму-

вання вільних цін на ринках, які є 
потенційно конкурентними. Це 
ринок управління житлом, виве-
зення сміття, виробництва тепло-
вої енергії». 

Згідно із законодавством ціни 
в державі на монопольних рин-
ках регульовані, а решта вільні. 
Проте на практиці ця політика 
ніколи не реалізувалася. Загра-
ючи з виборцями, можновладці 
не змінюють тарифів роками, 
змушуючи утримувати їх на рівні 
п’ятирічної давності, як, напри-
клад, нещодавно сталося в Пол-
таві. А відтак послуги погіршу-
ються, гроші людей спрямову-
ються лише на оплату праці спів-
робітників ЖЕКів, а не на, примі-
ром, якісне прибирання належ-
ними мийними засобами, по-
точні ремонти чи регулярне ви-
везення сміття. «Тариф – це вза-
галі неправильне слово, – вважає 
Тетяна Монтян. – Ніяких тарифів 
на комунальні послуги не існує, 

НаймаСШтаБНіШі аварії в галуЗі 
жкг оСтаННіх років 

2006 рік – з 22 січня по 2 лютого 
через аварію на котельнях по-
вністю без тепла лишився 60-ти-
сячний Алчевськ Луганської об-
ласті

2007 рік – 13 жовтня внаслідок ви-
буху побутового газу в Дніпропе-
тровську обвалився житловий бу-
динок, загинули 23 людини, з них 
17 дітей 

2008 рік – 25 грудня в Євпаторії 
(АР Крим) через вибух балонів для 
зварювання з газовою сумішшю, 
які зберігалися в підвалі, були 
зруйновані два під’їзди 
п’ятиповерхового будинку. Заги-
нули 27 осіб, із них троє дітей

2008 рік – 24 вересня у багатопо-
верховому житловому будинку в 
Дрогобичі Львівської області стався 
потужний вибух газу. Одна людина 
загинула, семеро опинилися в лі-
карні, більше ніж 90 виселено

Питоме 
енергоспоживання 
житлового фонду 

України удвічі-
втричі вище рівня 

країн ЄС 
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Створити оСББ  
За НиНіШНього 
ЗакоНоДавСтва  
можуть тільки СПовНЕНі 
ЕНтуЗіаЗму лЮДи



натомість є вартість товару, який 
надають монополісти на кшталт 
Київенерго. Є вартість, напри-
клад, кубометра води, який вста-
новлює національний регулятор 
у цій галузі, вартість кіловата 
електроенергії, який визначає 
вже інший регулятор – НКРЕ. 
Саме вони і тільки вони можуть 
встановлювати вартість товару. 
Решта в тій ціні, яку ми маємо у 
своїх платіжках, – витрати на 
утримання для кожного конкрет-
ного будинку, що повинні так 
само рахуватися окремо для кож-
ної споруди. Міськради натомість 
прописують тарифи для всього 
населеного пункту за принципом 
«середня температура по лікарні, 
враховуючи морг».

Величезним простором для 
зловживань є й гігантська кіль-
кість комунальних пільг і цільо-
вих субвенцій з бюджету, що ма-
ють компенсувати ті пільги нада-
вачам послуг. За словами експер-
тів, саме на цьому етапі пере-
важно й відбувається нецільове 
використання коштів у ЖКГ. 
«Якщо у вас мешкають чотири 
бабусі із субсидією в будинку, то 
це прекрасно, – каже бухгалтер 
одного з ЖЕКів Києва. – Що 
більше субсидій, то більше від-
шкодувань із бюджету, які можна 
досить легко скерувати туди, де 
вигідніше». 

колЕктивНа БЕЗвлаСНіСть
Чернівчанка Ольга Н., яку кілька 
років тому травмувала штука-
турка, що впала на неї з будинку, 
не може навіть зрозуміти, хто ж 
відповідав за його стан. «ЖЕК 
каже, що відповідає тільки за 
прибудинкові території, а капі-
тальний ремонт – то вже справа 
міськради, – розповідає зі сльо-
зами на очах жінка. – Цей буди-
нок нібито перебуває на кому-
нальному балансі, то мені тепер у 
суд на міськраду подавати? А я на 
своє лікування вже витратила 
більше ніж 15 тис. грн, тоді як 
пенсія в мене – тисяча. Якби не 
діти, то, мабуть, калікою лиши-
лася б. До суду не ходила – нічого 
там не доведу». 

93,7% українців живуть у при-
ватизованих помешканнях, але 
чомусь і досі вважають, що про 
якість комунальних послуг у їхніх 
оселях та будинках має турбува-
тися держава. У разі неполадок із 
водою чи електрострумом грома-
дяни звикли звертатися в біль-
шості випадків до ЖЕКів, навіть 

не усвідомлюючи всього абсурду 
нинішньої системи, коли на-
справді за те, що немає води в 
квартирі, ніхто не відповідає. 
Люди не розуміють, що ЖЕКи в 
сьогоднішньому вигляді є радян-
ським анахронізмом, адже в ори-
гіналі обслуговували державне 
майно від імені держави. Не ба-
жають вони й розбиратися в юри-
дичних тонкощах створення 
об’єднання співвласників багато-
квартирного будинку (ОСББ) та 
укладення договорів із надава-
чами комунальних послуг. 

«Поки є альтернатива не 
створювати ОСББ і наявність ар-
хаїзму «балансоутримувач жит-
лового будинку», який дає право 
органам місцевого самовряду-
вання називати будинки, у яких 
все житло приватизоване, будин-
ками комунальної власності й ви-
діляти на них фінансування, ні-
чого не зміниться», – каже Олена 
Бабак.

При цьому в самих ЖЕКах си-
туація дуже складна: керівництво 
знімає «вершки», тоді як рядові 
працівники є заручниками ни-
нішньої системи. «Найгірше, що 
нас змушують фактично виби-
вати квартплату з людей, – роз-
повідає пані Тетяна, бухгалтер 
одного з ЖЕКів у Сімферополі. – 
Щомісяця я бігаю по квартирах і 
прошу: ну заплатіть, будь ласка, 
придумую будь-які приводи й 
отримую за це півтори тисячі 
гривень. Воно мені треба?» 

За словами експертів, ЖЕКи 
мають перетворитися на органі-
зації, яких ОСББ повинні на-
ймати для керування всім кому-
нальним господарством у бу-
динку. «Повірте, якби в нас були 
нормальні керуючі компанії в га-
лузі ЖКГ, то моє ОСББ ніколи не 
займалося б такою марудною 
справою, як власноручне адміні-
стрування цієї сфери, – розпові-
дає Тетяна Монтян. – Уклали б 
договір раз на рік, вибравши най-
кращу компанію на ринку і горя 
не знали б. Однак їх немає, тому 
змушені наймати на кожну по-
слугу окремі компанії. Напри-
клад, сусідній ЖЕК обслуговує 
наші ліфти та внутрішньобудин-
кові комунікації і робить це 
якісно, бо інакше ми йому не за-
платимо. А в сусідніх будинках, 
які перебувають нібито на кому-
нальному балансі, він не робить 
абсолютно нічого, бо незалежно 
від результату отримає гроші від 
їхніх мешканців».  

БЕЗальтЕрНативНа 
альтЕрНатива
Нещодавно уряд оголосив, що в 
перспективі в усіх будинках ма-
ють бути створені ОСББ, що по-
винні замінити ЖЕКи. У теорії 
ідея непогана – власники квар-
тир проводять збори, обирають 
собі голову й бухгалтера, які по-
тім самі безпосередньо шукають 
на ринку комунальних послуг 
найкращі компанії та укладають 
із ними договори. Звичайний 
мешканець має просто вчасно 
платити гроші й раз на рік при-
ходити на збори. Утім, на ство-
рення ОСББ погоджуються зде-
більшого жителі новобудов, 
адже ті, хто мешкає в застарілих 
радянських будинках, вважають, 
що їм самотужки доведеться 
оплачувати дуже витратні ро-
боти. Вони зазвичай кажуть, що, 
лобіюючи створення ОСББ, дер-
жава фактично намагається пе-
рекласти зношений житловий 
фонд часів СРСР на плечі грома-
дян, адже одна справа – опла-
тити поточне фарбування 
під’їзду в новій висотці, інша – 
ремонт даху в хрущовці. «Ці 
люди не хочуть зрозуміти, що, 
хоч би яким було їхнє майно, то 
все одно тільки їхнє майно і 
ніхто на засадах альтруїзму за-
мість них його не ремонтува-
тиме», – каже пані Монтян. Ще 
одна проблема полягає в тому, 
що нормально створити ОСББ за 
нинішнього законодавства мо-
жуть тільки особливо підкуті та 
сповнені ентузіазму люди.

Та навіть попри ці суттєві 
«але», схоже, альтернативи ОСББ 
немає. «ОСББ – справді ефектив-
ний спосіб прийняття рішень, 
майже як маленька міськрада, 
тільки в масштабах одного бу-
динку, що призначає компанії, 
які обслуговуватимуть його, – пе-
реконаний Ярослав Рабошук, 
аналітик Асоціації міст України. 
– Власне, дуже важливо, щоб 
люди нарешті усвідомили: все, 
що є в будинку, перебуває в спіль-
ній власності всіх його мешкан-
ців». Адже саме нерозуміння того 
факту, що весь будинок є їхньою 
співвласністю, й дало міськ- та 
райрадам можливість провести 
просто небачений за нахабством 
дерибан підвалів, горищ, прибу-
динкових територій, коли всі бу-
динки оголосили комунальною 
власністю. Наприклад, тільки в 
Києві, за оцінками фахівців, та-
ким чином продали близько 15 
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СмЕртЕльНа 
хроНіка-2013

13 листопада 
У Львові на ву-
лиці Шевченка 
біля однієї з 
дев’ятипо-
верхових ново-
будов на голову 
60-річного чо-
ловіка впала 
цегла. Від удару 
потерпілий по-
мер на місці.

16 жовтня
У Києві внаслі-
док пошко-
дження розпо-
дільної мережі 
централізова-
ного опалення 
на бульварі Вер-
ховної Ради 
12-річна ді-
вчинка впала в 
окріп, через що 
потрапила до 
реанімації.
 
10 жовтня
У Львові на ву-
лиці Широкій 
2,5-річний 
хлопчик прова-
лився в каналі-
заційний колек-
тор і загинув.

11 серпня 
У Луганську в 
14-поверховому 
житловому бу-
динку на вулиці 
Шевченка 
стався потуж-
ний вибух газу, 
внаслідок якого 
загинули двоє 
людей і по-
страждали ще 
16, із них троє 
дітей.

29 квітня
У Дніпродзер-
жинську дворіч-
ний хлопчик за-
гинув, впавши у 
відкритий кана-
лізаційний ко-
лодязь.



тис. об’єктів вартістю щонай-
менше $2,5 млрд.

Західний світ знає три типи 
правовідносин щодо багато-
квартирного будинку. Перший 
– це коли він належить коопе-
ративу як юридичній особі, а 
його члени мають виключно 
майнове право, тобто прожи-
вання. Другий – класичне квар-
тирне товариство, коли примі-
щення та квартири є власністю 
приватних осіб, а все, що за две-
рима квартир і приміщень, – 
власність юридичної особи – 
цього товариства. І третій тип – 
кондомініум, коли окремі квар-
тири та приміщення є власністю 
приватних осіб, а решта перебу-
ває у спільній частковій спів-
власності всіх власників квар-
тир. Оцей класичний кондомі-
ніум має особливу правову при-
роду, тобто не має власного 
майна, хоча є юридичною осо-
бою. Фактично всі ці три форми 
за способами управління май-
новими правами нічим осо-
бливо не різняться й залежать 
від частки особи у власності. 

«У нас же все зробили на-
впаки, – каже Тетяна Монтян. – 
Створили нібито кондомініуми, 
для формування яких достатньо 
трохи більше ніж третини спів-
власників квартир у будинку. Од-
нак є проблема: на установчих 
зборах має бути присутня більш 
як половина співвласників за 
кількістю, а не часткою майна, 
що є абсурдним. Тобто всі мають 
однакове право: і власник успад-
кованих 9 м квартири бабусі, і 
людина, яка викупила три по-
верхи. Це повний маразм – уя-
вімо собі, що на зборах будь-
якого акціонерного товариства 
однакові права будуть й у влас-
ника контрольного пакета, й у 
власника 1% акцій. Впевнена, що 
така норма й була прописана, 
щоб давати можливість забудов-
никам і після здачі об’єктів 
контролювати їх та видоювати 
гроші з людей. Окрім того, хоча в 
нас ОСББ є юридичною особою, 
чомусь членство в ньому, згідно з 
чинним законодавством, є 
необов’язковим, ніби то громад-
ська організація. Саме тому так 
мало в нас людей, які можуть 
щось зробити з цим покручем. 
Згаданим питанням має займа-
тися Міністерство юстиції, але 
поки що тиша, як і всі 20 років».

Це, своєю чергою, призво-
дить до постійних спроб забу-

довників створити так звані 
фейкові ОСББ. Наприклад, си-
туація в Києві на вулиці Раїси 
Окіпної, 18, де забудовник ще до 
того, як люди отримали право-
встановлюючі документи на 
свої квартири, з допомогою 
своїх двох підставних власників, 
які першими отримали доку-
менти, та контори з обслугову-
вання будинку, спеціально ство-
реної під цей випадок, зробив 
підставне об’єднання «мешкан-
ців». Яке потім одразу встано-
вило просто космічні ціни на 
комунальні послуги. Так, се-
редня квартплата сягала 3 тис. 
грн. І знадобилося аж три роки 

та рішення апеляційного суду 
для знищення цієї фальшивки, 
протягом яких мешканці були 
змушені платити. 

«Люди мають нарешті зрозу-
міти, що на місцевому рівні треба 
голосувати не за ідеологію або 
прапори, а за те, як мер чи депу-
тати міськради вирішують пи-
тання водопостачання, приби-
рання вулиць, вивезення сміття 
тощо, – підсумовує Ярослав Рабо-
шук. – І що тільки коли вони самі 
візьмуть на себе управління влас-
ним майном через систему ОСББ, 
зможуть домогтися зрозумілої, 
прозорої та якісної системи об-
слуговування в галузі ЖКГ». 

Наявний стан речей 
Джерел фінансування 

Заощадження власників
квартир чи ОСББ

Усі наявні джерела дають менш ніж 1% суми фінансування, потрібної
для модернізац� 80% житлового фонду країни 

Потрібна сума для фінансування 

1%

500
млрд грн 80%

житлового
фонду

України 

Гранти від міжнародних
проектів

Лізингові схеми за підтримки
місцевої влади 

Державне кредитування
через Молодіжний фонд

Для фінансування у гривні Для спрощення оцінки 

Для створення
клієнта 

Крок 1
Усунути перешкоди

для змін

Дорожня карта реформування ЖКГ в Україні 
(за проектом МФК та ЄБРР) 

Крок 2
Створити умови,

сприятливі для змін

Результат

Для фіфіф нананснсувуву ананняня у уу г гририр вні

Практична неможливість надання 
кредитів у гривні українським банкам 

від міжнародних установ 

Д рр щщ ц

м 

Значний рівень 
резервування для 
банків-кредиторів 

ОСББ 

Недосконале 
законодавство 
щодо статусу та 

відповідальності ОСББ 

Кредит 

клієнта 

Законодавство
про

ОСББ

Інформаційна 
підтримка 
та просвіта 

Інформаційні кампан� 

Тренінги та освітні 
програми 

Обмін досвідом
із зарубіжжям

Розробка бізнес-планів 

Пілотні та 
демонстраційні

проекти 

і
Введення в дію вимог
Директиви ЄС (EPBD)

Регулювання тепла, 
базоване на розрахунку 
фактичного споживання 

Спрощене регулювання
інвестицій

 у енергоощадність 
нерухомості 

Запровадження адресної
соціальної допомоги 

Реформування системи
пільг та субсидій 

Соціальна програма
для найуразливіших 

груп населення 

Використання потенціалу заощадження енерг� в житловому секторі України 

ЩОРІЧНА ЕКОНОМІЯЩ
електроенерг�

30
млн МВт/год

ОРІЧНА ЕКОНОМ
кошти*

7
млрд грн

Я
викиди CO2

11
млн т

*За тарифами 2011 року

= =

Сума субсидій та 
збитків 

комунальних 
підприємств 

сягає 

12 млрд 
грн

 щороку, що 
дорівнює 

6,3% 
ввП 
 України

За підрахунками 
МФК та ЄБРР
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Судний день для жкг
Довести, що робота КЖЕП неякісна, – справа нелегка, але реальна. 
Це підтверджує досвід громадської активістки Олени Кутовенко, яка 
виграла суд в ірпінських комунальників

що треба знати: 
Договори, що їх підписують власники квартир із КЖЕП, 

можуть виключати деякі пункти, визначені Законом «Про 
житлово-комунальні послуги». Перед тим як укладати чи 

переукладати договір, уважно вивчіть зміст і з’ясуйте, як 
він корелюється зі згаданим документом. Бо може виявитися, на-
приклад, що КЖЕП не надає вам послуг із прибирання під’їзду, 
догляду за підвалом, поточного щорічного ремонту тощо. Пояс-
нення бувають різні, однак серед популярних – те, що мешканці 
свого часу відмовилися від якоїсь із них, а тому було прийнято рі-
шення її не надавати. Будьте уважні: обов’язково напишіть запит 
щодо інформації до КЖЕП, поставивши в копію виконавчий комі-
тет міськради, про те, коли і хто з мешканців відмовився від по-
слуг, чому всім тепер відмовлено, хто прийняв рішення і на основі 
яких документів.

Комунальні житлово-експлуатаційні підприємства ціка-
вим чином визначають тарифи на надавані послуги. Напри-

клад, для прибирання дев’ятиповерхового під’їзду КЖЕП «Ір-
пінь» установило ціну 1 к. Дуже зручно визначити смішний тариф, по-
тім його вилучити зі списку послуг, якщо люди нарікатимуть, що кому-
нальники не виконують положення договору про їх надання. Бо 
КЖЕП на цьому нічого важливого не втратить – одну копійку можна й 
подарувати громадянам. Оскільки ви платите за послуги, то маєте 
право дістати інформацію не лише про їх перелік, а й про споживчі 
властивості, структуру тарифу за кожну з них окремо, режим (графік) 

надання та щомісячний кошторис витрат стосовно вашого під’їзду чи 
будинку зокрема. Утім, КЖЕП може схитрувати й відповісти, що вам 
належить знати лише про перелік і вартість послуг. Це неправда. У та-
кому випадку пишіть запит і апелюйте до того, що запитувані вами 
дані є загальнодоступними, бо це визначено в Законі України «Про 
доступ до пуб лічної інформації».

Щоб підтвердити неналежне надання послуг комуналь-
ним житлово-експлуатаційним підприємством, знадобиться 
тривалий час (починаючи від складання акта-претензії, на-

правлення його до КЖЕП, підписання в регламентований 
період). У визначений договором час до тих, хто поскаржився, має 
приїхати представник від КЖЕП. Зазвичай, воно ігнорує такі звер-
нення й нікого не відряджає. У такому разі, акт-претензія визнається 
законним, якщо його підписують мінімум два власники квартир. По-
тім потрібно надіслати копії своїх актів-претензій до Інспекції з пи-
тань захисту прав споживачів. Упродовж двох тижнів із вами 
зв’яжеться їхній представник і повідомить про день свого візиту. У 
день, коли відбуватиметься перевірка, у вас буде можливість поба-
чити когось із КЖЕП і висловити свої побажання йому безпосередньо 
у присутності третьої незацікавленої сторони. Показавши все, за-
йдете ще до кількох людей, які живуть із вами в одному будинку, щоб 
вони підтвердили ваші свідчення; представник інспекції поїде до 
КЖЕП оформити претензії. Потім вам має надійти висновок, де ін-
спектори висловляться із приводу перевірки й сформулюють свої 
«побажання» до комунальників. Зазвичай це діє.

ПЕрЕПиСка іЗ кжЕП
Спершу подала скаргу на ім’я міського голови Ірпеня Володимира Скар-
жинського та її копію на адресу КЖЕП «Ірпінь». У цьому (єдиному) ви-
падку КЖЕП у стислі терміни відповіло міській раді, зазначивши, що про-
ведення ремонту заплановано на ІІ квартал 2012 року, тобто через сім мі-
сяців після мого звернення. Утім, знаючи, як воно виконує обіцянки, я ви-
рішила не чекати й періодично нагадувати комунальникам про поточні 
проблеми. За цей час написала звернення про надання інформації, яка 
стосувалась: структури тарифів на послуги, за які КЖЕП бере гроші (до 
серпня 2011 року – 63,50 грн, після – 94,04 грн за однокімнатну квартиру 
розрахунку 2,4 грн за 1 м²), щомісячних витрат КЖЕП на обслуговування 
житла; несправності й терміну експлуатації ліфта; заміни його у нашому 
підїзді; несистематичного вивезення сміття тощо.

У випадках усіх таких запитів до КЖЕП писала копії на ім’я міського го-
лови Ірпеня. Підприємство мало надіслати відповіді у спосіб, зазначений у за-
питах: поштою на вказану адресу, але так не робило. Виявилося, що термінів, 
передбачених для цього законодавством (від 5 до 30 днів на запит про ін-
формацію та від 10 до 30 – на звернення громадян), підприємство дотриму-
ється лише стосовно міської ради. На одному з чергових візитів до КЖЕП се-
кретарка у приймальні пояснила, що «надсилати відповіді кожному, хто щось 
там питає, немає грошей: конверти є, а марок катма». Одержати копію відпо-
віді, яку комунальне підприємство надіслало міськраді, також не вдалося, бо 
секретарка порадила сходити туди й «самій забрати». Лише після письмо-
вого звернення до міської ради із проханням примусити КЖЕП «Ірпінь» дати 
відповіді на запити щодо інформації (на той час їх було вже три) комунальне 
житлово-експ луатаційне підприємство надіслало їх упродовж одного дня в 
конвертах без марок.

у 
2011 році я звернулася до Ірпінського комуналь-
ного житлово-експлуатаційного підприємства 
(КЖЕП) «Ірпінь» щодо можливості проведення 
ремонту в під’їзді № 1 за адресою: Київська об-

ласть, м. Ірпінь, вул. Ленінградська, 6-а. Підстав було 
чимало: занедбані стіни й стеля, погане освітлення, 
побиті шибки у вікнах сходових кліток, захаращений 
сміттям підвал. Раз на тиждень, а то й частіше виходив 
із ладу ліфт, до того ж кабіна шість років не зупинялась 
на п’ятому поверсі, де мешкає тяжкохвора пенсіо-
нерка, яка не може самостійно пересуватися. 

Начальник КЖЕП «Ірпінь» Валентина Лаврик 
на моє запитання щодо ремонту відповіла традицій-
ною «мантрою» чиновників: «У держави немає гро-
шей, бо скрутна економічна ситуація, брак фінансу-
вання з місцевого бюджету, тому КЖЕП може прово-
дити ремонти тільки тоді, коли мешканці самі ски-
нуться на матеріали. А ми, своєю чергою, направимо 
працівників, які це зроблять». Після цього пані шви-
денько взяла калькулятор, порахувала щось за яки-
мись формулами (навіть не запитавши, скільки по-
верхів у будинку) й назвала суму: приблизно 600 грн 
із квартири. Зрозумівши, що така «програма лояль-
ності» розрахована на тих, хто не читає договорів, які 
підписує із КЖЕП, та законів, що стосуються сфери 
житлово-комунальних послуг, я вирішила діяти 
інакше.

!

!
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три СуДові ПроЦЕСи
Коли минув ІІ квартал 2012 року, стало зрозуміло, що обіцянка ремонту була лише чер-
говою відпискою комунальників. Тож у вересні я вирішила судитись із КЖЕП (скласти 
позов мені безплатно допоміг юрист Микола Хоменко), вимагаючи ремонту в під’їзді, 
прибирання його та прибудинкової території, систематичного вивезення сміття, освіт-
лення всіх поверхів, прибирання горища та кабіни ліфта, а також його заміни. Процес 
я програла. Суддя Ірпінського суду Дмитро Чернов постановив, що «позивач не надав 
жодного акта-претензії чи інших доказів, у яких було б визначено строки, види та по-
казники порушень, зафіксовано вихід ліфта з ладу чи невчасний вивіз сміття», і вирі-
шив «відмовити у позові пов ністю». Виявилося, що наші скарги та спільна заява від усіх 
мешканців під’їзду до КЖЕП «Ірпінь» не мали ніякої ваги для судді. Як і відповідь під-
приємства на нашу скаргу, в якій воно пообіцяло провести ремонт у ІІ кварталі 2012-го.

Опісля юрист Віктор Медвідь, який надав мені безоплатну правову допомогу, по-
радив до кінця грудня скласти відповідні акти-претензії. Разом із єдиною активісткою 
під’їзду, яка лобіювала інтереси його мешканців до мого поселення, ми належним чи-
ном їх оформили. На те КЖЕП листом повідомило, що «ремонт не здійснюється через 
заборгованість мешканців будинку» і що його буде здійснено протягом поточного року 
(вже 2013-го) «при настанні сприятливих умов».

Паралельно зі складаннями актів-претензій ми написали звернення до Інспекції з 
питань захисту прав споживачів. Після перевірки у своєму висновку вона підтвердила 
«неякісне надання житлово-комунальних послуг Ірпінським комунальним житлово-
експлуатаційним підприємством «Ірпінь». Оскільки й після того КЖЕП усе одно знахо-
дило приводи, щоб не робити ремонту, стало очевидним: треба знову позиватися в 
суді. Тоді ми зробили це вдвох зі згаданою активісткою.

15 квітня 2013 року Андрій Мікулін, уже інший суддя, видає ухвалу «залишити за-
яву без руху, тому що позовна заява не відповідає вимогам ст. 119, 120 ЦПК України, 
оскільки заявником не додано документів, що підтверджують сплату судового збору». 
Таке рішення свідчить про повну юридичну безграмотність: згідно зі статтею 24 Закону 
України «Про захист прав споживачів», останні звільняються від сплати державного 
мита за позовами, пов’язаними з порушенням їхніх прав. Про це ми написали заяву й 
зареєстрували її в канцелярії, а вже надвечір того самого дня прийшов лист, яким 
суддя виносив остаточне рішення: «…залишити справу без руху, оскільки позивачами 
не були усунені недоліки». Ми мали право на апеляцію, але відмовились. Вирішили 
подавати позов утретє.

Якщо у двох попередніх судових випадках наші інтереси представляли лише ми 
самі, позивачі, то тепер було оформлено довіреність на юридичну компанію. Спрацю-
вало «на ура»: той самий відхилений Мікуліним позов було прийнято до розгляду й 
призначено день судового слухання. Справу вела суддя Світлана Оладько, яка част-
ково задовольнила його в основному питанні – провести поточний ремонт у під’їзді. 

Якщо КЖЕП не відреагує належним чином на це рішення, то вам 
пряма дорога до суду. Докази у вас на руках, але не майте ілюзій, що 

служителі Феміди справедливо й чесно діятимуть, ставши на ваш бік. Од-
нак і здаватися не варто: треба все продумати, як у хорошому бізнес-плані, згур-
тувати навколо спільної проблеми надійних людей і набратися терпцю. На-
скільки його у вас вистачить, від цього залежатиме результат. Він може бути вда-
лим. Іще дуже важливо знати аудиторію, з якою збираєтесь відстоювати свої права. 
Підписати спільну скаргу до КЖЕП погодиться більшість мешканців: вони платять за 
комунальні послуги і, природно, хочуть жити в нормальних санітарних умовах. А 
от що стосується дальших кроків (відвідин міської ради, КЖЕП, надсилання реко-
мендованих листів із заувагами щодо неякісної роботи підприємства, складання 
актів-претензій, зрештою, позову до суду), то не сподівайтеся, ніби вас підтримає 
багато людей. У них знайдеться купа пояснень, чому не можуть, а ще більше під-
озр, мовляв, ви це робите не для всіх, а для власної користі. Аргументи різні – від 
«я працюю в державній структурі, тому моя посада не дає змоги такого робити» до 
«ми таких людей знаємо; під шумок заберуть у нас документи й переоформлять 
на себе квартири».

Після певної сатисфакції варто пам’ятати, що потрібно забрати судове рі-
шення. Потім написати заяву в суді із проханням видати виконавчий лист 

щодо зобов’язання відповідача вчинити дії, які визначила Феміда; зробити 
копію цього листа й залишити собі; підготувати пакет документів до Державної вико-
навчої служби (ДВС) вашого міста чи області: оригінал виконавчого листа, оригінал 
та копію (на якій поставлять відмітку про те, що ваші документи одержано) заяви до 
ДВС про прийняття того ж таки листа до виконання. І останнє – чекати, доки вико-
навче провадження почне діяти.

!
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Ґжеґож Ґайда: 
«Стара система жЕків апріорі 
не відповідала потребам ринку, 
це була модель управління 
державним майном»

к
лієнтоцентричною є не ли-
ше ефективна медицина чи 
психологія. Таким має бути 
кожен ефективний бізнес. 

За словами керівника проекту 
«Підвищення енергоефективності 
в житловому секторі України» 
Міжнародної фінансової корпора-
ції (МФК) Ґжеґожа Ґайди, саме 
незорієнтованість на конкретного 
кінцевого споживача є тим руди-
ментом, який досі заважає зро-
бити українське ЖКГ ефективним 
і бодай потенційно прибутковим. 
При цьому вітчизняний ринок 
комунальних послуг штучно мо-
нополізований, а тому фактично 
відсутній. Тиждень розмовляв з 
експертом МФК про проблеми 
українського ЖКГ та перспек-
тиви його реформування.

у. т.: Де, на ваш погляд, дається 
взнаки радянська модель в укра-
їнському жкг? чому в цій галузі 
досі не відбувся повноцінний пе-
рехід до алгоритмів ринкової 
економіки?

– Відсутність ринкових меха-
нізмів – це брак клієнта (тобто ба-
гатоквартирного будинку), який 
потрібен на ринку ЖКГ. Мають 
бути ті, хто представлятиме дім 
(кербуди чи  менеджери; як їх на-
зивати, немає великого зна чен-
 ня), хто знатиме, що купити й 
про  дати. І водночас повинні існу-
вати ресурси для придбання това-
рів чи послуг на всіх мешканців 
будинку. Це важливо у перспек-
тиві для механізмів прийняття рі-
шень і особистої відповідальності 
мешканців за свій будинок. У та-
ких умовах маємо покупця, який 
може свідомо купити на ринку по-
трібну йому послугу. Без нього не 
буває ринкових відносин. 

Натомість в українських реа-
ліях теплопостачальні компанії 

чи водоканали надають ресурси, 
які опиняються у своєрідній чор-
ній дірці, і не відомо, хто за все це 
має платити. Якщо дорогою ста-
ються втрати чи якщо послуга не-
якісна, цього теж ніхто не бачить.

Стара система ЖЕКів апріорі 
не відповідала потребам ринку, 
це була модель управління дер-
жавним майном. Їхня суть була 
саме в цьому, а не в тому, щоб за-
довольняти потреби мешканців 
будинків чи представляти інтере-
 си людей перед комунальними 
підприємствами.

Це спадок радянськості, який 
пора змінити. Я не кажу, що 
ЖЕКам треба зникнути, однак 

їхні відносини з громадянами по-
винні стати іншими. Це мають 
бути компанії, які надаватимуть 
мешканцям послуги з управління 
будинками. Відсутність клієнта – 
перше, що не дає змоги покращу-
вати якість житлово-кому наль-
них послуг, зменшувати спожи-
вання енергії тощо.

Друге – цінові відносини. 
Зок рема, останні розрахунки 
експертів Світового банку пока-
зують, яким є насправді продаж 
тепла за заниженими тарифами 
в Україні. Чи його реалізувати-
муть, правлячи ринкову ціну, а 
чи меншу, за нього все одно слід 
віддати 100% вартості, бо за ім-
портний газ, який іде на його 
«виготовлення», треба платити. 

Коли тариф занижується, а не-
стачу коштів знімають із грома-
дян через податки, зокрема 
ПДВ, це створює умови, які не 
стимулюють населення еконо-
мити. Можна встановити ринко-
вий тариф, при якому нічого не 
покриватиметься з обсягу подат-
ків, і заохотити споживачів до 
ощадності. Це питання про 
впровадження нових регулятор-
них механізмів, що наразі від-
сутні в Україні, але вже імпле-
ментовані в середині 1990-х у 
Польщі, Угорщині та Чехії.

у. т.: На ринку комунальних по-
слуг в україні діє кілька гравців-
монополістів, які встановлюють 
високі тарифи й не пускають туди 
конкурентів. яким чином можна 
демонополізувати й демократи-
зувати галузь жкг?

– Аби уникнути загрози мо-
нополізації, існує державне анти-
монопольне законодавство. Зокре-
 ма, в Україні воно непогане. Го-
ловне – його застосовувати. Тоді 
не буде проблем, чи йтиметься 

Спілкувалася 
ганна трегуб
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в україНі ПоСлуги жкг,  
які можуть Бути НаДаНі 
На вільНому риНку,  
ДЕ ДіЄ коНкурЕНЦія, 
НамагаЮтьСя ШтучНо 
моНоПоліЗувати



про приватний капітал закордон-
ного, чи місцевого походження. 
Усім годиться мати рівні пра-
вила гри.

В Україні послуги ЖКГ, які 
можуть бути надані на вільному 
ринку, де діє конкуренція, нама-
гаються штучно монополізу-
вати. Зокрема, є послуга управ-
ління багатоквартирним будин-
ком, яку має надавати те під-
приємство, яке оберуть самі 
члени ОСББ. Це точно так, як 
власник авто може їздити на 
будь-яке СТО за власним вибо-
ром. В українських реаліях влас-
никам квартир у багатоквартир-
них будинках ці послуги наразі 
надає ЖЕК, і вони не мають ре-
альної можливості від цього від-
мовитися. Це монополія, успад-
кована ще від радянських часів. 
Усі багатоквартирні будинки в 
Україні мають можливість ство-
рити ОСББ, проте нею скориста-
лося лише близько 17 тис. із 200 
тис. наявних. Окрім того, є заці-
кавлені групи, котрі бажають 
змінити закони таким чином, 

щоб забезпечити легальні мож-
ливості для зростання моно-
польних відносин і не давати 
власникам житла приймати рі-
шення щодо управління будин-
ками самостійно.

У новобудах таку монополію 
створюють самі забудовники. 
Дуже часто або формують ки-
шенькову ОСББ, або в договорі 
продажу квартири вже пропи-
сано наперед якусь компанію-
управительку. 

у. т.: Проектові реформування 
комунальної галузі та впрова-
дження принципів енергоефек-
тивності, яким ви опікуєтесь, уже 
не перший рік. На що саме він 
спрямований? 

– Проект «Підвищення 
енергоефективності в житло-
вому секторі України» втілює 
Міжнародна фінансова корпо-
рація із грошовою підтримкою 
Швейцарії. Спочатку він був 
розрахований на три роки, але 
вже видно, що це займе значно 
більше часу. Ми готові працю-
вати далі і впроваджувати 
рефор  ми в Україні. У проекту є 
одна основна мета і три за-
вдання, які допомагають її реа-
лізувати. Йдеться про те, щоб 
дати власникам багатоквартир-
них будинків змогу залучити 
комерційне фінансування на 
енергоефективний ремонт. Щоб 
досягти цього, ми робимо три 
речі: сприяємо реформам у за-
конодавстві, взаємодіємо з бан-
ками для залучення необхід-
ного кредитування й інформу-
ємо населення про це. 

Розмовляючи з діячами руху 
ОСББ та звичайними громадя-
нами в наших пілотних містах, я 
помічаю: люди набагато краще 
розуміють свою ситуацію, ніж це 
намагається зобразити, керую-
чись популістськими міркуван-
нями, влада. Вони усвідомлю-
ють, що будинки – це їхнє майно, 
і утримування його трактують як 
власне ж таки завдання. Держава 
не докладатиме зусиль до ре-
монту приватної власності, тому 
за все треба заплатити. Від них я 
чую, що влада має займатися 
спільним: школами, лікарнями, 
дорогами. А своєму приватному 
вони воліють давати раду самі. 
Єдине, про що просять, – аби 
держава у цьому починанні не за-
ступала шляху. 

Хотілося б, звісно, щоб рі-
шення втілювались у життя 

швидше. Однією із серйозних 
перепон є макроекономічна си-
туація в країні, тобто високі 
відсоткові ставки за банків-
ськими позиками й недорозви-
нутість банківської системи як 
такої (див. Тиждень, № 
44/2013). Поки що засобів за-
лучення фінансування на до-
вгий період немає. Щоб зара-
дити цьому, намагаємося ство-
рити систему співфінансування 
(частка кредиту й частка 
гранта). 

у. т.: Перші епітети, які застосо-
вують до українських жЕків, це 
«неефективний» і «збитковий». 
однак країнам Скандинавії, на-
приклад, вдалося зробити своє 
житлово-комунальне господар-
ство навіть прибутковим. чи за-
лежить прибутковість комуналь-
ної галузі від запровадження но-
вітніх технологій?

– Є комунальні послуги, які 
надають на базі ринкових цін; 
щодо них не існує природних 
монополій. Друга частина кому-
нальних послуг – ті, що їх забез-
печують природні монополісти. 
Йдеться про водопостачання, во-
довідведення, тепло, газ, елек-
трику. Ці послуги надають на 
базі цін, установлених регулято-
ром. Вони працюють на такому 
рівні, щоб їхні підприємства мо-
гли вижити. Прибуток потрібен, 
щоб постійно оновлювати інф-
раструктуру, засоби виробни-
цтва тощо.

Наприклад, у Польщі на 
старті реформування галузі ЖКГ 
підприємства були неприбутко-
вими. Зокрема, на початку 1990-
х, у перехідний період, ціни на 
комунальні послуги бачилися 
заниженими. Проте вже у 1993 
році тарифи на газ та електрое-
нергію для населення були вищі, 
ніж ціна на аналогічні ресурси 
для індустрії. Відтоді й до сьо-
годні це є правилом.

Жодних космічних техноло-
гій застосовано не було. Згадані 
фірми почали використовувати 
те, що є доступним сьогодні, ба-
чити в наданні комунальних 
продуктів і послуг нормальний 
бізнес. Нагадую: найголовніше 
тут те, що лежить в основі будь-
якого нормального підприємни-
цтва, – задоволення потреб клі-
єнта. Доки такого усвідомлення 
немає, не буде ніяких новітніх 
технологій та прибутків – сама 
лиш неефективність. 

В Україні 
можливістю 

створити ОСББ 
скористалося лише 

близько 

17 тис. 
із 

200 тис. 
усіх 

багатоквартирних 
будинків

Повну версію 
інтерв’ю 

читайте на сайті 
www.tyzhden.ua
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Прибрати свою планетку
Дієві проекти окремих населених пунктів наочно доводять можливість 
«реанімації» житлово-комунального господарства країни. На думку 
експертів, активніше такі процеси відбуваються в маленьких містах

у 
місті Українці Обухівсь-
кого району Київської 
області мешкає майже 16 
тис. людей. Щонай-

менше третина працездатного 
населення Українки, кажуть у 
міськраді, працює в столиці. 
Тут є чимало негараздів. Опози-
ційні депутати місцевої ради 
розповідають про дерибан 
землі, вирубку лісу, забудови, 
що «ростуть» без громадських 
слухань і викликають протести 
населення, несправедливі тен-
дери. Утім, із довгого переліку 
класичних для будь-якого укра-
їнського міста проблем тут 
упевнено викреслюють одну чи 
не найболючішу: занепад 
житлово-комунального госпо-
дарства. У цій сфері життя міс-
течка панує незвична для на-
ших реалій ідилія, звісно ж, за 
українськими мірками.

СтаНДарт якоСті 
«Щоб люди жалілися – такого 
немає, – констатує член постій-
ної комісії міськради з питань 
житлово-комунального госпо-
дарства свободівець Микола 
Перебийніс. – Опалення – всту-
паємо в сезон вчасно і навіть 
раніше. Вчасно вивозиться 
сміття, хоча були негаразди з 
полігоном. З гарячою водою 
проблем немає. Багато труб мі-
няють, робота проводиться…»  

Кажучи про переваги канце-
лярською мовою, Українка – 
єдине в країні місто районного 
значення, що має підтвер-
дження стандарту якості кому-
нальних послуг згідно з вимо-
гами ISO 9001:2008, що переві-
рено та засвідчено міжнарод-
ною організацією DQS GmbH. 

«На відміну від багатьох ін-
ших міст в Українці є визначена 
лінія, з якої ми можемо відсте-
жувати розвиток її житлово-
комунального господарства, – 
розповідає міський голова 

Павло Козирєв. – До 2003-го 
містом повністю опікувалася 
Трипільська електростанція. 
Міськрада була доволі номі-
нальною структурою. Хіба що 
водоканал їй передали набагато 
раніше. 10 років тому мерія 
Українки прийняла місто від 
ТЕС, адже, згідно із законом 
1998-го, такі підприємства мали 
позбутися непрофільних акти-
вів у зв’язку з майбутньою при-
ватизацією тощо». 

За словами Козирєва, місто 
отримало від ТЕС житловий 
фонд у «дуже незадовільному» 

стані. Підхід місцевої влади до 
ЖКГ став доволі простим, але 
нетиповим для України: тут ви-
рішили «перевести режим ро-
боти комунальних служб з 
аврально-аварійного у плано-
вий». Це вдалося зробити за-
вдяки капітальним ремонтам 
дахів, підвальних комунікацій, 
стояків тощо. Сьогодні в Укра-
їнці не тільки стабільно працює 
житлово-кому нальна сфера, а й 
діє кілька цікавих проектів. 
Приміром, частиною глобаль-
ного міського проекту під на-
звою «Центр муніципального 

автор: 
валерія Бурлакова
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ТИПОВИЙ ДВІР 
УКРАїНКИ. 
Усі прибудин-
кові території 
міста догля  ну-
ті, передусім 
зусиллями 
мешканців 
багато  повер- 
хі вок



обслуговування» є кол-центр. 
Цілодобово будь-який містянин 
може зателефонувати, поста-
вити запитання, попросити ви-
рішити проблему чи внести 
свою пропозицію. Електронна 
платформа, на якій працює цей 
кол-центр, поєднана з електро-
нним обігом у міськраді. 
«Обов’яз    ковою умовою його ро-
боти є дзвінок диспетчера у від-
повідь. Він запитає, чи вирі-
шили проблему й чи задово-
лена людина. І доки та не під-
твердить, що задоволена, пи-
тання з контролю не зніма-
ється, – пояснює Павло Кози-
рєв. – Кол-центр жодним чи-
ном не залежить від наших ко-
мунальних служб, що гарантує 
об’єктивну інформацію. 96% 
прийнятих заяв закриті, відпра-
цьовані, отже, система ефек-
тивна».

СміттЄва рЕволЮЦія
Про деякі звичні для Українки 
моменти мешканці інших міст 
можуть лише мріяти. «Ми не 
купуємо питну воду, – розпові-
дають у міськраді. – У нас арте-
зіанські свердловини, і завдяки 
полімеризації стояків, водопро-
водів вдалося домогтися висо-
кої якості води з-під крана, ми її 
навіть не хлоруємо. Кияни дуже 
дивуються, коли бачать, що ми 
з-під крана п’ємо».

Чотири роки тому в Укра-
їнці було запроваджено роз-
дільний збір сміття у всіх дво-
рах. Завдяки цьому обсяги 
його вивезення (що є неабия-
кою проблемою для міста з 
віднедавна віддаленим сміттє-
вим полігоном) зменшилися 
на 15%. Впровадження роз-
дільного збору було другим 
етапом «революції у сміттєвій 
сфері», і дався цей етап легше, 
ніж перший – розставання зі 
сміттєпроводами. «Раз на три 
дні за сміттям, що в них нако-
пичилося, приїздила людина й 
лопатою все це перевантажу-
вала в контейнер. Амбре, ко-
махи, пацюки, незадоволені 
жителі перших поверхів. До 
того ж, оскільки система виве-
зення сміття була зламана, 
мешканці п’ятиповер хівок 
були змушені виносити його 
до камер багатоповерхівок. 
Мешканці останніх, своєю чер-
гою, були незадоволені цим, 
закривали ті камери, люди зі 
старих будинків звалювали 

відходи просто поруч… То був 
жах», – згадує мер.

Спочатку міська влада заку-
пила контейнери й поставила їх 
біля п’ятиповерхівок, організу-
вала вивезення сміття. Але на-
ступними кроками стали зава-
рювання всіх сміттєпроводів в 
Українці (у нових будинках їх 
уже немає) та встановлення 
контейнерів у дворах. «Це на-
штовхнулося на жорсткий спро-
тив мешканців. І викидали 
сміття з балконів, і виставляли 
біля дверей, і писали президен-
тові… Однак для мене це стало 
прикладом того, що непопу-
лярне, але правильне рішення 
згодом дає свої плоди, – розпо-
відає Павло Козирєв. – Тоді ми 
привчили людей до контейне-
рів, а потім до сортування 
сміття. Це вже було зробити 
легше».

98% квартир у місті облад-
нані приладами обліку гарячої 
та холодної води. Утім, саме лі-
чильники, хоч і не на воду, не-
забаром поставлять перед Укра-
їнкою новий виклик. «Раніше 
плату за теп ло рахували за ква-
дратними метрами, – розпові-
дає міський голова. – Тепер 
наша електростанція, поста-
чальник тепла, запустила про-
граму встановлення приладів 
обліку в усіх будинках. Досвід 
показує, що після такого плата 
за тепло, на жаль, підвищу-
ється. Хоча водночас це стиму-
люватиме утеплювати помеш-
кання, замінювати вікна тощо».

Чого в місті немає, то це ще 
однієї тенденції, яка багатьом 
здається позитивною у сфері 
ЖКГ, – Об’єднання співвласни-
ків багатоквартирних будинків 
(ОСББ). Кажуть, тут є вісім фак-
тично готових об’єднань, так 
званих кооперативних будинків 
з часів СРСР. «Де-факто це 
ОСББ. Де-юре вони не бажають 
навіть реєструватися з якихось 
своїх причин, – каже Павло Ко-
зирєв. – У житловому фонді ра-
дянських часів люди не надто 
прагнуть створювати ОСББ. 
Вони розуміють, що в ситуації з 
об’єднанням усі витрати на 
утримання будинку ляжуть на 
них самих. Ключова проблема 
не в тарифах, а в тому, що коли 
постає питання даху, заміни 
ліфта, серйозної реконструкції 
підвальних комунікацій тощо, 
які вимірюються сотнями тисяч 
гривень, то зібрати гроші з лю-

дей на це неможливо. Тому в 
нас не йде процес. Думаю, будь-
який мер мене підтримає – там, 
де працює ЖЕК, ОСББ не по-
трібні». 

влаСНики БуДиНку  
та Долі
Процес створення ОСББ, який 
гальмується в Українці, йде по-
вним ходом у сусідньому Києві, 
можливо, саме через небажан-
 ня ЖЕКів працювати як треба. 
ОСББ, переконані прибічники 
«самоконтролю», дає людям 
змо  гу самим вирішувати долю 
власного будинку. «Люди разом 
збирають свої гроші й самі вирі-
шують, що в себе вдома робити, 
а не якийсь сторонній дядько, – 
розповідає голова правління 
ОСББ «Срібне коло» Валерій 
Глущен  ко. – Але відразу скажу 
вам: зараз на телебаченні кри-
чать, як держава підтримує 
ОСББ, але вірити цьому не 
варто. Ніде і ні в чому не під-
тримує. Люди самі об’єдну-
ються, самотужки намагаються 

щось зробити для власних бу-
динків».

ОСББ «Срібне коло», розпо-
відає він, на сьогодні вже зро-
било чимало. «Ми одні з пер-
ших встановили сміттєзбірник, 
яких у столиці обмаль, – перелі-
чує Валерій Глущенко. – Усі 
відходи містяться на глибині 
2,6 м – ані запаху, ані пилу. А 
зараз вирішили, що необхідно 
відремонтувати дах, тож скеру-
ємо гроші туди. І ще плануємо 
встановити електроні датчики 
на регулювання тепла. Адже за-
раз тепло на вулиці! Навіщо 
платити Київенерго шалені 
гроші, які вилітають у трубу? 
Для нашого будинку все це ре-
волюційно».

Схожі думки озвучує голова 
правління броварського ОСББ 
«Шевченка, 4а» Володимир Бі-
лобородий. «ОСББ – то контр-
оль грошей, – підкреслює він. – 
Ми самі визначаємо, куди їх ви-
користати. Це об’єднання, яке 
люди самі обрали, самі контро-
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люють як голову правління, так 
і бухгалтера». У «незалежному» 
броварському будинку, розпові-
дає пан Володимир, вже змі-
нили насоси – старі «дуже гу-
пали». Зараз переносять сміт-
ник задля зручнішого заїзду 
сміттєвоза. Підтримують чи-
стоту, пофарбували перші по-
верхи під’їздів, відремонтували 
шахту ліфта, посадили берези, 
квіти… Чимало й планів: вста-
новити біля будинку шлагбаум, 
відеокамери, оновити дитячий 
майданчик.

ПроСті рЕчі
Нерідко охочим врятувати себе 
від житлово-комунального ха-
осу допомагають неурядові ор-
ганізації. Хоча б порадою. Одна 
з них – Асоціація міст України, 
яка діє вже 15 років. «Поміж на-
ших головних завдань – ство-
рити інструмент збору та поши-
рення найкращого досвіду в 
Україні, майданчика, де люди 
діляться досвідом, – розповідає 
Тижню Маргарита Юрченко, 
директор департаменту з управ-
ління знаннями та зв’язками з 
громадськістю АМУ. – Люди 
надсилають нам проекти, а ми 
публікуємо їх на сайті, видаємо 
книгу з найцікавішими. Таким 
чином громадяни дізнаються 
одне про одного». Серед безлічі 
проектів пані Юрченко виділяє, 
зокрема, проекти зі створення 
ОСББ у Євпаторії, Веселому, 
Красному Лучі та Миколаєві. 
Останній недарма є єдиним ве-
ликим містом у переліку. «В ма-
леньких містах проекти просу-
ваються цікавіше та активніше, 
ніж у великих», – переконані в 
АМУ.

У Миколаєві створення 
ОСББ стало засобом форму-
вання альтернативної системи 
управління житловим фондом. 
Міська вла  да врахувала аргу-
менти департаменту ЖКГ щодо 
неможливості проведення ре-
форми житлового господарства 
без підтримки власника та 
включила до місцевого бю-
джету спеціальний рядок: на 
реалізацію проектів ОСББ. 
Умови співфінансування перед-
бачили різні залежно від форми 
власності будинку. Так, для бу-
динків комунальної власності 
воно становило 90% коштів з 
бюджету та 10% коштів меш-
канців, для колишніх житлових 
кооперативів – 50% на 50%. 

Звісно ж, цікаві проекти у 
ЖКГ стосуються не тільки 
ОСББ. Так, одна з останніх іні-
ціатив, що зацікавила АМУ, – 
досвід Кілії, що в Одеській об-
ласті, у вирішенні проблеми 
опалення житлових будинків. У 
2005 році, розповідає Марга-
рита Юрченко, у місті пере-
стали функціонувати три дуже 
витратні котельні централізова-
ного теплопостачання багато-
квартирних будинків. Місь  ка 
влада не здатна була дотувати їх 
в умовах зростання тарифів. 
Мешканці багатоповерхівок не-
газифікованого міста були зму-
шені перейти на електроопа-
лення, хоча електромережі не 
розраховані на таку потужність. 
Це призводило до численних 
аварій. Щоб вирішити про-
блему, міська влада за допомо-
гою області виконала проектні 
роботи зі збільшення потуж-
ності трансформаторних під-
станцій та запроектувала ре-

конструкцію зовнішніх і вну-
трішніх електромереж. Згідно з 
проектами в місті мала 
з’явитися можливість переда-
вати до кожної квартири струм 
потужністю 10 кВт замість ко-
лишніх 3 кВт. Роботи тут про-
вели коштом ВАТ «Одесаобле-
нерго», зовнішні та внутріш-
ньобудинкові лінії збудували 
коштом обласного та держав-
ного бюджетів на засадах спів-
фінансування з міської скарб-
ниці. Тривали роботи два роки 
й коштували близько 8 млн грн. 
Зараз у місті питання опалення 
вирішене. 

Ще одна міськрада, яка за-
махнулася на розв’язання не 
лише власних проблем, а й усієї 
країни, – Рівненська. Тут упев-
нені, що «Майбутнє України – в 
енергозбереженні» – таку назву 
в місті дали своєму проекту. У 
перевагах енергозбереження 
пересвідчувалися на прикладі 
власного будинку культури 
«Текстильник» – величезної 
будівлі без капітального ре-
монту та належного опору те-
плопередачі огороджувальних 
конструкцій. Тут утеплили фа-
сад, замінили вік на й капі-
тально відремонтували по-
крівлю, а потім відключили па-
лац від центральної системи те-
плопостачання, встановивши в 
ньому власну модульну котель-
 ню. Також утеплили стіни. У ре-

зультаті бюджетні витрати на 
опалення будівлі зменшились, 
а діти, які займаються в місце-
вих гуртках, дістали комфортні 
умови. 

Такі дії здаються доволі 
природними. Утім, лише на 
перший погляд. Досвід елемен-
тарного порятунку рівнен-
ського «Текстильника» на сьо-
годні входить до скромного пе-
реліку реалізованих 
проектів-переможців Всеукра-
їнського конкурсу проектів та 
програм місцевого самовряду-
вання, яких у країні одиниці. І 
вкотре доводить, що все гені-
альне є простим. Варто лише 
захотіти. 

36|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 46 (314) 15–21.11.2013

ТЕмА НомЕРА|жКг

НЕріДко охочим 
врятувати СЕБЕ віД 
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ОЧИСТИЛИ 
МІСТО. 
В Українці спо-
чатку  
відмовили-
ся від сміттє-
проводів, а по-
тім запровади-
ли роздільний 
збір сміття у 
всіх дворах
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конкуренція, 
надійність, комфорт
Реформа ЖКГ була одним із важливих елементів демократизації 
країн Центрально-Східної Європи та перетворення економіки на 
ринкових засадах

«у 
чеській столиці ко-
мунальні послуги 
коштують значно 
дорожче, ніж в 

Україні, приблизно вдвічі-втри  чі. 
Тому люди мусять економити і 
розуміють навіщо. А в нас із ра-
дянських часів лишилася звичка: 
коли навіть у когось тече вода із 
крана, то його не закручують. Бі-
жить – і нехай», – розповідає сту-
дент Економічного університету 
Праги Станіслав Бєлий, який уже 
п’ять років мешкає і навчається в 
цьому місті. «Муніципалітети в 
Чеській Республіці не відсторо-
нені від питань ЖКГ. Якщо, на-
приклад, станеться велика аварія 
на теплотрасі, то проблему усува-
тимуть саме муніципальними си-
лами».

У Варшави, Праги та Києва 
1989 року була одна й та сама со-
ціалістична вихідна точка. Усі 
три столиці стартували з одер-
жавленим на 100% і загалом нее-

фективним житлово-комуналь-
ним сектором. І так само як за за-
лізним принципом театр завжди 
починається з гардероба, процес 
демократизації та впровадження 
принципів раціонального госпо-
дарювання й ринкової економіки 
в Польщі, Чехії та Угорщині по-
чинався з докорінної зміни філо-
софії управління та функціону-
вання ЖКГ. На практиці громади 
на місцях та приватні фірми 
стали здійснювати контроль і 
експлуатацію цього комплексу 
незалежно від держави.

Поляки та чехи комунальні 
проблеми вирішили просто й 
ефективно, повністю відмовив-
шись від державних ЖЕКів ра-
дянського типу, які досі діють в 
Україні, тягнучи за собою хвіст 
нарікань та скарг. Польща пішла 
в цьому питанні за принципом 
«допоможи собі сам», передав-
 ши, згідно з ухваленим законом, 
повноваження керувати ЖКГ й 

утримувати його самим власни-
кам помешкань, які об’єд  налися 
в низку ОСББ (організацій спів-
власників багатоквартирних бу-
динків, або кондомініумів). Ста-
лося так, що масова приватиза-
ція житла й комуналь  на ре-
форма збіг лися тут у часі, значно 
доповнивши одна одну. Ухвале-
ний Закон «Про власність на 
приміщення», що діє від 1995-го, 
дав життя більш як 80 тис. жит-
лових товариств. Їх чисельність 
уже перевищила через 10 років, 
у 2005-му, 110 тис. і щороку зрос-
тає. Нині в Польщі налічується 
кілька мільйонів людей, які є 
власниками приватизованих 
квартир, а якщо враховувати 
членів їхніх сімей, то цифра 
збільшується вже до десятків 
мільйонів.

хто віДПовіДальНий?
У Празі, за словами Станіслава 
Бєлого, можна спостерігати по-
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дібну до польських реалій кар-
тину. «Багато установ, які в Чехії 
відповідають за місцеве кому-
нальне господарство, тобто ана-
логи українських ЖЕКів, є при-
ватними. Їх створення ініцію-
вали муніципалітети. А ще 
ок  ре  мі компанії надають по-
слуги з вивозу сміття». Коли тра-
пляються аварійні ситуації, як-от 
прориває трубу, празькі кому-
нальники реагують знач  но 
швидше за наших.

«Усі тут розуміють: якщо ви-
никла непередбачувана ситуа-
ція, то це відповідальність певної 
служби чи організації, – каже 
Станіслав. – А в Україні ніхто не 
відчуває, що саме він має усу-
нути поломку. Спрацьовує ло-
гіка: це нормально, що прорвало 
трубу чи зламався ліфт, колись 
відремонтуємо. Чехи реагують і 
діють по-іншому: сталася ава-
рія – ліквідувати її наш обов’я -
зок, бо ми пообіцяли надавати 
якісні послуги. І відчуття відпо-
відальності за зроблене стосу-
ється не лише житлово-кому-
нального господарства, а й ін-
ших сфер життя».

Як стверджує експерт ООН 
Леонід Туловський, менеджер 
програми муніципального вря-
дування та сталого розвитку в 
Україні: «Кожна європейська 
країна має певні особливості, на-
приклад, наявність державних 
та муніципальних програм під-
тримки власників або надавачів 
послуг, але загалом ні муніципа-
літети, ні держава не опікуються 
приватним житловим фондом. 
Це обов’язок власників (співвлас-
ників). Участь держави полягає 
лише у виконанні функцій із роз-
робки та ухвалення необхідного 
законодавства, що регулюють 
відносини або визначають стан-
дарти».

Власники житла в Польщі та 
сусідніх країнах роблять авансові 
внески у формі поточних плате-
жів до 10-го числа кожного мі-
сяця. Величину цієї плати визна-
чає товариство: затверджує її на 
основі пропозицій органів самоу-
правління. Оскільки витрати з 
управління нерухомістю беруть 
на себе лише її власники, в них 
можуть з’явитися проблеми зі 
знаходженням необхідних коштів 
на капітальні ремонти. Такі види 
робіт, як лагодження даху, уста-
новка водного чи газового облад-
нання, вимагають значних сум. 
Тому польські ОСББ накопичу-

ють гроші в окремому фонді, зби-
раючи на плановий ремонт ін-
коли навіть роками. Немає там, 
як і в сусідній Чехії, субсидій для 
малозабезпечених в українському 
варіанті. Таким людям надає 
адресну допомогу держава, а за 
комунальні послуги вони платять 
нарівні з усіма рештою.

Навіть за приблизними підра-
хунками, на кожного власника 
припадають істотні витрати на 
утримання будинку. Польща за-
безпечила своїм громадянам 
право вибору, хто і як надаватиме 
їм послуги у сфері ЖКГ. Керів-
ники компаній, які обслуговують 
житла, діють на підставі угоди, 
яку з ними укладають члени кон-
домініуму. Лише в Кракові, на-
приклад, таких налічується 
близько 40, тож у людей завжди є 
можливість вибирати відповідно 
до цін та якості послуг. Головне, 
що задоволені кінцеві споживачі 
– мешканці. Як кажуть самі по-
ляки, коли ця реформа тільки-но 
починалася, їм невтямки було, 
що вона ви явиться настільки 
успішною.

За що Плачу, ЗНаЮ
У випадку Польщі помітна конку-
ренція на ринку послуг ЖКГ та 
його демонополізація стали ви-
ходом зі скрути початку 1990-х. 
Для компаній цей бізнес є достат-
ньо прибутковим, тоді як їхня ді-
яльність прозора і обмежується 
антимонопольним законодав-
ством. Цікаво, що згідно з поль-
ськими нормами після продажу 
першої-таки квартири в новому 
будинку покупець та влас  ник 
житлового комплексу зобо в’я  зані 
створити ОСББ. Відтоді саме 
вони, а не неефективні держ-
структури беруть на себе відпові-
дальність за його утримання.

Реформування житлово-
кому      нального господарства у 
країнах Центрально-Східної Єв-
ропи, зокрема Польщі та Чехії, 
тривало паралельно з переходом 
їхньої економіки до ринкових 
механізмів, а від 2004 року ще й 
із фінансовою допомогою та за 
стандартами ЄС. У результаті 
відбулися глибокі трансформації 
підприємств ЖКГ, зокрема їх ре-
структуризація та приватизація, 
демонополізація, лібералізація 
ринку комунальних послуг, при-
внесення дієвих засобів управ-
ління (регулювання) й запрова-
дження ринкових методів ціно-
утворення. 

три моделі реформування жкг в Європі
На зламі 1980–1990-х років уряди більшості країн Європи 
у межах соціально-економічних програм та програм ре-
формування державного сектору економіки здійснили 
приватизацію об’єктів житлово-комунального господар-
ства, керуючись тим принципом, що на ринкових засадах 
ця сфера функціонуватиме ефективніше, ніж перебува-
ючи в державних руках. Паралельно розпочався пошук 
нових форм надання комунальних послуг із залученням 
представників бізнесу. Сьогодні в Європі розроблено три 
головні моделі реорганізації ЖКГ: англійську, французьку 
та німецьку.
велика Британія довго йшла до створення суспільно при-
йнятних і комерційно привабливих умов у комунальному 
секторі, провівши за о станні 15 років повну приватизацію 
об’єктів житлокомунгоспу. Спочатку там було об’єднано 
муніципальні водоканали в межах 10 регіо  нальних дер-
жавних компаній, а потім їх приватизовано. Перед цим 
уряд списав усі борги комунальних підприємств, узяв на 
себе видатки на модернізацію їхньої інфраструктури й 
провів її паспортизацію. На відміну від Сполученого Ко-
ролівства, у більшості європейських країн комунальна 
інфраструктура перебуває в муніципальній власності, а 
приватні оператори експлуатують її на умовах договору 
концесії.
Практичним завданням реформування сектору ЖКГ у 
ФрН було створення ринку житлових і комунальних по-
слуг на засадах конкуренції. Німецька модель передба-
чає тип реформування, коли підприємства галузі стають 
акціонерними компаніями, основним пакетом яких во-
лодіє муніципалітет. Головною проблемою змін такого 
типу стала побудова системи ефективного муніципаль-
ного самоврядування, на яке мала спиратися система 
ЖКГ на місцях. З метою вдосконалення тарифного ціно-
утворення в Німеччині апробували схеми, які уможлив-
лювали покривання поточних витрат у середньостроко-
вій перспективі. Першим кроком була відмова від на-
дання соціальної допомоги населенню через комунальні 
підприємства й перехід до адресного субсидування. Суб-
сидії надавали малозабезпеченим родинам залежно від 
рівня їхніх доходів. Бюджетні кош  ти, які звільнилися, 
було спрямовано як інвестиції в модернізацію мереж та 
устаткування й на капремонти інфраструктури. За ні-
мецькою моделлю вибудовувався сектор ЖКГ в Нідерлан-
дах, Бельгії, Австрії та країнах Скандинавії.
Третя модель реформування житлокомунгоспу в Європі 
належить Франції – країні з потужним державним секто-
ром. Хоча її приватний бізнес, який надає послуги водо-
постачання, має чи не найдавнішу на континенті традицію 
– приблизно сторічну. Зокрема, тамтешнім компаніям на-
лежить ініціатива будівництва комунальних мереж у міс-
тах. Французька модель, таким чином, є компромісом між 
двома описаними вище: вона передбачає об’єднання му-
ніципальної власності на об’єкти ЖКГ та управління при-
ватного бізнесу ними на умовах довгострокових договорів 
оренди й супутніх інвестиційних угод.
Попри різну форму власності на житлово-комунальні 
підприємства й відмінності в управлінні ними, схема, за 
якою фінансують оновлення основних фондів цього 
сектору, в більшості європейських країн однакова. 
Підприємство-оператор (тобто те, яке ці складові ЖКГ 
обслуговує і забезпечує комунальні послуги) залучає на 
ринках довгострокове фінансування, після чого на заді-
яні кошти оновлює фонди і впродовж 15 років виплачує 
кредит за низькими ставками. Таким чином, досягають 
модернізації та ефективності функціонування житлово-
комунального господарства. Лише за цих умов воно 
може бути прибутковим, та й то не в перші 10 років 
після його осучаснення. 5–7% – це вже хороший показ-
ник. Однак прибутковість не найголовніше завдання 
ЖКГ, яке насамперед має бути ефективним і надійним 
для споживачів.
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андреас Ґросс

міністр кожара 
помиляється
Демократія – це мозаїка, що складається з 

кількох сотень великих і маленьких елемен-
тів. Більшість цих частинок не є стабільними 
(права, інституції) і весь час рухаються, при-

чому не завжди у правильному напрямку. Однак усі 
вони визначають її якість у конкретний момент.
Нині в багатьох країнах спостерігається регрес за де-
якими параметрами. Погіршується якість суспільної 
дискусії, провідні ЗМІ більше цікавляться сканда-
лами, аніж сутністю речей. Національні демократії є 
додатком до ринкової економіки, але надто слаб-
ким, щоб справляти на неї цивілізаційний вплив. 
Партії вже не представляють більшості суспільства. 
Тож багато хто стверджує, що слід говорити про 
кризу демократичного устрою. Декотрі навіть пи-
шуть, що ми вже дожили до «постдемократичних» 
часів; народовладдя перестало бути реальним і слу-
гує чимось на кшталт ширми. Коли це правда, то 
дуже сумно, але дивімося правді у вічі: тільки так 
можна зрозуміти, як його відновити.
Вибори – суттєвий елемент демократичної мозаїки. 
У більшості із 57 країн 
Організації з безпеки і 
співробітництва в Європі 
(ОБСЄ), а також із 47 чле-
нів Ради Європи (РЄ) де-
мократія є слабкою через 
погану якість виборчого 
процесу. Тому політичній 
владі бракує легітим-
ності, посадовці нерідко 
зловживають повнова-
женнями, нехтують пра-
вами людини й загаль-
ними інтересами народу. Всі ми зацікавлені в 
тому, щоб усвідомлювати ці проблеми, інакше 
занепад демократії в Європі не спинити.
На початку жовтня чимало європейців стали свід-
ками фарсових президентських перегонів у Азер-
байджані й були здивовані, що не всі спостерігачі го-
ворили щиро про якість їх проведення. Як представ-
ник Моніторингового комітету ПАРЄ, я спостерігав 
за підготовкою до цих виборів у добу перед ними та 
ситуацією в день голосування в Кедабеку (сільська 
місцевість біля підніжжя Кавказьких гір, 440 км від 
Баку).
Делегати ОБСЄ, серед яких представники наглядо-
вої місії, що перебували в регіонах упродовж кількох 
місяців, а також професійні експерти й короткостро-
кові спостерігачі, дійшли чіткого висновку: «Обме-
ження свобод слова, зібрання та участі в організа-
ціях завдали шкоди президентським виборам в 
Азербайджані, адже висуванці не мали рівних умов. 
Постійні звинувачення на адресу кандидатів, шан-
тажування виборців, обмеження медіа-простору за-
шкодили електоральній кампанії. Суттєві проблеми 
були зафіксовані на всіх етапах виборчого процесу, 

вони підкреслили серйозні недоліки в системі, які 
необхідно виправити, аби Азербайджан міг по-
вністю виконувати свої зобов’язання перед ОБСЄ 
щодо справжніх демократичних виборів».
Цією заявою делегати організації звернули увагу на 
те, що не можна оцінювати якості виборів виключно 
на основі проведеного голосування. Слід врахову-
вати весь електоральний процес, інакше повну кар-
тину не оціниш. 
Натомість більшість делегатів ПАРЄ проігнорувала 
свій обов’язок щодо оцінки процесу загалом. Навіть 
попри арешт директора школи політичних студій 
при РЄ та позбавлення його права висувати свою 
кандидатуру, посланці зосередилися на тому, що по-
бачили на власні очі в день виборів і оприлюднили 
заяву, яку важко зрозуміти: «Загалом ми оцінили 
виборчий процес у день голосування як вільний, чес-
ний і прозорий. […] За нашими спостереженнями, 
електоральні процедури напередодні та в день воле-
виявлення були проведені професійно й мирно. 
[…]».

Та найбільше здивувала 
мене заява нинішнього 
голови ОБСЄ, міністра за-
кордонних справ України 
Леоніда Кожари, який 
проігнорував висновки 
«своїх колег»: «Згідно із 
заявами міжнародних 
спостерігачів, вони ді-
йшли висновку, що чис-
ленні аспекти проведення 
президентських виборів у 
Азербайджані демонстру-

ють прогрес країни у справі дотримання своїх 
зобов’язань перед ОБСЄ та РЄ, а також міжна-

родних стандартів проведення демократичних вибо-
рів […] Тож я вітаю народ та лідерів Азербайджану з 
цим досягненням, що є важливим кроком на шляху 
демократичного розвитку країни».
Азербайджанці не забарилися продемонструвати, 
що думають із приводу оцінок, які можуть задоволь-
нити переможця, олігархів і тих, хто потребує енер-
гоносіїв із їхньої країни, однак не є політичною 
правдою, вийшовши на акцію протесту у Баку. 
Окрім того, український міністр припустився вели-
кої помилки, приєднавшись до лав «міжнародних 
спостерігачів», що були запрошені та профінансо-
вані режимом Ільхама Алієва й аж ніяк не відповіда-
ють Копенгагенським критеріям, якими керується 
міжнародна спільнота, коли оцінює вибори.
Такі концептуальні й дипломатичні прорахунки не 
сприяють відновленню демократії в Європі. Для цієї 
мети необхідно дивитися правді у вічі й відверто го-
ворити про недоліки та регресивні елементи. Лише 
тоді ми дізнаємося, котрі з частинок нашої мозаїки 
слід виправити і як це зробити. 
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Андреас Ґросс – 
швейцарський 
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лиха доля
Той виживає в кризу, хто реагує швидко  
і мислить творчо

а
постолос Кайсідіс радий, 
що у 2008-му, після пів-
століття спеціалізації на 
продажу авто, його ро-

динна фірма переїхала із Сало-
нік, другого за розміром міста 
Греції, у дешевший район за 50 
км і почала не тільки продавати, 
а й ремонтувати машини. Якби 
не це, каже він, ми б уже досі 
точно розорилися. У враженій 
кризою Греції підприємцям до-
водиться пристосовуватися, щоб 
вижити.

Цього року, за прогнозами, 
у країні буде продано лише 
близько 50 тис. нових автомобі-
лів (для порівняння: у 2009-му – 
220 тис.), частково через брак 
кредитів. Але оскільки автопарк 
старіє, то ремонтний бізнес без 
клієнтів не залишиться.

З квітня 2008-го кількість за-
реєстрованих у найбільшому в 
Греції фонді соціального страху-
вання ІКА підприємств зменши-
лася на 119 тис., тобто на 38%. У 
такому несприятливому кліматі 
підприємцям треба не лише затя-
гувати паски, а й вигадувати щось 
більше.

Переїзд в іншу місцевість – 
одна з популярних стратегій ви-
живання. Якщо пан Кайсідіс пе-
реніс свій бізнес якнайдалі від ве-

ликого міста, то власниця дев’яти 
ювелірних крамниць в Афінах 
Анна-Марія Мазаракі, навпаки, 
користається з низької орендної 
плати й винаймає приміщення в 
престижних районах. Це гаран-
тує вищу відвідуваність і створює 
в клієнтів враження, що справи в 
неї йдуть успішно, каже Анна-
Марія.

Інші переносять свої офіси 
(але не обов’язково саме вироб-
ництво) за кордон, щоб дістати 
доступ до дешевших грошей. То-
рік найбільший у країні поста-
чальник йогурту Fage і другий у 
світі за величиною фасувальник 
коли Coca-Cola Hellenic переї-
хали відповідно до Люксембургу 
й Швейцарії. А зараз найбільшу в 
країні металургійну компанію 
Viohalco купує її ж бельгійська фі-
лія. 

З огляду на те що греки за-
вжди були моряками, підприємці 
тут часто зорієнтовані на вну-
трішній ринок для своїх товарів. 
Але похмурі перспективи еконо-
міки Греції змушують декого шу-
кати нових клієнтів за кордоном. 
Молочна компанія Dodoni запо-
чатковує мережу з продажу мо-
розива в Росії та Україні на до-
дачу до вже відкритих підпри-
ємств у Болгарії та на Кіпрі. Кос-

метична Korres розширює свою 
присутність у Німеччині, Франції, 
РФ та Скандинавії. Заснована 
п’ятьма молодими греками 2011 
року фірма World Excellent 
Products експортує оливкову 
олію преміум-класу в 20 країн. 
Хоча Греція виробляє близько 
десятої частини всієї оливкової 
олії світу, велика частина про-
дукту експортується оптом до Іта-
лії, де її фасують, маркують і про-
дають уже з націнкою.

Незважаючи на всі ці ста-
рання, частка грецького експорту 
у ВВП все ще ледве перевищує 
половину середнього показника 
для єврозони. Якщо не врахову-
вати нафтопродукти, експорт то-
варів усе ще нижчий від рівня 
2008 року. Опитування грецьких 
менеджерів із продажу, прове-
дене Афінським університетом 
економіки та бізнесу, виявило: 
лише 26% вважають експорт 
важливою стратегічною реакцією 
на кризу. Пріоритетом для них 
були пошуки нових внутрішніх 
ринків і ширше використання ін-
тернету.

Принаймні в останньому 
вони не помилилися. Компанія 
Digilex, заснована 2011-го в Афі-
нах, розробляє сайти, системи 
електронної торгівлі та мобільні 
прикладні програми для роздріб-
ної торгівлі, які допомагають 
знизити собівартість і розширити 
сферу діяльності. Мобільну при-
кладну програму для виклику 
таксі Taxibeat, що з’явилася 2010 
року, вже використовують у різ-
них містах Європи, а також у Ріо-
де-Жанейро, Сан-Паулу та Ме-
хіко. А компанія Globo, чиї при-
кладні програми для телефонів 
дають змогу користуватися на ро-
боті власними гаджетами, про-
дала частину свого бізнесу в Гре-
ції, щоб більше уваги приділити 
закордонним клієнтам. Цього 
року у фондових індексах FTSE 
AIM її котирування були найкра-
щими. 

Можливо, найпомітнішим 
бізнес-трендом у Греції є поява 
незліченних пекарень, молоча-
рень, кафе і лотків, де продають 
традиційні грецькі сувлакі. Ба-
гато з них відкриті безробітними 
професіоналами, які, втративши 
престижну роботу, вклали заоща-
дження й допомогу з безробіття у 
новий бізнес. Можливо, цей 
сплеск підприємницького духу і є 
тим добром, без якого не буває 
лиха. 
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гроші як манна 
небесна
Програма виплати коштів  
безпосередньо бідним людям  
працює напрочуд успішно.  
Однак вона не здатна подолати  
глибші причини злиднів

к
ілька неймовірних подій 
змінили життя Ґабріеля 
Отієно Аноша. Супутник, 
пролітаючи над Східною 

Африкою, сфотографував його 
дах. Небайдужі люди з Філіппін, 
які дистанційно моніторили здо-
буті через космос дані, звернули 
увагу, що покрівля не блищить 
(чоловік жив під солом’яним да-
хом, а не бляшаним). У Західній 
Кенії це ознака злиднів. Тоді 
компанії Google і Facebook пере-
дали гроші через Give Directly – 
благодійний проект, який за-
ймається пошуком найбідніших 
людей у світі і забезпечує їх кош-
тами, не вимагаючи жодних 
зобов’язань.

25-річний тесля нічого про це 
не знав, аж доки не повернувся 
одного дня додому й довідався, 
що якісь незнайомці дали його 
дружині мобільний телефон, до 
котрого прив’язано банківський 
рахунок. А потім на подружжя 
впала манна небесна – $1 тис., які 
воно могло витратити як зама-
неться.

Дивна ідея, авжеж? Усе одно, 
що скидати гроші з гелікоптерів. 
Однак ця програма й подібні до 
неї є частиною зміни уявлення 
про те, як найкраще зарадити 
найзлиденнішим. Десятиліттями 
панувала думка, ніби за незамож-
них треба робити майже все й 
ніби експерти краще знають, що 
саме. Мало хто вірив, що бідняк 
відповідально витратить тисячу 
доларів. Тож урядові і благодійні 
організації та банки розвитку бу-
дували школи й лікарні, дороги й 
порти, прокладали іригаційні 
труби й електрокабелі, а також 

створювали масштабну бюрокра-
тичну систему, щоб усім цим 
управляти.

Приблизно від 2000 року по-
чали формуватися інші ідеї: 
уряди країн виділяли бідним ро-
динам невелику допомогу, яку ті 
витрачали б на власний розсуд, 
за умови, що їхні діти регулярно 
відвідуватимуть школу й переві-
рятимуться в лікаря. Ці про-
грами так званих грошових пе-
реказів з обов’язковими умо-
вами (CCT) з’явилися спочатку в 
Латинській Америці, а згодом 
поширилися світом. Вони не за-
мінили традиційної допомоги, 
але мали істотні переваги: під-
тримка бюджету окремих родин 
і сприяння жінкам (більшість 
виплат отримували матері). Крім 
того, організація такого почи-
нання обходилася дешево.

Нові проекти, на кшталт Give 
Directly в Кенії, втілюються в 
межах реалізації таких ідей. Роз-
робники помітили, що доходи 
родин зростають завдяки про-
грамам CCT, тож засумнівалися, 
чи потрібні додаткові умови на 
кшталт обов’язкового відвіду-
вання школи. Вони стверджують 
також, що програми CCT можна 
зробити ще дешевшими, запро-
вадивши грошові перекази без 
обов’язкових умов (UCT).

Нині діє достатньо таких про-
грам, щоб можна було робити 
перші висновки. Попередні ре-
зультати доволі оптимістичні: 
кошти, виділені з обов’язковими 
умовами чи без них, так чи 
так витягують людей зі злиднів. 
Учасники програм без обов’я-
зкових умов, попри побоювання, 
не тринькають гроші на випивку 
й гульбища. Бідні сім’ї можуть 
отримувати напрочуд великі 
суми й раціонально їх витрачати. 
Та все ж таки грошові перекази з 
обов’язко вими умовами, здаєть-
 ся, пра  цюють кра  ще, адже бід-
нота має цілу купу проблем – не 
тільки браку коштів.

Засновник проекту Give 
Directly Майкл Фей згадує, як 
пропонував свою ідею щодо «без-
умовних грошей» традиційним 
меценатам: «Во  ни подумали, 
ніби я обкурився». Але в Кремні-
євій долині пропозиція сподоба-
лась. Може, тому що Give Directly 
нагадує створення технологічної 
компанії, яка кидає виклик тра-
диційним методам діяльності (у 
цьо  му випадку до  помоги бідним). 
Google виділив $2,4 млн, Face -
book – $600 тис.

Благодійність суттєво зале-
жить від передових технологій. 
За їх допомогою збирають дані 
для ідентифікації най  бідніших 
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Для програм 
допомоги бідним 

Give Directly на 
безумовній основі 

Google виділив 

$2,4 млн, 
а Facebook – 

$600 тис.



місцевостей у Кенії (до котрих на-
лежить і Кога, рідне селище пана 
Аноша поблизу озера Вікторія). 
Зокрема, солом’яні та бляшані 
дахи – ця справа забирає багато 
часу – відстежують за допомогою 
веб-сервісу Mechanical Turk («Ме-
ханічний турок»), який ділить 
масштабну роботу на дрібні скла-
дові й доручає їх фриланс-служ -
бам у всьому світі. Працівники на 
місцях відвідують із GPS-при ст-
ро  ями населені пункти, реєстру-
ють учасників програми й розпо-
діляють гроші за допомогою ке-
нійської системи грошових пере-
казів через мобільний телефон 
M-Pesa.

Своє несподіване багатство 
Анош вирішив потратити насам-
перед на новий дах. Солома не 
просто протікає, її треба міняти 
двічі на рік, щоразу витрачаючи 
$40. Половину грошей він вклав 
у будинок, а на решту придбав лі-
соматеріали й курчат. Нині ці дві 
справи забезпечують йому май-
 же $90 щомісяця. «Коли маєш 
гроші й клепку в голові, – каже 
кенієць, – можна змінити своє 
життя».

Звісно, не всі суми пішли на 
справи, що могли б порадувати 
економістів. Бернард Окумо, си-
дячи напідпитку на твердій лаві в 
освітленому місячним сяйвом 
барі посеред бананового гаю, роз-
повів, що дружина витратила 
свою грошову допомогу, аби ви-
тягнути його із в’язниці, куди він 
потрапив за звинуваченням у 
вбивстві. Однак, згідно з першим 
незалежним аналізом програми 
Give Directly, що його провели 
Йоганнес Гаусгофер і Джеремі 
Шапіро (колишній член прав-
ління проекту Give Directly) з 
Массачусетського технологічного 
інституту, такі витрати є радше 
винятками. За словами дослідни-
ків, серед вибраних навмання 
бідних родин із 63 селищ, які 
отримали грошову допомогу, 
кількість дітей, що вештаються 
весь день без крихти в роті, змен-
шилася на третину, а тварин-
ницьких господарств подвоїлася. 
Через рік після запуску про-
грами доходи населення зросли 
на чверть, а учасники почува-
ються менш пригніченими, що 
підтверджують і проведені серед 
них аналізи на рівень кортизолу в 
крові.

А от жителі торговельного 
містечка Рандаго, що нині ото-
чене профінансованими Give 

Directly громадами, спантели-
чені. Дехто гадає, що гроші дає 
Барак Обама: батько американ-
ського президента був вихідцем 
із тамтешнього племені луо. Ке-
нійська програма є незвичною 
(виплати величезні, за місце-
вими масштабами) і діє лише 
впродовж трьох років. Не дивно, 
що за рік доходи населення 
зросли.

Однак гроші роздають не 
лише кенійцям. 2006-го у В’єт -
намі стартував пробний проект, у 
межах якого одноразову допо-
могу отримали 550 родин; за два 
роки рівень бідності впав на 20 
відсоткових пунктів. Програму 
назвали «гроші на домовину», бо 
люди похилого віку відкладали їх 
собі на похорон, аби діти не ви-
трачалися.

Чи означає це, що можно-
владці марнують час і кошти, 
проводячи моніторинг і запрова-
джуючи обов’язкові умови, коли 
не менш ефективно було б просто 
віддати людям певні суми? Не все 
так просто. Мабуть, через те, що у 
проектах без обов’язкових умов 
ключову роль відіграють гроші, 
ці програми здебільшого ще-
дріші й дорожчі за CCT. Що об-
рати? Відповідь радше пов’язана 
з учасниками, аніж із самими 
програмами: кому адресована до-
помога і які проблеми в цих лю-
дей?

Крім того, програми CCT не 
нехтують проблемою, яку UCT 
залишають на волю випадку: до-
помоги наступному поколінню. 
Здоровіші й ліпше освічені діти, 
підрісши, зароблятимуть більше, 
тож умова щодо відвідування 
шкіл та медпунктів дає змогу бо-
ротися з бідністю в тривалій пер-
спективі. Тим часом метою UCT 
є зменшити проблему злиднів 
сьогодні. Тож не завжди вда-
ється порівнювати програми з 
обов’яз ковими умовами та без 
них. Однак до цього докладено 
чимало зусиль, і вже з’являються 
перші результати. Програми 
CCT мають свої недоліки, однак 
зазвичай є ефективними при-
наймні в тих аспектах, що цікав-
лять урядовців, а також із по-
гляду загального зменшення 
масштабів бідності й покра-
щення стану здоров’я та рівня 
освіти.

Наймасштабніші програми 
фінансування з обов’язковими 
умовами – згадувана Bolsa Fa-
mília та мексиканська Oportuni-

dades – допомогли зменшити 
масштаби бідності й підняти рі-
вень письменності в найбільших 
країнах Латинської Америки. 
Гроші зарадили не десяткам ти-
сяч, а десяткам мільйонів людей: 
неабиякий аргумент на підтвер-
дження ефективності програм 
CCT.

кориСНі оБмЕжЕННя
На думку Берка Озлера, еконо-
міста, що вивчав трансферти го-
тівки на замовлення Світового 
банку, програми CCT краще за-
стосовувати там, де проблеми 
людей не зводяться лише до 
браку грошей: де родини не вва-
жають освіту особливою цінністю 
або де результати можливі лише 
за умови масового виконання 
зобов’язань (яскравий приклад – 
вакцинація). За таких обставин 
люди, вільні робити що зама-
неться, можуть надто мало витра-
чати на навчання чи здоров’я. 
CCT допомагають долати такі 
проблеми.

Крім того, ці програми мають 
дві політичні переваги перед 
UCT. Перша: батьків зобов’я зу -
ють водити дітей до школи, тож 
влада мусить покращувати освіт-
 ні стандарти. Друга: обов’я з   -
кові умови змінюють поведінку і 
спонсорів, і учасників. Програ  ми 
CCT, очевидно, ефективніші за 
UCT з погляду мобілізації під-
тримки серед людей, які виділя-

ють гроші: обов’язкові умови 
більше до вподоби платникам по-
датків середнього класу, щоб 
бідні прошарки не отримували 
нічого задарма. Може, це й не 
вельми важливо, коли спонсо-
рами виступають Google чи 
Facebook, але коли суми надхо-
дять із державних скарбниць, то 
зовсім навпаки. 

Таким чином, програми UCT 
працюють краще, ніж можна 
було сподіватися. Вони руйнують 
стереотип про безвідповідальну, 
байдужу за своєю сутністю бід-
ноту. Та все ж таки схеми CCT за-
звичай ефективніші, особливо 
коли йдеться про боротьбу із при-
чинами бідності; вони не просто 
зменшують масштаб злиднів, а й 
допомагають родинам позбутися 
їх назавжди. 

За чотири роки на 
півночі Уганди 

завдяки урядовим 
програмам 

допомоги бідним 
сім’ям їхній 

середній дохід зріс 
майже на 

50%

Обсяг найбільшої 
програми з 

обов’язковими 
умовами в Бразилії 
Bolsa Família сягає 

3% 
бюджету країни
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мало хто вірив, що БіДНяк 
віДПовіДальНо витратить 
тиСячу Доларів



БіограФічНа Нота
майкл Фассбендер (нині йому 36 років) 
ріс у Кілларні, містечку на південному за-
ході Ірландії. Батько – німець, мати – ір-
ландка. Після навчання в лондонській 
школі драматургії Drama Centre грав у різ-
них телепроектах, зокрема серіалах 
«Брати по зброї», «Серця і кістки» та  
«Відьма». Прорив у його акторській кар’єрі 
стався після фільму «Голод» Стіва Мак-
Квіна, де Фассбендер утілив Боббі Сендса 
– ірландського республіканця, який помер 
після голодування у в’язниці «Мейз» у Бел-
фасті. Блискуча гра принесла Майклові 
кілька нагород, зокрема Премію британ-
ського незалежного кіно і «Срібного Г’юґо» 
на Чиказькому міжнародному кінофести-
валі за найкращу акторську гру, а також 
премію Ірландської кіноакадемії в номіна-
ції «Найкращий актор». Фассбендер зні-
мався у стрічках «300 спартанців», «Без-
славні виродки», «Джейн Ейр», «Люди Х: 
Перший клас», «Нокаут» і «Прометей». 
Нещодавно закінчив зйомки у ще не на-
званому фільмі Терренса Маліка, а ще зі-
грав у новій стрічці Стіва МакКвіна «12 ро-
ків рабства». 

уміння давати поради
Майкл Фассбендер про колективний досвід створення фільму, 
справжнє пекло для актора й шосте чуття

14 
листопада в україн-
ський прокат виходить 
кримінальний трилер 
Рідлі Скотта «Радник». 

Режисер зняв фільм за сценарієм 
лауреата Пулітцерівської премії, 
сучасного американського кла-
сика Кормака МакКарті. У цій 
стрічці актору Майклові Фас-
сбендеру, який раніше знімався в 
іншому проекті Скотта («Проме-
тей», що здобув чималий касовий 
успіх) дісталася головна роль: ад-
воката, котрий береться перево-
зити наркотики, спокусившись 
на швидку й щедру наживу. 

у. т.: ваша роль – просто пода-
рунок долі. Сценарій кормака 
маккарті, режисура рідлі 
Скотта й дивовижні діалоги – 
це, мабуть, величезне задово-
лення для актора?

– Звісно, хоча Радник не 
говорить багато. Більше ски-
дається на те, що не він, а 
йому всі щось радять. У 
цьому сценарії невідомо, 
що станеться за мить, у 
який бік розвиватимуться 
персонажі, що з ними 
буде. Кормак МакКарті 
вельми вдало збалансу-
вав те, що він каже ауди-
торії, і те, що доведеться 
розгадувати самому гля-
дачеві (або актору). Він 
майстер у цьому, небагато 
кому таке вдається. У тре-
тій частині все зводиться до-
купи й стає зрозумілим.

у. т.: ви знали твори кормака 
маккарті, окрім його книжок, 
адаптованих до фільмів? чи-
тали його романи?

– Читав «Кривавий меридіан» 
і «Дорогу». Звісно, знав його ро-
ман «Старим тут не місце» (екра-
нізація братів Коен здобула чо-
тирьох «Оскарів». – Ред.), але 
«Радник» – це перший створе-
ний ним сценарій для повно-
мет  раж ного фільму, тому, ду-
маю, всі в очікуванні, й він 
теж. МакКарті щодня був на 

майданчику, тож став невід’ємною 
частиною команди.

у. т.: він сказав, що це фільм 
про людину, яка робить невда-
лий вибір. ви згодні?

– Так, і проблема Радника в 
тому, що він вважає себе розум-
нішим, ніж є насправді. Але 
ця зверхність дорого 
йому коштуватиме. Кі-
ногерой іде на ризик, 

НАвігАТоР|Прем’Єра

ін
т

е
р

в
'ю

 т
а

 ф
о

т
о

 н
а

д
а

н
і к

о
м

п
а

н
іє

ю
 t

w
E

N
t

iE
t

h
 c

E
N

t
u

r
y

 f
o

x
 f

il
m

 c
o

r
p

o
r

a
t

io
N



не усвідомлюючи повністю на-
слідки, а відтак опиняється не 
на своїй глибині.

Радник мусить віддавати 
борги, тож ув’язується в нарко-
торгівлю, вирішивши зробити 
це один раз. Але ж ми знаємо, 
що в тому середовищі все 
інакше, там одноразових справ 
не буває. Наївно думати, ніби в 
такий бізнес зайдеш і спокійно 
собі вийдеш: за прибутки, які 
він пропонує, доводиться пла-
тити чимось іншим. Утягнуті в 
нього люди живуть вельми роз-
кішно, бо знають: їх не одмінно 
чекає або в’язниця, або смерть.

у. т.: Це ваша друга кінокартина 
з рідлі Скоттом. Цього разу було 
простіше братися до зйомок? 

– Однозначно. Я постійно 
нервую на старті фільмування. 
Першого тижня мусиш почи-
нати ходити й говорити в образі 
свого героя на очах у знімальної 
команди (по суті, аудиторії), 
тому завжди метелики в жи-
воті. Але після «Прометея» вже 
легше. Пам’ятаю свій перший 
день на його зйомках. Дума-
лося: «Боже, як воно буде?» Але 
ми з Рідлі чудово дійшли згоди. 

у. т.: у сценарії є трохи гумору. 
Наскільки важлива ця скла-
дова? 

– Коли маєш справу з такою 
брутальністю й жорстокістю, він 
потрібен обов’язково, адже відво-
лікає аудиторію. А якщо розсмі-
шити глядачів, а потім ударити їх 
чимось шокуючим, гострим або 
сумним, вони будуть значно від-
критіші до цих емоцій, ніж коли 
цілу стрічку виливати на них 
тільки журбу. Та й узагалі, ро-
блячи будь-що, я намагаюся зна-
ходити щось веселе.

у. т.: чи не збираєтеся самі про-
дюсувати якийсь фільм?

– Нещодавно я брав від-
пустку для цього. Працював зі 
сценаристами. Це наступний 
етап для мене – він цікавий і 
приносить задоволення, але й 
розчаровує неабияк. Утім, мова 
про справжній труд любові. Про 
дуже насичену роботу, яка по-
глинає, бо якщо не зробиш сам, 
то нічого не буде. Тепер я дуже 
поважаю хороших продюсерів і 
сценаристів. Було цікаво працю-
вати з авторами сценаріїв від са-
мого початку, спостерігати за 
всією їхньої «подорожжю», а не 

просто прийти й побачити гото-
вий текст. Раніше зйомки для 
мене як для актора були індиві-
дуальним процесом. А торік я 
дійшов до певної точки, поду-
мавши, що відтепер прагнутиму 
зосередитися на колективному 
досвіді створення фільму.

у. т.: Певно, приємно мати ви-
бір, де зніматись. а бувало, що 
відмовлялися від зйомок, бо не 
встигали?

– Ну, це хороші проблеми 
(сміється). Краще відмовлятися, 
ніж сидіти й чекати на телефон-
ний дзвінок або сценарій; то 
справжнє пекло. І воно є реаль-
ністю для багатьох акторів, осо-
бливо останніми роками, коли 
роботи суттєво поменшало. Тож 
мати змогу вибирати – значно 
краще. Найчастіше артисти 
кіно або зривають куш, або си-
дять голодні.

у. т.: коли вибираєте сценарій, 
керуєтеся інстинктами? 

– Цілком. Якраз цього мені 
не бракує – шостого чуття. 
Звісно, спрацьовує воно не за-
вжди, доводиться покладатися 
на долю. Але я особисто не 
проти ризиків. Хочу вчитись і 
ставити перед собою виклики, 
тобто бути готовим і до невдач. 
Це нормально, бо ж вони збага-
чують досвідом, навчають і, спо-
діваюся, надають нового виміру 
роботі. Нове треба пробувати. 
Якогось моменту, мабуть, варто 
зіграти в комедії. Може, так 
воно й буде.

у. т.: Після «Безславних вирод-
ків» хотіли б іще попрацювати 
із квентіном тарантіно? 

– Сподіваюся, що це ста-
неться. У Тарантіно потрібно аб-
солютно коритися сценарієві: 
тебе повністю контролюють, са-
мому робити нічого не дово-
диться. І дурень той, хто спро-
бує переписати його сценарій, 
бо ж там уся сіль у ритмах. Я 
тільки нещодавно це зрозумів. 
Люблю музику, і його фільми 
для мене – ритм. Це відчутно. 
Та й сам цей режисер увесь та-
кий. Він скаже, якщо ти не впи-
суєшся в його «музику».

у. т.: Складно знайти більш різ-
них постановників, ніж таран-
тіно і Стів макквін, який вас 
«відкрив». а ось чи є в них щось 
спільне?

– Спільне в тому, що вони 
живуть своєю роботою, а ще 
дуже впевнені в собі й завжди 
чітко висловлюються. На 
зйомки до таких режисерів 
приходиш підготовленим. І не 
дай Боже інакше! Вони очіку-
ють від людей найкращого. Тож 
місця для ліні не залишається. 
А я ненавиджу лінь у будь-якій 
роботі: вона заразна й дуже 
швидко поширюється. Працю-
ючи з Рідлі Скоттом, напри-
клад, відчуваєш енергію, яку він 
генерує. Його команда робить 
усе дуже оперативно. Вони зна-
ють, що працювати в такому 
комфортному середовищі на 
чолі зі справжнім майстром – то 
велика рідкість. Це мотивує лю-
дей виконувати свої завдання 
якнайкраще, але спокійно. 

ПогляД тижНя
операція маккарті

«радник» Рідлі Скотта – дуже дивне кіно, яке аж ніяк не очі-
куєш від творця напруженого й сюжетно доволі чіткого «Чу-
жого» чи детективного і також розбірливого «Гангстера». 
Вочевидь, уся справа в сценаристі Кормаку МакКарті – за 
оцінками багатьох критиків, він є найбільшим американ-
ським письменником сучасності, а відтак може диктувати 
умови в екранізаціях своїх книжок чи сценаріїв. Тож «Рад-
ник» – це не зовсім кіно, радше література. Тут глядач спо-
стерігає не за подіями, які трапляються з героями, а за геро-
ями, які оповідають про події. їх зіграли четверо акторів-
«зірок»: Хав’єр Бардем і Кемерон Діас, Майкл Фассбендер 
і Пенелопа Крус. Головними виступають чоловічі персо-
нажі, які задумують якусь операцію й протягом фільму опи-
сують її в дуже умовних межах, здебільшого торкаючись не-
простих питань ставлення 
до життя, жінок і насиль-
ства. У певний момент 
з’являється п’ятий герой 
(Бред Пітт) – лише в епі-
зодах, але ключових, 
саме він і розповідає про 
можливі наслідки зриву 
операції. «Пам’ятаєш, – 
каже він Радникові, – як у 
Мексиці через якісь про-
блеми повбивали три ти-
сячі людей? Так от, тут нія-
кого свідомого насильства чи садизму немає, це лише біз-
нес». Поширений вислів «it nothing, it just business» набу-
ває в стрічці глобального розмаху. І саме цей акцент є цен-
тральним у фільмі – вочевидь, метою і сценариста, і ре-
жисера було показати насильство, що стало абстрак-
тним, вийшло за межі людськості. Тягуча, повільна, заву-
альована історія є лише тлом для кількох сказаних слів, 
сцен і сенсів. Загалом «Радник» видається парадоксаль-
ним і навіть дуже ризикованим для Голлівуда продуктом. 
Це не те кіно, яке збере повні зали й великі гроші. Тут є 
філософія життя, яка, якщо її зрозуміти, влучає в ціль, як 
куля в голову. Літературність фільму не є недоліком, про-
сто така форма дуже незвична для більшості глядачів, бо 
нетрадиційним для кіно способом порушує фундамен-
тальні проблеми. 
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Без вішалки й оплесків

П
анна в чорному стоїть поміж 
м’ясних рядів супермаркету й, за-
зираючи в очі, звертається до кож-
ного, хто проходить: «Я м’ясо!» Він 

такого проникливого признання розгублю-
єшся, аж мурахи біжать по тілу. Це елемент 
документального театру, що в межах фес-
тивалю «Документ» переніс сцену і гля-

дацьку залу в один зі столичних торговель-
них центрів.

Від 27 жовтня до 6 листопада жителі 
Львова, Харкова, Одеси, Херсона та Києва 
мали нагоду ознайомитися з документаль-
ними виставами, створеними в Україні, й від-
відати тематичні семінари. Важливо заува-
жити, що частково фінансування цього мис-
тецького форуму відбувалось об’єднаними 
зусиллями через так званий спільнокошт 
платформи «Велика Ідея». Інакше кажучи, 

12 тис. грн зібрали небайдужі на справу зна-
чною мірою авантюрну, адже явище доку-
ментального театру відносно нове, та й роз-
раховане на досить вузьку аудиторію. «Фести-
валь у нас не глядацький, – каже організатор 
«Документа» Катерина Бабкіна. – Він орієн-
тований на формування професійного серед-
овища, на розуміння методу і явища доку-

ментального театру як такого. Поки що ми й 
не думаємо про продукт, головне – працю-
вати. Але зали в усіх містах тріщали. Не остан-
ньою чергою, завдяки новизні й невідо-
мості». Якщо традиційний театр починається 
з вішалки, то документальний відповідно до 
назви – з документа. В основі матеріалу для 
вистави можуть бути суха статистика, історії з 
життя звичайних людей або будь-який факт, 
що мав місце в історії. Документальний театр 
гостросоціальний, тут немає рампи, лаштун-

ків, дистанції. Глядач утягнутий у процес і яко-
гось моменту стає учасником вистави; сценою 
може послужити вулиця, телефонна буда, ри-
нок тощо. Причому місцевість і оточення ма-
тимуть не менше значення, ніж актори. Київ 
побачив виставу «лЕ29 дЕ31 нЕ30ц, 90 хв спо-
живацького простору». Над кожною із трьох 
частин реаліті-дійства працювали інші май-
стри. Так, Е29 є результатом роботи драма-
турга Тетяни Киценко та режисера Тамари 
Трунової, Е31 – Дена Гуменного й Олени Ро-
ман, Е30 – Оксани Савченко та Андрія Мая. 
Серед неонових вогнів та прилизаних бутиків 
торговельного центру сновигали три групи ди-
ваків, що навряд чи могли претендувати на 
роль покупців. Збоку це нагадувало зібрання 
якоїсь секти або ж флешмоб. «Мені здається, 
нині мистецтво й культура прямують до тісні-
шого контакту із глядачем, – міркує актор Іван 
Федоров. – Мистецтво у якийсь момент поста-
вило себе на п’єдестал. До того ж настільки 
високо, що розгледіти його стало дуже важко. 
Приміщення театру здатне створити абстрак-
тний простір, який існує десь у всесвіті або у 
вакуумі. А для мене важливо, що ті речі, про 
які ми говоримо, відбуваються тут, між 
нами». Гра акторів документального театру – 
це не стільки виконання діалогів та монологів 
(яких узагалі може не бути), скільки надтонка 
маніпуляція людською психікою, різновид су-
гестії. То глядачів уводять у стан анабіозу, 
коли вони розслабляються, «на автопілоті» 
сновигаючи торговельними залами, то 
«вмикають», змушуючи щосили бігти, то не-
сподівано в замкненому просторі ліфта зву-
чить короткий, влучний і пронизливий мо-
нолог. Людям дають завдання, на перший 
погляд, абсурдні й дивакуваті, приміром, 
просять піти й поговорити з дорогою річчю, 
яку вони ніколи не наважаться собі купити, 
й розповісти їй найсокровенніше. А потім 
одним останнім штрихом увесь півтораго-
динний хаос упорядковується в єдину, до 
болю чітку і структуровану картину. Момент 
прозріння – суть пережитого понад сло-
вами. Інших способів донести до свідомості 
цю дійсність просто не буває.

у 
межах арт-форуму ART KYIV 
Contemporary 2013 представлено 
живопис Ірини Феддер, української 
художниці, яка вже понад 10 років 

живе і працює в Німеччині. Серія картин, 
яку виставлять у Києві, називається «Траль-
фамадор, або Подорож за трьома апельси-
нами». На створення цих робіт художницю 
надихнули два літературних твори. Один із 
них – «Бійня номер п’ять, або Хрестовий по-

хід дітей» Курта Воннеґута, сатирика і фан-
таста, одного з найвизначніших американ-
ських письменників ХХ століття. Цей роман 
вважають автобіографічним: у його основу 
лягло перебування автора в нацистському 
полоні, де він пережив бомбування Дрез-
дена. Тральфамадор – планета, на яку по-
трапляє герой роману Біллі Пілігрім. її насе-
ляють істоти, здатні бачити минуле, тепе-
рішнє й майбутнє одночасно. Вони вірять, 

що події не мають ані причин, ані наслідків 
– лише структуру моменту, на яку ніхто не 
здатен вплинути. Автор показує «ефект ме-
телика», через який дрібниці стають причи-
нами найбезглуздіших жахів. Інше літера-
турне джерело виставки – казкова п’єса іта-
лійського просвітника Карло Ґоцці «Любов 
до трьох апельсинів». Написана 1760 року 
на основі простого дитячого сюжету, вона 
мала великий успіх у публіки, а опера, яку 
на її основі створив Сергій Прокоф’єв, стала 
однією з найвеселіших і найбільш життєра-
дісних у ХХ столітті (сьогодні її можна поди-
витися в Національній опері України). За сю-

комізм, трагізм і цинізм
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релізи осені: обережні 
експерименти

Н
инішня осінь виявилася аж надто 
врожайною на нові релізи. Тож 
тиждень обрав найгучніші аль-
боми, звісно, в сенсі не звуку, а їх 

впливу на світову музичну сцену.  
Morcheeba хоч і продовжують власну 

лінію лондонського трип-хопу, проте й не 
ігнорують світ навколо. На платівці можна 
почути і натяк на дабстеп у тягучому басі в 
«Gimme Your Love», і регі-вібрації, і навіть 
майже денсхол у «Make Believer», і інді-
рок в «Do You Good». Радіоформатність 
витримана – більшість треків звучать 
близько 3 хв. Гурт експериментує обе-
режно і замість «розширення меж 
жанру», яке так люблять знаходити кри-
тики, з незначним доповненням продо-
вжив те, що й робив. Тож тут без несподі-
ваних подарунків у вигляді геніального 
шматка тексту чи звуку, який пояснює все 
ваше життя. Що не заважає альбому 
«Head Up High» бути одним із найкращих 
у Morcheeba.

Гурт Korn вирішив не зважати на му-
зичні тренди і вкотре повернутися до ко-
ренів. У новому альбомі «The Paradigm 
Shift» можна почути той самий ню-
метал, який колектив грав від початку і 
який має вельми дивний вигляд у 2013-
му, майже через 15 років після свого зір-
кового моменту. Крім ню-металу тут ще 
можна почути гітарні рифи гітариста 
Браяна «Хеда» Велша з оригінального 
складу. Що, на думку фанів, додає їм 
плюсів. Звідси й назва. Як пояснювали 
самі музиканти, коли для прихильників 
це повернення їхніх улюблених ню-
металістів, то для самих рокерів це гурт 
у новій перспективі: як «більші, яскра-
віші та сміливіші Korn». Продюсував звук 
Дон Ґілмор – той самий, який доклав 
свою руку до цьогорічної платівки Авріл 
Лавін. Цей факт пояснює причесаність 
звуку і попсові ходи. 

Через два роки після свого попере-
днього релізу «Destroyed» Moby випустив 
свіжий альбом «Innocents». З першого ж 
треку «Everything That Rises» захоплюють 
гіпнотична атмосфера, відчуття схвильо-
ваності, коли бачиш, як на твоїх очах на-
роджується новий світ. Емоційно добиває 
«Don’t Love Me» і нокаутує «Saints». Цю 
платівку Moby вперше для себе писав не 
сам, а ще з одним продюсером Марком 
«Спайком» Стентом, який працював із ба-
гатьма представниками музичної еліти – 
від Мадонни і U2 до Леді Ґаґи і Бйорк. За-
мість того щоб використовувати семпли, 
музикант запросив вокалістів, серед них 
Вейн Коен із нео-психоделічного гурту 
The Flaming Lips і відома виконавиця 
Скайлар Ґрей. Західні медіа вже встигли 
назвати платівку музикою з душею, а 
Moby – одним із цьогорічних рятівників 
музики від потужної поп-інтервенції. 

Фанати так довго просили Джастіна 
тімберлейка повернутись у відеозвернен-
нях і не тільки, що він це зробив. Випустив 
свій перший альбом із часів «Future Sex/
Love Sound» 2006 року, розтягнувши його 
на дві частини (перша вийшла в березні): 
відповідно «The 20/20 Experience» і «The 
20/20 Experience: Part 2 of 2». Коли від ка-
рамельної прісності першої половини по-
чинає зводити зуби, друга дає можливість 
вдихнути вільно. Тут усе похмуріше, емо-
ційніше й болючіше. Тімберлейк зізна-
ється у власному нокауті в «TKO» і розво-
дить вампірську романтику в «True Blood», 
який може зіграти вживу тільки з міні-
оркестром. Місцями помітно, як він 
прагне розширити власні межі й опини-
тись у неосоулі замість еренбішного хіп-
хопу. Перфекціонізм Джастіна вилився в 
довжину треків, адже деякі звучать по 7, 9 
і навіть 11 хв. 

В альбомі «Last Ship» Sting вдався до 
крайнощів: або мінімалістичне рок-

звучання, або поліфонічне з ледь не 
кельтськими мотивами. Це перший по-
вноформатний диск виконавця зі свіжим 
матеріалом за останню декаду, з часів 
альбому «Sacred Love» 2003 року. Фак-
тично саундтрек для його майбутнього 
мюзиклу, який почнеться наступного року 
на Бродвеї. П’єса оповідає про британ-
ський суднобудівний завод у Ньюкаслі, 
рідному місті музиканта, і має таку саму 
назву, як і альбом. Хоча, як пояснює сам 
співак, він розповідає власну історію че-
рез життя інших людей, диск усе одно 
вийшов напівавтобіографічним, і ця щи-
рість відчувається. Наче немолода вже 
людина, вільна від страхів, чи правильно 
її зрозуміють, розповідає пригоди власної 
юності.

У релізі з претензійною назвою «Loud 
Like Love» британське тріо Placebo продо-
вжило свою улюблену тему підліткового 
ангсту. Фанати називають платівку типо-
вим «плацебо», на відміну від поперед-
нього «Battle For The Sun», а трек «Exit 
Wounds» ледь не найкращим за всю їхню 
історію, але звучить усе трохи фейково. 
Тріо виросло. Молко цього року виповни-
лося 41, а він усе ще ниє про душевні рани 
і просить, щоб його відвели додому, коли 
нап’ється. Але тепер у цю лірику слабо ві-
риться. Все це бачиться як спрограмова-
ний акт фальшивого душевного ексгібіціо-
нізму, переклад складних переживань 
простішою мовою, виконаний у Google 
Translate. 

Назва п’ятого альбому Arctic Monkeys 
походить від назви банди, точніше від 
двох перших літер «AM» за прикладом 
збірки «VU» The Velvet Underground. Це, 
мовляв, підкреслює ідеальний стан гурту. 
Той самий стан має, певно, віддзеркалю-
вати обкладинка платівки, яка нагадує 
знак безкінечності. Крім назви гурту «AM» 
також означає ранок. У випадку Arctic 
Monkeys це 3:00 ранку з усіма наслід-
ками: натяками на стоунер-рок, розсла-
бленістю й водночас гарячковою схвильо-
ваністю та застряглими в голові «арктич-
них мавп» питаннями на повторі: «Are 
You Mine?», «Do I Wanna Know?», «Why’d 
You Only Call Me When You’re High?».

жетом, розгнівана відьма навіює принцу 
Тарталью одержимість недосяжними 
трьома апельсинами. Подорож за жада-
ними плодами сповнена фантасмагорич-
них пригод, і прокляття, яке перевернуло 
життя принца, стало для нього єдиною 
можливістю вилікуватися від убивчої ме-
ланхолії. 

За задумом куратора Олексія Золота-
рьова, проект Ірини Феддер має показати 
глядачам світ очима тральфамадорців – світ, 
де минуле, теперішнє й майбутнє існують од-
ночасно. Де переплітаються комедія і траге-
дія. Де життєствердна опера йде одночасно з 

бомбуванням міста-музею, і вже немає ані 
жахливого, ані прекрасного. Постмодерний 
світ, де вимушений цинізм слугує притулком. 
Візія виростає з позачасового зв’язку між каз-
кою і романом. Як і тексти Воннеґута, по-
лотна Ірини Феддер уривчасті й неодно-
значні. Емоційні театральні образи на них 
чергуються зі спокійними фігурами тварин, 
яким невідоме ані мислення, ані почуття. Се-
рія із 26 полотен, виконаних лише в чоти-
рьох кольорах, ніби резюмує глобальні про-
блеми, з якими стикалося і стикається люд-
ство. Питання лише, чи зробить воно висно-
вки, щоб не мати їх у майбутньому?

Форум сучасного мистецтва 
ART KYIV Contemporary 
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Давиденко

Небезпечні принади кенії 
У цій африканській країні треба постійно бути напоготові.  
Але вона того варта 

т
уристи затримуються в Най-
робі, столиці Кенії, на день-
два, не більше. Далі на них 
зазвичай чекають інші 

маршрути. Хтось вирушає до 
Момбаси, на узбережжя Індій-
ського океану. Інші летять у край 
відважного племені масаїв (їхній 
пункт призначення – аеропорт 
«Масаї-Мара») або їдуть у гли-
бинку на сафарі. І майже ніхто не 
наважується провести в Найробі 
цілий тиждень. Аби пізнати всю 
красу цього прекрасного і, що 
гріха таїти, дуже небезпечного 
міста, я вирішив пробути осно-
вний час саме тут. Адже вся екзо-
тика, яку пропонують туристам 
на безмежних теренах Кенії, – це 
зазвичай купки спеціально вбра-
них і підготовлених місцевих жи-
телів, які розігрують «вистави» 
перед приїжджими…

культурНі ЕкСкурСії
Перше, що відчуваєш, виходячи 
з літака, – вологе й тепле пові-
тря, характерне для екваторі-
альних широт. Дизайн аеро-
порту специфічний: майже все 
навкруги жовтого кольору. 
Попри застереження щодо 
обов’язковості щеплення від 
жовтої лихоманки, ніхто не по-
просив мене пред’явити відпо-
відний сертифікат. Поки я роз-
думував, як краще дістатися до 

готелю, близько 20 таксистів за-
пропонували свої послуги. За-
кінчилося тим, що найняв водія-
суданця, збивши астрономічну 
ціну, запропоновану ним, бо за-
здалегідь знав про тутешні та-
рифи.

Знайомство з Найробі варто 
розпочати з Національного му-
зею – одного з головних визна-
чних місць столиці. Вхід туди в 
перерахунку на гривні коштує 
приблизно 82 грн (без окремих 
екскурсій). Дорогою до цього 
культурного закладу можна по-
бачити розкішний сквер, у цен-
трі якого височіє посірілий 
пам’ятник англійській королеві 
Вікторії з відбитим носом, уста-
новлений у 1904 році. Далі – 

кілька кіосків із сувенірами, де 
численні торгівці пропонують 
кустарні браслети за знову-таки 
фантастичною ціною, яку, на-
лежно поторгувавшись, можна 
збити вдесятеро.

Діставшись до музею, запи-
тую охоронницю у військовій 
формі: «Де тут каса?» Вона вка-
зує і нестримно регоче, показу-
ючи бездоганно білі зуби. За 
хвилину заходжу до примі-
щення, завбачливо відмовив-
шись від гіда. У залах я абсо-
лютно один… Де ж ті тисячі ту-
ристів, які щодня прибувають до 
аеропорту Найробі? Відповідь 
проста: вони рухаються за зазда-
легідь розробленими й оплаче-
ними маршрутами, зовсім не на-

Міжнародні  
телефонні розмови  

 з Кенії              
за допомогою  
ТревелСімки:  

вихідний тариф –

$0.69/хв, 
вхідний –

$0/хв
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магаючись відкрити для себе 
столицю Кенії. А даремно!

Повертаючись із музею і кро-
куючи проспектом Мої, відчу-
ваю, як мене тусає ліктем пере-
хожий. Він перепрошує і називає 
своє ім’я. Це Джакоб із Хараре, 
столиці Зімбабве. На ньому без-
доганний костюм, сорочка з ви-
шуканими запонками. Каже, що 
він політик, цікавиться україн-
ською системою освіти. Запро-
шує до найближчої кав’ярні на 
філіжанку кави й розповідає про 
численних емігрантів – своїх 
земляків, які виїжджають до су-
сідньої із Зімбабве гостинної 
Ботсвани. Просить пожертву-
вати яку-небудь суму на їхню ко-
ристь. І раптом трапляється не-
мислиме: до нас підсідають двоє, 
представляються охороною і ви-
водять Джакоба (мені повідо-
мляють, що він небезпечний 
злочинець). Далі досить агре-
сивно просять... показати всю го-
тівку, яку маю при собі. Мовляв, 
хочуть переконатися, що купюри 
не фальшиві. У Найробі ви зу-
стрінете скільки завгодно спосо-
бів шантажу іноземців. Укот ре 
розчарувавшись, я рішуче про-
щаюсь і йду звідти, заплативши 
не лише за свою каву з молоком, 
а й п’ять гривень (як на наші 
гроші) за чай Джакоба. 

Загалом у цій країні треба 
постійно бути напоготові. Ве-
штатися вночі вулицями Най-
робі – це безумство, яке межує із 
самогубством. Не минуло й двох 
днів, як мене ввечері до нитки 
обібрали біля самого готелю. 
Причому викликана поліція на-
віть не подумала приїхати.

Хоча вдень тут таки можна 
влаштовувати самостійні куль-
турні екскурсії, приміром, до так 
званого Національного архіву, 
що міститься в самому центрі, 
біля пам’ятника Тому Мбої. Це 
політичний діяч перших років 
незалежності. Монумент на його 
честь оточений статуями екзо-
тичних птахів і квітів. А ім’ям 
першого президента держави 
Джомо Кеньятти названий сто-
личний аеропорт. У Національ-
ному архіві можна побачити ав-
тентичні предмети побуту різних 
племен Кенії, а також експозиції, 
присвячені багатьом країнам Аф-
рики, включно з Мадагаскаром. 
Частина другого поверху віддана 
філателії держав континенту.

Ще одна з не звіданих біль-
шістю туристів визначних 

пам’яток столиці Кенії – безко-
штовний парк Угуру на півден-
ному заході міста. У ньому є ве-
лике озеро, багато птахів, коней і 
верблюдів, які походжають до-
ріжками просто поруч із вами. 
На кожному кроці морозиво, на-
пої, катамарани напрокат. На-
вколо натовпи людей, усі вони 
місцеві. Лише в одному затиш-
ному куточку я помітив оголену 
білошкіру панянку, яка розля-
глася на газоні під екваторіаль-
ним сонцем. 

куліНарНі оСоБливоСті
Національна страва кенійців – 
кучумбарі. Це надзвичайно го-
стрий соус зеленого кольору. 
Його подають у невеликих паке-
тиках, порція коштує дуже де-
шево (в українському еквіва-
ленті 50 к.). Якщо замовити ку-
чумбарі в точках громадського 
харчування, у вас неодмінно за-
питають: «Скільки?» Якось я по-
просив аж п’ять порцій – це мак-
симум навіть для африканця. 
Побачивши клієнта з Європи, 
дівчина-офіціантка щиро здиву-
валась і роздивилася мене уваж-
ніше. Непідготовленому євро-
пейцю варто побоюватися цього 
делікатесу: від єдиної порції 
може стати погано. З місцевої 
кухні запам’яталися ще бгаджа 
(особливий вид картоплі-фрі, 
нарізаної кружечками) й самоса 
(трикутники з начинкою із м’яса 
та зелені, запечені в тісті). Пова-
жають тут і кенійський чай, його 
завжди п’ють із молоком. А па-

кет знаменитої місцевої кави я 
навіть привіз до Києва як суве-
нір. Серед місцевих наїдків до-
волі популярним є коріння аро, 
подібне на несмачний буряк бі-
лого кольору. Їдять тут і каші з 
багатьох загадкових злаків (чи 
бобових?), що нагадують велику 
сочевицю. Їх можна купити в 
будь-якому супермаркеті.

Головне тутешнє пиво – 
слабкий світлий напій – назива-
ється «Таскер» (англійською це 
означає «дикий кабан-сікач», 
хоча на етикетці зображений 
слон). У Кенії та сусідній Уганді 
його випускають уже понад 90 
років. А папая, яку тут продають, 
чомусь імпортується з Гаваїв. У 
закладах громадського харчу-
вання їдять двома зубочист-
ками, використовуючи їх як ки-
тайські палички. Насититися 
можна за долар. 

гроШі
Грошова одиниця Кенії – кенійський шилінг – зараз 
приблизно дорівнює одній гривні. Зрозуміло, в цій кра-
їні варто обмінювати на місцеву валюту лише амери-
канські долари (не євро). Це можна робити навіть у 
зоні прибуття аеропорту Найробі: ви не програєте. А 
дальші розрахунки й поготів видадуться простими, 
адже все доведеться рахувати «один до одного», не-
мовби в гривнях.

траНСПорт
У Найробі це майже виключно маршрутки, що курсу-
ють до віддалених районів міста, й міжміські автобуси. 
їх кінцеві зупинки можна знайти мало не в кожному 
кварталі центру столиці, а ціни будуть не вищими за 
київські. Що ж до залізниці, то вона вам навряд чи зна-
добиться. Адже на сьогодні з Найробі курсують лише 
потяги до Момбаси та електрички до приміської плат-
форми Сіокімау. Решту потягів скасовано.

За 

$50
 Кенія видає 

кожному українцю 
візу на 

30 днів.
 Її можна отримати 

безпосередньо в 
аеропорту
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відгук на статтю «Плуг чи зброя?» в № 45, 
у якій тиждень пише про те, як упродовж 
століть українець мусив визначатися між 
«хліборобом» і «воїном»
Юрій: Не дуже вдала назва публікації. Адже 
анархія означає відсутність диктату на особу. 
Давно доведено, що анархія надає безмежну 
свободу особі та є для неї позитивною. Однак 
за анархії відсутній розвиток суспільства. 
Держава ж у відношенні до свободи особи є 
абсолютним злом. Демократичний режим у 
державах є своєрідним гібридом, який диктату 
держави не позбавляє, але чинить щодо особи 
інтроспективний тиск. Виникає запитання, 
яким чином військова організація Махна 
може бути анархічною? Зброя – це диктат. 

відгук на статтю «таки не росія»  
в № 45, у якій аналізується, як російсько-
українська інформаційна війна змінює 
взаємосприйняття двох народів  
Славик: А почему бы не вести 
контрпропаганду? Например, внушать 
рядовым россиянам мысль о том, что в случае 
вступления Украины в ТС им придется из 
своего кармана финансировать дышащую на 
ладан «хохляндию», своих проблем хватает. 
С другой стороны, разъяснять, что Украина 
должна быть украинской и ничего плохого  
в том нет. Швеция – шведская, Испания –  
испанская, и это нормально. Побольше 

материалов об истинном происхождении 
русских и украинцев, а также России как 
клона Золотой Орды. Поскольку это сущая 
правда, за аргументами далеко ходить 
не надо. Для украинского потребителя – 
побольше исторических материалов о 
России как о лапотной отсталой стране. 
Особенно смаковать англо-американские 
поставки во время войны, а также во время 
«первых пятилеток». Все это под броскими 
заголовками да в интернет! В общем, 
хитрость, хитрость и еще раз хитрость.

відгук на статтю «Заручники» в № 44,  
у якій Богдан Буткевич пише про проблеми 
з поверненням коштів вкладників близько 
10 банків 
олександр: У банківській системі України 
є такий собі Західінкомбанк, який, за 
висловлюваннями багатьох поважних 
інтернет-видань та працівників ЗМІ, 
перетворили на «общак» Іванющенка – 
Аврамова. Понад п’ять років вкладникам 
не повертають депозитів і навіть перестали 
виплачувати мізерні відсотки. НБУ вважає, 
що банк працює в звичайному режимі. 
Але можуть так «працювати» тільки свої, 
донецькі, недарма в інтернет-просторі цей 
«банк» інакше, як «ОБЩАК», і не називають. 
Заручниками цього стали тисячі громадян, 
переважно інваліди та пенсіонери. Хто мав 

знайомих у «банку», свої мільйони давно 
забрав. Боржниками в «банку» не займаються 
і навіть пропонують самим вкладникам 
«вибивати» гроші з боржників (???). Такої 
дурні досі не знала фінансова система 
України!!! Кредити не повернули навіть 
колишні працівники установи, боржники 
продовжують користуватися заставним 
майном, їздити на заставних автомобілях 
і т. д. Голова правління Західінкомбанку не 
бажає спілкуватися з вкладниками і на всі 
запити дає одну відповідь: немає грошей, 
і невідомо, коли будуть. На запити видань, 
які намагаються допомогти ошуканим 
вкладникам вказаного «банку», вона відписує: 
«У банку проводиться робота з фінансового 
оздоровлення банку та для поновлення довіри 
вкладників». Про яке фінансове оздоровлення 
може бути мова, коли «банк» є фактично 
банкрутом? Фінустанова має зобов’язань 
лише перед фізичними особами на 331 млн 
360 тис. грн. Та про яку довіру до вказаного 
«общака» може йтися, коли ця фінансова 
установа нагло обікрала своїх вкладників і 
більш як п’ять років не повертає депозитів 
навіть незважаючи на те, що вкладники мають 
на руках рішення судів про їх повернення. 
Голова правління навмисно знущається над 
вкладниками, а разом із тим вже більше ніж 
200 владників померли, так і не дочекавшись 
своїх заощаджень. 

Богдан Буткевич Наталія Петринська

ШаНовНЕ 
ПаНСтво

ЦЕркву  
чЕрЕЗ коліНо

мова 
НЕНавиСті

Прочитав інтерв’ю одного 
полум’яного борця за права го-
мосексуалістів, у якому він обру-
шується на церкву, яка не хоче 
визнавати одностатеві шлюби та 
допускати геїв до причастя. Мов-
ляв, це не по-християнськи – 
відштовхувати людей, які шука-
ють Бога. Не збираюся ані зала-
зити в богословські хащі, ані 
впадати в тупу гомофобію, але 
виникає одне запитання. Окей, я 
на 100% погоджуюся, що не 
можна переслідувати людину за 
її сексуальну орієнтацію, окрім 
педофілії, звісно. Гаразд, ви хо-
чете бути з Богом? То будьте з 
ним наодинці, просто не афішу-
ючи всюди свою гомосексуаль-
ність. Навіщо спеціально лізти 
всередину організації, яка вас не 
визнає? Щоб ще раз пізнати це 
солодкаве відчуття жертви? На-
віщо ламати через коліно не-
згодних із вами? 

Дмитро крапивенко

Я вже звикла до звертань 
«дєвушка» чи «женщіна». Мене 
навіть не пересмикує, коли чую, 
як когось кличуть «маладим чє-
лавєком». Утім, і досі не можу 
призвичаїтися до звертання в 
множині. Типова ситуація: хо-
джу між рядами на ринку, рап-
том чую: «Дівчата, беріть сир». 
Озираюся. Біля мене жодної лю-
дини. Де продавчиня бачить дів -
чат? Буває ще смішніше: «дєвоч-
ками» чи «хлопцями» можу  ть 
назвати мене з чоловіком. Така 
ось гендерна рівність по-україн -
ськи… Якось думала, чому мно-
жина, і дійшла висновку, що це 
неоковирна спроба звернутися з 
абстрактною шанобливістю. На 
жаль, в Україні не прийнято ка-
зати «пан» чи «пані», а «біоло-
гічні» звертан  ня деякі люди 
сприймають як надто фамі-
льярні, тож багато хто прагне 
уникнути конкретики. 

Мене завжди насторожу-
вали люди, які вигадують 
власну термінологію. Я, звісно 
ж, не про науковців. У деяких 
тоталітарних сектах діє доволі 
поширена технологія: щоб 
сильніше вплинути на психіку 
неофітів, «жерці» культу вига-
дують власний словник для по-
нять, які відомі людям навіть із 
неповною середньою освітою. 
Однак явище, назване по-но во-
 му та ще й з вуст гуру, звучить 
геть інакше, набуває сакраль-
ного змісту. Таке можна поба-
чити і в українському інфор-
мпросторі – громадські та полі-
тичні діячі вигадують цілу купу 
лайливих неологізмів для своїх 
опонентів і решти населення, 
яке не поділяє їхніх цінностей. 
От тільки цікаво: вони справді 
вірять, що їхня мова ненависті 
страшить ворогів і приваблює 
однодумців?  

ЗворотНий Зв’яЗок 

:(
Громадські та 
політичні дія-
чі вигадують 
цілу купу лай-
ливих неоло-
гізмів для сво-
їх опонентів 
і решти насе-
лення, яке не 
поділяє їхніх 
цінностей
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