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РУПОР 
АГРЕСОРА. 
Друга прес-
конференція 
Януковича 
продемонстру-
вала його ціл-
ковиту під-
контрольність і 
неадекватність 
сприйняття 
українських 
реалій 

 Факти тижня 
Велика сімка закли-
кала РФ вивести вій-
ська із Криму й не ви-
знавати референдуму 
щодо його статусу

Лідера кримських татар Мустафу 
Джемілєва запросили на перегово-
ри до Москви. Діалог був недов-
гим, російська влада не змогла пе-
реконати співрозмовника у спра-
ведливості окупації Криму

На Херсонщині затри-
мали російських роз-
відників, які вивчали 
розташування україн-
ських військ

Віктор Янукович виступив у 
Ростові-на-Дону. Засвідчив, 
що він живий і має намір 
«ближчим часом» поверну-
тися до України

найменше кількасот тисяч крим-
ських татар, яким жити під сяй-
вом двоголових орлів-мутантів 
не вельми хочеться, але й утікати 
нікуди. А ще Росія не така вже й 
всесильна, її «зелені чоловічки» 
не такі вже й страшні, як хотів би 
Путін, а самопроголошені дик-
татори також мають здатність 
зникати. Бо всі під Богом ходять. 
І, як показують події останніх мі-
сяців, не варто ні від чого заріка-
тися. 

Війна & вибори

У 
повітрі смердить смаже-
ним Януковичем. І цей 
сморід нікуди не зникає. 
Нова поява поваленого 

невдахи президента не тільки все 
більше псує повітря, а й трохи ве-
селить. Здається, що трагікомедія 
за його участю триватиме ще дов-
 го. Такий сценарій.

Україна стоїть на порозі ві-
йни, але чи буде вона і якщо буде, 
то коли, ніхто напевно не скаже. 
Навіть ті божевільні, що про неї 
мріють. Усе дуже швидко зміню-
ється. Усе зовсім не так, як плану-
валося. Усе йде не за планом. 

Такий ми, українці, дивний 
народ, непередбачуваний і загад-
ковий. Тому виснажувати себе за-
питаннями на кшталт «що буде 
далі?» немає сенсу. Навіть пи-
тання втрати Криму ще зовсім не 
закрите. Усе знову ж таки не так 
однозначно. Те, що там відбува-
ється, – то ілюстрація для телеві-
зора й газет, але ставити крапку 
ой як зарано. Є цілий оберемок 
факторів і деталей, які можуть 
зненацька запустити зовсім інші 
процеси. 

По-перше, Крим – це не пода-
рунок когось комусь. В України за 
сумнівне щастя купатися на його 
пляжах відтяли доволі великий 
шмат її етнічних територій. Тому, 
коли хтось хоче ревізії, не варто 
соромитися вимагати повернен-
 ня частини Ростовської, Курської 
та Воронезької областей безмеж-
ної РФ. Як мінімум. Бізнес є біз-
нес. По-друге, без України Крим 
ніщо, і коли цього там ще не зна-
ють, то скоро дізнаються. Також 
аргумент. Особливо коли почати 
його використовувати в правиль-
ному руслі: вода, електрика, 
газ… Та всі, власне, в курсі. І не 
варто з цим зволікати. По-третє, 
Крим – це не лише російсько-
мовні фанати Кремля, це й що-

557 біженців
втекли з Криму. Як засвідчує 
Держкордон, найчастіше з пів-
острова на материкову Україну 
виїздять кримські татари

На 13%
зменшилися золотовалютні ре-
зерви НБУ в лютому. На 1 берез-
ня вони становили $15,462 млрд

$13 млрд
потрібно Україні для погашення 
зовнішніх боргів. Оцінка Мінеко-
номіки. Фінансову допомогу на-
шій країні вже пообіцяли МВФ, 
Світовий банк, США та ЄС

На 19%
зросли обсяги купівлі валюти  
населенням у лютому. Дані НБУ

220 тис. 
військових
таку силу сконцентрувала Росія 
поблизу українських кордонів. 
Дані Міноборони України

20 тис. 
добровольців
мають призвати до лав Національ-
ної гвардії. Таку цифру назвав се-
кретар РНБО Андрій Парубій

Автор:  
Роман Малко
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Автор: Володимир Василенко

СБУ заарешту-
вала лідера до-
нецьких сепара-
тистів Павла Гу-
барєва

Верховна Рада АРК ухва-
лила «декларацію про 
незалежність Криму і Се-
вастополя». У Росії таке 
рішення привітали

Збройні сили України не 
спромоглися придушити 
збройну агресію Росії 
проти України в зародку, 
коли перша нечисленна 
озброєна гру  па 27 лю-
того 2014 року захопила 
Верховну Раду АРК, та 
негайно блокувати 
шляхи перекидання сил 
агресора на територію 
Криму.
Для виправдання своєї 
бездіяльності та безпорад-
ності в. о. міністра обо-
рони України Ігор Тенюх 11 

березня 2014 року зробив у Верховній Раді України безгра-
мотну з погляду права й обурливу за своєю суттю заяву, у 
якій стверджував, що «Збройні сили України не мають юри-
дичного права розпочати воєнні дії в Криму», оскільки, 
мовляв, «де-юре відкритої агресії Росії немає». Понад те, 
Тенюх сказав, що в такій ситуації «застосування Збройних 
сил України в Криму тягне кримінальну відповідальність».
У той час коли весь світ засуджує збройну агресію Росії 
проти України, в. о. міністра оборони робить публічну за-
яву, що суперечить очевидним фактам та ігнорує такі 
міжнародно-правові акти, як Резолюція Генеральної Асамб-
леї ООН № 3314 (XXIX) «Про визначення агресії» від 14 
грудня 1974 року та схвалені консенсусом 11 червня 2010-го 
поправки до Статуту Міжнародного кримінального суду, 
якими визначено елементи агресії як міжнародного зло-
чину. В обох документах встановлено, що незалежно від 
того, оголошено війну чи ні, актом агресії серед інших дій, 
кваліфікованих як агресія, є: «засилання державою чи від 
імені держави озброєних банд, груп, іррегулярних сил чи 
найманців, які застосовують збройну силу проти іншої дер-
жави...» (пункт g статті 3 згаданої резолюції Генеральної 
Асамблеї ООН та пункт g статті 8 bis Статуту Міжнародного 
кримінального суду).
Заява Тенюха дезавуює заяви в. о. президента Олександра 
Турчинова та прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, які не раз 
публічно казали, що дії Російської Федерації в Криму є ак-
тами збройної агресії проти України.
Ця заява дезорієнтує міжнародне співтовариство і створює 
підстави для утримання від застосування щодо Росії як 
держа ви-агресора широкомасштабних міжнародних санк-
цій. Крім того, вона дезінформує українське суспільство і 
деморалізує солдатів та офіцерів Збройних сил України, 
оскільки з неї випливає, що відсіч агресору є злочином, 
який тягне за собою кримінальну відповідальність, а не 
священним обо в’я  зком.
У світлі викладеного питання, чи може Ігор Тенюх ви-
конувати обов’язки міністра оборони України, є рито-
ричним. 

Чи є в Україні  
міністр оборони

Екс-очільника Харківської ОДА Ми-
хайла Добкіна викликали на допит 
до Києва, затримали, а потім від-
пустили під заставу. Йому інкриміну-
ють зазіхання на територіальну ціліс-
ність країни

У Луганську проросійські 
активісти захопили ОДА, 
однак утримували її лише 
кілька годин, після чого від-
ступили

Ситуація в країні доволі 
складна та неоднозначна чи не в 
усьому. І це ні для кого не новина. 
Інакше й бути не може. Ствер-
джувати, що все погано, буде не-
правдою. Не все. Януковича біль-
 ше немає, він боїться наближа-
тися до українського кордону, і це 
чудово. Він усе ще погрожує по-
вернутися, і це погано. Обвал 
гривні зупинився – це добре. 
Країною волочиться купа воро-
жих диверсантів – це погано. 
Яценюк літає економ-класом, і це 
прекрасно. Але Крим окупова-
ний, і це біда. 

Війна та вибори – два пи-
тання, які непокоять нині вітчиз-
няний політикум. Є, звісно, ще 
деякі зацікавлення, але вони рад-
 ше похідні: підписання Угоди з 
ЄС, грошова підтримка, віднов-
лення боєздатності війська, ство-
рення Національної гвардії, мобі-
лізація, роздача портфелів, кво-
 ти, люстрація, висунення канди-
датів. Якби не було проблем із 
Кримом у країні, можна було б 
померти від розпачу та нудьги, 
але війна мобілізує. Парламент 
працює як ніколи продуктивно і 
злагоджено, колишня більшість, 
що перетекла в меншість, вияв-
ляє чудеса поступливості та па-
тріотизму, а колишня опозиція, 
яка нині стала владою, вражає 
працездатністю. Щоправда, ре-
зультатів ще не видно, бо заяви 
про наміри випереджають кінце-
вий продукт. Але ніхто й не обі-
цяв, що все буде негайно і від-
разу. Революція ж не закінчи-
лася. 

Хоча чимало тих, хто вже 
освоївся на нових місцях і почи-
нає розігрівати енергією влас-
но го духу високі крісла, дуже хо-
тів би, щоб вона нарешті таки 
втихла. Забагато дискомфорту. 
Працювати краще в тиші. Тим 
паче коли йдеться про такі важ-
ливі питан  ня, як кадри, посади і 
гроші. Але тиші ще довго не буде. 
І навіть коли небо над Україною 
не здригнеться від ворожих 
стрільн, країна не заспокоїться. 
Надто багато сподівань породила 
революція, і надто багато непев-

ності засіло в українських душах 
за останнє десятиліття. Вакцина-
ція брехнею і граб лями пройшла 
ідеально. Ніх  то нікому не вірить, 
особливо вла   ді. Це, звісно, неаби-
яка прикрість для останньої, але 
буває й гірше. 

І в тому, що вірити насправді 
не можна, переконуватися дово-
диться чи не щодня. Навіть після 
того всього, що пережила країна, 
ці хлопці з краватками на шиї не 
дуже то й поспішають мінятися. 
Страх несподівано минув, на го-
ризонті замаячили нові перспек-
тиви, у кров знову пішов адрена-
лін. І ще півбіди, коли відпускати 
гальма починають, так би мови-
 ти, свої, їх якось можна пристру-
нити. Гірше, коли, поправши зі-
псовані з переляку штани, нава-
жуються качати права колишні 
соратники Януковича. Вибори їм 
не на ту дату призначили, Ре-
гламент порушується. Яка при-
крість…

Насправді новій українській 
владі, зважаючи на її обіцянки 
і ситуацію, що склалася, варто 
було б працювати трохи актив-
ніше. Активніше шукати й карати 
винних у вбивствах мирних гро-
мадян, активніше втілювати прин -
ципи люстрації та не призначати 
на посади людей із неоднознач-
ними сторінками біографії, ак-
тивніше відстоювати цілісність 
країни, активніше відновлювати 
чи формувати військо, активніше 
змінювати правоохоронну систе-
 му, активніше відмовлятися від 
гнилих звичок і принципів ро-
боти, активніше вести інформа-
ційну війну і, головне, активніше 
змінювати себе. Бо ця влада не 
тільки отримала на все це мандат 
власного народу, а й просто 
зобов’язана все це робити. 

Хоча б заради того, щоб не 
повторити в найближчому май-
бутньому незавидну долю своїх 
попередників, які надто загра-
лися і загналися, та й, відверто 
кажучи, переоцінили свої мож-
ливості. Майдан нікуди не зник. 
Про це варто б пам’ятати. Він 
нині в головах і душах людей. І це 
вже не змінити. 
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Дорослішаємо
Російська агресія в Криму дає поштовх для консолідації української 
політичної нації та активізації європейської і євроатлантичної інтеграції

Р
осійське вторгнення в 
Крим, як і політика та ри-
торика Владіміра Путіна 
щодо України за весь час 

його правління загалом, вкотре 
виявило хибне сприйняття ни-
нішнім кремлівським керівни-
цтвом реалій нашої країни. У його 
оточенні, схоже, справді сприй-
мають нашу державу загалом та її 
південно-східні регіони зокрема 
такими, якими вони були кілька 
десятиліть тому, на час розпаду 
Радянського Союзу. Тоді як зміна 
поколінь і тривала історія варіння 
в окремому, українському, «ка-
зані» привели до того, що біль-
шість мешканців України без 
прив’язки до регіону проживання 
чи етнічної належності все ж таки 
суттєво відрізняються від жителів 
власне Росії. 

ДОВГОТРИВАЛІ ТРЕНДИ
Соціологічні опитування, які про-
водив в Україні впродовж остан-
ніх 15 років Центр Разумкова, фік-
сували неухильне зростання під-
тримки громадянами незалеж-
ності країни в процесі оновлення 
поколінь. Так, якщо у серпні 
2001-го за незалежність висту-
пали 51,3% респондентів, то в 
серпні 2005-го – уже 59,5%, а в 
серпні 2012-го – 64,4%. Дослі-

дження фіксували високий рівень 
патріотизму в усіх частинах кра-
їни. Приміром, на недвозначне 
запитання «Чи обрали б ви Укра-
їну Батьківщиною, якби мали 
можливість вибору?» ствердно 
відповіли 79,2% на Заході, 76,3% у 
Центрі, 60,4% на Півдні та 62,3% 
на Сході країни. Навіть на Сході 
та Півдні сказали «ні» відповідно 
лише 18% і 21,4%. На запитання 
«Якби ви могли обирати, у якій 
країні хотіли б жити?» 57% рес-
пондентів вказали на Україну, 
18,2% – на одну з держав ЄС і 
лише 16,4% – на Росію. 

Проведене під час поперед-
ньої гострої внутрішньополітич-
ної кризи в червні 2007 року опи-
тування щодо наявності нездо-
ланних підстав для розколу Укра-
їни чи відходу частини її території 
до складу іншої держави також 
засвідчило високий рівень консо-
лідованості українського суспіль-
ства. На запитання «Чи існують 
між західними і східними регіо-
нами України настільки глибокі 
політичні, мовні, культурні та 
економічні відмінності, що в пер-
спективі вони можуть роз’єдна-
тися і створити власні держави 
або ввійти до складу інших дер-
жав?» навіть на Сході та Півдні 
сказали «так» тільки відповідно 
24,2% і 26,1% респондентів, тоді 
як категорично відкинули таку 
можливість 59,9% і 56,4%. Лише 

10,4% і 11,6% тоді виявили ба-
жання, щоб їхній регіон вийшов 
зі складу України та приєднався 
до іншої держави, тобто Росії. На-
томість 77,9% і 75,1% виступили 
проти. 

Місцевим елітам Південного 
Сходу хоч і було зручно всі роки 
незалежності розігрувати проро-
сійську карту у внутрішньополі-
тичній боротьбі, згуртуванні до-
вкола себе місцевого електорату, 
однак реального прагнення до 
входження згаданих регіонів до 
складу РФ на всіх «правах» су-
б’єктів цієї авторитарної країни 
вони, як і більшість мешканців, не 
виявляли. Особливо помітно це 
зараз, коли навіть у Криму, на 
Донбасі та в Одесі проросійські 
заколоти намагаються організу-
вати маргінальні й на місцевому 
рівні політики або підвезені з Ро-
сії провокатори. Так, партія «Рус-
ское единство» нинішнього «пре-
м’єра» Криму Сергія Аксьонова 
здобула на останніх виборах лише 
4% голосів. Ще маргінальнішим є 
самопроголошений «очільник» 
Донецької області Павло Губарєв, 

член однієї з російських нацист-
ських партій «Русское националь-
ное единство». 

Такий перебіг подій, з одного 
боку, залишає для Кремля єди-
ний гіпотетично дієвий сценарій 
встановлення контролю над ци -
ми регіонами – силове захоп-
лення влади в них, а з іншого – 
викликає відторгнення в дедалі 
більшої частини навіть місцевих 
донедавна проросійськи нала-
штованих мешканців. 

Автор: 
Олександр Крамар
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Більшість мешканців усіх регіонів не підтримують об’єднання з Росією в одну 
державу. При цьому частка респондентів, які виступають за введення візового 
режиму з нею, за останні п’ять років зросла майже вдвічі

УКРАЇНА НЕ РОСІЯ

Якими б ви хотіли бачити відносини 
України з Росією?     

Частка опитаних у південно-
східних регіонах, які заявили, 
що «Україна i Росiя 
мають об’єднатися 
в одну державу» 

За даними 
опитування, проведеного 

Фондом «Демократичні 
ініціативи» імені Ілька Кучеріва 

та Київським 
міжнародним 

інститутом соціолог� 
з 8 по 18 лютого 2014 року

Лютий 2009
Лютий 2014

Mають 
об’єднатися 
в одну 
державу

Із закритими 
кордонами, 
візами, 
митницями

Mають бути 
незалежними 
державами 
з відкритими 
кордонами, 
без віз та митниць

23%  
12% 8%   

15%

68% 68%

Харківська

Донецька

Запорізька

Дніпропет-
ровська

Лугансь-
ка
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РЕАЛьНОГО ПРАГНЕННЯ  
ДО ВХОДжЕННЯ СВОїХ 
РЕГІОНІВ ДО СКЛАДУ РФ  
НА ВСІХ «ПРАВАХ» СУБ’єКТІВ 
ЦІєї АВТОРИТАРНОї КРАїНИ НЕ 
ВИЯВЛЯЛИ АНІ МІСЦЕВІ ЕЛІТИ, 
АНІ БІЛьшІСТь МЕшКАНЦІВ



«ДВІ ВЕЛИКІ РІЗНИЦІ»
На відміну від РФ Україна протя-
гом останніх 10–15 років розвива-
лася в умовах набагато більшої 
свободи слова та різноманіття 
джерел інформації, причому в та-
ких масових медіа, якими є теле- 
та радіокомпанії. Це дало змогу 
мешканцям навіть південно-
східних регіонів країни сформу-
вати значно критичніше став-
лення до авторитаризму та по в’я-
заних із ним ризиків. Чим є необ-
межена у своєму самодурстві 
влада однієї людини, проілюстру-
вав в Україні «свій» для них Яну-
кович. А політика Путіна за 
останні роки правління проросій-
ського президента та вторгнення 
РФ у Крим зробили свій внесок у 
формування політичної україн-
ської нації незалежно від партій-
них уподобань чи етнолінгвістич-
ної належності. В умовах тор го-
вельно-економічної, ідеологічної, 
а тепер і збройної атаки з боку пу-
тінської Росії згуртування грома-
дян України сягнуло не прогнозо-
ваних раніше масштабів. 

Наразі соціологічні компанії з 
об’єктивних причин ще не всти-
гли зафіксувати всю багатогран-
ність впливу останніх подій на сус-
пільні настрої в Україні. Усе відбу-
вається надто стрімко. Найсвіжіші 
опитування, результати яких ма-
ємо зараз, проводилися або перед, 
або на початку російської інтер-
венції в Криму. Однак і вони свід-
чать про зменшення частки при-
хильників інтеграції чи союзу з 
РФ та зміцнення європейського 
вибору громадян України. 

За даними спільного соцдос-
лідження Фонду «Демократичні 
ініціативи» імені Ілька Кучеріва 
та КМІСу за останні п’ять років (з 
лютого 2009-го по лютий 2014-
го), на запитання «Якими ви хо-
тіли б бачити відносини України 
з Росією?» значно зросла кіль-
кість відповідей «Із закритими 
кордонами, візами, митницями», 
тоді як прихильників об’єднання 
в одну державу поменшало 
майже вдвічі – з 23% до 12%. Є 
безпосередня вікова залежність 
між бажанням об’єднатися з Ро-
сією: серед молоді до 30 років за-
галом по Україні цього хотіли б 
5%, а поміж людей, яким за 55, 
таких 17%, тобто у 3,4 раза 
більше. При цьому переважна 
частина респондентів (68% у 
2009 та 2014 роках) відповідала, 
що дві країни мають бути «неза-
лежними, але дружніми держа-

вами з відкритими кордонами, 
без віз та митниць». 

Навіть серед тих, хто нега-
тивно ставився до Майдану, при-
єднатися до Росії бажає лише 
21%, з-поміж прихильників всту-
 пу до Митного союзу – 26,5%, ет-
нічних росіян – 31,8%. Не підтри-
мує такого кроку й переважна 
частина електорату всіх без ви-
нятку парламентських партій (по-
між виборців найбільш проросій-
ської з них – КПУ – прибічників 
аншлюсу лише 35,5%, ПР – 28%). 

Не підтримують анексії Ро-
сією в жодному регіоні країни. 
Найбільше прихильників об’єд-
нан  ня з РФ (однак усе ж таки 
менш як половина всіх мешкан-
ців) у Криму (41%) та Донецькій 
області (33%). Тож, найімовірні-
 ше, навіть на референдумі в АРК, 
якби він відбувався не за сталін-
ським принципом «не важливо, 
як голосують, а важливо, хто ра-
хує», не під дулами автоматів і в 
умовах інформаційної блока ди, 
переважна частина меш  канців 
півострова цілком могли б прого-
лосувати проти його переходу до 
складу РФ. 

В інших регіонах Південного 
Сходу за об’єднання з Росією ви-
ступає менш як чверть опитаних. 
Наприклад, у Запорізькій області 
– 17%, Харківській – 15%, Дніпро-
петровській – 14%. За результа-
тами дослідження Соціологічної 
групи «Рейтинг», проведеного в 
грудні 2012 року, з-поміж меш-
канців Миколаївщини лише 7% 
хотіли б об’єднатися з РФ, а 34% 
виступили за візовий режим, мит-
ницю та закриті кордони. На су-
сідній Дніпропетровщині тільки 
45% опитаних висловилися за 

вступ до МС. 28% вважали, що 
Україна повинна орієнтуватися 
на ЄС, а ще 19% підтримали б ін-
теграцію з будь-яким із цих утво-
рень. 

«ОСТРІВ КРИМ»
Феномен Криму полягає в тому, 
що під тривалим впливом росій-
ської пропаганди та за пасивності 
офіційного Києва в питаннях де-
колонізації цього регіону після 
здобуття Україною незалежності 
він усі роки жив ізольовано від ре-
шти країни, там тривала русифі-
кація місцевого українського на-
селення, але при цьому постійно 
нагніталася істерія щодо «приму-
сової українізації». Відповідний 
парадокс, наприклад, був зафік-
сований під час опитування на 
півострові, проведеного восени 
2008-го Центром Разумкова. Тоді 
75,2% респондентів заявили, що 
зазнають «насильницької украї-
нізації». При цьому серед етніч-
них росіян півострова вважали 
рідною російську 95,7%, а розмов-
ляли нею 97,3%. 

Натомість етнічні українці, які 
становлять чверть населення пів-
острова, не мали елементарних 
можливостей для збережен  ня 
власної мови, зокрема закладів 
освіти. Як наслідок – лише 17,9% 
із них все ще назвали рідною 
українську, а розмовляли нею в 
повсякденному житті тільки 8,1%. 
Сприйняття України як своєї 
Батьківщини також дуже залежа-
 ло від того, хто перебував при 
владі в Києві. Так, у листопаді 
2008 року за президентства Вік-
тора Ющенка та прем’єрства Юлії 
Тимошенко лише 40,1% мешкан-
ців вважали її такою, а вже в бе-

Зі зміною поколінь зростає частка українців, які були б ладні підтримати проголошення неза-
лежності України знову. При цьому в усіх частинах країни більшість опитаних готові свідомо знову 
обрати своєю Батьківщиною саме Україну, а не Росію чи одну із заможних країн ЄС

ПАТРІОТИЗМ ЗРОСТАЄ

Якби референдум щодо про-
голошення державної незалежності 
України відбувався сьогодні, 
як ви на ньому проголосували б?
(2001–2012)

Чи обрали б ви Україну Батьківщиною, 
якби мали можливість вибору?

Якби ви могли 
обирати, у якій країні 
хотілиб жити?

Серпень 2001
Серпень 2005
Серпень 2012

51
,3

%

   
  5

9,
5%

   
   

  6
4,

4%

   
   

29
,2

%

19
,6

%

17
,9

%

19
,5

%

20
,9

%

17
,7

%

Підтри-
мав би

Не підтри-
мав би

Не брав би 
участі в рефе-
рендумі / Важко 
відповістиЗа даними опитувань соціологічної 

служби Центру Разумкова

За даними опитування, 
проведеного соціологічною службою 
Центру Разумкова з 20 квітня по 12 травня 2006 року

За даними опитування, проведеного соціологічною
службою Центру Разумкова з 17 по 24 грудня 2008 року

Так
Ні
Важко 
відповісти

ЗАХІД ЦЕНТР

ПІВДЕНЬ

СХІД
79,2%

76
,3

%
60

,4
%

62
,3

%

6,
7%

10
,5

%
21

,4
%

18
,0

%

14,1%
13,2%

18,2%

19,7% В Україні 

У ЄС 

Важко відповісти

У Рос�

57,0%
18,2%
16,4%

8,4%
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Зміна поколінь і 
тривала історія 

варіння в 
окремому, 

українському, 
«казані» привели 

до того, що 
більшість 

мешканців України 
без прив’язки до 

регіону 
проживання чи 

етнічної 
належності все ж 

таки суттєво 
відрізняються від 

жителів власне 
Росії

Серед тих,  
хто негативно 

ставився  
до Майдану, 

приєднатися до 
Росії бажає лише 

21%,
 з-поміж 

прихильників 
вступу до Митного 

союзу – 

26,5%, 
етнічних росіян – 

31,8%



резні 2011-го, за правління проро-
сійського Віктора Януковича, – 
71,3%.

 
КУРС НА ЗАХІД
Дані соцопитування, проведе-
ного центром SOCIS із 25 лютого 
по 4 березня 2014 року, засвід-
чили, що на референдумі з при-
воду інтеграції до ЄС чи МС із Ро-
сією перший здобув би перевагу в 
пропорції 5:3. В Україні на сьо-
годні не лишилося жодного рей-
тингового політичного лідера (з 
підтримкою понад 5%), який ви-
ступав би проти європейської ін-
теграції. Загалом же відповідно 
до результатів опитування КМІСу 
протягом 28 лютого – 3 березня 
2014 року в разі проведення пре-
зидентських виборів голоси у 
пропорції 3:1 розподілилися б на 
користь політиків, які виступають 
за європейський курс України. 

Українці прагнуть бути час-
тиною ЄС, однак усвідомлюють 
невідповідність умов життя в 
Україні європейським стандар-
там. Так, дослідження соціологіч-
ної служби Центру Разумкова 
спільно з Фондом «Демократичні 
ініціативи» імені Ілька Кучеріва у 
травні 2013 року зафіксувало, що 
лише 34,3% жителів країни почу-
ваються тією чи іншою мірою єв-
ропейцями. 55% заявили, що ні. 
Серед критеріїв, за якими вони 
визначали поняття «бути євро-
пейцем», було названо певний 
рівень добробуту (58,8% опита-
них), відчуття захищеності зако-
ном (40,5%), повага до демокра-
тичних цінностей і прав людини 
(32,4%), можливість безвізових 
подорожей країнами ЄС (24,5%). 

Значно складніша ситуація зі 
ставленням українців до членства 
в НАТО. Дані соцопитування, яке 
провів центр SOCIS із 25 лютого 
по 4 березня 2014 року, засвід-
чили, що частка громадян, які 
найбільше бояться зовнішнього 
військового втручання, зросла до 
54,5%, а втрати державної неза-
лежності – до 36,6%. Рівень під-
тримки членства в Північноат-
лантичному альянсі після росій-
ського вторгнення поки що соціо-
логічно не зафіксований. Тим ча-
сом тривалий період в україн-
ському суспільстві панували ра-
дянські стереотипи щодо системи 
трансатлантичної колективної 
безпеки і пацифістські ілюзії. 

Не змінила цього навіть ро-
сійська агресія проти Грузії у 
2008 році. У квітні 2009-го лише 

13% респондентів (опитування 
провела соціологічна служба 
Центру Разумкова) виступали за 
вступ країни до НАТО, 32,6% – за 
позаблоковий статус, а 38,2% – 
узагалі за вступ до російської 
ОДКБ. Відмовитися від членства 
в Альянсі й навіть знизити тодіш-
ній рівень співпраці з блоком хо-
тіли 52,5% опитаних. Натомість за 

активізацію переговірного про-
цесу щодо вступу чи принаймні 
поглиблення співпраці з НАТО 
без приєднання до нього висло-
вилися лише 29,1%. При цьому 
українці розуміли, що Альянс 
захистив би Україну лише у разі, 
якби вона була його членом 
(32,4% у 2009 році), тоді як тільки 
8,8% вважали, що це сталося б у 
будь-якому випадку. 

Показові й інші цифри, що 
ілюструють усю глибину згубних 
стереотипів та ілюзій щодо ролі 
Росії і НАТО в гарантуванні суве-
ренітету України. Так, на запи-
тання «Яким чином повинна по-
водитися Україна у випадку кон-
флікту між Росією та НАТО?» в 
жовтні 2006-го 24,6% відповіли: 
«Безумовно, стати на бік Росії» і 
лише 3,4% – «Безумовно, стати на 
бік НАТО». Ще 38,7% виступили 
за те, щоб дотримуватися макси-
мально нейтральної позиції, а 
22,6% – стати посередником у за-
лагодженні конфлікту. 

Надалі частка прибічників 
ОДКБ, щоправда, зменшилася на 
тлі ворожої та агресивної позиції 
Росії щодо України навіть після 
приходу до влади, здавалося б, 
проросійського президента Яну-
ковича замість «західника» 
Ющенка, але й підтримка вступу 
до НАТО не зросла. Натомість у 
лютому 2012-го було зафіксовано 
рекордний відсоток прихильни-
ків позаблокового статусу (37,1%) і 
тих, хто не визначився з цього 
приводу (30,8%). Хотілося б споді-
ватися, що в контексті останніх 
подій значна частина з двох остан-
ніх категорій перейде в число при-
бічників членства в Альянсі. Тим 
більше що уже за період з 2006 по 
2012 рік різко змінилося став-
лення до загроз Україні. У жовтні 
2006-го з боку Росії її бачили 
лише 18%, а в лютому 2012-го – 
уже 24,7%. Водночас частка тих, 
хто відчуває загрозу з боку США, 
за аналогічний проміжок часу 
зменшилася з 36,8% до 17,4%. 
Після останніх подій ці показники 
мали б стати адекватнішими реа-
ліям.

Прагнучи сьогодні підтримки 
Заходу, аж до військового втру-
чання НАТО, українці повинні 
усвідомлювати, що через свій па-
цифізм, схильність до нейтралі-
тету та позаблоковості, небажан  ня 
брати участь у колективній обо-
роні інших держав регіону вони 
мають обмежене право вимагати 
щось від інших. Адже, наприклад, 
на запитання «Чи підтримуєте ви 
можливість надання Україною 
військової допомоги (відповідно 
до норм міжнародного права) ін-
шим країнам, що зазнали зброй-
ної агресії?», яке соціологічна 
служба Центру Разумкова ставила 
під час дослідження два роки тому 
(у лютому 2012-го), 54% респон-
дентів відповіли «ні» і лише 25,3% 
– «так». Не можна претендувати 
на підтримку, не будучи готовими 
надавати її партнерам. 

Українці дістали необхідний 
поштовх до усвідомлення цінності 
незалежності та суверенітету своєї 
держави, додаткові аргументи на 
користь європейської та євроат-
лантичної інтеграції. Тепер важ-
ливо, щоб уроки були засвоєні й 
заданий імпу  льс трансформу-
вався в реальні незворотні кроки 
до розбудови України як демокра-
тичної, європейської держави з 
належними гарантіями націо-
нальної безпеки через механізм 
колективної безпеки НАТО. 

На референдумі 
щодо інтеграції до 
ЄС чи МС із Росією 
перший здобув би 

перевагу в 
пропорції 5:3

Важливо, щоб 
заданий імпульс 

трансформувався в 
незворотні кроки 

до розбудови 
України як 

демократичної, 
європейської 

держави з 
належними 
гарантіями 

національної 
безпеки в НАТО

Більшість українців прагнуть інтеграц 
до ЄС, хоча й усвідомлюють, що наразі 
країна все ще не відповідає європейсь-
ким стандартам

ЄВРОПЕЙСЬКА МРІЯ

За даними 
опитування центру 
SOCIS, проведеного з 25 лютого по 4 березня 2014 року 

Пр
ог

ол
ос

ув
ав

 би за інтеграцію з Європейським Сою
зом

Підтримка 
ЄС та МС із Росією 

за умови проведення 
референдуму в березні 

2014 року (частка тих, хто 
має намір взяти участь 

у референдумі та 
визначився зі своїм 

вибором)

62%

38%За Mитний союз  
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НАВІТь У КРИМУ, НА ДОНБАСІ 
ТА В ОДЕСІ ПРОРОСІЙСьКІ 
ЗАКОЛОТИ НАМАГАюТьСЯ 
ОРГАНІЗУВАТИ МАРГІНАЛьНІ  
Й НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 
ПОЛІТИКИ АБО ПІДВЕЗЕНІ  
З РОСІї ПРОВОКАТОРИ



Володимир Огризко: 
«Україна має повне право  
повертатися до ядерного статусу»

Т
иждень поцікавився у Во-
лодимира Огризка, мініст-
 ра закордонних справ Украї-
 ни у 2007–2009 роках, що 

робити Україні в разі, коли між-
народні гаранти безпеки не вико-
нують своїх зобов’язань.

У. Т.: У своєму блозі ви кажете 
про необхідність «здійснення 
кроків із метою виходу з Дого-
вору про нерозповсюдження 
ядерної зброї» та «початку її 
створення». Які вони?

– Це саме той момент, коли 
мені здається, що про деталі гово-
рити не потрібно, а кроки в таких 
випадках є формальними і про 
них відомо всім, хто обізнаний із 
міжнародним правом. Є відпо-
відні процедури, які задіюють 
після ухвалення політичного рі-
шення. Україна свої зобов’язання 
виконала. Гаранти – ні. Отже, ма-
ємо повне моральне і юридичне 
право повертатися до цього ста-
тусу та вживати заходів, щоб за-
хищати себе самостійно.

Потрібно привернути увагу 
наших гарантів до критичності 
ситуації та до їхніх зобов’язань. 
Якщо вони на це не зреагують і 
ми станемо, власне, жертвою на-
хабної агресії та свідками анексії 
частини своєї території, то україн-
ське керівництво, на мою думку, 
повинне приймати політичне рі-
шення й діяти.

У. Т.: Чи не ризиковано повертати 
ядерну зброю в країну, де нещо-
давно при владі був криміналітет?

– Думаю, із криміналітетом 
ми вже починаємо прощатися, 
тому попереду в нас зовсім інші 
уряди й керівники, які будуть на 
висоті своєї відповідальності (зок-
рема, й коли йдеться про країну, 
котра в разі політичного рішення 
повернеться до ядерного статусу). 
Це справді дуже велика відпові-
дальність, але, гадаю, ми як сус-
пільство і як держава уже доросли 
до її розуміння й до здатності ро-
бити адекватні кроки.

У. Т.: Чи може Україна гарантувати 
нерозповсюдження ядерної зброї?

– Вона, безумовно, повинна 
це зробити. Йдеться про обов’я-
зок держави.

У. Т.: Якщо Київ починає відро-
джувати свій ядерний потенціал, 
то чи не ставить це під загрозу 
можливість приєднання до НАТО?

– Повернення до свого ядер-
ного статусу не знадобилося б, 
якби Україна могла швидко про-
сунутися до членства у НАТО, 
адже ядерного потенціалу трьох 
країн, а саме Великої Британії, 
Франції та США, було б достатньо, 
щоб вони накрили територію 
України цією «парасолькою». А 
оскільки таке питання, як ми чу-
ємо від нашого уряду, на порядку 
денному не стоїть, то нічого не за-
лишається, окрім шукати засобів 
для гарантування своєї безпеки 
власними силами. Отже, якби 
наш теперішній уряд чітко і зро-
зуміло сформулював зовнішньо-
політичну стратегію і, власне, по-
ставив би за мету якнайшвидше 
приєднання до НАТО, то така 
проблема навряд чи була б акту-
альною. Але оскільки він думає, 
що обійдеться без Альянсу, то ав-
томатично на порядку денному 
постають питання про дієві за-
соби стримування.

У. Т.: Військові маневри СшА та 
союзників у Чорному морі – чи не 
налякає це і чи не роздратує ще 
більше Путіна, підштовхнувши до 
ескалації конфлікту?

– Якщо ми боятимемося влас-
ної тіні, то завжди будемо в пози-
ції «а як би чого не трапилося». 
Гадаю, нам слід діяти, виходячи із 
власних інтересів, а потім уже 
міркувати, що про це скажуть. 
Таку позицію наші справжні 
партнери повинні зрозуміти, а от 
для Росії це непідйомний тягар, 
який вона подолати не зможе. Бо 
для неї всі – вороги.

У. Т.: РФ може розраховувати на 
союзництво Китаю чи Ірану в разі 
глобального протистояння?

– На мою думку, не слід гово-
рити, що Китай підтримає екс-
пансіонізм Росії, бо він і сам у 

цьому плані країна доволі нео-
днорідна. Можна багато що зга-
дувати і про Тибет, і про Тайвань, 
і про північні частини КНР. Тож 
він, на мою думку, зберігатиме 
принаймні нейтралітет. Стосовно 
Ірану. В ра зі, якщо Захід пра-
вильно поверне позицію в пи-
танні про доступ нафти із цієї 
країни до світових ринків, то, без-
умовно, Тегеран не стане союзни-
ком Москви.

У. Т.: Ви зазначили, що необхідно 
також повернутися до ракет ма-
лої та середньої дальності. Чи ма-
ємо ресурси для відновлення 
цього виду зброї?

– Для початку можна гово-
рити про ракети малої дальності, 
що здатні нести будь-які боєго-
ловки, а оскільки відстань по-
льоту в них теж доволі велика, то 
як стримувальний елемент вони 
теж, не виключено, матимуть 
дуже серйозну вагу. Отже, йдеться 
про ракети, які, власне, можуть 
бути швидко доведені до відпо-
відного стану, тим більше техно-
логії для їх створення в Україні не 
втрачені. 

У. Т.: Чи не спричиняться заяви 
про відновлення Києвом ядер-
ного потенціалу до зворотної ре-
акції світу?

– Щоб не реагувати в такий 
спосіб, світова спільнота має вжи-
вати дуже конкретних заходів 
для захисту суверенітету України. 
Якщо вона думає обійтися за-
кликами і «стурбованостями», то 
фактично підігруватиме агресору, 
не виконуючи своїх зобов’язань. 
За цих обставин жодних мораль-
них, а також юридичних гризот в 
України бути не повинно. Якщо 
одна сторона угоди не виконує 
своїх зобов’язань, інша має всі 
права почуватися вільною від 
своїх. 

Спілкувалась 
Ольга 

Ворожбит
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Автор:  
Гриць 

Кордуба

Ігри на крові
Про диво, люстрацію, скелети в шафі й те, як не програти війну

Т
е, що Україна досі не оку-
пована «братнім росій-
ським народом», є справж-
нім дивом. Те, що на Пе-

черських пагорбах досі немає 
російського спецназу і нова 
українська влада може у віднос-
ній тиші ділити портфелі, та-
кож. Насправді все могло бути 
інакше ще з першого дня проти-
стояння. Чи щось не спрацю-
вало, чи професіоналізму за-
бракло, чи відваги, чи, може, 
здоровий глузд царя москов-
ського переважив його маніа-
кальні бажання, достеменно не-
відомо. Тільки не слід це упу-
щення ворога зараховувати собі 
в заслугу. Особливо тим, хто му-
сить стояти на сторожі миру, 
спокою і цілісності в Україн-
ській державі.

Щоб захопити урядовий 
квартал у столиці, не треба ба-
гато зусиль. Як твердять спеціа-
лісти, достатньо двох бортів із 
десантно-штурмовим батальйо-
ном. Їм навіть сідати не довелося 
б в аеропорту. Скинути півтори 
сотні людей на місто і поливати 
згори з автоматів. Усі розбі-
жаться, як миші, бо ніхто не го-
товий до такого розвитку подій. 
Віктор Федорович уже б за го-
дину урочисто читав звернення 
до українського народу. Це була б 
реальність. Й інакше, як дивом, 
той факт, що вона не матеріалізу-
валася, вважати не можна. Ті ба-
гатоденні закулісні торги, непро-
фесійні чи несміливі кроки ке-
рівництва силовиків, неадек-
ватне сприйняття дійсності, 
плюс відверте ігнорування зви-

чайних правил логіки поста-
вили під ризик не лише опла-
чені кров’ю героїв здобутки Май-
дану, а й майбутнє цілої країни. 

Уже в перші дні нове керів-
ництво наламало стільки дров, 
що ледь не підірвало довіри до 
себе всіх тих, хто фактично при-
вів його у владні кабінети. Допу-
щено безліч помилок. І якщо де-
які з них ще можна виправити і 
вони потроху виправляються, то 
інші вже починають вилазити 
боком. 

Заявити, що «Беркут» при-
четний до вбивств, і розпустити 
його по домівках було «геніаль-
ним» рішенням. Понад те, при-
четні їдуть додому, а їм кажуть, 
що повертатися вже нікуди, бо 
ви розформовані. Де тепер крим-
ський «Беркут», куди подівся, 

Російська 
бронетехніка 
на кримських 
дорогах – 
це тепер 
реальність
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Кожен, хто 
прийшов у 

військкомат, має 
вийти з нього і 
знати: я живу в 
цьому районі і, 

якщо щось 
відбувається, 

приходжу в штаб 
народного 

ополчення, там 
стоїть мій 

гранатомет, сумка 
з моїми п’ятьма 
гранатами і моя 
позиція в підвалі 
цього будинку.  

Я відсікаю 
бронетехніку, а 

поруч мій сусід із 
кулеметом 

нищитиме живу 
силу

ким він став? Замість того щоб ці 
підрозділи локалізувати, пере-
вести на казармене положення, 
влаштувати фільтраційний табір 
і займатися відразу всіма на 
місці, їх відпускають. Протягом 
доби були б виявлені всі снай-
пери, всі, хто стріляв і хто не 
стріляв, хто знущався і в кого 
совість чиста. Далі злочинці – 
в СІЗО, а ті, хто не заплямував 
мундир, «ласкаво просимо до 
нового підрозділу, маєте шанс 
довести, що ви справжні захис-
ники народу». І вони б рвали 
землю, щоб довести це... 

Можна зрозуміти невміння 
чи навіть незнання новопризна-
чених керівників і посадовців. Їх 
можна навіть за це простити. 
Тільки от дурості прощати не 
можна. Навіть якщо вона й про-
шита революційними нитками і 
найблагороднішими прагнен-
нями. Три дні новоспечені уря-
довці не знали, що робити із за-
гарбниками своєї країни. Сило-
вики в паніці обривали урядові 
та депутатські телефони, а у від-
повідь чули або не панікуйте, або 
немає ніякої інформації. І це за-
мість того, щоб вживати адекват-
них заходів. Та що там три дні. 
Вони й досі, здається, не знають, 
що робити і як правильно пово-
дитися. 

Такі дії можна кваліфікувати 
як бездіяльність влади. Бо міні-
строві оборони насправді не по-
трібно додаткових повноважень 
і тим паче порад від президента 
чи РНБО, щоб почати організо-
вувати оборону країни. На те він 
міністр оборони. Нехай і ново-
призначений. Це його персо-
нальна відповідальність. Окупу-
ється територія України і нічого 
не робиться для того, щоб лока-
лізувати, навіщо тоді такий мі-
ністр?

Найпростіше і найлогіч-
ніше, що варто було зробити в 
цей момент і що не зроблено, 
мабуть, досі, – перекрити всі 
можливі входи і виходи з 
Криму, замінувати його, як це 
вже робить окупаційна армія в 
Чонгарі. Не тільки деклара-
тивно закрити весь кордон із 
Росією, якого фактично немає, а 
й замінувати. Загородити бетон-
ними блоками всі дороги чи 
перекопати їх ровами, аби було 
максимально важко пересува-
тись окупаційним військам.  
Є мости – мінувати, є дороги – 
мінувати. Готуватися до парти-

занської війни. Будь-яка пере-
шкода має бути неподоланна. 
Усі міста на шляху можливого 
переміщення ворога повинні 
стати фортецями. Як було в 
Чечні. Не виходити в чисте поле 
на красну смерть, бо вона абсо-
лютно нікому не потрібна. Зу-
стрічати ворога в містах. Кожне 
місто має бути перетворене на 
дот. Люди повинні бачити і бути 
впевнені, що Київ – це дот. На-
віть якщо й рушать танки з боку 
Чернігова, як пишуть стратеги в 
інтернеті, що є нісенітницею, бо 
їм іти годин вісім. Навіть коли й 
прийдуть вони в Київ, якщо сто-
лиця буде готова до оборони, 
якщо дати людям гранатомети, 
то нічого від тих танків не зали-
шиться. У Грозний також захо-
дила майкопська бригада, і її роз-
шматували протягом 40 хвилин. 

Народ хоче захищати кра-
їну, боронити її, а влада вдає, 
що все спокійно. Люди штур-
мують військкомати, а їх ніхто 
не організовує. Військкомати не 
можуть справитися з тією кіль-
кістю охочих, бо там нікому пра-
цювати. Хто формує народне 
ополчення, як поводитися в разі 
ескалації конфлікту, хто здійсню-
ватиме евакуацію, де бомбосхо-
вища, яка система сповіщення? 
Хтось повідомляє про це, хтось 
знає, що робити в разі, якщо...?

А є ж досвід чеченський, є 
досвід 1941 року. Хтось таки має 
згуртувати цих людей. Довести 
їм, що їхній порив просто так 
не пропадає. У нас більшість 
чоловіків мають військову під-
готовку, вміють користуватися 
зброєю, вміють стріляти. Зброї 
більш ніж достатньо. Скажіть 
людям, що ми сьогодні визнача-
ємо структури, налагоджуємо 
систему оповіщення, хай вони 
знають, що їх озброять, що вони 
не кидатимуться з палицями на 
БТР. Кожен, хто прийшов у 
військкомат, має вийти з нього і 
знати: я живу в цьому районі і, 
якщо щось відбувається, прихо-
джу в штаб народного опол-
чення, там стоїть мій гранато-
мет, сумка з моїми п’ятьма гра-
натами і моя позиція в підвалі 
цього будинку. Я відсікаю броне-
техніку, а поруч мій сусід із куле-
метом нищитиме живу силу.

Є ситуації, коли краще нагні-
тати обстановку, краще переста-
ратися, ніж казати, що все добре 
й опинитися зненацька в лапах 
ворога. Чому це не робиться? 

Звідки така показова впевне-
ність, що все добре? Чому так не-
професійно ведеться підготовка 
до оборони? 

Немає жодного сумніву в 
патріотизмі нового очільника 
Збройних сил Ігоря Тенюха і в 
його щирих прагненнях рефор-
мувати, в хорошому розумінні 
цього слова, українську армію. 
Але є сумніви щодо самостій-
ності прийняття рішень, щодо 
можливості впливати на свою 
команду та наявності потрібного 
досвіду. Не хочеться нікого обра-
зити, але все ж таки навчитися 
обороняти країну, навіть бу-
дучи адміралом іграшкового і, 
відверто кажучи, опереткового 
флоту не так уже й просто. 
Лише бажання і книжок не ви-
стачить…

Росіяни поводяться зараз у 
Криму як терористи. Викрада-
ють людей, б’ють журналістів, 
принижують військових, терори-
зують місцеве населення, чинять 
тиск на сім’ї офіцерів. Усім зро-
зуміло, що ми не піддаємося на 
провокації, що в нас така мудра 
ненасильницька тактика бо-
ротьби. Але чому досі не додума-
лись організувати бодай гарячу 
лінію, щоб можна було повідом-
ляти ці факти? Чому ніхто не по-
дбає про захист родин військо-
вих, про можливість вивезення 
їх на безпечну територію? Треба 
все, що відбувається, документу-
вати, щоб потім, коли ми зверта-
тимемося в суди, мати змогу 
пред’явити реальні факти. А так 
здається, що людей просто ки-
нули. Військові не дістають на-
казів, усі діють на власний роз-
суд. Так, люди виявляють диво-
вижний героїзм, за який їм 
пам’ятник треба ставити, але це 
ж неправильно. Як можна пере-
могти у війні, діючи в такий 
спосіб?

Інформаційна війна вже про-
грана. Повністю. На тлі того, як 
працює російська пропаганда, 
можна було б додуматися хоча б 
запустити в ефіри чи мережу 
кілька нехитрих роликів із до-
волі попсовим сюжетом. Кадри з 
Афганістану, як звідти йдуть 
труни, кадри з Чечні з відірва-
ними руками й ногами росій-
ських військових, із триколо-
рами, і все це під таку милу пі-
сеньку «хотят лі рускіє войни». 
Ефект, поза сумнівом, був би. 
Звернутися до російських мате-
рів і спитати їх: чи ви хочете по-
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бачити знову своїх дітей у тру-
нах? Показати їм, що прогу-
лянки в Україну не буде. Що 
Україна зустріне. Ми копаємо 
рови, ми ставимо вогневі точки, 
ми створюємо бойові народні 
дружини. 

Ситуація насправді більш 
ніж критична. І хоча, на щастя, 
ще не чути пострілів та є надія, 
що все якось залагодиться, 
мирне вирішення питання знову 
балансуватиме радше на межі 
дива, ніж здорового глузду. Зро-
зуміти, що робиться в голові не-
адекватного кремлівського кар-
лика, не дано нікому. І хоча про-
цес мобілізації оборонних зусиль 
в Україні нарешті начебто зру-
шив з місця, загуділи мотори 
танків і по телевізору показують 
усміхнених солдатів, які вируша-
ють на виконання бойового за-
вдання, радіти особливо не 
варто. У верхах нічого суттєво не 
змінилося: ті самі торги за по-
сади, ті самі договірняки і квоти, 
а це означає, що жодних пере-
творень, жодної люстрації і тим 
паче професіоналізму у владі 
українці найближчим часом не 
побачать.

Нині ситуація в країні доволі 
складна, і вести проти когось 
вій ну, мабуть, неправильно. Ви-
тягувати скелети з шафи також. 
Але немає ради, бо ще більш не-
правильно у цій ситуації призна-
чати на посади людей, які не від-
повідають задекларованим на 
Майдані благородним принци-
пам або, що ще гірше, просто не 
можуть з тих чи інших причин 
якісно виконувати покладені на 
них завдання. Бо такі вже вони є. 

Йдеться, власне, про люстра-
цію. Так, саме про неї. Давайте ж 
нарешті втілювати це дивне 
слово в життя. Перевіряти тих, 
кого призначаємо на відпові-
дальні посади, заглядати в гли-
бини їхньої біографії і, коли є бо-
дай найменші сумніви, не брати. 
Усі, звісно, хороші люди. Тільки 
коли хочеться щось змінити, не 
варто вдаватися до завідомо не-
правильних кроків. Бо всі розу-
міють, до чого це спричиню-
ється. Куми, друзі, родичі, про-
теже… Україна це вже проходила 
у 2004-му. Призначення людей 
за симпатією чи наближеністю – 
того знаю, того не знаю, той 
профі, але чужий, а той негід-
ник, але свій – призводить, на-
приклад, до того, що Янукович 
втікає з України. На думку спеці-

алістів із правоохоронних струк-
тур, це вказує на абсолютно без-
дарні дії і непрофесіоналізм ке-
рівництва. Якби на посаді міні-
стра МВС був хтось із досвідче-
них міліціонерів, хоча б той са-
мий Геннадій Москаль, немає 
навіть сумнівів, де на сьогодні 
перебував би Янукович. Мож-
ливо, він і покінчив би з собою 
чотирма пострілами в голову, 
але точно не втік би.

У деморалізованих після 
всього, що сталося в країні, сило-
вих структурах та армії най-
більше обурення нині виклика-
ють саме сумнівні призначення 
нових керівників. Усі дорослі 
люди і всі чудово розуміють, що 
зміна влади – це зміна команди. 
Питання тільки в тому, на-
скільки вона є адекватною і до-
цільною, наскільки збігається із 
зовнішніми обставинами. Коли в 
країні складна ситуація, коли 
має місце явна агресія, не можна 
займатися звичним розподілом 
портфелів. Це може загрожу-
вати катастрофою. Будь-яка 
зміна керівництва – то дестабі-
лізація внутрішньої ситуації, то 
на певний час порушення сис-
теми. І коли зміни не на часі, 
краще почекати. Можливо, по-
трібно змінити командувача ар-
мії, можливо, призначити своїх 
людей на деякі ключові посади. 
Тільки, перш ніж це робити, 
треба все дуже ретельно зва-
жити. Чи не стане це заміною 
шила на мило, як у випадку з ко-
мандувачем ВМС Березовським, 

який за вісім годин став зрадни-
ком? 

Джерело в Головному управ-
лінні розвідки Міністерства обо-
рони України твердить, що від-
сторонення їхнього керівника 
ледь не паралізувало роботу ці-
лої структури. Жодного сенсу в 
такій ротації не було. Розвідка 
абсолютно не заплямувала себе 
злочинними діями на користь 
режиму Януковича. І хоча від-
крито й не виявила прихиль-
ності до повстання, як у 2004 
році, проте зробила все, що в її 
силах, аби уникнути кровопро-
лиття. У 2004-му, коли була По-
маранчева революція, ГУ від-
крито стало на бік протестуваль-
ників. Тоді була інша ситуація. 
Один президент відходив, ін-
шого ще не було. Не спостеріга-
лося ще такої концентрації 
влади в одних руках, і була певна 
некерованість. Якби в умовах 
2013 року начальник ГУ не те що 
прямо підтримав, а просто ска-
зав би щось, що давало б під-
стави подвійно трактувати його 
слова, він одразу ж був би звіль-
нений указом Януковича, на 
його місце був би призначений 
якийсь донецький рекс і наступ-
ного дня спецназ ГУ вже воював 
би на Майдані, зрозуміло за 
кого. То абсолютно реальна си-
туація. І стриманість у цьому 
сенсі цілком відповідала подіям, 
що відбувалися, вважають роз-
відники. 

Усі чудово пам’ятають ситуа-
цію з бригадою повітряного де-

У деморалізованих 
після всього, що 
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керівників

В Україні 
розпочалася 
мобілізація. 
Військкомати 
через 
обмежені 
можливості 
не завжди 
справляються 
з напливом 
охочих 
захищати 
Батьківщину
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санту, яку відправили з Дніпро-
петровська на Київ і яку зупи-
нили люди, перекривши рейки. 
Усі це бачили, тільки мало хто 
знає, що то була штучна опера-
ція з відвертого саботажу наказу 
Януковича. Організував і втілив 
її в життя один із заступників 
начальника ГУ, колишній де-
сантник. Він зробив так, щоб 
бригади повітряного десанту на 
Київ не пішли. «Уявіть ешелон 
із 2,5 тис. озброєних людей і 
кількох десятків місцевих жите-
лів, які вийшли на рейки, – ка-
жуть розвідники. – Вони ви-
йшли, і ніхто й не звернув уваги 
на те, що поруч уже стояли ма-
шини, які проїхали кілометрів 
60, щоб забрати солдатів. Де-
сантники сіли в автомобілі й пої-
хали назад. Усі вважають, що все 
так просто. Люди знали, куди 
треба лягати, машини знали, 
куди їхати, командир бригади 
також усе чітко знав. Усе було 
підготовлено і сплановано».

Нині ж у розвідці ситуація 
складається так, що система пе-
редачі даних фактично пору-
шена. Де відбувається збій, не 
зрозуміло. Інформація переда-
ється, але не доходить, і важко 
збагнути, у чому проблема і хто 
винен. Ситуація з колоною ро-
сійського спецназу, яка рухалася 
в бік Запоріжжя, є яскравим 
прикладом цього. Як твердять у 
ГУ, чутки про згаданий спецназ, 
які поспішило спростувати нове 
керівництво армії, виявляється, 
не зовсім і чутки. Розвідінфор-
мація насправді підтверджена, 
тільки от довести її нині вже не 
так просто. Бригада спецназу 
ГРУ ГШ, яка йшла на Запо-
ріжжя, зникла. Ніхто не знає 
куди. Ніхто не може дати досте-
менну відповідь, що її немає за-
раз у Каховці, що її немає на Ки-
ївській дамбі, яка майже ніким 
не охороняється. Спецназ ГРУ 
ГШ – це не лінійна рота, яка з 
прапором і барабаном шурува-
тиме похідним маршем. Вона 
може діяти у формі, без форми, у 
формі українських військ. За-
вдання спецназу – це не метання 
ножів чи саперних лопаток у де-
рева, а знищення органів влади 
ворогуючої сторони і стратегіч-
них об’єктів, диверсії. Якась дер-
жава висуває серйозні вимоги і 
ставить ультимативні питання 
іншій державі. І от бригада спец-
назу має зайти на територію цієї 
держави і вчинити диверсію на 

якомусь резонансному об’єкті. 
Наприклад, підрив атомної стан-
ції. Після чого президент однієї 
країни телефонує президентові 
іншої і запитує: ну як там у тебе, 
шарахнуло? Чекай, зараз ще 
буде. І вони відразу починають 
спілкуватися. А спецназ зникає. 
Він зробив і пропав. 

З 24 лютого 2014 року упо-
вноваженим Верховної Ради з 
контролю за діяльністю всіх роз-
відок в Україні, а з 27 лютого ще 
й головою Служби зовнішньої 
розвідки призначено такого собі 
генерал-лейтенанта Віктора Іва-
новича Гвоздя, випускника Київ-
ського вищого загальновійсько-
вого командного училища імені 
Фрунзе. Він уже встиг покеру-
вати одним із підрозділів україн-
ської розвідки, але ця сторінка 
не найяскравіша в його біогра-
фії. Гвоздь є знавцем кількох 
іноземних мов і власником кіль-
кох дипломів. Останній із них 
отримав у часи, коли, подейку-
ють якраз і очолював ГУ роз-
відки Міністерства оборони 
України в академії рідного 
управління. Це, щоправда, трохи 
попахує корупцією, адже навча-
тися в закладі, який тобі підпо-
рядкований, не тільки не етично, 
а й трохи підозріло. Але хай уже. 
Бо є в біографії Віктора Івано-
вича ще цікавіші моменти. На-
приклад, служба в колишній 
Югославії, де він нібито відзна-
чився специфічною комерцій-
ною діяльністю, що здійняла не-
абиякий скандал. Стараннями 

Гвоздя тоді, кажуть дуже багато 
українських чиновників, яких 
занесло на годинку-другу до 
Югославії, дістали статус учас-
ників бойових дій, але це ж не 
проблема. Проблема виникла, 
коли зникли справжнісінькі БТР 
і зброя. Подейкують, Віктор Іва-
нович умуд рився їх продати од-
ній із ворогуючих сторін, із чого 
зрозумів, що торгувати зброєю – 
це його покликання. Далі все 
йшло як по маслу. Спочатку тор-
гував нею в Україні, далі продо-
вжив улюблену справу в Нью-
Йорку. Потім, пішовши у від-
ставку, влаштувався в Укрінмаш, 
дочірню компанію Укрспецек-
спорту, після Помаранчевої рево-
люції навіть опинився в Секрета-
ріаті президента, де знову ж таки 
курирував питання торгівлі 
зброєю, а в Укрспецекспорті за-
лишив свого сина. Кажуть, що і в 
адміністрацію Ющенка, і згодом 
на посаду начальника ГУ роз-
відки МОУ Гвоздь потрапив саме 
з благословення та за щирої під-
тримки давнього комбінатора 
Віктора Балоги. Тому не виклю-
чено, що й цього разу несподіва-
ний вихід на авансцену Віктора 
Івановича вже в підвищеному 
ранзі також його робота. 

Тільки от чим ця робота може 
загрожувати, важко навіть спрог-
нозувати. У розвідці, принаймні у 
військовій, де Гвоздь уже встиг 
попрацювати, вважають, що це 
катастрофа, яка спричинить ще 
більший розвал і без того розхита-
ної системи. Пам’ятаючи його під-
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ходи до підбору персоналу, базо-
вані на особистій відданості, й 
принципи роботи, які передбача-
ють пригнічення будь-якої ініціа-
тивності, коли крок ліворуч, крок 
праворуч – злочин, розвідники не 
прогнозують нічого доброго. 
Українська розвідка – це взагалі 
доволі складна система, що ґрун-
тується на системі противаг і кон-
куренції. У країні є аж три розвіду-
правління, кожне зі своєю специ-
фікою і своїм шлейфом проблем, 
які треба негайно вирішувати. 
Тільки чи під силу це Гвоздю й чи 
захоче він цим займатися, сум-
нівно.

Хоч як прикро, але проблеми 
на етапі призначень виникли не 
лише в розвідки, а й у війська. Є 
безліч питань щодо призначення, 
наприклад, на посаду начальника 
Генерального штабу – головноко-
мандувача Збройних сил України 
Михайла Куцина, також вправ-
ного офіцера-бізнесмена. Його бі-
ографія тісно пов’язана із Захід-
ним оперативним командуван-
ням Сухопутних військ ЗСУ. Він 
був там і начальником штабу та 
командувачем 13-го армійського 
корпусу, і першим заступником 
командувача військ, і команду-
вачем. Подейкують, що саме в 
часи Куцина не раз виникали 
прикрі ситуації з відчуженням 
військового майна. Він нібито 
зробив дуже великий бізнес на 
розформуванні західного опера-
тивного командування. Дійшло 
навіть до судової тяганини за бу-
динки і квартири, які в дивний 
спосіб переходили з балансу вій-
ська в приватні руки й розпроду-
валися. Що цікаво, такі таланти 
не лишилися не поміченими ви-
щим керівництвом армії, і коли 
посаду міністра оборони обійняв 
Михайло Єжель, то Михайла Ку-
цина запросили у крісло його за-
ступника. Можна лише здогаду-
ватися навіщо. Певно, був потрі-
бен справжній великий фахівець 
із майнових питань, який знав, 
що і як необхідно смикати та за-
лагоджувати. Тому, коли нині 
міністр оборони запевняє, що 
припиняє реформування ЗС, бо 
це не реформування, а зни-
щення, то призначення началь-
ником Генштабу пана Куцина 
видається дещо оперетковим. 

Царя, як відомо, грає почет, а 
почет підбирає цар. Хіба можна 
казати, що цар хороший, коли 
один представник його най-
ближчого оточення відразу втік, 

а в другого, третього і, можливо, 
п’ятого чи десятого рильце в 
пушку. Навряд чи.

Власне, зараз не йдеться саме 
про ці конкретні персоналії, бо 
таких ляпів у новітніх ротаціях 
влади доволі багато. Це лише 
окремі приклади, і, мабуть, не 
найяскравіші. Йдеться знову ж 
таки про декларовані принципи і 
їх відповідність реальним крокам 
людей, які взяли на себе відпові-
дальність за зміну країни і пра-
вил гри в ній. Коли вже люстра-
ція, то давайте від самого початку 
намагатися її дотримуватися. До-
ведіть, що пан Гвоздь, який у біз-
несі не був жодного дня, – це 
світла постать і його величезний 
маєток збудований на чесно за-
роблені гроші. Доведіть, що пан 
Куцин не має жодного стосунку 
до махінацій, про які пишуть ЗМІ 
та розповідають його підопічні, й 
нехай працюють.

Чи, може, вони незамінні? 
Може, саме їх потребують нині 
українські силові структури? 
Вони такі висококваліфіковані 
спеціалісти, що їм можна проба-
чити й проступки минулого? Ціл-
ком можливо. Але подейкують, 
що в діючій армії нині доволі ба-
гато людей, які мають не гірший 
професійний досвід, виросли з 
низів і, що найважливіше, не тяг-
нуть за собою шлейфа не вельми 
приємних історій. 

Безумовно, такі люди є. Не 
варто й сумніватися. Згадати хоча 
б тих командирів парашутно-
десантних бригад, які довели, що 

можуть взяти на себе серйозну 
відповідальність. Ті самі, що не 
виконали наказу екс-президента 
і не підігнали йому для кровопро-
лиття війська. Думаєте чому Яну-
кович тягнув час, коли зустрі-
чався з європейцями? Про що 
цей «інтелектуал» міг вісім годин 
із ними говорити, якщо все вже 
було вирішено? Може, про по-
году? Не повірите, але він чекав, 
що ці батальйони таки зайдуть у 
Київ і нарешті все вирішиться. От 
тільки справжні українські офі-
цери виявилися спритнішими й 
мудрішими, бо розуміли, чим усе 
закінчиться. А може, і знали, а не 
лише розуміли, що є наказ снай-
перам перебити з десяток їхніх 
десантників, щоб далі ніхто ні-
кого вже не зміг зупинити. Щоб 
пролилася кров. Око за око, зуб 
за зуб – і жодних шансів на пере-
могу Майдану. Жодних. Тому що 
десант – це не «Беркут» і це не 
помпова зброя, це військо.

Усі розуміють, що українські 
політики – особливі люди, які іс-
нують в іншому вимірі, бо все 
життя вони імітують діяльність, 
шукають компроміси із совістю 
тощо. Але це жодним чином не 
повинно врятувати їх, коли і далі 
бавитимуться у свої чорні ігри, 
від відповідальності. Вони мають 
про це знати. Бо буде дуже при-
кро, якщо й цього разу країна не 
дочекається відповіді на постав-
лені нею вимоги і не отримає 
того, за що вже заплатила своєю 
кров’ю. Кров’ю своїх найкращих 
дітей. 

Усі розуміють, що 
українські політики 

– особливі люди, 
які існують в 

іншому вимірі, бо 
все життя вони 

імітують діяльність, 
шукають 

компроміси із 
совістю тощо. Але 
це жодним чином 

не повинно 
врятувати їх, коли і 
далі бавитимуться 

у свої чорні ігри, від 
відповідальності. 

Вони мають про це 
знати

Коли росіяни 
вирішать роз-
почати повно-
масштабну ві-
йну в Украї-
ні, конфлікт у 
Чечні може ви-
датися їм ди-
тячою забав-
кою
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«Світ у 2014» – українська версія щорічного спецпроекту журналу The Economi	: аналіз, прогнози 
на майбутній рік від впливових експертів, політиків і ділових людей. Унікальність української верс� 
видання – це не лише мова, а й акценти на національних проблемах і тенденціях, залучення 
провідних вітчизняних експертів.

Щонайменше 20% контенту видання присвячено Україні.  «Український тиждень» уже четвертий 
рік поспіль спільно із The Economi	 видає проект «Світ у …», третій рік поспіль наш журнал
дістає ексклюзивне право в Україні на друк цього спецпроекту.  Змістову частину «Світ у 2014» 
буде традиційно представлено статтями та колонками найвідоміших політиків, посадовців, 
бізнесменів, аналітиків, громадських діячів і журналістів.

Це забезпечує авторитетність і точність заявлених прогнозів та трендів, сценар�в розвитку ключових 
подій ділового світу в 2014 році.
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Головна мета Росії 
– максимальне 
захоплення без 

бою всієї військової 
інфраструктури, 
щоб засісти там і 
назватися армією 

Криму. Тобто 
боротьба не так за 
людей і зброю, як 

саме за будівлі 
військових частин, 

аеродроми, 
радіотехнічні 
частини тощо

ване та високоточне. У нас цілком 
вистачає тих самих танків, стрі-
лецької зброї, аби екіпажі були, 
плюс агрегати потрібні. Є відста-
вання з літаками та ракетними 
частинами. Наша зброя часто 
ліпша за російську, але останнім 
часом вона надходила лише на 
експорт, для країни нічого не за-
куповувалося. Рекомендую но-
вому керівництву з огляду на це 
звернути увагу на Укрспецек-
спорт – структуру, яка й здійсню-
вала продаж зброї. З виключною 
вигодою для себе та шаленими 
втратами для держави. А втім, 
патріотичний дух українських 
військ надвисокий. Плюс у нас 
дуже хороший мобілізаційний 
потенціал високоякісних військо-
вих фахівців. Тож якщо Росія по-
чне агресію, то жертв буде дуже 
багато, але шансів виграти в неї 
немає, бо в нас просто нескін-
ченні людські ресурси та мо-
ральна перевага.

У. Т.: Чи має Україна можливість 
самотужки розблокувати Крим 
військовим шляхом?

– Готувати антитерористичну 
операцію в Криму треба неза-
лежно від того, чи буде вона вті-
лена в життя, вже хоча б із 
морально-етичного погляду. 
Хоча без допомоги наших гаран-
тів із НАТО ми навряд чи можемо 
розраховувати на успіх. Нам по-
трібна допомога з блокування 
офіційних військ Росії, бо ж «зе-
лені чоловічки» – це ніхто, теро-
ристи, яких потрібно знешко-
дити. Зрештою, у нас же є і армій-
ський спецназ, і купа міліцей-
ських спецназів, і внутрішні вій-
ська. Головна мета Росії – макси-
мальне захоплення без бою всієї 
військової інфраструктури, щоб 
засісти там і назватися армією 

Криму. Тобто боротьба не так за 
людей і зброю, як саме за бу-
дівлі військових частин, аеро-
дроми, радіотехнічні частини 
тощо. У разі реального збройного 
конфлікту навряд чи НАТО од-
разу відкрито виступить у вій-
ськовому сенсі на наш захист, але 
впевнений, що шляхів нефор-
мальної допомоги виявиться чи-
мало. Не кажучи вже про добро-
вольців, яких буде дуже багато, 
особливо з Польщі та країн Балтії. 

У. Т.: Чи можна буде використати 
в разі агресії понад 300-тисячну 
армію працівників МВС? Що ро-
бити з фактично бездіяльними 
зараз внутрішніми військами?

– Треба розуміти, що психо-
логія мента та військового карди-
нально різна. Так було завжди, 
ще з радянських часів. Коли я був 
молодим офіцером, пам’ятаю, на 
міліцію ми завжди дивилися 
зверхньо, бо мент – то завжди ка-
ратель. Тоді як для військового 
тріада мотивацій така: Бог – дер-
жава – честь. І навіть нинішній 
армії цей підхід, попри все, пере-
дався генетично. Досі як армій-
ський офіцер не можу уявити, що 
при мені, наприклад, ображати-
муть жінку чи старенького, а я 
мовчатиму, навіть коли сам похи-
лого віку. І подивіться, як гідно 
поводяться зараз українські вій-
ськові та навіть їхні жінки. Ось та 
сама Національна гвардія, яку ми 
колись створили, вона ж будува-
лася на основі внутрішніх військ, 
але й на основі армії. Тому ви-
йшло таке вдале поєднання ар-
мійського духу та внутрішніх 
функцій: маю честь – і жодних 
зайвих запитань. До речі, не-
зламні морпіхи у Феодосії є якраз 
вихідцями з лав Нацгвардії. Що 
стосується нинішніх ВВ, то вони 

Спілкувався 
Богдан 

Буткевич

Микола Мельник: 
«Психологія мента та військового 
кардинально різна»
Колишній перший заступник голови військової розвідки  
та один із творців Національної гвардії Микола Мельник про те,  
як захищатиме себе Україна від російської навали

М
икола Мельник – це 
людина з когорти тих 
старих патріотичних 
військових, які в ре-

кордні терміни 1991 року ство-
рили нову українську армію та 
втримали Україну від будь-яких 
конфліктів до нашого часу. Він 
дослужився до звання генерал-
лейтенанта, був одним із творців 
Національної гвардії, яка свого 
часу вирішила проблему росій-
ського сепаратизму в Криму, а та-
кож першим заступником голови 
Головного управління розвідки 
Міністерства оборони. І хоча вже 
дев’ять років на пенсії, лишається 
провідним фахівцем у галузі обо-
рони та безпеки.

У. Т.: Питання, яке всіх турбує 
найбільше: чи здатна українська 
армія з її озброєнням зупинити 
росіян? І чи підуть росіяни все ж 
таки на повномасштабний вій-
ськовий конфлікт?

– Не брехатиму: вкрай важко 
зупинити їх силами лише армії. 
75 тис. військ, які були стягнуті 
для охорони Олімпіади в Сочі, 
кращі з найкращих, і всі вони й 
досі в нас на кордонах, плюс дуже 
багато сил підтягнуто за останні 
тижні. За моїми даними, близько 
150 тис., а може, й більше. Хоч як 
це сумно, але, думаю, Путін не зу-
пиниться. Власне, всюди, де є 
спроби дестабілізації ситуації, 
слід очікувати військового втор-
гнення. А це майже весь Південь і 
Схід країни. Величезною пробле-
мою є втрата керованості держав-
ним апаратом у галузі безпеки, 
чим і скористалися росіяни, – це 
передовсім Міністерство вну-
трішніх справ та СБУ. Що стосу-
ється власне озброєння, то рівень 
у нас приблизно однаковий, хоча 
в росіян воно більш модернізо-
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Якщо Росія почне 
агресію, то жертв 
буде дуже багато, 

але шансів виграти 
в неї немає, бо в 

нас просто 
нескінченні 

людські ресурси та 
моральна перевага

деморалізовані бездумним три-
місячним стоянням зі щитами на 
Майдані. Плюс три місяці не за-
ймалися навчаннями та впра-
вами, а зі щитами проти танка не 
попреш. Тож у такому вигляді 
вони не потрібні, бо як це так, 
коли в Криму наразі в нібито не-
захопленій частині дозволяють 
підняти над КПП російський пра-
пор? А такий випадок справді 
був. Але саме на їхній базі, плюс 
сотні Самооборони, яким уже 
годі нічого не робити на Майдані, 
й потрібно формувати Нацгвар-
дію з високим бойовим духом, ар-
мійською структурою та внутріш-
німи й водночас зовнішніми за-
вданнями. Зброя на складах є, 
два тижні тренувань – і ці загони 
стануть дуже важливим та по-
трібним зараз інструментом у до-
триманні порядку й охороні без-
пеки держави. Законопроект про 
Нацгвардію також є, він підписа-
ний десятками генералів, а ось чи 
ухвалить його Верховна Рада – 
велике питання. Уже три тижні 
як поданий, але чомусь ніяк 
справа не доходить до прийняття, 
хоча в 1991-му ми вже 25 серпня 
почали її створювати. Я не розу-
мію, навіщо зволікати, хоча це 

вже межує зі злочином. Може, 
нинішній керівник ВВ Степан 
Полторак боїться конкуренції чи 
втратити посаду, чи Арсен Аваков 
не хоче зайвого клопоту? Від-
верто кажучи, не знаю. Поба-
чимо, що буде в парламенті (на 
момент виходу номера на засі-
данні РНБО прийнято рішення 
про створення Нацгвардії та мо-
білізацію до неї добровольців із 
військовим досвідом. – Ред.). 
Постійно телефонують і прихо-
дять до мене колишні колеги, 
просто офіцери й кажуть: не ство-
рять гвардію, то будемо самі фор-
мувати офіцерські полки. Без за-
хисту людей не залишимо й оку-
пантам влаштуємо пекло.

У. Т.: Наскільки професійні люди, 
на вашу думку, призначені но-
вою владою в галузі безпеки та 
оборони держави?

– Не хочу нікого огульно 
критикувати, бо майже всіх 
знаю особисто, та й тягар на них 
випав неймовірний. Тим більше 
що попереднє керівництво зро-
било все, щоб зруйнувати бойо-
вий потенціал Збройних сил. 
Але головне – зараз військовий 
час. Хоча проблема ж не тільки 
в голові – сьогодні важко зна-
йти генерала, який провів би 
нормальні полкові навчання з 
бойовою стрільбою, вже не кажу 
про реальний бойовий досвід.  
І хай нікого не вводить в оману 
те, що українські війська по-
стійно беруть участь у мирот-
ворчих місіях. Я був причет-
ний до формування україн сь ко-
польського батальйону в Косові. 
Але ж їхня діяльність там радше 
охоронна, на блокпостах, охо-
роні об’єктів тощо. Так, добре 
укомплектовані та споряджені 
хлопці, стріляти вміють, але це 
зовсім не те саме, що реальний 
бій із реальним противником, 
де для офіцера найважливіше – 
уникнути втрат. Власне, зараз 
головне – зібрати всіх, хто має 
відповідний досвід, й об’єднати 
навколо підняття обороноздат-
ності країни, без партійності чи 
зайвих думок. 

У. Т.: Сакраментальне запитання: 
хто винен і що робити далі з на-
шою армією?

– Приходив кожен новий мі-
ністр і починав робити з армією 
те, що вважав за потрібне. А ще не 
забуваймо й голів Генерального 
штабу, які знищували структуру 

війська, зменшували його, урі-
зали корпуси, дивізії, оперативні 
управління, продавали все на-
право й наліво між відвідинами 
саун. І так тривало всі 23 роки не-
залежності, плюс постійне стра-
шенне недофінансування. Але ка-
денції останніх двох міністрів, Са-
ламатіна й особливо Лебедєва, 
– це просто трагедія. Лебедєв од-
нозначно є прямою креатурою 
ГРУ ГШ РФ. Він же оголив усі 
східні регіони країни, знищив там 
військові частини. Понад те, саме 
при ньому були ліквідовані всі 
стратегічні плани на випадок ві-
йни. Недарма ще 1992-го в Чер-
нівцях, коли вся армія приймала 
присягу на вірність України, Ле-
бедєв відмовився її приймати. 
Крім того, під час своєї каденції 
міністра навіть не хотів приймати 
документи українською мовою. 
Тому зараз можна бути впевне-
ними, що Росія знає всі наші вій-
ськові таємниці аж до того, де і 
скільки боєприпасів лежить. При 
цьому не слід думати, що за 
Ющенка все було гаразд. Напри-
клад, за часів Єханурова з лав ЗСУ 
багато було звільнено патріотич-
них кадрів, та й так звані реформи 
мали незрозумілі мотиви. У сусід-
ній Польщі, приміром, п’ять диві-
зій, у нас немає жодної. Натомість 
почали вводити так звану бри-
гадну систему. До того ж у нас по-
рушена система управління вій-
ськами: зруйнована структура 
оперативних ко манду вань, біль-
шість просто знищена, а ті, що ли-
шилися, відповідають тільки за 
мобі ліза ційно-гос по дар сь кі пи-
тання. Тобто радянську систему 
знищили, іншої натомість не по-
будували. Не буду далі говорити 
на цю тему, бо переживаю, щоб 
люди не боялися. Особисто я най-
більше поважаю першого міні-
стра оборони Морозова, хоч як 
дивно, Кузьмука, що, незважа-
ючи на показуху, все ж справді 
дбав про боєздатність армії, та 
Анатолія Гриценка, який є кри-
шталево чесною людиною і в пе-
ріод своєї каденції не давав спуску 
нікому, навіть власним друзям. 
Найближчим часом треба за при-
кладом Польщі провести вій-
ськові реформи, тобто чіткі, за-
безпечені постійні дивізії плюс 
територіальні бригади, себто та 
сама Національна гвардія, плюс 
закупівля новітньої техніки та по-
будова нової стратегії оборони з 
урахуванням Росії як основного 
противника. 
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Анатолій Гриценко:  
«Ще є час для рішучих дій на всіх фронтах»
Екс-міністр оборони про необхідність жорсткої відсічі агресору

А
натолій Гриценко був од-
нією з найбільш супереч-
ливих постатей у колиш-
ній опозиції, що нині ста-

 ла владою. Щоправда, він і далі 
залишається в опозиції. При 
цьо  му як міністр оборони він є 
одним із найшанованіших, за 
словами самих військових, за 
всі 23 роки незалежності, прово-
див прозору та в хорошому сенсі 
прозахідну політику. Сьогодні 
екс-міністр консультує Гене-
ральний штаб Збройних сил та 
нищівно критикує нинішню 
владу за її м’якотілість.    

У. Т.: Чи потрібно все ж Україні 
проводити військову операцію в 
Криму?

– Давайте поставимо запи-
тання по-іншому. Ми здаємо 
Україну чи хочемо зберегти 
Українську державу? Тому що 
від відповіді на нього зале-
жить решта. Якщо і далі по-
вторювати мантру влади: «Не 
піддаватися на провокації», 
«Стояти спокійно», то вже за-
раз зрозуміло, чим це закін-
читься. Адже Путін провока-
цій якраз не боїться – він їх 
активно шукає й сам створює, 
користається з бездіяльності 
України, спираючись на своїх 
солдатів, у режимі онлайн за-
хоплює нашу державу. А чи 
можна здавати ворогу солда-
тів, офіцерів, бойові знамена 
частин? Без жодного спротиву 
чи пострілу, без наказу про за-
хист самого себе?

У. Т.: Але ж Росія і справді має 
перевагу в зброї. Невже можна 
розраховувати на те, що Путін 
зупиниться після першого по-
стрілу у відповідь? Може, саме 
цього він і очікує для початку по-
вномасштабної агресії?

– Чи сильніша російська ар-
мія? Сильніша. Чи більші в неї 
ресурси? Так, більші. Чи всі ва-
желі підтримки з боку наших за-
хідних партнерів задіяла україн-

ська влада? Ні, не всі. Але ж За-
хід діятиме залежно від того, як 
діятимемо ми самі. Варто знати 
військову історію, поговорити з 
іще живими ветеранами, які 
брали участь у великих війнах. 
Чи хтось колись здавався комусь 
тільки тому, що в агресора силь-
ніша армія? Чи відступив Май-
дан перед озброєними до зубів 
беркутівцями? Ні, люди йшли 
вперед, відбивали своїх полоне-
них, витягали з поля бою пора-
нених, не боялися снайперів. 
Зрозумійте правильно: я проти 
того, щоб відбулася повномасш-

табна війна, проти жертв, проти 
насилля. Але треба чітко усві-
домлювати: якщо просто стояти-
мемо, то після Криму, за який те-
пер доведеться важко боротися, 
будуть Донецьк, Луганськ, 
Одеса, Миколаїв, Херсон, Кіро-
воград, а далі й Київ. У когось є 
сумніви, що так і станеться? Да-
ремно. 

У. Т.: Тобто ви вважаєте, що Пу-
тін готовий розпочати війну, яка, 
враховуючи міжнародну реак-
цію, цілком може перерости у 
Третю світову?  

Спілкувався 
Богдан 

Буткевич
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Головне,  
щоб військово-

політичне 
керівництво 
держави не 

боялося свого 
народу, розуміло 
його силу, тоді все 

буде гаразд. 
Серйозний розбір 

польотів треба 
буде провести 
після настання 

миру

– Путін – агресор, це аксіома. 
І він так само чинитиме залежно 
передусім від позиції України. 
Якщо ми і далі мовчатимемо й 
благатимемо про переговори, 
повірте, він діятиме макси-
мально агресивно. Якщо допус-
тимо проведення псевдорефе-
рендуму 16 березня в Криму у во-
єнних умовах, при відключених 
українських каналах та заляка-
ному населенні, то це буде вже 
абсолютно інша ситуація. Не-
важливо, скільки намалюють 
Аксьонов і сотоваріщі: 70%, 80% 
чи 120%. А далі буде як із золо-
тим голом Дієго Марадони, який 
той забив рукою на чемпіонаті 
світу з футболу, після чого Ар-
гентина виграла першість. І в іс-
торії залишився лише факт – Ар-
гентина стала чемпіоном. Те 
саме трапиться і з Кримом – 
просто факт втрати території. Ну 
не можна просто спокійно сто-
яти і дивитися на таке. Якщо 
влада не здатна організувати 
оборону та злагоджені дії всіх си-
лових структур, віддати, зре-
штою, наказ на проведення ан-
титерористичної операції та за-
чистити бандитів, озброїти на-
родне опол  чення за того патріо-
тичного піднесення людей, яке 
зараз панує в усіх регіонах кра-
їни, то хай тоді зробить щось не-
військове, але нестандартне та 
ефективне, щоб зупинити агре-
сію Путіна. Наприклад, нехай 
перекриє газову трубу, нафто-
проводи, щоб Кремль відчув 
власним гаманцем, що не можна 
далі безкарно здійснювати на-
валу. Нехай повністю закриє 
кордони, щоб жоден «турист» не 
потрапив до нас, нехай замінує 
шляхопроводи, щоб жодна оди-
ниця техніки не прийшла в 
Україну й не загрожувала лю-
дям. Є багато варіантів, але на-
разі складається враження, що 
ми просто мовчки чекаємо на ре-
ферендум, потім приймемо у 
Верховній Раді кілька гнівних 
постанов, проведемо не менш 
гнівне Віче на Майдані, Генпро-
куратура порушить ще купку 
справ проти сепаратистів. А далі 
що? Отримаємо десятки й сотні 
тисяч біженців із Криму, які не 
хочуть жити під Путіним, звідти 
витиснуть наших військових із 
родинами, при цьому забравши 
все майно, яке ці люди надбали 
за все життя. Зрештою, ще є 
трохи часу для рішучих дій на 
всіх фронтах. Досить зволікати.

У. Т.: Добре, але що конкретно 
ви пропонуєте робити в Криму 
як фаховий військовий? Відпра-
вити підкріплення в частини? 
Але ж є ризик, що вертольоти та 
літаки просто зіб’ють? 

– Можна довго шукати, чому 
це неможливо і чому цього ро-
бити не треба. Але якщо стоїть 
мета захистити країну, то можна 
й треба шукати шляхи. Я не вер-
ховний головнокомандувач ЗСУ, 
ним є пан Турчинов. Щодня як 
простий народний депутат про-
поную владі свої варіанти вирі-
шення цієї кризи, зокрема й вій-
ськові. Зрозуміло, я міг би відпо-
вісти на ваше запитання, що і як 
робити, однак не робитиму цього 
у відкритому доступі. Але гаран-
тую, що є конкретні варіанти 
прямих та асиметричних дій, які 
здатні зупинити будь-якого агре-
сора, навіть якщо в нього кращі 
армія та ресурси, шалена знахаб-
нілість та цілковите нехтування 
нормами міжнародного законо-
давства. 

У. Т.: Наскільки ефективною є 
кадрова політика нової влади у 
сфері безпеки? Чи вичищена 
пряма російська агентура з вій-
ськових органів?

– Вважаю, що у воєнних 
умовах такі питання краще не 
обговорювати, а вирішувати. 
Це взагалі зараз не головне. 
Працювати потрібно з тими, 
хто вже призначений, не ла-
мати те, що вже було створено, 
по ходу перевіряючи людей та 
переміщуючи їх владною вер-
тикаллю так, як буде краще. 
Знаєте, коли я в 2005 році 
прийшов до Міністерства обо-
рони, то зі мною було п’ятеро 
людей. Не влаштовував ніяких 
масових чисток, просто мотиву-
вав до роботи тих, хто був. На 
мою думку, так само варто чи-
нити й зараз. Головне, щоб 
військово-політичне керівни-
цтво держави не боялося свого 
народу, розуміло його силу, 
тоді все буде гаразд. Серйозний 
розбір польотів треба буде про-
вести після настання миру. Але 
на сьогодні не виключаю, що 
на певних посадах залишилися 
агенти впливу Росії, хоча біль-
шість із них уже цілком вико-
нали своє завдання та втекли, 
багато ховається, зокрема в Се-
вастополі. Власне, для цього й 
мають діяти військова контр-
розвідка і СБУ, та й усі коман-

дири повинні пильнувати, по-
стійно жорстко моніторити си-
туацію, щоб завчасно виявляти 
таких агентів.  

У. Т.: Що саме змусить НАТО 
втрутитися вже не на рівні де-
кларацій і в чому, на вашу 
думку, може полягати ця допо-
мога?

– Насправді нам потрібне не 
так НАТО загалом, як конкретно 
США та Велика Британія, але, 
звичайно, за підтримки всього 
Північноатлантичного альянсу. 
Тобто ті країни, які є гарантами 
нашої територіальної цілісності 
за Будапештським меморанду-
мом і вимагали, щоб ми віддали 
свій ядерний потенціал у 1994 

році. Не треба натовським вій-
ськам безпосередньо стріляти чи 
погрожувати Росії, навіть поста-
чати зброю не слід, у нас своєї 
вистачає. Натомість вони пови-
нні забезпечити мир і деміліта-
ризацію. Тобто щоб жодна оди-
ниця бронетехніки чи літак не 
міг безконтрольно потрапити на 
територію України. Простіше ка-
жучи, мають допомогти забезпе-
чити закриту зону на поставку 
сюди Росією будь-яких військо-
вих вантажів повітрям, сушею та 
морем. На мій погляд, цим вони 
допоможуть нам усунути різ-
ницю у військових потенціалах, 
яка ускладнює проведення анти-
терористичної операції проти 
«зелених чоловічків», які є ні-
ким і звати їх ніяк. Адже Путін 
оголосив, що його війська повер-
нулися з навчань, а Чорномор-
ський флот суворо дотримує всіх 
угод. Отже, цим «чоловічкам» 
потрібно висунути ультиматум: 
протягом 12 чи 24 годин скласти 
зброю та зникнути так само, як 
вони й з’явилися. А якщо не 
зникнуть, то знищувати їх усіма 
доступними засобами. 

№ 11 (331) 14–20.03.2014|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|19

війна і мир|ТЕмА НомЕРА

СшА ТА ВЕЛИКА БРИТАНІЯ 
МАюТь ДОПОМОГТИ НАМ 
УСУНУТИ РІЗНИЦю У 
ВІЙСьКОВИХ ПОТЕНЦІАЛАХ, 
ЯКА УСКЛАДНює 
ПРОВЕДЕННЯ 
АНТИТЕРОРИСТИЧНОї 
ОПЕРАЦІї ПРОТИ «ЗЕЛЕНИХ 
ЧОЛОВІЧКІВ» У КРИМУ

ф
о

т
о

: а
н

д
р

ій
 л

о
м

а
к

ін



Маю великий 
сумнів, що відразу 
після проведення 
«референдуму» 

з’явиться рішення 
про включення 

Криму до складу 
РФ

Спілкувався 
Дмитро 

Крапивенко

Віктор Чумак: 
«жодна українська 
військова доктрина 
не враховувала 
можливості агресії РФ»

Н
ародний депутат, го-
лова Комітету з питань 
боротьби з організова-
ною злочинністю і ко-

рупцією, генерал-майор юсти-
ції, який понад 20 років про-
служив у Збройних силах та 
прикордонних військах, розпо-
вів Тижню про українську 
обороноздатність, засоби лока-
лізації російської агресії та за-
хист східних рубежів країни.

У. Т.: Як деблокувати українські 
військові частини в Криму?

– Для військової операції 
там у нас просто немає сил, та й 
сам цей підхід викликає багато 
запитань. Виведення наших 
військ із Криму теж хибний 
крок, адже вони перебувають 
на своїй землі, у власних гарні-
зонах. Тож чому повинні їх по-
кидати? Бачу тут один шлях: 
політичне рішення, вихід ро-
сійських військ із Криму, по-
вернення до попереднього 
статус-кво й тієї ситуації, яку ми 
мали до 3 березня.

На щастя, сьогодні є міжна-
родна спільнота, здатна зупи-
няти збройні агресії. Є система 
економічних і політичних санк-
цій, військових договорів. Якщо 
Путін пояснює вторгнення в 
Україну захистом російськомов-
ного населення Криму, то де га-
рантія, що він не наважиться на 
експансію в країнах Балтії, де та-
кож чимало «соотєчєствєнні-
ков»? Питання стоїть так: або зу-
пинити агресора зараз, або че-
кати його наступного кроку. Тож 
сьогодні головне засобами вій-
ськового, політичного, еконо-
мічного тиску гарантів україн-
ської безпеки змусити Росію від-
мовитися від цієї інтервенції.

У. Т.: Якщо відбудеться так зва-
ний референдум, Крим оголо-
сять частиною РФ, тоді Кремль і 
його маріонетки назвуть наші 
війська окупаційними й вимага-
тимуть покинути територію 
АРК. Що робити Україні в такій 
ситуації?

– Якесь опитування в Криму, 
може, й відбудеться, але рефе-
рендумом це назвати важко. 
Відразу постає запитання: хто 
визнає таке «волевиявлення»? 
Україна – в жодному разі. Але 
після його проведення потрібно 
буде ухвалити рішення щодо на-
ших військових частин у Криму: 
або переміщати їх на материкову 
Україну разом із технікою та 
озброєнням, або залишати їх на 
півострові з можливістю доступу 
туди надалі.

Маю великий сумнів, що від-
разу після проведення «референ-
думу» з’явиться рішення про 
включення Криму до складу РФ. 
Окрім того, не факт, що він потрі-
бен самій Росії в тому стані, в 
якому перебуває нині. З нього мо-
жуть зробити плацдарм для даль-
шої інтервенції на південно-східні 
регіони України. Але сьогодні ми 
в жодному разі не повин ні прий-
мати той міжнародно-правовий 
порядок денний, котрий так ак-
тивно нав’язує Росія.

У. Т.: Зараз у військкомати при-
йшло чимало добровольців, але 
чи спроможна влада озброїти ве-
лику кількість людей?

– Якщо говорити про стрі-
лецьку зброю, жодних проблем 
немає. Але що стосується новіт-
ніх видів озброєння (бронетех-
ніки, військової авіації, зенітно-
ракетних комплексів), то тут си-
туація доволі складна. Треба ро-

зуміти: якщо в попередні роки 
влада просто не приділяла армії 
належної уваги, то в останні чо-
тири вона планомірно знищу-
вала військовий потенціал кра-
їни. Озброїти людей, звичайно, 
можна, але це будуть старі зразки 
озброєння, які сьогодні не відпо-
відають вимогам часу. Якщо го-
ворити про співвідношення бойо-
вих літаків в українській армії та 
російській, то воно становить 
1:98. Приблизно такий самий ба-
ланс і в танках, бронемашинах та 
артилерії. Тому говорити про 
якусь спроможність зараз вою-
вати з Росією своїми силами  – це 
брехати самим собі. Але треба ро-
зуміти, що сучасні війни не ве-
дуться лише фронтальними уда-
рами й танковими котлами, і ве-
личезна «військова машина» 
може дати збій, коли проти неї 
повстане народ. Мобільні дивер-
сійні групи здатні виявитись 
ефективнішими за великі армій-
ські з’єднання. Це вже довели 
Афганістан, Ірак, Чечня… Тут 
військовою статистикою всього 
не поясниш.

У. Т.: Зараз ініційовано створення 
Національної гвардії. Чи доречно 
її формувати на основі внутріш-
ніх військ?

– Не думаю. Створення її на 
базі ВВ зламає наявну структуру 
МВС, адже Нацгвардія має на-
самперед захищати територі-
альну цілісність країни, а не ви-
конувати правоохоронні функції. 
Очевидно, що питання її форму-
вання потрібно ще обговорити на 
рівні військового командування 
та керівництва внутрішніх військ, 
але основою для неї можуть стати 
ті загони Самооборони, які сьо-
годні вже є по всій країні. На це 
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Якщо в попередні 
роки влада просто 
не приділяла армії 
належної уваги, то 

в останні чотири 
вона планомірно 

знищувала 
військовий 

потенціал країни

не потрібно великого часового 
ресурсу, бо вона вже існує. Як ва-
ріант, можна переформатувати її 
в окремі військові підрозділи, 
озброїти і провести належний ви-
шкіл.

У. Т.: Російські війська, що пере-
бувають нині на території 
Криму, – це переважно мотострі-
лецькі з’єднання з автоматичною 
зброєю на легких броньованих 
автомобілях. Немає ані танків, 
ані серйозної артилерії, навіть 
БМП. Чи свідчить це, що наступу 
на Україну з території Криму не 
буде?

– У Криму присутні аеромо-
більні рухомі частини, які можна 
швидко перекидати в нові місця 
дислокації. Їх було легко допра-
вити транспортними літаками 
чи кораблями. Зараз вони, до 
речі, мають певні проблеми, 
адже російські військові не під-
тягнули на півострів тилові під-
розділи. Їм потрібна інфраструк-
тура: польові кухні, місця для 
розташування, медчастини, але 
цього немає. Саме тому росіяни 
й намагаються захопити україн-
ські військові об'єкти, проти 
чого так активно виступили наші 
військовослужбовці.

Але відсутність у Криму важ-
кої російської техніки ще нічого 
не означає: якщо командування 
РФ зважиться на повноцінний 
удар, воно зможе зробити це на 
будь-якій ділянці нашого вели-
чезного кордону.

У. Т.: Як ви ставитеся до ідеї від-
новлення ядерної зброї в Укра-
їні?

– Це цілком реально. Не 
треба виробляти балістичні ра-
кети, але тактичні ракетні комп-

лекси створити зовсім не 
складно. Сировини в Україні не 
бракує. Є кадрові офіцери-
ракетники, бази, належний нау-
ковий і промисловий потенціал. 
Потрібна лише політична воля.

У. Т.: А як сприйме такий крок 
світове співтовариство?

– Воно стоїть нині перед ве-
личезною проблемою: як відмо-
вити держави, які мають відпо-
відний потенціал, від розробки 
ядерної зброї? Адже сучасна 
планетарна система безпеки не 
дає гарантій багатьом країнам. 
Вирішення питання залежить, 
зокрема, й від того, як світ відре-
агує на кризу в Криму, бо вона 
має вже аж ніяк не український 
масштаб.

У. Т.: Очевидно, що окупація ма-
тиме тяжкі економічні наслідки 
для Криму. Чи може це спрово-
кувати антиросійське повстання 
на півострові?

– Очевидно, що цьогорічний 
курортний сезон там зірвано. Во-
сени люди побачать, що нічого 
не заробили, і проросійські на-
строї істотно послабнуть. Це, 
своєю чергою, спричинить масо-
вий протест. Не виключаю, що 
одна із причин російської окупа-
ції Криму – в бажанні пере-
мкнути туристичні потоки на 
Сочі, куди було інвестовано ко-
лосальні кошти під час підго-
товки до Олімпіади.

У. Т.: Чи всі в українській владі 
тепер усвідомили необхідність 
зміцнення обороноздатності, ре-
формування війська, а чи не ста-
неться так, що в разі послаб-
лення напруженості в Криму про 
армію знову забудуть?

– Тепер усі розуміють, що по-
трібна принципово інша армія, 
яка функціонуватиме на прин-
ципово інших засадах. Також не-
обхідна нова система територі-
альної оборони. Досі в Україні іс-
нувала успадкована від радян-
ських часів система концентрації 
військ, коли найбільше частин 
зосереджувалося на заході кра-
їни. Як і за СРСР, на нашій тери-
торії був і залишається найпо-
тужнішим колишній Прикарпат-
ський округ зі штабом у Львові. 
Водночас на сході ніхто не ство-
рював нових гарнізонів. Жодна 
українська військова доктрина 
досі не передбачала, що ми мати-
мемо загрозу з боку Росії.

У. Т.: Як запобігти масовому по-
рушенню кордону з російського 
боку?

– Державна прикордонна 
служба контролює пункти його 
перетину. На кожен кілометр 
кордону має в середньому двох-
чотирьох військовослужбовців. 
Утримати у військовому сенсі 
вони цей напрямок, звісно, не 
можуть, але це і не є завданням 
прикордонників. Зараз можна 
посилити охорону цієї ділянки, 
перекинувши туди їхніх колег 
із західних загонів, мобіліза-
ційного резерву Держкордону. 
Окрім того, потрібно підтягу-
вати і внутрішні війська для за-
побігання провокаціям.

У. Т.: Чому на сході країни так 
кволо діють правоохоронці, 
чому міліція не перешкоджає 
захопленню адмінбудівель?

– Треба розуміти, що дер-
жава у нинішньому форматі іс-
нує трохи більше ніж два тижні. 
За цей час у нас не з’явилося но-
вої міліції, прокуратури чи СБУ. 
Керівництво у регіонах обирає 
пасивну вичікувальну позицію і 
готується до можливої зміни 
влади. Замінити їх усіх і відразу 
поки що ніким, а стара право-
охоронна система сьогодні є 
вкрай неефективною.

У. Т.: До антикорупційної бо-
ротьби старі кадри навряд чи 
долучаться, але розганяти мі-
тинги бійці МВС таки навчи-
лися…

– Тепер вони розуміють, що 
після жорстоких дій проти мі-
тингувальників настають від-
повідальність і покарання, а 
це серйозний чинник стриму-
вання. Потрібно пам’ятати, що 
вони так і не звикли застосову-
вати силу в межах закону, але 
перевищувати повноваження 
вже бояться. Величезна про-
блема української міліції поля-
гає в тому, що в усьому світі 
правоохоронці орієнтуються на 
закон, а українське МВС досі 
керувалося наказами вищого 
керівництва. 
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Ігор Лосєв

Каїне, де твій 
брат Авель?
Путінські війська в Криму своїми чобітьми 
роздавили симпатії українців до Росії

І
ще надовго залишиться в на-
ціональній пам’яті нічим не 
спровокована збройна агре-
сія Росії проти України в 

Криму… Десятки тисяч десант-
ників, спецназівців напали на 
мирну країну, що аж ніяк не за-
грожувала Російській Федерації. 
На вулицях кримських міст – 
вояки в чужих одностроях, на 
дорогах – броньована техніка, 
скрізь блокпости, у Крим не 
можна в’їхати, із Криму не 
можна виїхати. Всюдисущі сол-
дати повітряно-десантних військ 
РФ і спецназу Головного розвід-
увального управління генштабу 
Збройних сил Росії (місцеві на-
звали їх «зеленими чоловіч-
ками»), озброєні до зубів і з не-
зрозумілими намірами, в непоо-
диноких жителів півострова ви-
кликають почуття страху та роз-
дратування. Шок і нерозуміння. 
Як до цього ставитися україн-
ським офіцерам, які на півост-
рові часто-густо проживали не-
подалік російських колег, чиї 
діти відвідували спільні дит-
садки?.. Та й за часів СРСР ці 
люди служили в одному полку, 
на кораблі, спільно проходили 
випробування в гарячих точках. 
Російських військових уважали 
якщо не своїми, то й не чужими. 
За 22 роки перебування Чорно-
морського флоту РФ на терито-
рії України до його офіцерів та 
моряків звикли як до частини 
місцевого пейзажу. І раптом 
така підлість, такий удар у 
спину. Навряд чи це пробачать і 
забудуть… Ось із таких, зокрема 
подій складаються відносини 
між народами. Колись «вождь 
світового пролетаріату» писав із 
приводу 9 січня 1905-го, коли 
царські війська в Петербурзі 
відкрили вогонь по мирній ві-
рнопідданій демонстрації, що у 
криваву неділю було розстрі-
ляно віру народу в царя. Путін-

ські війська в Криму своїми чо-
бітьми роздавили симпатії укра-
їнців до Росії. У 1914 році (юві-
лей!) царська армія, вдершись 
до Галичини, поклала край доти 
потужному тамтешньому мо-
сквофільству. Після 1914-го воно 
цілком здеградувало і зрештою 
зникло майже безслідно. Мож-
ливо, що саме сьогодні заклада-
ються основи таких українсько-
російських відносин на довгі 
роки.

Річ у тім, що від часів міні-
стра оборони України генерала 
Олександра Кузьмука наше вій-
сько комплектується за територі-
альним принципом. А це озна-
чає, що у військових частинах на 
півострові служить багато крим-
чан. Часто-густо вони давно зна-
йомі з російськими офіцерами, 
незрідка вчилися з ними у Севас-
тополі в одній школі чи в одному 
офіцерському освітньому закладі. 
І те, що сталося, – це струс, якого 
не очікували. Журналісти, спіл-
куючись із військовими РФ після 
початку того, що в деяких ЗМІ 
східного сусіда називають опера-
цією «Російська весна», помі-
чали в них відчуття цілковитого 
морально-психологічного дис-
комфорту. Справді, ні сіло ні 
впало зненацька напасти на 
своїх сусідів і колег, оточити їхні 
військові містечка, заблокувати 
й нахабно вимагати капітуляції 
та зради… В українців, і не лише 
військовослужбовців, і не лише в 
Криму, нині домінує гостре від-
чуття образи та приниження, 
змішане з огидою. Віроломство 
й підступність можуть в очах 
наших співвітчизників «збага-
тити» психологічний портрет 
російської нації…

Не менше, ніж фізичні дії 
окупантів, дошкуляють росій-
ська пропаганда й ганебна пове-
дінка лідерів РФ, що, пошива-
ючи в дурні всю світову громад-

ськість, зухвало заявляють, ніби 
в Криму немає російських військ. 
І це тоді, коли відомі вже навіть 
регіони, звідки прибули ці під-
розділи… Навіть самі вояки РФ 
цього не приховують. Інформа-
ційна агресія Росії супроводжує 
збройну; кремлівські, як їх те-
пер називають, «пропагандони» 
деморалізують не менше, ніж 
бронетранспортери східного су-
сіда в Криму. Все це підтриму-
ють тисячі політичних «турис-
тів Путіна», що посунули із су-
сідніх російських областей на 
Харків, Донецьк, Луганськ, Хер-
сон, Миколаїв, Одесу…

Чи не створює такими діями 
Путін потужний антиросій-
ський комплекс у менталь-
ності українців? Адже етно-
культурні стереотипи у свідо-
мості народів – то явище доволі 
динамічне, здатне змінюватися 
під тиском обставин. Нам сьо-
годні ще важко точно передба-
чити, які психологічні та ідеоло-
гічні наслідки матиме «росій-
ська весна» московських спец-
служб і генштабу в Україні.

Однак, якщо ця акція вилі-
кує мільйони наших громадян 
від проросійських ілюзій, як ко-
лись інша допомогла видужати 
від москвофільства, це стане 
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єдиним плюсом подій, що відбу-
ваються. А є підстави вважати, 
що вона вже лікує, і доволі ґрун-
товно. Раніше, за всіма соціоло-
гічними опитуваннями, в нас 
понад 80% громадян позитивно 
ставилися до Росії. До збройної 
агресії в Криму остання вдалася 
наприкінці лютого – на початку 
березня 2014 року, тож найсві-
жіших соціологічних даних іще 
не маємо. Однак уже нині зрозу-
міло, що мільйони українців 
оцінили ці події на півострові (а 
заодно і спровоковану Кремлем 
на сході України шовіністичну 
істерію) як цинічну й безсо-
ромну наругу над їхньою краї-
ною та гідністю. Майдан пока-
зав, що з українцями так учи-
няти не можна…

На наших очах Кремль за-
кладає підмурівки нових росій-
сько-українських і українсько-
російських відносин, коли візаві 
вбачають один в одному зовсім 
не друга й не доброго сусіда.

Національна травма, заподі-
яна українцям, може сформу-
вати в них як мінімум відчуже-
ність і антипатію щодо росіян.

Здавна українці звикли ди-
витися на Росію як на якийсь 
позитив, від котрого можна че-
кати на розуміння й допомогу. 

Цьому ставленню сприяв не так 
історичний досвід (що давав зо-
всім інші орієнтири), як по-
тужна імперська й радянська 
пропаганда. Проте жодна про-
паганда не може вічно проти-
стояти фактам. Проросійські 
настрої значної частини укра-
їнців досить довго утворювали 
специфічне тло внутрішньої та 
зовнішньої політики держави. 
Однак після інтервенції в 
Криму українська свідомість 
має якось жити з тим, що Росія 
– ворог, що на сході – страшна 
загроза Україні. Це справжній 
струс для мільйонів людей. І ми 
ще не можемо прогнозувати, 
яких емоційних форм він на-
буде і які сталі комплекси ви-
творить.

Цікаво, що під час облог на-
ших частин у Криму російські 
військові були щиро переко-
нані: українці повинні по-
хорошому капітулювати у най-
кращих «братніх» традиціях. У 
нашій історії це можна назвати 
комплексом Калнишевського. 
Калнишевський – останній ко-
шовий отаман Запорозької Січі, 
який умовив козаків здатися ге-
нералові Єкатєріни ІІ Текелі, 
мотивуючи тим, що російські 
солдати – єдиновірні з коза-
ками православні й чинити їм 
опір не можна (навіщо проли-
вати християнську кров?). Але 
солдатам ці поважні обставини 
аж ніяк не завадили сплюндру-
вати козацьку республіку.

Тепер на очах цей комплекс 
Калнишевського руйнується і 
приниження перетворюється на 
інше, агресивніше почуття. З ін-
шого такого зневаження після 
програшу війни за Україну 1918–
1921 років зродилася УВО – 
Українська військова організа-
ція полковника Євгена Коно-
вальця. Образ росіянина в укра-
їнській душі рішуче переформа-
товується, набуваючи доволі не-
привабливих рис. Розриваються 
глибинні емоційні зв’язки, що 
вироблені звичкою, 300 роками 
проживання в єдиній імперії. 
Україна звільняється від проро-
сійських симпатій та ілюзій. 
Національно-духовному усамо-
стійненню українців своєю агре-
сією посприяв Владімір Путін.

Хай там як, але тепер 
духовно-політичне самопочуття 
українського народу поділяти-
меться на два періоди: до крим-
ської кризи та після неї. Дещо 

має відбутись і в російській мен-
тальності, яка звикла бачити 
українців чимось невіддільним 
від себе, бо ж раптом сталась 
очевидна емансипація. Зрозу-
міло, що активною стороною в 
цьому процесі остаточного роз-
риву виступила саме РФ (неза-
лежно від суб’єктивних намірів 
її еліти).

Що довше перебуватимуть 
окупаційні війська в Криму, то 
більше поглиблюватиметься цей 
розкол двох суспільств – україн-
ського та російського – на само-
стійні сутності.

Для українців настає вели-
кий момент істини, коли нація 
звільняється від забобонів 
облудної пропаганди й починає 
бачити світ у його справжніх ри-
сах. І це позитивний, хоча й бо-
лісний процес, бо за ілюзії дово-
диться надто дорого платити. 
Що ж, як ми побачили, ті істо-
ричні й ментальні тканини, ко-
трі зв’язували дві нації, Владі-
мір Путін вирішив брутально 
розрубати мечем. Є підстави вва-
жати, що це йому вдалося. Як і 
національне виховання україн-
ців Півдня, коли російсько-
мовні, а часто й етнічно росій-
ські матроси, солдати та офі-
цери ЗСУ на пропозиції росіян 
здатися відповіли виконанням 
Національного гімну й гаслом 
«Слава Україні!». Вони не забу-
дуть, за яку країну стояли до 
кінця…

У дуже тяжкому стані буде 
тепер ідеологія «Русского міра» 
і пропаганда братерства двох 
народів, бо завжди вилізатиме 
Крим. Саме він стане прірвою 
між націями, бо агресія РФ 2014 
року залишиться в анналах 
української історії. Надто бо-
лісна травма… Почне формува-
тися новий тип українця, підго-
товленого до суворих історич-
них випробувань, здатного про-
тистояти національним і геопо-
літичним викликам.

Чимало політологів казали, 
що в 1991-го незалежність упала 
на українців як Божий дар, без 
справжньої боротьби й жертов-
ності. Здається, сьогодні дове-
деться віддати історії цей борг. 
Шкода лише, що через багато-
річну діяльність у керівництві 
держави неукраїнських сил 
вона не є найкращим чином ор-
ганізованою для опору. Але в 
того, хто бореться, шанси за-
вжди є. 
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Чому кримськотатарська 
карта стала золотою
Як сепаратисти скористалися практичною відсутністю позиції 
Києва в кримськотатарському питанні

Г
остра військово-політична 
криза, що спалахнула в Авто-
номній Республіці Крим, зму-
сила чи не весь світ звернути 

увагу на кримськотатарський на-
род. І річ не тільки в позиції його 
лідерів, які категорично відмови-
лися грати в одній команді із се-
паратистами, що заслуговує на 
повагу. Криза на півострові чітко 
продемонструвала всю неповно-
цінність і недалекоглядність полі-
тики Києва щодо кримських та-
тар. Саме цим і намагалися ско-
ристатися автори сценарію, розі-
граного на півострові за безпосе-
редньою участю Москви.

ПОВНИЙ ІГНОР
За великим рахунком, ніякої зро-
зумілої політики щодо кримсько-

татарського питання в українсь-
кої влади ніколи й не було. Про-
тягом усіх 25 років проживання 
кримських татар у незалежній 
Україні (якщо вести відлік із 1989-
го, коли почалося масове повер-
нення репатріантів на батьків-
щину з місць депортації) Київ 
фактично ігнорував навіть най-
менші вимоги і прохання корін-
ного народу півострова. Верховна 
Рада так і не ухвалила закону про 
відновлення прав осіб, депортова-
них за національною ознакою, на 
чому довго, але марно наполягав 
Меджліс (представницький орган 
кримських татар). Фінансування 
програми повернення та обла-
штування репатріантів з року в 
рік зменшувалося, хоча багато 
місць їх компактного проживан-

 ня, як і раніше, не мають газу, 
води і доріг. Київ просто відмах-
нувся від проблеми повернення 
історичних назв населених пунк-
тів Криму, які після депортації 
1944 року вмить замінили на 
фальшиві медведівки і лохівки. 
Ігнорувалися й заклики Меджлі-
 су забезпечити гарантоване пред-
ставництво корінного народу в 
органах влади автономії, цей ор-
ган так і не був уведений у законо-
давче поле країни.

Зате в Києві згадували про 
кримських татар щоразу, коли на-
ближалися вибори. Не випадково 
в пресі навіть з’явився вираз 
«кримськотатарська карта». Її на-
магалися розіграти різні полі-
тичні сили – від опозиції, яка тра-
диційно намагалася заручитися 

Автор:  
Ленур 

юнусов, 
Сімферополь

ПЕРШИЙ РАУНД.  
26 лютого 15-тисячний 

мітинг кримських татар не 
дав Верховній Раді Криму 

розпочати сепаратистський 
сценарій. Наступного 

дня втрутилися російські 
війська...
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підтримкою Меджлісу (і діста-
вала її), до Партії регіонів, що ро-
била спроби використати крим-
ських татар як пострах для свого 
проросійського електорату.  

Слабкістю, точніше, практич-
 но відсутністю позиції Києва в 
кримськотатарському питанні й 
спробували скористатися ті сили, 
які розіграли сепаратистський 
сценарій на півострові. Вони за-
пропонували кримським татарам 
такі «пряники», про які ті могли 
хіба що мріяти. Кримськотатар-
ська карта стала золотою…

ОСТАННІЙ БАСТІОН
У сьогоднішньому окупованому й 
сепаратистському Криму плисти 
проти течії небезпечно. Журна-
лістів б’ють, активістів місцевого 
Євромайдану кидають за ґрати, а 
українських військових блокують, 
намагаючись заморити їх голо-
дом і спрагою. 

Однак головною перепоною 
на шляху сепаратистів стали все ж 
кримські татари, без підтримки 
яких «намалювати» всезагальний 
проросійський «одобрямс» ніяк 
не виходить. Від самого початку 
кризи в Криму Меджліс недво-
значно заявив, що виступає за 
збереження територіальної ціліс-
ності України і не підтримає мож-
ливого відокремлення півострова 
з подальшим приєднанням до Ро-
сії. Лідери кримських татар за-
кликали своїх співвітчизників, а 
разом із ними й усіх мешканців 
півострова проігнорувати сепара-
тистський референдум, призна-
чений Верховною Радою АРК на 
16 березня.

«Ми проти референдуму, бой-
котуємо його і робимо все для 
того, щоб пояснити всім жителям 
Криму наслідки, які може мати 
його проведення», – заявив 11 бе-
резня голова Меджлісу Рефат Чу-
баров. 

Місцеві чиновники з числа 
кримських татар підтримали цю 
позицію. Керівник Бахчисарайсь -
кої райдержадміністрації Ільмі 
Умеров і мер Білогірська Альберт 
Кангієв відмовилися брати уча -
сть у підготовці референдуму й 
закликали своїх підлеглих бой-
котувати цю незаконну витівку.  
А кримськотатарський телеканал 
ATR лишився чи не єдиним дже-
релом незаангажованої місцевою 
владою інформації з півострова. 

Стійкість кримських татар не 
може не викликати захоплення. 
Особливо зважаючи на ту 

наполег ливість, із якою весь цей 
час їх намагалися схилити на свій 
бік місцева влада і численні гінці 
з Росії. Такої кількості російських 
переговірників у Меджлісі, на-
певно, не було за всю історію 
представницького органу крим-
ських татар. До Криму завітав на-
віть президент Республіки Та-
тарстан Рустам Мінніханов, а не-
задовго до цього поговорити з 
кримськотатарськими одновірця-
 ми приїжджав казанський муфтій 
Каміль хазрат Самігуллін. 

Своєю чергою, кримська вла-
 да від самого початку кризи за-
пропонувала Меджлісу цілу низ-
 ку високих посад у Раді Міністрів 
та інших структурах автономії. 
Вона пообіцяла також упорядку-
вати кримськотатарські селища 
й знайти кошти для будівництва 
соборної мечеті Сімферополя. 
«Кримським татарам буде гаран-
товано участь у прийнятті рішень 
на всіх управлінських рівнях, по-
над те, кримський уряд бере на 
себе зобов’язання фінансувати 
найважливіші питання, пов’язані 
з облаштуванням і розміщенням 
кримських татар на території пів-
острова», – заявив перший віце-
прем’єр Ради Міністрів автономії 
Рустам Теміргалієв. 

Останнім, найщедрішим жес-
том республіканської влади стала 
прийнята ВР АРК постанова «Про 
гарантії відновлення прав крим-
ськотатарського народу та його 
інтеграції в кримське співтовари-
ство». У цьому документі парла-
мент автономії пообіцяв непокір-
ливим корінним жителям півост-
рова буквально все, чого вони до-
магалися два десятки років від 
українського керівництва. Згідно 
з документом кримськотатарська 
мова повинна дістати статус офі-
ційної в Криму (нарівні з росій-
ською та українською), знову по-
чне використовуватися історична 
топоніміка півострова, щоправда, 
поряд із наявними топонімами. В 
органах влади автономії готові за-
безпечити гарантоване представ-
ництво кримських татар на рівні 
20% (тоді як їхня частка в насе-
ленні півострова не перевищує 
15%). Автори постанови погоди-
лися навіть офіційно визнати 
Меджліс і Курултай (національ-
ний з’їзд), про що українське ке-
рівництво боялося навіть думати. 
Одне слово, кримським татарам 
наобіцяли стільки, що навіть се-
ред тих російських мешканців 
півострова, які підтримали пере-

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

17–23 березня 
чекаємо Вас на таких заходах
у Книгарнях «Є»

Київ (вул. Лисенка, 3):
19 березня, 18:00 – презентація книжки Андрія Кокотюхи 
«Київські бомби». Спільно з видавництвом «Фоліо».
20 березня, 18:00 – зустріч із письменником Павлом 
Вольвачем і презентація книжки «Хрещатик-Плаза». 
Модерує Михайло Бриних.
22 березня, 12:00 – Дитяча субота.

Львів (просп. Свободи, 7):
17 березня, 19:00 – розмова з письменником Володими-
ром Тимчуком «Весна. Війна. Любов».
19 березня, 18:00 – розмова на тему «Роль 
ідейно-патріотичних видань у формуванні світогляду 
дитини, майбутнього народу».
20 березня, 17:00 – відкрита лекція Штефана Гампеля 
(Австрія) «Перекладаючи кіно, перекладаємо культуру. 
Про фільми виробництва Голлівуда».

Харків (вул. Сумська, 3):
19 березня, 19:00 – круглий стіл «Історія однієї громади». 
Робоча мова англійська.
20 березня, 18:00 – презентація книжки Олексія Чупи 
«10 слів про Вітчизну і стільки ж про любов». Спільно 
з видавництвом «Клуб Сімейного Дозвілля».
23 березня, 18:00 – презентація книжки Андрія Любки 
«Спати з жінками». Спільно з видавництвом «Книги – ХХІ».

Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
18 березня, 18:00 – презентація книжки фінансиста 
Василя Даниша «Іду на Ви». Спільно з літературною 
агенцією «Піраміда». 
20 березня, 18:00 – презентація роману Тіни Гальянової 
«Ходіння Туди й Назад». Спільно з видавництвом «Клуб 
Сімейного Дозвілля». 
21 березня, 18:00 – презентація романів Дари Корній 
«Зозулята зими», «Зворотний бік темряви» та «Зірка 
для тебе». Спільно з видавництвом «Клуб Сімейного 
Дозвілля».
22 березня, 12:00 – майстер-клас із оригамі: квіти з паперу.



ворот, це викликало певне невдо-
волення. 

Однак кримські татари лиши-
лися непохитні. Обіцяні владою 
автономії «пряники» Рефат Чуба-
ров охарактеризував як «сигнал 
усім сторонам, які втягнуті в 
кримську кризу». «Цей сигнал не 
є предметом якихось угод», – під-
креслив він і запевнив, що Медж-
ліс, як і раніше, виступає проти 
проведення референдуму й від-
мовляється брати участь у форму-
ванні уряду Криму.

ЧИ ДОПОМОжЕ ЗАКОРДОН?
Як довго протримаються крим-
ські татари зі своєю принципо-
вою позицією – питання, відпо-
відь на яке дасть лише час. На 
жаль, у протистоянні з місцевим 
режимом їм доводиться розрахо-
вувати тільки на власні сили. 

Оскільки противники відокрем-
лення Кри  му з-поміж представ-
ників інших національностей (та-
ких чимало) дезорганізовані, а 
української влади в автономії на 
середину березня вже майже не 
лишилося.

Чутки про можливі провока-
ції проти кримських татар, що по-
ширилися на півострові, змусили 
їх організувати у своїх селищах 
чергування. Молодь ночами па-
трулює вулиці, а також охороняє 
кладовища та мечеті. Гроші на 
бензин і харчування «кримсько-
татарської самооборони» збира-
ють місцеві мешканці. 

Дров до багаття підклали при-
пущення різних експертів про 
можливі етнічні чистки і навіть 
повторну депортацію кримських 
татар, що нагнітає на півострові 
атмосферу страху. Чого варті хо-

ча б слова провідного наукового 
співробітника Російського інсти-
туту стратегічних досліджень Яни 
Амеліної, яка, явно натякаючи на 
сталінську депортацію, написала: 
«Події останніх місяців показу-
ють, що історія нікого, принай-
мні крим  ських татар, нічого не 
вчить». 

Про загрозу етнічних чисток 
написав у своєму листі прези-
дентові США Бараку Обамі й го-
лова Меджлісу. «Хто і коли зупи-
нить ескалацію ситуації на пів-
острові, відверне загрозу життю 
населення Криму? Хто і коли 
відверне загрозу нових етнічних 
чисток, які можуть статися в 
Криму у разі прямих зіткнень, 
спровокованих військовими та 
їхніми пособниками з парамілі-
тарних організацій?» – порушує 
питання в листі Чубаров. Він за-
кликав Обаму проявити рішу-
чість заради «збереження життя 
сотень тисяч людей, які мешка-
ють на півострові».

Утім, на те, що закордон їм до-
поможе, кримські татари, зда-
ється, особливо не розраховують. 
І цього їх якраз навчила історія. 
Коли сталінський режим виселив 
увесь кримськотатарський народ 
із його рідних земель, жодна кра-
їна світу, зокрема й споріднена 
Туреччина, не дозволила собі 
втрутитися в ситуацію. А вже 
менш як за рік після депортації 
президент США і британський 
прем’єр прибули до ретельно за-
чищеної від кримських татар 
Ялти, де разом зі Сталіним вер-
шили долі світу. 

Ось чому багато кримськота-
тарських сімей вирішили вивезти 
жінок і дітей за межі півострова. 
Дехто при цьому скористався гос-
тинністю мешканців інших регіо-
нів України, які зголосилися без-
платно прихистити в себе крим-
ських татар. Ну а багато тих, хто 
лишився в Криму, навчені гірким 
досвідом, спакували документи й 
цінні речі на випадок, якщо ситу-
ація змусить їх рятувати свої 
життя. 

Нинішня криза незалежно 
від того, чим вона закінчиться, 
стане хорошим уроком для укра-
їнської влади. І навіть якщо при-
пустити, що кримські татари по-
годяться увійти в органи влади 
«незалежного Криму» або Крим-
ської області РФ, совість перед 
українським народом у них буде 
чиста. Вони трималися до остан-
нього… 

СПРАВЖНЯ САМООБОРОНА. 
Кримськотатарська молодь ночами патрулює вулиці, 
а також охороняє кладовища та мечеті, побоюючись 
провокацій проросійських сепаратистів

БІЖЕНЦІ. 
Чимало 
кримсько- 
татарських 
сімей 
вирішили 
вивезти жінок 
і дітей за 
межі Криму, 
скориставшись 
гостинним 
запрошенням 
мешканців 
інших регіонів 
України
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Автор: Славка Куцай

Любов сліпа

К
римськотатарський ка -
нал ATR, який прибіч-
ники самопроголоше-
ної влади на півост-

рові не раз звинувачували в 
необ’єктивності, сьогодні по-
пулярний як ніколи: його 
знімальні групи щогодини 
роблять прямі включення з 
найгарячіших точок автоно-
мії. «Закривати, мабуть, не 
треба», – сказав президент 
Татарстану новоспеченому 
«прем’єрові» Криму, на що 
той відповів коротко: «Аяк-
 же». Та це ще не все. Глава 
республіки – суб’єкта Феде-
рації має ідею: об’єднати 
мовлення ATR та російсь  ко-
 го ТНВ, що неминуче вплу-
тає кримських татар у дис-
курс примирення із «брат-
нім народом», у якому вже 
перебувають інші канали 
АРК. Рекомендацію місцево-
 го відділення Спілки журна-
лістів України «не розпалю-
вати вогонь» і «не збуджу-
вати панічного настрою се-
ред населення півострова» в 
ДТРК «Крим» потрактували 
як сигнал не видавати за-
йвого. Щоправда, зайвими 
тут виявились найважли-
віші факти.

«Війни в Криму немає, 
ціни залишаються тими са-
мими, всі задоволені», – мож-
 на резюмувати, подивив-
шись їхні новини. Тому про 
побитих, пограбованих та 
зниклих журналістів тут на-
віть не згадують. Глядач не 
дізнається із сюжетів цих 
новин ані того, як російські 
війська захоплюють україн-
ські частини, ані того, як во-
ни тиснуть на наших вій-
ськових та їхні сім’ї. Це хіба 
що на власні очі реально по-
бачити й на власні вуха по-
чути. Бо альтернативних по-
глядів у телевізорах крим-
чан віднедавна катма.

На частотах відключених 
українських телеканалів ве-
дуть своє мовлення, зокре-

 ма, російські міфотворчі 
«Пер  вый канал», НТВ та 
«Россия-РТР». І все це, як 
повідомив міністр інформа-
ції самопроголошеного уря-
 ду Криму Дмитро Полон-
ський, «із юридичних при-
чин та моральних принци-
пів».

Серед прихильників оку-
пації, які мітингують на під-
тримку РФ, найчастіше мож-
 на почути мотив: «Потому, 
что хотим в Россию». Чому 
– знову та сама відповідь. Ці 
емоції – тризна по раціо, 
«бьет – значит любит», але 
поки що б’є не «своїх», тому 
легше пробачити. Однак 
будь-яка любов у найпре-
красніших її проявах, коли 
від почуттів рветься сорочка, 
минає. Ейфорія вивітриться 
вже тоді, коли інвестори, ко-
трі, зрозуміла річ, дивляться 
інше телебачення, задкува-
тимуть із Росії, доки та збіль-
шуватиме свої військові по-
тужності, рубль падатиме – і 
невідомо, чи вдасться йому в 
цьому стрімкому піке зберег -
тися як валюті. Як це при -
ховають російські й крим-
ські телеканали? Та щось 
придумають! От тільки де-
далі більше людей на влас-
ній шкурі пересвідчувати-
меться: щось тут не так, а 
кліше про стабільність, по-
рядок, безпеку, яку гарантує 
цар-батюшка, – це вже не 
про них.

Журналістки міжнарод-
ного проросійського ресурсу 
RT звільнились у прямому 
ефірі. Пропаганда РФ почи-
нає критично себе осмислю-
вати.

Тим часом у цій інфор-
маційній війні беруть участь 
навіть українські військові, 
яким волонтери з Євромай-
дану передали техніку для 
ведення онлайн-трансляцій 
із місць, що перебувають під 
загрозою атак російських за-
гонів. 

Канали для 
онлайн-трансляцій 

із місць, що 
перебувають під 

загрозою атак 
російських загонів, 

можна знайти на 
сервісі USTREAM: 

krymsos04 
(Перевальне), 

krymsos08 
(Фіолент), 
krymsos15 
(Бельбек), 
krymsos16 

(Феодосія), 
krymsos23 

(Євпаторія), 
krymsos42 (Керч)
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Автор:  
Філіпп  

де Лара, 
Франція

Лист із Парижа
Ч

имало французів живуть тепер за україн-
ським часом. У листопаді нас було тільки 
жменька, а тепер уже багато хто разом із па-
ризькими українцями бере участь у мані-

фестаціях і сидить перед телевізорами, чекаючи 
новин із Києва, Криму та Донбасу. За тяжких і непе-
редбачуваних часів, які переживає Україна, зазна-
ючи ударів російського молота, наш порив симпатії 
має невелике значення. І все-таки нехай він впли-
ває на американський та європейські уряди, що 
розгубилися перед лицем водночас і підступної, й 
ірраціональної брутальності Владіміра Путіна. Він 
є підступним, бо вміє грати на слабкостях західних 
держав, безсоромно брехати, вдиратись у Крим в 
ім’я «братньої допомоги», як колись його поперед-
ники в Будапешт та Прагу, а водночас і далі нена-
станно розводитися про «дипломатію»; він спро-
мігся заручитись мовчанкою Анкари, незважаючи 
на віддавна вкрай гостре для Росії і Туреччини пи-
тання про контроль над Чорним морем і чорномор-
ськими протоками, незважаючи на загрозу, яку 
відчувають кримські татари і яка поки що не поро-
дила протестів турецьких «братів» та інших му-
сульманських народів регіону. Але Путін іще й ір-
раціональний, бо мета, якої він прагне, – відбудова 
Російської імперії, гегемонія євразійської ідеології 
в якомога більшій частині Європи – безумство, 
натх ненне підказками радників-ясновидців. Поєд-
нання жорстокої сваволі, успадкованої від КГБ, 
та червоно-коричневої 
ідеології «Святої Русі», 
«спасительки» христи-
янської цивілізації, пе-
ребуває «за межами ре-
альності», як сказала 
Анґела Меркель Обамі, 
говорячи про Путіна. 
Але ірреальність пев-
ного проекту не заважає 
йому нести руїну. Росій-
ська навала в Крим – ри-
зикований хід чи пер-
 ша фаза якогось бліц-
кригу? (Думаю не так 
про справжній бліцкриг, 
як про гру, до якої вдавалися німецькі гене-
рали: вони догравали партію в шахи менш ніж 
за п’ять хвилин, щоб удосконалити свою стра-
тегічну вправність.) Ми не можемо забути про спів-
відношення сил і, якщо можна так висловитись, 
співвідношення зухвальств, яке дає Росії перевагу 
над Європою, проте ніщо не зітре з нашої пам’яті й 
стійкість та незвичайний розум людей Майдану 
впродовж п’ятьох останніх місяців. Саме цей народ 
зобов’язує західні країни й водночас дає їм пере-
конливі підстави допомогти Україні та змінити 
співвідношення сил, переконати Москву визнати 
свободу Києва.

Я не здатен передбачати майбутнє і пропону-
вати стратегії. Але хотів би зобразити й пояснити 
цей порив симпатії до української революції в 
моїй країні і, безперечно, в інших країнах світу – 
порив, що лишиться «довічним набутком» (Фукі-
дід). По-перше, мої співвітчизники відтепер уже 
не можуть нехтувати тим, що Україна – це Європа, 
а українці – європейці, і не тільки суто геогра-
фічно та геополітично, а й у своєму серці, в сут-
ності своєї цивілізації; що це справжня сучасна 
нація, а не етнічна група, від якої можна було б 
відколоти ту або ту меншину, скажімо, менш укра-
їнську, ніж решта. Так само й серед нас бретонці та 
ельзасці, французи вже тисячу років і ті, хто має 
італійські, польські та магрибські прізвища, – геть 
усі однаково є французами. Увесь світ побачив, що 
першими трьома жертвами репресій стали троє 
українців: один – вірменського походження, дру-
гий – білоруського, третій – українського. Ніхто 
не повинен забувати, що перший мученик за 
українську демократію, замордований 2000 року, 
мав ім’я Георгій Гонгадзе. Відкритий лист Вла-
дімірові Путіну, який 4 березня написали укра-
їнські євреї, був поширений у нашій країні й 
приголомшив нас. Він дискредитував вправну 
пропаганду про начебто антисемітизм «україн-
ських екстремістів». Історія євреїв в Україні 
знала страшні часи, але нам відомо, що антисемі-
тизм тепер панує в Росії, а не в Україні. Проро-

сійська пропаганда за-
вжди дуже активна в 
нашій країні, ми повин-
 ні бути пильні, але ця 
пропаганда вже втра-
тила будь-яку правдо-
подібність. По-друге, 
ба  гато французів і вза-
галі європейців уже 
зрозуміли, що в Києві 
вирішується їхня доля. 
Оскільки Україна – 
кордон Європи, то всі, 
хто прагне, щоб остан-
 ня була енергійною, 
незалежною, присут-

ньою у світі, а не млявим утворенням поза 
рамками історії, покірним будь-якому зо-
внішньому пануванню, повертають очі до 

Києва, як колись європейські інтелектуали 
1789 року жили за паризьким часом, зрозу-
мівши, що революція свободи у Франції здатна 
змінити світ. Ми знаємо, що тодішні події були 
трохи складніші й хаотичніші, але ідеї 1789-го – 
свобода, рівність, братерство – наклали незни-
щенний відбиток на пам’ять народів і чимало 
демократичних конституцій аж до наших днів. 
Така сама доля чекає і на ідеї Євромайдану: сво-
боду, гідність, правду. 

ІДЕї 1789 РОКУ – СВОБОДА, 
РІВНІСТь, БРАТЕРСТВО – 

НАКЛАЛИ ВІДБИТОК  
НА ПАМ’ЯТь НАРОДІВ  

І ЧИМАЛО ДЕМОКРАТИЧНИХ 
КОНСТИТУЦІЙ. ТАКА САМА 

ДОЛЯ ЧЕКАє І НА ІДЕї 
єВРОМАЙДАНУ: СВОБОДУ, 

ГІДНІСТь, ПРАВДУ



№ 11 (331) 14–20.03.2014|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|29

|погляД

Автор: 
Ярослав 
Пешек,  
Чехія

Běž domu◦, Ivane!
«І

ди додому, Іване, тут тебе дівчата не лю-
блять…» – співали ми під акомпанемент 
гітари після того, як радянські війська 
вторглися до Чехословаччини в серпні 

1968-го. Це була думка тодішнього 18–20-річного 
покоління. Ми плакали над своєю безпомічністю, 
нас злило нерозуміння солдатів нашого ж таки віку в 
бронетранспортерах. «У нас не контрреволюція!» – 
кричали ми під гуркіт танкових гусениць. Солдати 
залишалися байдужими, у них був наказ, а також 
рушниці напоготові. Наше покоління від тих подій 
дістало травму на все життя й почуття недовіри до 
росіян, яке зберігається досі.

Чому Владімір Путін, представник цього самого 
покоління, зараз поводиться щодо України так само, 
як колись Сталін, Хрущов і Брєжнєв щодо Централь-
ної Європи? Чому не розуміє, що його дії шкодять 
інтересам Росії, псуючи ставлення інших народів 
до її громадян? Щось подібне вже було. У червні 
1953 року в НДР радянські танки розстріляли демон-
странтів на вулицях. У серпні 1961-го СРСР побуду-
вав непроникний Берлінський мур, аби не дозво-
лити німцям масово утікати на Захід. У червні 1956 
року спалахнуло повстання польських робітників у 
Познані, яке придушили. 1957-го, в жовтні, тисячі 
людей стали жертвами повстання в Угорщині: там-
тешні патріоти пішли без зброї супроти танків СРСР. 
Потім була радянська окупація Чехословаччини, що 
поклала край Празькій весні 1968 року. В такий спо-
сіб Радянський Союз намагався утримати своє пану-
вання над народами, які він спочатку звільнив від 
нацизму, а потім із визволителя став окупантом. Ра-
дянська імперія розсипалась у 1989–1991-му.

Путін, очевидно, керується відомим гаслом аме-
риканського гангстера Аль Капоне періоду заборони 
на продаж алкоголю: «Я звичайна людина. Я тільки 
задовольняю попит». Так злочинець пояснював, 
чому немає нічого поганого в нелегальному вироб-
ництві віскі та утриманні борделів. Здається, схожим 
чином міркує і президент 
Росії. Переконують його 
у правильності обраної 
позиції і результати соці-
ологічних опитувань: 
останнім часом популяр-
ність Владіміра Путіна в 
РФ зросла до 70%. Гро-
мадяни Росії, згідно зі статистикою, підтриму-
ють агресію свого вождя в міжнародній полі-
тиці. Чому росіяни просять анексії України, ще й 
у формі, яка за нормами міжнародного права є неза-
конною і загрожує військовим конфліктом?

Я часто чую, що росіяни перебувають під силь-
ним впливом тенденційної пропаганди й неправди-
вої інформації. Їхній основний погляд на причини 
проблем у світі зводиться до звинувачення в усіх 
смертних гріхах Заходу, зокрема США. ЦРУ винне в 
усьому, на що середньостатистична людина не зна-
ходить іншого пояснення. Російський громадянин 
не відчуває відповідальності за минуле своєї країни, 

а тому навіть не може вчитися на її помилках. Пере-
магають демагогія і примітивний популізм.

Зараз кремлівське керівництво поширює у світі 
месіанську ідею про свій обов’язок захищати «соотє-
чєствєнніков» у інших країнах від усілякого зла: 
«Хто говорить російською, той росіянин, а там, де 
живуть росіяни, потрібно, щоб була Росія».

Чехи, словаки, поляки, євреї та інші народи дуже 
добре пам’ятають Адольфа Гітлера і його заклики за-
хищати німців поза межами Третього Рейху. Усе від-
новлюється в національній історичній пам’яті, коли 
такі самі слова чуємо з Москви. Ми пам’ятаємо, що 
це призвело до Другої світової війни, а після неї – до 
виселення в Німеччину всіх німців, які мешкали в 
решті країн Центральної Європи. Німецький народ 
потерпає від цього й зараз. Чи кортить росіянам за-
знати чогось подібного у ХХІ столітті? Я не хочу в це 
вірити. Як не вірю й у сильно пропаговане зростання 
популярності Путіна.

Офіційні результати виборів стверджують, що за 
нього голосувало 65% виборців, однак мільйони гро-
мадян Російської Федерації виїздять за кордон, щоб 
тут побудувати собі щось на кшталт «лазівки» чи 
«запасного аеродрому». Виявляється, вони аж так не 
довіряють своєму «цареві» й роблять усе можливе, 
щоб урятувати від путінського режиму свої гроші, ді-
тей і свободу десь в інших європейських країнах. 
Тільки на узбереж  жі Бол  гарії нерухомість придбали 
близько 300 тис. росіян, іще кількасот тисяч прожи-
ває по різних європейських метрополіях, рекреацій-
них та курортних регіонах. У них багато доларів, 
тому вони бажані клієнти. Однак, схоже, погляди 
місцевого населення починають швидко змінювати-
 ся. Зокрема, у зв’язку з окупацією Криму й загрозою 
захоплення східних областей України у багатьох єв-
ропейців виникає нав’язлива думка. Чи не почувати-
меться Російська імперія зобов’язаною «захищати» 
росіян, які живуть у Карлових Варах, Чорногорії або, 
наприклад, австрійських Альпах? Чи не загрожує 

нам окупація солдатами 
РФ у формі без розпізна-
вальних знаків? Чи не 
буде краще взагалі не 
пускати росіян до нашої 
країни? Такі думки ши-
ряться Центральною Єв-
ропою.

Щоб мати змогу жи ти з Росією мирно, нам 
слід активно зосередитися на тому, щоб вона пе-
ретворилася на справ  ді вільну й демократичну 

країну. Звичайно, потрібно, щоб нас вели політики, 
які не злякаються ні холодних очей полковника КГБ, 
ні перекритих кранів із газом чи нафтою, не відсту-
плять ані перед танками, ані перед ракетами. Ми по-
винні відкрити інформаційний простір для росій-
ських громадян і перемогти в полеміці про соціальні, 
культурні, історичні й економічні проблеми світу. Не 
маємо права залишити Росію в пихатій, реакційній 
самодержавності. Сьогодні нам треба співати: «Будь 
європейцем, Іване, отямся!..» 

РОСІЯНИ ПЕРЕБУВАюТь  
ПІД СИЛьНИМ ВПЛИВОМ 

ТЕНДЕНЦІЙНОї ПРОПАГАНДИ 
Й НЕПРАВДИВОї ІНФОРМАЦІї



Спілкувалася 
Валерія 

Бурлакова

Леся Оробець: 
«Посіяли гречку – 
отримали кулі»
Кандидат на посаду мера столиці про свою 
команду, інструменти громадського контролю 
над владою та власну звичку виносити мозок 
директорові ЖЕКу 

«Н
е можна хвалити 
політиків – вони 
від цього псу-
ються», – каже 

Леся Оробець. Якщо дотриму-
вати такого простого правила, 
стає доволі важко розповісти 
щось про неї саму. Ми зустрічає-
мось у вельми скромному офісі 
неподалік Верховної Ради. На 
стіні – прості мапи Європи та сто-
лиці України. На підлозі – ліно-
леум. Саме такий, каже вона, мав 
би бути під ногами «сильних 
світу цього», київської міської 
влади замість дорогих паркетів 
КМДА, приміщення якої до-
цільно було б здати в оренду. Ска-
жімо, під готель. Чому? Бо живемо 
в бідній країні. Управління нею, 
переконана політик, має бути мак-
симально дешевим. І макси-
мально ефективним.

У. Т.: Чому ви вирішили йти 
в мери столиці?

– Зараз проти нас веде війну 
Росія. Одним із найболючіших 
аргументів її пропаганди є те, що 
ми, українці, які, по суті, повер-
нули собі владу, не можемо на-
вести лад у власній країні. У влас-
ному домі. Це мене дуже зачіпає, 
і я готова взяти ділянку роботи 
під свою відповідальність, зі-
брати команду, отримати кредит 
довіри і довести цю ділянку до 
пуття. Це моя відповідь на зо-
внішню загрозу.

У. Т.: Ви висуваєтеся від 
ДемАльянсу. Втім, членів своєї ко-
манди набиратимете незалежно 
від їхньої політичної належності? 
Вже відомо, хто увійде до неї?

– Назву тих, хто першим від-
гукнувся на заклик про початок 
кампанії. Це Ольга Богомолець, 
Михайло Винницький, Василь 

Гацько – люди, які відразу загорі-
лися ідеєю і заявили, що готові 
приєднатися до команди. Але 
йдеться не про розподіл якихось 
формальних посад, а про те, що 
люди хочуть долучитися своїм 
професіоналізмом, порядністю, 
громадською позицією. І вони го-
тові приєднуватись у дуже різних 
форматах. Хтось ладен кидати 
все, брати відпустку, волонте-
рити, іти працювати й досягати. 
Хтось може дати мудру пораду. 
Будь-яка допомога вкрай необ-
хідна.

Раніше, ще за радянських ча-
сів, було прийнято, що політик, 
держслужбовець вдає, ніби він 
знає все, орієнтується у всьому. 
Одна людина могла очолювати 
сільське господарство, потім піти 
у рибгосп, після того в ЦК партії, 
а потім ще й викладати у вищій 
партійній школі... І все він, дядя 
Вася, знає! Я перша це кажу, 
убийте мене: політик не може 
якісно розбиратись у всьому. 
Його ключове завдання – маючи 
підтримку й довіру до нього осо-
бисто, зібрати таку команду, яка 
могла б професійно дати відпо-
відь на кожне запитання.

У. Т.: Кого бачите своїми конку-
рентами на виборах?

– Ця кампанія дуже-дуже ко-
ротка. Думаю, всіх охочих конку-
рентів ми побачимо протягом на-
ступного місяця.

Я точно знаю, що йду.  
Точно знаю, що йду, аби пере-
могти. Точно знаю, на яких 
принципах йду і як формува-
тиму команду. Точно знаю, що 
таку виборчу кампанію, як ми 
проводитимемо, робимо вперше 
в історії України. Ніхто раніше 
ще не спирався на волонтерів, 
на прозоре формування про-

грами, команди, принципів ве-
дення кампанії. Це буде західна 
кампанія в хорошому сенсі.  

Не буде гречки. Ми на собі 
відчули це. Посіяли гречку – 
отримали кулі. Спершу обрали 
неадекватних управлінців, а по-
тім вони наказували вбивати лю-
дей. 

У. Т.: Цілком зрозуміло, що май-
бутній мер Києва зіткнеться з без-
ліччю проблем та викликів. Які з 
них здаються вам найскладні-
шими?

– Думаю, що найбільшим 
моїм викликом як мера буде мов-
чазний саботаж чиновників се-
редньої ланки. Вони посміхати-
муться, казатимуть правильні 
речі, звітуватимуть про пра-
вильні кроки... І нічого не роби-
тимуть із того, що потрібно. Тому 
одне з перших завдань – управ-
лінський аудит, перевірка адек-
ватності людей обійманим поса-
дам. 

Політична воля – сонячне 
проміння, яке в цю гущу ніколи 
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не пробивалося. Уся політична 
воля, проходячи через середню 
ланку, просто викривлювалась як 
явище. Мені доводилося за цим 
спостерігати з Верховної Ради. 
Відстежувалися прийняття пев-
них рішень, а коли справа дохо-
дила до втілення... «Господи, не-
вже ми цього хотіли?!»

Думаю, що це і буде найбіль-
ший опір – опір людей, яким і за 
«папєрєдніків» жилося добре. Їм 
нічого не хочеться, їх усе влашто-
вує. На відміну від киян.

У. Т.: Яким чином можна буде 
змінити ситуацію з розподілом 
міського бюджету, котрий, 
певно, також влаштовує бага-
тьох?

– Максимальна прозорість 
його витрачання, яка можлива 
завдяки механізму громадського 
обговорення перед прийняттям 
та електронній системі уряду-
вання. Коли кожен, хто заходить 
на сайт, має змогу побачити, куди 
пішли кошти. Окрім того, я, як 
давній борець із корупцією, пре-

красно розумію, як повинні пра-
цювати механізми тендерів і 
держзакупівель. Дуже схожу про-
цедуру можна буде ввести, ска-
жімо, і на рішення щодо земель-
них ділянок. Максимальна про-
зорість того, куди пішли гроші, й 
звітність, чому ті чи інші кошти 
були витрачені саме на це.

У. Т.: Як ви скасовуватимете рі-
шення попередньої влади, зо-
крема рішення пані Гереги?

– Ми не займатимемося ре-
ваншизмом. Не скасовуватимемо 
рішень за прізвищами, які під 
ними стоять. Якщо всю Київраду 
завантажимо лише скасуванням 
попередніх рішень, то ніколи не 
дійдемо до, так би мовити, пози-
тивної частини роботи. 

Але, певна річ, ми припиня-
тимемо дію тих рішень, які вия-
вилися неефективними або зло-
чинними. Тут усе залежить від 
юридичної конструкції цих рі-
шень. Якщо їх можна буде ска-
сувати Радою, їх треба скасувати 
Радою. Якщо для цього треба 

буде йти в суд, отже, треба буде 
йти в суд. 

У. Т.: Чи можна зробити справді 
ефективним такий інструмент 
контролю над владою, як гро-
мадські слухання?

– Маємо хороше законодав-
ство про громадські слухання. 
Його просто ніхто ніколи не ви-
конував!

Слухання повинні відбува-
тись у два етапи. На першому 
обираються опоненти, які здатні 
кваліфіковано опонувати тому, 
хто доповідає. Архітектурне пи-
тання? Отже, від громадськості 
мусить виступати архітектор, 
який має достатню кваліфікацію, 
щоб пояснити, чому ні, навести 
свої аргументи. Після того відбу-
вається обговорення громадське – 
по суті. Дві години – так дві, три – 
так три, чотири – так чотири. 
Далі має бути певне формалізо-
ване голосування тієї громади, 
яка прийшла і зареєструвалася. 

Генплан міста – це теж гро-
мадські слухання. Утім, можливо, 

з якихось зовсім критичних мо-
ментів доведеться проводити міс-
цевий референдум. У нас буде ба-
гато нелегких питань. Наприклад, 
щодо Андріївського узвозу – це 
культурна чи комерційна візи-
тівка міста? Тут є певні супе-
речності. З історичного погляду 
краще зробити так, а з комерцій-
ного – інакше. І я не готова вирі-
шувати за всіх киян. Моє за-
вдання – почути їхню думку і зро-
бити так, як вони пропонують.

Ми також розуміємо, що 
центр адміністративний, центр 
діловий та центр культурний і ту-
ристичний треба фізично роз-
межувати. Місто задихається. 
Мають бути грамотні зонування, 
інфраструктура, логістика. По-
трібно долучати експертів.

У. Т.: Доцільно було б вивезти з 
Хрещатика мерію?

– Я вважаю, що мерія має 
бути, м’яко кажучи, компактною і 
дешевою. Помпезне приміщення 
на Хрещатику бюджет Києва до-
зволити собі не може. Ми знахо-
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 «Я перша це кажу, 
убийте мене: 

політик не може 
якісно розбиратись 

у всьому. Його 
ключове завдання 
– маючи підтримку 

й довіру до нього 
особисто, зібрати 
таку команду, яка 

могла б 
професійно дати 

відповідь на кожне 
запитання»

НА СьОГОДНІ МІСЦЕВЕ 
САМОВРЯДУВАННЯ У НАС – 
ФІКЦІЯ. А МОЯ ІДЕАЛьНА 
КАРТИНКА – ВІДНОВЛЕННЯ 
МАГДЕБУРЗьКОГО ПРАВА



димо офіс класу B або класу C із 
лінолеумом та open space в умов-
ному місці, де в нас буде майбут-
ній адміністративний центр. При-
міщення на Хрещатику виставля-
ємо інвесторам. Що там буде? Го-
тель? Чудово. Офісно-торговий 
центр? Прекрасно! Моє головне 
завдання, мій головний біль та ін-
терес – гроші в скарбницю міста. 
Якщо це приміщення може при-
носити нам більше, а ми винай-
мемо собі скромний офіс деінде, 
отже, так і маємо зробити. 

У нас, вибачайте, бідна дер-
жава. 

У. Т.: Чи стане переїзд мерії в 
офіс із лінолеумом одним із ва-
ших перших кроків на посаді 
мера?

– Не переїзд має бути пер-
шим кроком. Перший крок – від-
новлення довіри людей. Це кри-
тично. Два роки в Києві не було 
адекватної виборної центральної 
влади. Друге, що ми повинні зро-
бити, – відновити відповідаль-
ність керівництва перед людьми. 
Це ключові речі, без яких немож-
ливо втілювати будь-які зміни.

Взагалі-то для того, щоб об-
міркувати детально перші кроки, 
ми маємо проговорити, якими 
повинні бути повноваження. На 
сьогодні це, м’яко кажучи, 
«Голод ні ігри». Капітолій змінює 
правила по ходу гри. Якими бу-
дуть вибори? Буде два тури? Буде 
окремо голова КМДА й окремо 
мер чи це одна посада? Чи ма-
тиме мер достатньо повнова-
жень? Чи ми далі будемо як Се-
вастополь? У Севастополі все за-
кінчилося проблемами. У Києві 
теж попахує ними. Тому, відпові-
даючи на запитання про перші 
кроки, я окреслюю лише першо-
чергові завдання: відновити до-
віру, відновити відповідальність. 

У. Т.: Отже, ви проти подальшого 
розмежовування представниць-
кої та виконавчої влади.

– Категорично. Я вже згаду-
вала: у Севастополі це ні до чого 
доброго не привело. Переконана, 
що мер повинен мати всю по-
вноту виконавчої влади, тому що 
він під своє чесне ім’я бере на 
себе колосальну відповідальність. 
У нього має бути можливість вті-
лювати цю відповідальність. 

На сьогодні місцеве самовря-
дування у нас – фікція. А моя іде-
альна картинка – відновлення 
того, чим колись закінчувалося 

середньовіччя. Це магдебурзьке 
право. Коли місто наділяється 
можливістю почати дерегуляцію 
бізнесу, розвивати сервісний під-
хід... Свого часу завдяки цьому 
після середньовіччя міста почали 
багатіти. Стали розвиватися біз-
нес, торгівля. Так з’явилися ко-
шти для культури, для освіти, для 
просвітництва.

У нас теж було суцільне полі-
тичне середньовіччя. Були фео-
дали, які в закритому порядку, 
за мзду вирішували все, решту 
нагинали. 

У. Т.: Але спроби змінити ситуа-
цію наштовхнуться на шалений 
спротив...

– Єдиний мій спосіб при 
цьому вижити – підтримка киян. 
Якщо їм це справді потрібно, 
якщо вони справді готові, все 
буде добре. 

Кияни заплатили надвисоку 
ціну за те, щоб мати право самим 
вирішувати своє майбутнє. Вони, 
на секундочку, Майдан вистояли, 
щоб були демократичні зміни. І 
єдине, на що зараз може розрахо-
вувати мер, домагаючись цих 
змін, – підтримка жителів міста. 
Крапка. Неможливо самому вою-
вати з гідрою, яка відгодовува-

лася не один рік. Із земельною 
мафією, прокурорською мафією, 
суддівською мафією... Я пре-
красно знаю, про що кажу. Сім 
років воюю на цьому полі. Але... 
хоробрий не наступає один. Го-
тові об’єднатися?

У. Т.: Як щодо розміщення ре-
клами? її вже непристойно ба-
гато в місті...

– Дуже слизьке питання.  
З одного боку, недоладна ре-
клама, яка нав’язливо й агре-
сивно розміщується по всьому 
місту, дратує багатьох киян. З ін-
шого – є реклама, отже, живий 
бізнес, який за неї платить. А біз-
нес нам дуже потрібен... 

На сьогодні бюджет міста по 
факту залежить він Мінфіну і 
Держказначейства. Хочуть – про-
платять, хочуть – не проплатять. 
Скільки дадуть – стільки плюхне. 
Ситуація має бути діаметрально 
протилежною. Скарбниця міста 

повинна залежати від добробуту 
його мешканців, від кількості й 
успішності підприємств, які пра-
цюють на його території. 

Підприємствам потрібна ре-
клама. Думаю, адекватне громад-
ське обговорення того, якою має 
бути реклама, на котру готові по-
годитися громадяни і в котрій за-
цікавлений бізнес, – ось наш 
шлях до вирішення цієї дуже не-
легкої ситуації.

У. Т.: Ще одна складна проблема 
міста – це жКГ. Дахи, ліфти...

– Має бути адекватний тех-
нічний аудит. Ми навіть не уяв-
ляємо собі, у якому занедбаному 
стані технічні комунікації Києва. 
Як народний депутат, маючи до-
ступ до певної інформації, до якої 
його не мають інші, вже бачу, 
умовно кажучи, кілька відсотків 
проблеми. Фонди київського ме-
тро на 80% застаріли, а це пи-
тання безпеки! Технічний аудит 
потрібен для того, щоб зрозуміти, 
куди спрямовувати кошти в 
першу чергу.

У. Т.: Чи можливе підвищення ко-
мунальних тарифів?

– Я живу в місті Києві. Вчора 
отримала поштою рахунок – 
квартплата 600 із хвостиком 
гривень. Із них 300 – на прибу-
динкову територію. Протягом 
останніх 10 років, поки я меш-
каю на Подолі, до цього була 
Оболонь, спонсором лампочки в 
під’їзді є я. Мені цікаво дізна-
тися: а куди йдуть гроші? При-
бирання смердючою ганчіркою 
раз на три місяці – це той бездо-
ганний сервіс, який надають за 
мої 300 гривень? 

Хочу, щоб мені про ці гроші 
відзвітували. Якщо відзвітують, а 
потім переконають, що треба до-
платити ще 15 гривень – і мені кві-
точки посадять, може, я знайду у 
своєму господарстві ці 15 гривень. 

Наразі бачу огидний сервіс, 
який трохи поліпшується після 
того, як виношу мозок директору 
ЖЕКу. Та й то ненадовго – ефект 
триває зазвичай півтора тижня. 

Я хочу інакше. Я за це плачу. 
Те, до чого ми маємо привчити 
чиновників міста Києва, – вони 
надають послуги. З моїх податків 
їм платиться зарплата. Будьте 
ласкаві: а) звітувати; б) працю-
вати якісно.

Кожному, хто з цим безладом 
не готовий миритися, – моя осо-
биста повага! 

Повну версію 
інтерв’ю 

читайте на сайті 
www.tyzhden.ua

Кияни заплатили 
надвисоку ціну за 

те, щоб мати право 
самим вирішувати 

своє майбутнє. 
Вони, на 

секундочку, 
Майдан вистояли, 

щоб були 
демократичні 

зміни
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оловна проблема всієї української виборчої 
системи – підкуп громадян. В умовах військо-
вої окупації та емоційного напруження мені 
здається, що «гречку», себто купівлю голосів 

виборців, буде нарешті відсунуто на другий план. 
До того ж людям в Україні після Майдану вже не 
страшно виражати свою політичну позицію в пуб-
лічній ситуації (якщо в анкетах вони перестали бо-
ятися ще в середині 1990-х, то вголос почали ви-
словлюватися тільки-но зараз). Навіть коли 
йдеться про підтримку Росії, все одно вираження 
громадянської позиції стає елементом політичного 
життя, й це дуже позитивно. І саме тому всі спроби 
підкупу швидко ставатимуть явними, зазнавати-
муть відкритого осуду й навряд чи досягнуть мети.
Понад те, думаю, самі кандидати навряд чи намага-
тимуться робити таке, бодай тому що серед ниніш-
ніх реальних претендентів на президентське крісло 
я особисто не бачу здатних і охочих задіювати такий 
ресурс. Тим більше розуміючи, що це призведе до 
неминучої, суворої та 
дуже швидкої дискреди-
тації.
Щодо регіональних осо-
бливостей, то на Заході 
підкуп із будь-чийого 
боку просто виключе-
ний, бо там уже є цілком 
сформоване громадян-
ське суспільство і контр-
оль буде дуже потуж-
ним. На Сході натомість дуже накручений гра-
дус протистояння, тож і там підкуповувати ко-
гось буде непотрібно – всі проголосують так, як 
відчувають. Власне, традиційним місцем для мож-
ливих спроб підкупу був і залишається Центр: Чер-
кащина, Кіровоградщина, Полтавщина та ін. Хоча й 
там це малоймовірно.
Узагалі найвизначальнішим фактором цієї кампанії 
стане Росія. Саме від її імені системно чинитимуться 
провокації у східних регіонах. Наприклад, заляку-
вання виборців за допомогою тітушків, заклики 
бойкотувати вибори, погроми дільниць. Також дуже 
великою буде апатія тамтешнього електорату, бо 
люди не вбачатимуть «свого» кандидата ні в кому. 
Ні в демократичних висуванцях, ні в регіоналах, 
кот рі, як вважають місцеві жителі, їх зрадили. Нато-
мість у Києві й на Заході явка буде дуже високою.
А найважливішим елементом є, зрозуміло, росій-
ська агресія. Тепер електоральне поле змінюється до 
невпізнаваності. З великою часткою імовірності 
можна спрогнозувати унікальність нинішніх вибо-
рів, адже вперше за всю їх історію головна боротьба 
точитиметься не між Заходом і Сходом, тобто проу-
країнською і проросійською риторикою, а між кан-
дидатами з демократичного табору.
Фактично зараз основними претендентами на пе-
ремогу є Петро Порошенко та Віталій Кличко. Бра-
тимуть участь у перегонах і Юлія Тимошенко та, 
швидше за все, кандидат від Партії регіонів. На 
сьогодні рейтинг найбільше зріс у Порошенка, осо-
бливо за останні місяці, тому він точно не захоче 

купувати голоси в умовах, коли вони в нього прибу-
вають і так. А що стосується Кличка, то це просто 
виключено. Зверніть увагу: саме його партія наразі 
не взяла участі в поділі владних портфелів. Ось 
щодо Тимошенко питання є, адже в неї старі тради-
ції ведення виборчих кампаній. До того ж вона за-
вжди здобуває на 3–5% більше голосів, ніж обіця-
ють соціологи, бо за неї голосують у селах, які по-
гано охоплено дослідженнями. Те саме буде й на 
майбутніх перегонах, однак навряд чи це дасть 
змогу їй усе р йоз сподіватися на перемогу.
Якщо аналізувати ситуацію з Партією регіонів, 
то, безумовно, її найбільша проблема – відсут-
ність лідера, здатного об’єднати сильно прорі-
джений ядерний електорат. Найбільш демокра-
тичний кандидат, якого вони здатні запропону-
вати, – Сергій Тігіпко. Є ще Нестор Шуфрич, але 
жоден із цих людей не може розраховувати на 
успіх. Та на вибори все одно підуть, бо не піти озна-
чає зробити собі політичне харакірі. Говоритимуть 

про потребу піднімати з 
руїн державу. Нічого но-
вого, вкупі з визнанням 
своїх помилок це цілком 
може дати певний ре-
зультат.
Що стосується саме про-
російського електорату, 
якого, за дослідженнями 
Фонду «Демократичні 
ініціативи», близько 

12%, то він, як і досі, швидше за все, голосува-
тиме за кандидата від комуністів, які 
обов’язково візьмуть участь у кампанії із приці-

лом на наступні парламентські вибори. Щодо їхньої 
риторики: вони навряд чи активно використовува-
тимуть тему Росії, бо в умовах окупації це відвертий 
колабораціонізм, а колаборантів ніде й ні в які часи 
за людей не вважали. Отож червоні дуже активно 
експлуатуватимуть антиолігархічну риторику.
Якщо говорити про шанси на успіх конкретних кан-
дидатів, то можна сказати, що на Сході серйозніші 
шанси у Віталія Кличка, тим більше він там виявляє 
активність, та й не пов’язаний із попередньою вла-
дою і не є олігархом (цього не люблять тамтешні ви-
борці). Водночас Петро Порошенко з його типовою 
центральноукраїнською вдачею має більше шансів у 
великих містах Центру та в столиці. До того ж у нього 
є позитивний імідж справжнього професіонала й до-
свідченої людини, що дуже важливо для вітчизня-
ного виборця. Іще на його користь зіграє той-таки 
російський фактор, адже продукцію саме Порошен-
кових підприємств почали забороняти в РФ іще то-
рік. Ну й не забуваймо, що він досить добре проявив 
себе на Майдані. Взагалі виграшним ходом для По-
рошенка й Кличка було б домовитись, аби хтось із 
них зняв кандидатуру на користь іншого: тоді їхня 
перемога буде майже беззаперечною. Особливо з 
огляду на те, що ВО «Свобода» та Олег Тягнибок на-
вряд чи братимуть участь у виборах, адже й так ма-
ють дуже велике представництво у владі й водночас 
жодних шансів на перемогу взагалі. 

«Дегречкізація»

УПЕРшЕ ЗА ВСю ІСТОРІю 
ВИБОРІВ ГОЛОВНА БОРОТьБА 

ТОЧИТИМЕТьСЯ НЕ МІж 
ЗАХОДОМ І СХОДОМ,  

А МІж КАНДИДАТАМИ  
З ДЕМОКРАТИЧНОГО ТАБОРУ
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ільшість луганчан дезорі-
єнтована. Підтримавши 
2010 року Януковича, міс-
цева спільнота неабияк 

розчарувалася в його політиці. 
Але специфіка регіону (пере-
важна російськомовність, масова 
ностальгія за радянськими ча-
сами, ментальна орієнтованість 
на РФ) призвела до того, що зни-
ження рейтингу четвертого пре-
зидента й Партії регіонів збу-
рило відверто прокремлівські 
симпатії. Парадоксально, але на 
зниження популярності Януко-
вича як лідера Сходу України 
дуже вплинули його «проєвро-
пейські» маневри, що були роз-
тлумачені масовою свідомістю 
як «зрада дружби з Росією».

Тому і Євромайдан був 
сприйнятий колишніми при-

хильниками «гаранта» дуже во-
роже. У ньому вбачали «втру-
чання Заходу», «захоплення 
влади радикальними націона-
лістами». Януковича луганчани 
засуджували за м’якість у при-
душенні протестів, а загаль-
ними кумирами вважались 
бійці «Беркута», які нібито за-
хищають Донбас від «бандерів-
ців».

Після повалення Януковича 
суспільні настрої на Луганщині 
стали панічними: прихід нового 
уряду сприймався як перемога 
ворожих Сходу політиків, які те-
пер помщатимуться Донбасові 
за його російськомовність, не-
сприйняття націоналізму тощо.

Якщо відчуженість від нової 
влади є домінуючим почуттям 
серед луганського населення, то 

до питання відкритого втру-
чання РФ у внутрішні справи 
України такої одностайності не-
має. Значна частина луганчан 
виступає проти агресії Москви. 
Одним із наймасовіших заходів 
останнього часу став антивоєн-
ний мітинг луганської громади.

Розгубленість луганчан ви-
користовує у своїх інтересах 
місцевий осередок Партії регіо-
нів – так звана комсомольська 
гру па: голова парламентської 
фракції ПР Олександр Єфре-
мов, керівник облради Валерій 
Голенко, колишній очільник 
облдержадміністрації Володи-
мир Пристюк (усі за радян-
ських часів обіймали керівні 
посади в місцевому обкомі ком-
сомолу). Досі вони стримували 
й контролювали проросійський 

Захоплення 
Луганської ОДА 

проросійськими 
активістами, 

серед яких чимало 
найманців-росіян  

(9 березня 2014 року)
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Луганщина у вакуумі
Як утворену падінням Януковича порожнечу намагаються 
заповнити проросійські сили

ф
о

т
о

: у
н

іа
н



радикалізм, а зараз дали йому зе-
лене світло. Очолюють рух на під-
тримку РФ вітренківці («народним 
губернатором» був обраний голова 
луганського осередку ПСПУ), пред-
ставники «Украинского выбора» 
Медведчука, дрібних прокремлів-
ських партій.

Наслідків довго очікувати не до-
велося: луганську ОДА вже двічі за-
хоплювали «триколірні» активісти 
(серед яких чимало найманців-
росіян), під їхнім тиском новоприз-
начений губернатор Михайло Болот-
ських був змушений написати заяву 
про відставку (яку потім відкликав), 
а депутати облради ухвалили рі-
шення про можливість звернення до 
Владіміра Путіна із проханням 
ввести війська на терени Луган-
щини. За неофіційною інформацією, 
група Єфремова таким чином нама-
гається шантажувати київську владу, 
аби зберегти керівні позиції в регі-
оні. Утім, бавлячись із вогнем, лу-
ганські регіонали вже не зовсім 
контролюють «русскую весну», яку 
координують спецслужби РФ.

Водночас політичні сили, які уо-
соблюють нинішню київську владу, 
слабкі й роздрібнені. За часів прав-
ління Януковича представники міс-
цевої еліти, що раніше підтримували 
проукраїнські сили, дистанціювались 
від них, аби не мати проблем із бізне-
сом. Постаті, котрі представляють 
нині колишню опозицію (а в межах 
регіону вона опозицією і залиши-
лась), не зажили популярності серед 
луганчан. Наприклад, місцеву «Бать-
ківщину» очолює Ірина Верігіна, лю-
дина Наталії Королевської, колиш-
нього міністра уряду Азарова. У 
«Батьківщини» немає жодного депу-
тата в обласній раді (у Луганській 
міській – два представники «Фронту 
змін»). Не менш сумна ситуація скла-
лася й у Луганському УДАРі: братів 
Серпокрилових, його очільників, на-
віть опозиційна тусовка сприймає як 
людей сумнівної репутації (напри-
клад, вони влаштували провокаційну 
імітацію штурму ОДА, чим розв’язали 
руки проросійським радикалам, охо-
чим до активних дій, спрямованих на 
«захист Луганська»). Оскільки луган-
ський осередок «Свободи» взагалі 
дуже слабкий, його довго очолював 
головний харківський представник 
цієї політсили Ігор Швайка.

Характерно, що за часів протисто-
яння на Майдані найбільш непохитну 
й принципову позицію, підтримуючи 
боротьбу українців проти Януковича, 
демонстрував непартійний «Громад-
ський сектор Євромайдану». Саме він 
уособлював Євромайдан у Луганську 

й давав приклад мирного спротиву. 
Ще характерніше те, що саме «ко-
леги» з колишньої опозиції після пе-
ремоги всіляко намагаються відсто-
ронити представників Громадського 
сектору від формування нової влади.

Особливе місце в політичному 
ландшафті Луганщини належить ор-
ганізації КПУ; її лідер нардеп Спірі-
дон Кілінкаров ворогує із правлячою 
в регіоні групою Єфремова після того, 
як у 2010 році під її тиском програв 
вибори міського голови. Отож, попри 
колаборацію Компартії та ПР у пар-
ламенті, на луганському рівні ці полі-
тичні сили є запеклими опонентами в 
боротьбі за контроль над регіоном, 
що колись був осердям «червоного 
пояса» України. Під час політичної 
кризи, ритуально критикуючи «аме-
риканських наймитів на Майдані», 
комуністи не вдавалися до активних 
дій на підтримку влади, очікуючи 
підсумків протистояння. Зараз вони, 
не виключено, пожвавляться, спробу-
вавши осідлати хвилю протестів 
проти нових керманичів. Цей полі-
тичний маневр може бути вдалим, 
оскільки авторитет Партії регіонів 
невиправно впав після втечі Януко-
вича, а проросійські симпатії луган-
чан насправді густо замішані на ра-
дянщині.

Ще один фактор впливу на май-
бутню електоральну ситуацію в об-
ласті – це наявність представників 
місцевої еліти, що були за Януковича 
відсторонені від влади Єфремовим та 
його людьми, а нині прагнуть ре-
ваншу й помсти. Яскравий приклад – 
колишній нардеп і впливовий луган-
ський бізнесмен Володимир Ландік, 
який уже публічно підтримав нову 
владу й засудив заклики до інтервен-
ції. Люди такого штибу намагати-
муться шукати порозуміння з Києвом 
і впливати на стабілізацію ситуації в 
регіоні заради своїх інтересів.

Відкритим залишається головне 
питання: мешканці найсхіднішого ре-
гіону України відчувають брак сили, 
яка презентувала б їхні інтереси на на-
ціональному рівні. ПР, що була місце-
вим фаворитом упродовж останніх 10 
років, утратила владу, партії Майдану 
викликають у східняків недовіру від-
сутністю близьких для них гасел (на-
самперед соціально-економічних). Но-
вого політичного обличчя Сходу на об-
рії поки що не видно. Але саме такий 
політичний вакуум і є дуже поживним 
середовищем для антиукраїнських 
провокацій, спалахів панічних на-
строїв та соціальної фрустрації. Подо-
лати відчуженість Луганщини – одне з 
головних завдань нової влади, якщо 
вона хоче втримати цей край. 
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Політична криза на Сході – 
наслідок розвалу Партії регіонів

Д
онбас уже тиждень переживає розгул ванда-
лізму. Те, що почалось як проросійські мі-
тинги 1 березня, за 10 днів виродилось у від-
верте й безглузде хуліганство. Агресивні 

особи з російською символікою били на вулицях лю-
дей з українськими прапорами, обписали матюками 
пам’ятник Шевченку в центрі міста, спалили прапор 
«Шахтаря», товкли скло, словом, показали всій кра-
їні, який вигляд у їхньому розумінні має «Русскій 
мір». Багатьом донеччанам це не сподобалося. Ван-
далізм відштовхнув від масових акцій більш-менш 
адекватну публіку, і донецький російський бунт, від-
повідно до історичних традицій, став не тільки не-
щадним, а й безглуздим.
Захоплювати адміністративні будівлі демонстранти 
перестали. Ніякого осмисленого плану дій у них не-
має. Весь цирк був розрахований виключно на вве-
дення російських військ, проте Путін відсилати сол-
датів на Донбас не наважився і демонстрації стали 
потроху набридати їхнім учасникам.
Для багатьох громадян події останніх 10 днів на Дон-
басі стали несподіванкою і навіть шоком. Ніхто не 
очікував появи на вулицях такої кількості агресивних 
людей, що виступають проти самого факту існування 
України. Однак, слід сказати, насправді все сталося 
цілком закономірно. Нинішні події в регіоні є наслід-
ком стрімкого розпаду Партії регіонів, яка довгий час 
володіла політичною монополією на Південному 
Сході. Некерований процес зникнення однієї з най-
більших політсил країни призвів до серйозної кризи.
Те, чого так чекала вся патріотично настроєна гро-
мадськість України, насправді виявилося для нашої 
держави серйозним випробу-
ванням. У момент розвалу най-
більшої партії, немов під час 
ядерної реакції, утворилася ве-
личезна кількість енергії, яку 
нова влада зараз каналізувати 
не в змозі. Тим часом один із 
базових принципів фізики 
вчить нас, що енергія ніколи 
нікуди не зникає. Енергія Пар-
тії регіонів дісталася тим, хто 
раніше не мав шансів, – проросійським маргіна-
лам. Покидькам української політики, невдахам 
та безумцям, які раніше грали роль клоунів.
Багато років ми мріяли про те, що Партія регіонів 
поступово розчарує своїх виборців, утратить вплив і 
зійде з політичної арени. У нашому уявленні це мало 
статися поступово. Розколи та внутрішні супереч-
ності, а також зменшення популярності серед людей 
із часом повинні були виснажити ПР, змусити депу-
татів відмежовуватися у схожих політичних проек-
тах на кшталт «Сильної України» або «Україна – 
Вперед!». Ніхто не очікував, що колос упаде за мить, 
але трапилося саме це. І виявилося раптом, що елек-
торат політичного монстра нікуди не подівся. На-
впаки, осиротілі маси стали ще радикальнішими й 
злішими. Бо відчули себе зрадженими.

На гігантській території утворився політичний ва-
куум. «Батя, який своїх дітей не зрадить», перетво-
рився на жалюгідного лузера, якого викинули із 
країни геть. Партія затріщала по швах. Верхівка 
розбіг лася, депутати зреклися вчорашніх соратни-
ків. Міль  йони виборців розгублено вигукнули: «А як 
же ми?!», але раптом виявилося, що їхня політсила 
була лише фантомом і відповідати на запитання вже 
нікому. Всі зіпхнули провину одне на одного і зда-
лися на милість переможців.
Водночас в утворену порожнечу ввірвалася нова суб-
станція – Путін. Це майже як Янукович, тільки кру-
тіше. Ось уже хто не зрадить і не втече. Ось уже чия 
партія точно не розбіжиться. Владімір Владіміро-
віч – останній притулок колишніх регіоналів Украї-
 ни. Новий божок, новий «батя», тільки більш прока-
чаний і крутий. Тільки сам з’явитися на Донбасі не 
може: формальності.
Замість нього до електорату потягнулися пророки, 
заряджені грошима й проповідями. Нові претен-
денти на електоральний пиріг. Була б смерть ПР не 
настільки швидка, каналізувати її паству вдалося б 
відносно безболісно. На партійні руїни злетілися б 
Литвин, Тігіпко, Королевська, Симоненко, Добкін, 
іще двійко-трійко симулякрів проросійського век-
тора. Проєвропейських регіоналів відтягнули б 
перші, євразійських – останні. Зовсім уже ради-
кальні розчинилися б у каламутній маргінальній 
грязюці. Будь нова влада розумніша, вона давно вже 
створила б на зміну ПР аналогічний керований про-
ект, розрахований на голоси Південного Сходу. Але 
ж усе діялося дуже швидко, і розвал набув занадто 

стихійних, небезпечних форм.
Що потрібно робити в ниніш-
ніх умовах? Насамперед не на-
ламати дров. Гарячі голови, 
які закликають до негайної 
люстрації на Сході, повинні 
терміново охолонути й усвідо-
мити, що наступ на залишки 
дезорієнтованої політичної 
еліти ПР остаточно штовхне їх 
у бік сепаратизму. Пристрасті 

необхідно заспокоювати поступово. Для цього 
слід планомірно знешкоджувати на Півден-
ному Сході найбуйніших маргіналів, які закли-

кають до заворушень, і водночас давати простір 
для маневру тим, хто підтримує єдність країни. За-
лишкам донецьких еліт треба дати змогу якийсь 
час залишатися в політиці. Дозволити їм сформу-
вати помірну політичну силу, здатну приборкати 
пристрасті й повернути життя на місцях у спокійне 
русло.
Так, це не революційно. Але в Україні по-іншому не 
вийде. Такою є специфіка східних регіонів. Інакше 
нам доведеться віддати Донбас Росії. Адже Путін 
поки що не може ввести туди війська лише з однієї 
причини: місцева влада залишається лояльна до Ки-
єва, на відміну від кримської. 

ЕНЕРГІЯ ПАРТІї 
РЕГІОНІВ ДІСТАЛАСЯ 
ТИМ, ХТО РАНІшЕ НЕ 

МАВ шАНСІВ, – 
ПРОРОСІЙСьКИМ 

МАРГІНАЛАМ
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Банківська революція
Зі зміною керівництва НБУ українські банки немов прокидаються 
після летаргійного сну. Численні фінансові репресії, запроваджені 
режимом Януковича, зникли – шлях для розвитку банківської 
системи відкрито

П
ризначення Степана Ку-
біва головою НБУ неви-
падково стало одним із 
перших кроків нової 

влади. Падіння гривні, здава-
лося, вийшло з-під контролю, а 
вогонь паніки, пов’язаної з масо-
вим вилученням депозитів, роз-
горівся так сильно, що країна 
опинилася за крок від краху бан-
ківської системи. На цьому тлі 
перші кроки Кубіва на новій по-
саді бачились абсолютно помил-
ковими. Заявити про мізерний 
обсяг золотовалютних резервів у 
розпал валютної паніки і в 
перший-таки тиждень видати 
2,8 млрд грн прямого рефінансу-
вання, яке могло піти на валют-
ний ринок, – це видавалось яки-
мось божевіллям. Але не минуло 
й місяця відтоді, а ситуація ціл-
ком заспокоїлась. У банківській 
системі почалися структурні ре-

форми, необхідні для її страте-
гічного оздоровлення. Кілька-
тижневе головування Кубіва в 
Нацбанку обернулося револю-
цією в банківському секторі, яка 
дала фінустановам змогу розви-
ватися: так само як простим 
українцям – Євромайдан.

Успіх забезпечило лише 
кілька правильних кроків. Пере-
дусім НБУ перейшов до режиму 
плаваючого валютного курсу. 
Відпустивши нацвалюту у вільне 
плавання, відмовився від постій-
ної брехні у стилі «папєрєдніків» 
про те, що «економічних переду-
мов для суттєвої девальвації 
гривні немає». Натомість регу-
лятор почав прозорий і правди-
вий діалог із банками, провівши 
дві широкі зустрічі з банкірами 
впродовж одного тижня й пообі-
цявши організовувати такі дис-
кусії на регулярній основі. За іні-

ціативою Кубіва для керівників 
усіх банків запроваджено віль-
ний доступ до НБУ, чого раніше 
не було ніколи і що пришвид-
шить реагування на проблеми 
системи. Стало зрозуміло, що 
перші заходи, вжиті новим голо-
вою Нацбанку, які видавалися 
безглуздими, є не чим іншим, як 
проявом транспарентності, ко-
тру декларує регулятор. Банкіри, 
втомлені від постійних «наги-
нань», які тривали кілька років, 
достойно оцінили це. Вони за-
йняли конструктивну позицію, 
тож об’єднаними зусиллями 
валют но-депозитну паніку подо-
лали за лічені дні.

Далі був точковий удар, який 
поцілив у корінь причин цієї па-
ніки. Регулятор обмежив зняття 
коштів із валютних рахунків до 
суми 15 тис. грн (у еквіваленті) 
на добу й дозволив банкам у разі, 

Валютні гойдалки
Зі зміною керівництва НБУ валютна паніка вщухла, а тіньові арбітражні операц�, які практикував режим Януковича, перестали існувати. 
Гривня перейшла в режим гнучкого валютного курсу, однак стабілізувалася на адекватних рівнях
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Середньозважений** 
курс, грн за $ (права шкала)

Курс закриття**, 
грн за $ (права шкала)

За даними НБУ, minfin.com.ua

*Обсяг торгів – загальний обсяг продажу 
іноземної валюти на міжбанківському 
ринку в доларовому еквіваленті за день

**Середньозважений курс – середній 
курс гривні до долара за день, де 
за фактор ваг прийнято обсяг угод. 
Курс закриття – курс гривні до долара, 
зафіксований під час останньої угоди 
за день

Обсяг торгів*, $ млрд 
(ліва шкала)

$ млрд грн за $ 
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якщо воно дострокове, видавати 
гроші у гривні (за курсом ку-
півлі, що встановлений банком 
на дату зняття). Цим заходом 
продемонстровано філігранне 
розуміння ситуації.

Річ у тому, що депозитну па-
ніку спровокували багаті й дуже 
багаті українці. Так склалося, що 
за правління режиму Януковича 
більшість заможних людей стала 
регіоналами або ввійшла в їхню 
орбіту. Інакше й бути не могло: 
діяв інстинкт самозбереження. 
Згодом, навів ши контакти із вла-
дою, чимало бізнесменів почали 
брати участь у «кришованих» 
нею незаконних схемах та пере-
розподілі грошей, отриманих із 
їх використанням. Знову-таки, 
інакше бути не могло, адже за 
Януковича чесно примножити 
капітал було нереально – можна 
було хіба що чесно його втра-
тити. Тому, коли почався Євро-
майдан, виявилося, що біль-
шість товстосумів в Україні 
пов’язана з ПР та режимом. Саме 
тому значного відливу депозитів 
не було ні у грудні (+1,7 млрд грн 
за місяць), ні в січні (-4,2 млрд 
грн), ні впродовж частини лю-
того, доки влада залишалася в 
руках Януковича. Тільки-но він 
її втратив, піраміда посипалась і 
дуже багато громадян із міль-
йонними статками вирішили 
втекти, побоюючись відпові-
дальності за участь у махінаціях 
режиму. Спочатку вони спробу-
вали перевести гроші за кордон 
за безготівковим розрахунком, 
але, коли там почали блокувати 
сумнівні банківські перекази, на-
думали переводити депозити в 
готівку. Банківська система втра-
чала мільярди гривень вкладів 
щодня – і прості люди (за сло-
вами прем’єр-міністра Яценюка, 
85% вкладників українських 
банків мають середній обсяг де-
позитів до 20 тис. грн) вияви-
лися непричетними.

Таким чином, обмеживши 
зняття валютних депозитів су-
мою 15 тис. грн за день, Кубів 
практично не зачепив простих 
українців, при цьому повністю 
охопивши тих наляканих учас-
ників схем режиму, дії яких були 
основою банківського ажіотажу 
на міжбанківському валютному 
ринку. Понад те, дозволивши 
банкам видавати клієнтам ці 
гроші у гривнях, голова НБУ за-
безпечив їх майже гарантоване 
збереження в Україні. Адже в пе-

ріод валютної паніки банки ку-
пують для продажу населенню 
обмежені обсяги валюти в готів-
ковій формі, щоб не зазнавати 
великих утрат у разі, якщо курс 
грошових одиниць піде в інший 
бік. Тому українські багатії не 
могли купити валюту через касу 
банків – її там просто не було в 
достатній кількості. А в кейсах за 
кордон гривню ніхто не вивози-
тиме, бо там її можна хіба що 
здати на макулатуру. Крок 
справді геніальний, бо поєднав 
ефективність і відсутність побіч-
них ефектів.

Результат не забарився. Вже 
28 лютого, коли почала діяти 
відповідна постанова НБУ, долар 
подешевшав майже на гривню, а 
наступного тижня валютний 
курс упевнено тримався в межах 
10 грн за $1 (див. «Валютні 
гойдалки»). Водночас обсяг 
торгів упав у кілька разів – до тих 
нормальних рівнів, що були рік-
два тому. Паніки ніби й не було. 
Та навіть не це головне. На гра-
фіку видно, що середньозваже-

ний валютний курс на міжбанку 
ще до падіння режиму Януко-
вича практично завжди був ниж-
чим, ніж ринковий курс за-
криття. Це означає, що в той час 
НБУ за заниженим (офіційним) 
курсом продавав валюту вибра-
ним банкам, пов’язаним із 
«Сім’єю», а вони збували її за 
ринковим. За приблизними під-
рахунками, на $4,4 млрд, які у 
грудні – лютому регулятор ви-
тратив на інтервенції, наближені 
до режиму банки могли заро-
бити близько 1,3 млрд грн. 
Гроші, створені з нічого! І це на 
тлі систематичної «боротьби зі 
спекулянтами», про яку постійно 
брехав режим. Як бачимо, на-
справді за Януковича спекуляцію 
легалізували й нею почали за-
йматися цілком поважні фінуста-
нови – «перекупники в законі». 
Натомість інші гендлярі, нелега-
лізовані, стали цільовою групою 

для задекларованої «боротьби». 
Новий голова НБУ жорстко зая-
вив про плани реально боротися 
зі спекуляцією разом із МВС та 
ГПУ. І тим самим дав надію на 
пов номасштабне розслідування 
злочинів у банківській сфері, 
скоєних за часів режиму, та на 
справедливе покарання вин них.

Тільки-но вщухла валютно-
депозитна паніка, Нацбанк 
узявся до подолання стратегіч-
них проблем. Тиждень писав, 
що репресивні ініціативи ко-
лишнього керівництва НБУ, 
спрямовані на утримання курсу 
гривні незмінним, негативно 
впливали на платоспроможність 
окремих банків. Це призвело до 
того, що добрий десяток фінус-
танов наприкінці минулого року 
були де-факто банкрутами, хоча 
їм усіляко потурав Нацбанк, щоб 
не доводити справу до виплати 
компенсації потерпілим вклад-
никам. Ці проблемні банки ні-
куди не ділися. Тож НБУ почав 
діяти без зволікань. За словами 
Кубіва, регулятор уже перевіряє 
16 банків, які щодня порушують 
його нормативи. Вісім фінуста-
нов відсторонено від операцій на 
міжбанку. У Брокбізнесбанк та 
Реалбанк, платоспроможність 
яких викликала сумніви вже 
давно, введено тимчасові адміні-
страції. Нацбанк чітко націле-
ний на те, щоб очистити систему 
від банкрутів.

Понад те, голова НБУ вже за-
явив про початок роботи над 
довготривалою стратегією роз-
витку українських банків, наго-
лосивши, що регулятор допо-
може фінустановам подолати 
негативний вплив знецінення 
гривні на їхні баланси, забезпе-
чити капіталізацію та довготри-
валу ліквідність. У цьому на-
прямку банківський сектор 
України – авгієві стайні, частину 
з яких не розчистили ще після 
кризи 2008–2009 років. За оцін-
кою рейтингової агенції S&P, 
частка проблемних кредитів 
українських фінустанов дорів-
нює 40%, агенція Moody’s вва-
жає, що проблемними є 35% 
боргів у активах банків. Мож-
ливо, цифри дещо завищені, але 
так чи так вони гарантують но-
вому керівництву НБУ багато 
клопоту, до якого воно, схоже, 
цілком готове.

Націленість на чесність і 
прозорість, основні якості в ро-
боті центробанків розвинених 
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країн, новий голова НБУ де-
монструє в усьому. Нещодавно 
перед Нацбанком зібрався мі-
тинг ошуканих вклад ників, які 
вимагали справедливості й по-
вернення своїх грошей зі збан-
крутілих фінустанов. Хоча та-
ких мітингів за попереднього 
керівництва й іще раніше були 
десятки, ба навіть сотні, тоді 
на них ніхто не реагував. Кубів 
– перший керівник НБУ, який 
особисто вийшов до мітингу-
вальників та відповів на запи-
тання, зазначивши, що планує 
скоротити 100 працівників 
(близько 1% персоналу НБУ) із 
незрозумілими функціями, а 
також за потреби докапіталізу-
вати Фонд гарантування вкла-
дів фізичних осіб. Здавалося б, 
чистої води показуха. Але на-
віть якщо так, то вона повністю 
відповідає деклараціям нового 
керівництва Нацбанку.

Блискучі й блискавичні 
кроки нового голови НБУ змі-
нили розстановку сил у банків-
ському секторі. Банкіри, які 
останніми роками перебували у 
стані анабіозу, відчули запах 
змін, ринку та конкуренції і за-
рухалися. А ті з них, хто бавився 
в підкилимну конкуренцію, 
різко почали здавати позиції. 
Показною є відмова австрій-
ського холдингу RBI від про-
дажу українського Райффайзен 
Банку Аваль. Австрійці вже 
близько року шукали покупця 
на один із найбільших вітчизня-
них банків. Однак наша банків-
ська революція перевернула для 
них усе з голови на ноги, тож те-
пер в очікуванні західного фі-
нансування (інвестицій і креди-
тів) та відновлення вільної кон-
куренції вони готові залиши-
тися в Україні й реалізовувати 
нові перспективи Банку Аваль.

Натомість реакція росій-
ських фінустанов на зміни в га-
лузі діаметрально протилежна. 
Вони не звикли відкрито конку-
рувати, бо для них боротьба з ін-
новаційними та ефективнішими 
банками наперед програшна. 
Окрім того, банки РФ часто ви-
конують в Україні низку полі-
тичних завдань, які зараз 
швидко зникають через емігра-
цію агентів Кремля та скоро-
чення діяльності п’ятої колони. 
Для них такі зміни в галузі не ви-
гідні, тож нікого не повинні ди-
вувати заяви «дочок» російських 
фінустанов про запровадження 

обмежень на кредитування і про 
зменшення операцій в Україні. 
Якщо революційні процеси в 
країні та банківському секторі 
триватимуть (зараз поширю-
ється ідея не повертати росія-
нам, зокрема й банкам, борги у 
відповідь на заяву Путіна про 
нову українську державу, перед 

якою в Росії немає жодних 
зобов’язань), то фінустанови РФ 
можуть почати виходити з ві-
тчизняного ринку. Отже, як Єв-
ромайдан змінив вектор со ціа-
льно-економічного розвитку 
України зі східного на західний, 
так само і банківська революція 
стрімко зміщує центр мас капі-
талу фінустанов за походжен-
ням.

Відновлення можливості 
вільно конкурувати в банків-
ському секторі реалізувалося не 
лише у зміні стратегічної диспо-
зиції, а й безпосередньо на 
ринку. Комерційні банки, які 
впродовж останніх тижнів за-
знали величезних утрат депо-
зитної бази, включилися в бо-
ротьбу за клієнта, підвищивши 
ставки за депозитами (див. 
«Депозитна конкуренція»). 
Хоча НБУ надавав достатньо ре-
фінансування для задоволення 

вимог клієнтів та вкладників, 
банкіри усвідомлюють, що укра-
їнська економіка стоїть на порозі 
нового етапу розвитку, тож по-
трібно негайно формувати базу 
фінансування, щоб посісти на 
цьому етапі достойне місце й за-
робити якомога більше прибут-
ків. Очевидно, що зараз усі очі-
кують надходження американ-
ських та європейських грошей і 
зростання інвестицій. Тому цей 
період високих ставок за депози-
тами триватиме недовго (для 
юридичних осіб вони вже впали 
й перебувають низько протягом 
кількох днів). За певних, дуже 
ймовірних сценаріїв розвитку 
країни може трапитися так, що 
після стрімкого падіння відсо-
ткові ставки не будуть такими 
великими вже ніколи.

Динаміка процесів у банків-
ській системі, що розпочалися зі 
зміною влади в Україні, дає 
змогу без перебільшення на-
звати їх революційними. Та го-
ловне – всі нововведення прямо 
чи опосередковано спрямовані 
на те, щоб послужити людям 
(банкірам, клієнтам, вкладни-
кам). У цьому сенсі робота НБУ 
повинна стати взірцем для пе-
ретворень у всіх державних ін-
ституціях нової України. Споді-
ваємося, що і уряд, зокрема 
його економічний блок, і прези-
дент, і Верховна Рада, а також 
інші високопосадовці та чинов-
ники відтепер працюватимуть 
для людей (для всіх людей!) і з 
думкою про людей-українців. 
Тоді ми будемо просто прире-
чені через кілька років отри-
мати країну, в якій добре й ба-
гато живуть усі, хто працює. Про 
таку країну, мабуть, мріяли Ге-
рої Небесної сотні. 
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В УКРАїНІ ПОшИРюєТьСЯ 
ІДЕЯ НЕ ПОВЕРТАТИ 
РОСІЯНАМ, ЗОКРЕМА 
БАНКАМ, БОРГИ У ВІДПОВІДь 
НА ЗАЯВУ ПУТІНА ПРО НОВУ 
УКРАїНСьКУ ДЕРжАВУ, ПЕРЕД 
ЯКОю РФ НЕ МАє жОДНИХ 
ЗОБОВ’ЯЗАНь

За даними НБУ, власними розрахунками

Депозитна конкуренція
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Міф про початок з нуля
В

ідвідавши 1987-го Естонію, радянський 
лідер Міхаіл Ґорбачов засмутив господа-
рів своєю заявою: мовляв, ЕРСР живе за 
рахунок інших союзних республік. Того 

самого року четверо естонських політиків вирі-
шили діяти: ініціювали проект IME (абревіатура 
від Isemajandav Eesti – «Самодостатня Естонія», 
тоді як саме слово ime естонською означає 
«диво»). За їхнім задумом, Естонська РСР мала 
зробитись абсолютно самодостатньою і не жити 
за рахунок інших складових Союзу.
1987-го вже можна було говорити про речі, котрі 
кілька років тому бачилися немислимими. Хоча 
в офіційній риториці політики оперували мало-
зрозумілим поняттям «підтримка Перебудови». 
А тим часом на практиці естонці почали створю-
вати інституції, необхідні для незалежної дер-
жави.
Однак річ у тім, що IME має фундаментальні-
ший аспект. Досі переважно вважалося, що всі 
радянські республіки після розпаду СРСР у 1991-
му починали з нуля. 
Приклад Естонії за-
свідчує іншу реаль-
ність: насправді вони 
мали неоднакові стар-
тові позиції.
До 1990-го політики го-
ворили тільки про 
«підтримку Перебу-
дови», але після по-
разки естонської Кому-
ністичної партії на ви-
борах нові сили – На-
родний фронт і Кон-
грес Естонії – взяли 
курс на повну незалеж-
ність і діяли відповідно. Тож невдовзі вже іс-
нували власна поліція, прикордонна служба, 
армія тощо – всі необхідні для незалежної дер-
жави інституції. Жодних сумнівів не лишилося; 
єдине, чого не знали естонці, – коли саме здобу-
дуть самостійність. У своїй нещодавно опубліко-
ваній докторській дисертації фінський дослідник 
Гейккі Раусмаа розвінчав деякі стандартні міфи 
про шлях Естонії до незалежності.
По-перше, за його словами, попри загально-
прийняту думку, нібито офіційне Гельсінкі не 
надавало істотної підтримки Естонії та іншим 
країнам Балтії в їхніх прагненнях до незалеж-
ності, насправді воно забезпечувало суттєву до-
помогу. Просто через страх перед закидами Мо-
скви щодо втручання у внутрішні справи Радян-
ського Союзу північні сусіди могли надавати ес-
тонцям лише завуальовану підтримку – через 
програми культурного обміну. Фінляндії вда-
лося замилити очі Кремлю, говорячи про куль-
турні відносини, тоді як Естонія наголошувала 
на своїй «підтримці Перебудови». Обабіч Фін-
ської затоки було забезпечено ефективне маску-
вання.

За словами Раусмаа, необхідність дбати про 
рівновагу у відносинах між Таллінном і Мо-
сквою позначилася на популярності фінських 
лідерів, особ ливо президента Мауно Койвісто, 
якому доводилося робити офіційні заяви, уни-
каючи критики дій Радянського Союзу. Осо-
бливе обурення викликало мовчання очіль-
ника держави у відповідь на кровопролиття у 
Вільнюсі та Ризі в січні 1991 року. Фіни не мо-
гли зрозуміти обережності своїх лідерів.
Не забуваймо, що звичайні громадяни країни 
тоді постійно допомагали естонцям. Кордони 
відкрилися, тож стали можливими подорожі до 
Фінляндії. Чимало тамтешніх людей приймали 
своїх південних сусідів і допомагали їм. Але 
Койвісто не міг говорити правду й тому посту-
пово втрачав популярність серед співвітчизни-
ків.
По-друге (і це, на мою думку, важливіше), Раус-
маа розвінчав міф, немовби всі колишні радян-
ські республіки починали з нуля.

Окрім створення дер-
жавних структур, Есто-
нія та її політики діс-
тавали значну допо-
могу від Фінляндії. 
Знову ж таки її нада-
вали в межах про-
грами культурного об-
міну.
Лише 1991 року Есто-
нія отримала 50 млн 
фінських марок фінан-
сової допомоги. На той 
час радянський карбо-
ванець практично зне-
цінився, тож зростала 

потреба в конвертованій валюті. Завдяки 
цим коштам естонські партії та державні 

структури могли купувати те, до чого не було до-
ступу в СРСР.
Фінська допомога не обмежувалася грішми. 
Фіни організовували для естонських політиків 
та чиновників тренінги з формування демокра-
тичних інституцій, зокрема партій, органів міс-
цевого самоврядування, армії, поліції, прикор-
донної служби тощо. Така підтримка теж мала 
неабияке значення. Отже, від Гельсінкі Тал-
лінн мав колосальну допомогу. Хоча незайве 
нагадати, що було сприяння й багатьох інших 
сторін: Швеції, Данії, Німеччини, Норвегії, 
США.
З огляду на всі ці аспекти є очевидним, що, про-
голосивши 1991 року відновлення незалеж-
ності, Естонія починала зовсім не з нуля. Вона 
мала досить міцний фундамент. Питання про 
те, наскільки потужним він був і чи відбувалися 
подібні процеси в інших республіках Радян-
ського Союзу на межі краху останнього, зали-
шається відкритим і потребує дальших науко-
вих досліджень. 
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ПІСЛЯ ПОРАЗКИ  
ЕСТОНСьКОї КОМУНІСТИЧНОї 
ПАРТІї НА ВИБОРАХ 1990-ГО 
НОВІ СИЛИ ВЗЯЛИ КУРС НА 

ПОВНУ НЕЗАЛЕжНІСТь. 
НЕВДОВЗІ ВжЕ ІСНУВАЛИ 

ВЛАСНА ПОЛІЦІЯ, 
ПРИКОРДОННА СЛУжБА, 

АРМІЯ





До 2017 року 
чоловічків з 

конструкторів Lego 
стане більше за 

людей на планеті

За перші вихідні 
після виходу в 
прокат «Лего. 
Фільм» зібрав 

$70 млрд 
у США

Розпаковуємо Lego
Як данська фірма стала найкрутішим у світі виробником іграшок

К
уди не повернись – у тому 
чи тому вигляді на очі по-
трапляє Lego. «Лего. 
Фільм» займає друге за ка-

совими зборами місце в амери-
канському прокаті, протримав-
шись три тижні на першому 
місці. Крамниці завалені кон-
структорськими наборами на 
тему мультфільму – і це на до-
дачу до вже велетенського асор-
тименту: на кожного жителя 
Землі припадає 86 детальок кон-
структора. Компанія-виробник 
має за плечима 10 років вражаю-
чого зростання, а прибутки її 
збільшилися майже вчет-
веро. У 2012-му Lego пе-
регнала Hasbro і стала 
другим у світі за обся-
гами продукувальни-
ком іграшок. Лідер 
індустрії Mattel за-
раз намагається ку-
пити канадського 
виробника куби-
ків Mega Bloks, 
щоб не постраж-
дати від конку-
ренції з Lego.

Це викликає за-
хоплення, для якого є 
багато причин. Батьків-
щина Lego – містечко Біл-
лунд у сільському районі Да-
нії. Воно настільки мале, що 
компанії навіть довелося збуду-
вати там власний – і, звісно, 
симпатичний – готель, аби 
розмістити всіх відвідувачів. 
Іграшковий бізнес – один із 
найскладніших у світі: мода на 
забавки дуже непостійна, а зараз 
його ще й «трусить» від техноло-
гічних інновацій. Діти дорослі-
шають дедалі швидше й утікають 
із реального світу у віртуальний. 
На додачу до всього компанія у 
2003–2004-му роках мало не 
розвалилася після років дрейфу 
та диверсифікації, розпорошую-
чись на надто багато напрямів, 
виробляючи надмірну кількість 
різних продуктів і від безвиході 
навіть почавши випуск одягу та 
годинників із логотипом Lego.

Десятиліття успіху Lego по-
чалося після призначення гене-

ральним директором Віґа Кнуд-
сторпа. Це бачилося ризикова-
ним кроком: йому було лише 35, 
і досвід роботи консультантом із 
менеджменту в консалтинговій 
компанії McKinsey навряд чи до-
поміг би керувати бізнесом. Але 
вибір виявився щасливим. Кнуд-
сторп заявив, що компанія пови-
нна повернутися «назад до дже-
рел»: зосередити увагу на осно-
вних продуктах, забути про роз-
ширення діапазону бренда й на-
віть продати свої парки розваг. 
Окрім того, він запровадив су-
воріше адміністративне управ-

ління, наприклад, зменшив 
кількість деталей, які випускала 
компанія, з 12,9 тис до 7 тис.

Під керівництвом Кнуд-
сторпа Lego досягла успішного 
балансу інновацій і традиції. 
Компанії потрібно генерувати 
нові ідеї, щоб зберегти зрос-
тання продажів: покупцям слід 
знати, навіщо їм купувати нові 
кубики, і купувати їх саме в 
Lego, а не в дешевших конку-
рентів. Але водночас фірма по-
винна протидіяти безладному 
новаторству, яке її мало не зни-
щило. Lego випускає асорти-

мент наборів із готовими кон-
струкціями, як-от фортеці й кос-
мічні кораблі, щоб показати ді-
тям шаблони. Але наголос ро-
блять і на тому, що ці деталі 
можна додавати до придбаних 
раніше серій конструкторів та 
використовувати для скла-
дання найрізноманітніших ін-
ших речей.

У Lego стали краще управ-
ляти зв’язками. «Лего. Фільм» 
показує, як можна привернути 
увагу до кубиків і через віртуаль-
ний світ: студія Warner Bros. 
зняла мультфільм, моделі для 
якого зробила Lego. У роки зане-
паду в Lego надто захопилися чу-
жими популярними франши-
зами, як-от «Гаррі Поттер» або 
«Зоряні війни». Зараз зірка № 1 
– власний інтелектуальний про-
дукт. А ще в Lego навчилися зби-
рати нові ідеї у величезної армії 
своїх фанів (особливо дорослих).

Чи може компанія продов-
жити свою переможну ходу? Її 
зростання сповільнюється: чис-
тий прибуток у 2013 році зріс на 
9% (для порівняння: у 2012-му – 
на 35%), а дохід – на 10%, проти 
23% у 2012-му. Генеральний ди-
ректор Кнудсторп вважає, що 
попереду ще важчі часи: «Коли 
компанія росте, а ринок – ні, за 
законами математики темпи 
зростання повинні зупинитися 
на якомусь стійкішому рівні». 
Зараз Lego перебуває на пере-
ломі, розбудовує організаційні 
потужності й уливається в про-
цес глобалізації, щоб знайти нові 
джерела зростання.

Торік компанія інвестувала 
2,6 млрд данських крон ($478 
млн) у виробничі потужності й 
взяла ще 1300 працівників на 
повний робочий день, тобто 
збільшила штат на 13%. Вона 
розширює дві наявні фабрики в 
містах Кладно (Чехія) та Мон-
террей (Мексика) і будує ще дві в 
Ньїредьхазі (Угорщина) і, найго-
ловніше, в китайському Цзясіні. 
Управління теж відповідає умо-
вам глобалізації: регіональні від-
ділення відкрито в Сінгапурі та 
Шанхаї, а також у Лондоні. Це 
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допоможе досягти подвійної 
мети: повторити бурхливий 
успіх Lego на Заході й перетво-
рити локальну компанію, яка ви-
падково досягла міжнародного 
рівня, на глобальну з одним із 
відділень у містечку Біллунд.

ПІЗНО СХАМЕНУЛИСЯ
Глобалізація ховає в собі чимало 
проблем. У Lego досить-таки 
пізно згадали про Китай і вско-
чили туди вже коли деякі інші 
західні компанії забираються 
звідти з розчаруванням. Своїм 
обличчям Lego завдячує провін-
ційній Данії: засновник компанії 
Оле Кірк Крістіансен склав назву 
з початків двох данських слів, leg 
godt («грайся доб ре»), і поставив 
перед компанією мету «плекати 
дитину в кожному з нас». Спроба 
перенести частину дизайнер-
ських робіт до відділення в Мі-
лані виявилася катастрофічною. 
Втім, глобалізація має залізну 
логіку. В Китаї середній клас 
росте як на дріжджах, на Заході 
виробництво іграшок стоїть на 
місці, а компанії Legо потрібна 
глобальна робоча сила, якщо 
вона хоче працювати на глобаль-
ному ринку. Lego також має одну 
важливу перевагу на своєму боці 
в битві за глобалізацію: батьки в 
країнах, що розвиваються (як і в 
багатих), переконані в якості 
продукції цієї компанії. У всьому 
світі дорослі хапаються за кон-
структори Lego як за альтерна-

тиву нескінченним відео- й циф-
ровим іграм, у які інакше грати-
муть їхні нащадки. Дорослі ки-
тайці, зокрема й чиновники мі-
ністерств, сподіваються, що Lego 
забезпечить той таємний інгре-
дієнт, якого так бракує системі 
освіти КНР: креативність. «Лего. 
Фільм» може забезпечити ком-
панії таку необхідну підтримку 
під час традиційної для іграшко-
вої галузі післяноворічної депре-

сії. Але успіх Lego в перспективі 
тримається на бажанні батьків 
купувати забавки, історія яких 
старіша за епоху відеоігор, до-
датків до мобільних телефонів і 
фільмів, знятих за іграшковими 
мотивами. 

Найбільші світові виробники іграшок 
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Український флот  
і кримське питання  
у 1917–1918 роках

У
країнський флот у Криму 
має давні традиції. У 1771 
році козаки спільно з ро-
сійською армією при під-

тримці запорозьких кораблів-
чайок, подолавши нетривалий 
опір турків і татар, заволоділи 
півостровом. На побудованому 
переважно на миколаївських та 
херсонських верф’ях царському 
Чорноморському флоті служило 
чимало українців: адміралів, офі-
церів та матросів. Нарешті, в 
1917–1918-му частина флоту була 
українізована й визнавала зверх-
ність Центральної Ради. Саме про 
це й ітиметься.

УКРАїНСьКИЙ СЕВАСТОПОЛь  
ЗРАЗКА 1917 РОКУ
Український національний рух 
сколихнув військові частини 
Криму відразу після Лютневої 
революції в Росії. Уже в березні 
1917-го постала Севастопольська 
українська чорноморська гро-
мада на чолі із 24 особами – міс-
цевими мешканцями, представ-
никами, військових частин і ко-
раблів флоту. Першим її керів-
ником став місцевий професор 
В’ячеслав Лащенко, його заступ-
никами – вчитель Микола Коло-
мієць та матрос Михайло Па-
щенко.

На початку квітня 1917 року 
громада влаштувала українську 
маніфестацію в Севастополі, в 
якій узяло участь багато матросів 
Чорноморського флоту. Приві-
тати мітингувальників приїхав 
тогочасний командувач цього 
флоту адмірал Колчак. Як згаду-
вав очевидець, він виголосив (ро-
сійською мовою): «Ось мені випа-
дає честь говорити з українцями, 
що зібралися тут заявити про своє 
існування, наочно його засвід-
чити. Чорноморський флот, керу-
вати яким я маю честь, на 90% 
складається із синів цієї нації. Я 

не можу не вітати української на-
ції, яка дала мені найліпших мо-
ряків, які тільки існують у світі...»

Після підтримки маніфестації 
Колчаком чисельність україн-
ської громади в Севастополі 
зросла до 4 тис. осіб. Незабаром у 
Криму було українізовано Севас-
топольський флотський півекі-
паж, командиром якого був під-
полковник Володимир Савченко-
Більський. До півекіпажу пере-
вели всіх матросів-українців, а 
росіяни перейшли служити до ін-
ших частин. Матроси мистецьки 
виготовили український прапор 
із портретом Тараса Шевченка, а 
оркестр півекіпажу відразу на-
вчився грати гімн «Ще не вмерла 
Україна».

У Сімферополі, де стояли за-
пасні частини, було частково 
українізовано 34-й запасний пі-
хотний полк російської армії. Не-
забаром його перейменували на 
Сімферопольський полк імені 
гетьмана Петра Дорошенка. Од-
ним з організаторів цього підроз-
ділу став відомий військовий та 
громадський діяч, генерал Армії 
УНР Юрко Тютюнник.

Щоправда, в революційному 
1917 році факт підняття над час-
тиною українського прапора ще 
не означав, що поруч із ним не 
майорітиме інший – червоний 
чи андріївський. Окрім того, під-
няття чи спуск будь-якого із цих 
прапорів залежали виключно 
від настроїв матроського та сол-
датського загалу. А вони могли 
змінюватися майже щодня. Ось 
що згадував Микола Неклієвич, 
один із керівників севастополь-
ської громади: «На кораблях в 
залежності від розвинення на-
шого руху почались піднесення 
українського прапора. Першим 
підніс цей прапор ескадрений 
міноносець «Завидный» («За-
здрий»). На інших кораблях 

український прапор то підно-
сивсь, то опускався.

Наш український державний 
центр, Центральна Рада у Києві, 
тримав бік наших партійно-
соціалістичних, і тому спричи-
нявся лише до дезорганізації на-
шого національного руху на 
флоті на радість наших ворогів.

У цій безупинній боротьбі 
українського руху за своє націо-
нальне «я» на Чорноморському 
флоті пригадується один зі світ-
лих моментів у листопаді 1917 
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року, коли в Севастополі одер-
жано ІІІ Універсал Центральної 
Ради про проголошення Україн-
ської Республіки хоч іще і феде-
ративної. Тоді всі кораблі Чорно-
морського флоту піднесли на ви-
значений день, здається, це було 
25 листопада 1917 року, жовто-
блакитні прапори, правда, що по-
руч з андріївськими і червоними 
прапорами, а крейсер «Память 
Меркурия», то вже замінив ан-
дріївський прапор на один укра-
їнський. Тоді ж на площі коло 
пам’ятника адміралу Нахімову 
відбувся український парад, як 
частин команд із кораблів, так і 
військових частин Севастополь-
ської військово-морської фортеці. 
Приймав почесний похід підпол-
ковник Савченко-Більський в 
оточенні Ради, бо командуючий 
флотом контр-адмірал Немітц 
(адмірала Колчака вже не було) 
не міг прибути. Парад пройшов 
блискуче. Українські моряки ще 
змогли показати тоді серед за-
гальнореволюційного розкладу 
(бо ж у Петербурзі панували вже 
більшовики) свою дисципліну і 

свою стару передреволюційну ще 
виправку і муштру та стрункими 
рядами, однаково одягнені, про-
йшли почетним походом перед 
приймаючим парад. Парад зро-
бив велике враження, як на насе-
лення, так і на наших ворогів, які 
в той же час почали підсилюва-
тись новими більшовицькими си-
лами, що приїздили з півночі, з 
Балтики і з більшовицького Пе-
тербурга».

У листопаді 1917 року вдалося 
схилити до українізації і команду 
найсучаснішого дредноута Чор-
номорського флоту «Воля». Як 
згадував один з учасників цієї по-
дії, на щоглі його замайорів роз-
кішний прапор із намальованою 
жінкою – символом України та 
написом: «Не плач, Мамо, не жу-
рися, Твої сини на морі добува-
ють Тобі Волю – усміхнися».

ДОЛЯ ЧОРНОМОРСьКОГО 
ФЛОТУ
Після Жовтневого перевороту в 
Петрограді найбільш патріотичні 
офіцери та матроси Чорномор-
ського флоту створили курінь 

(батальйон) із 612 вояків. Цей 
підрозділ незабаром відбув до 
Києва для збройної підтримки 
Центральної Ради. Від’їзд куреня 
виявився великою помилкою 
для севастопольської української 
громади: агітація матросів-
більшовиків, передусім делегатів 
із Балтійського флоту, схилила 
решту флоту на бік нових росій-
ських керманичів. Спонукала до 
цього ще одна важлива полі-
тична обставина. Центральна 
Рада своїм ІІІ Універсалом прого-
лосила створення Української 
Народної Республіки. До складу 
УНР мали ввійти всі українські 
губернії, але не Крим, бо півост-
рів Центральна Рада нашою те-
риторією не вважала.

22 грудня 1917 року гене-
ральним секретарем морських 
справ ЦР призначили відомого 
громадського діяча Дмитра Ан-
тоновича, який, щоправда, не 
мав жодного стосунку до мор-
ського фаху, але був сумлінною і 
порядною людиною.

Під його керівництвом було 
створено апарат Генерального 
секретаріату морських справ, 
до якого спочатку входило 
лише три особи: підполковник 
по адміралтейству Володимир 
Савченко-Більський, підполков-
ник військово-морського судо-
вого відомства Вадим Богомо-
лець та лейтенант Михайло Бі-
линський.

У розпорядження генераль-
ного секретаря морських справ 
мали перейти українізовані кора-
блі з Чорноморського флоту, Ду-
найської військової флотилії, а 
також торговельні судна з Чор-
ного та Азовського морів. Та фак-
тично територія повноважень 
Дмитра Антоновича обмежува-
лася лише портами Херсонської 
губернії, головним із них була 
Одеса. Саме вона мала стати ба-
зою Українського флоту. Неукра-
їнські кораблі мусили відійти до 
Севастополя. Щоправда, це була 
лише теорія. На практиці україн-
ський вплив у Одесі й на Чорно-
морському флоті був заслабкий 
для того, щоб утілити ці плани в 
життя.

Наприкінці грудня 1917 року 
генеральний секретар морських 
справ віддав наказ про переве-
дення із Севастополя до Одеси 
всіх українізованих суден. Більшо-
вицький Центрофлот заборонив 
його виконувати, але кораблі не-
вдовзі щасливо дісталися Одеси. У 
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Лінкор «Воля», 
на задньому 
плані – інші 
кораблі, 
«полонені» 
німців. 
Серпень 1918 
року  



Севастополі залишився дредноут 
«Воля», серед матросів якого на-
строї схилялися то в бік Централь-
ної Ради, то в бік більшовиків і на-
решті перемогли останні.

Невдовзі в Одесі зібралися 
всі українізовані кораблі Чорно-
морського флоту. Туди ж при-
було й кілька суден, що підтри-
мували Центрофлот, – задля 
«спостереження» за україн-
цями. Настрої серед моряків 
були непевні: більшість симпа-
тизувала більшовикам. Головою 
Української морської ради в 
Одесі був військовий фельдшер 
Жук, якого вважали формаль-
ним керівником усіх кораблів, 
що заявили про підпорядку-
вання Центральній Раді.

У ніч із 27 на 28 січня 1918 
року в Одесі спалахнули вуличні 
бої між червоногвардійцями та 
українськими військами. Більшо-
викам вдалося переконати 
коман ди українізованих кораблів, 
аби ті не брали участі в бойових 
діях. Проте судна, підпорядко-
вані Центрофлоту, за наказом 
більшовицького командування 
випустили понад 100 снарядів по 
Одесі, внаслідок чого загинуло 
чимало мирних мешканців. 
Влада в місті перейшла до рук 
місцевого більшовицького уряду, 
а всі кораблі знов були підпоряд-
ковані Центрофлоту.

Лише 13 березня 1918-го укра-
їнські війська разом із австро-
угорцями, новими союзниками, 
повернулися до Одеси. До кінця 
квітня від більшовиків було звіль-
нено й Крим, у цій операції брала 
участь бригада окремої Запорізь-
кої дивізії військ УНР полковника 
Петра Болбочана. Центральна 
Рада, а потім гетьман Павло Ско-
ропадський не ставили вимог 
щодо володіння півостровом, від-
так невдовзі під протекторатом 
німців і турків там було створено 
місцевий кримський уряд.

Командувач Чорномор-
ського флоту контр-адмірал 
Саблін сподівався, що україн-
ські війська (бригада Болбо-
чана) порятують судна, які пе-
ребували в Севастополі, від ні-
мецького захоплення. 29 
квітня 1918 року о 16-й годині з 
лінійного корабля «Георгий 
Победоносец», на якому пере-
бував командувач флоту, пере-
дали сигнал: «Флоту підняти 
український прапор». Майже 
весь його склад, окрім міно-
носця «Пронзительный», ви-

конав наказ. На міноносці за-
лишилося червоне знамено. 
Щоб не починати протибор-
ство, Саблін наказав команди-
рові міноносця покинути се-
вастопольський рейд і перейти 
до Новоросійська.

Наступного дня до Севасто-
поля прибули перші німецькі 
війська. Вони не визнали пере-
ходу Чорноморського флоту на 
бік Центральної Ради й почали 
його обстріл. Відтак Саблін на-
казав своїм кораблям також ви-
рушити до Новоросійська. У Се-
вастополі під українськими пра-
порами залишились сім ліній-
них кораблів, три крейсери, 
кілька міноносців, сімнадцять 
підводних човнів та кораблі спе-
ціального призначення. Коман-
дував цією ескадрою контр-
адмірал Остроградський, який 
заявив, що підпорядковувати-
меться українській владі. Та 
німці не хотіли бачити в Криму 
представників Центральної 
Ради. Тож невдовзі роззброїли 
судна, а команди звезли на бе-
рег. Що ж до ескадри, яка від-
була із Севастополя до Новоро-
сійська, то її доля склалася тра-
гічно: вона була затоплена за 
наказом уряду Лєніна, аби кора-
блі не дісталися німцям.

СПРОБА СТВОРЕННЯ 
УКРАїНСь КОГО ФЛОТУ  
В 1918 РОЦІ
Тим часом у Києві, куди на по-
чатку березня 1918-го поверну-
лася Центральна Рада, розпо-
чалася жвава розбудова уста-
нов морського відомства. Іще 
18 січня ЦР затвердила підго-
товлений Генеральним секре-
таріатом морських справ «Тим-
часовий закон про фльоту 
УНР», у якому, зокрема, 
йшлося про проголошення 
українським усього військового 
й торговельного Чорномор-
ського флоту. Згідно із цим до-
кументом, усі порти на Чор-
ному й Азовському морях пере-
ходили в розпорядження УНР, 
а кораблі були зобов’язані під-
няти український прапор.

Фактично повноваження 
морського відомства Централь-
ної Ради поширювались лише на 
порти Херсонської губернії: 
одеський, миколаївський, хер-
сонський та ін. Уже 9 травня 1918 
року було відновлено офіційне 
морське сполучення Одеси з Ми-
колаєвом та Херсоном. Згодом 
установили її постійне морське 
сполучення з Константинополем.

Після приходу до влади геть-
мана Павла Скоропадського мор-
ське відомство звернулося до ні-
мецького командування, аби 
останнє передало йому старі ро-
сійські бойові кораблі. Перший із 
них, канонерський човен «Куба-
нец», було одержано у вересні 
1918 року. Його офіційно пере-
йменували на «Запорожець». 
Окрім того, українська влада 
отримала й кілька допоміжних 
військових суден. Усі кораблі 
було зосереджено в Одесі. Але їх 
технічний стан був проблемний: 
той-таки «Кубанец» аж до його 
захоплення білогвардійцями так 
і не зміг жодного разу відійти від 
пірсу, біля якого стояв.

Скоропадський уживав захо-
дів і для визволення бойових ко-
раблів, заарештованих німцями 
в Севастополі. На них претенду-
вав також кримський уряд. Від 
10 червня 1918 року в місті пере-
бував постійний представник 
гетьмана в цих справах – контр-
адмірал В’ячеслав Клочков-
ський. Було досягнуто принци-
пової згоди про передачу україн-
ській владі 17 підводних човнів, 
які перебували в Севастополі, 
але до практичної реалізації до-
мовленості так і не дійшло.
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полку морської 
піхоти. 1919 рік 



Сприятливі умови для визво-
лення з-під німецького арешту 
Чорноморського флоту склалися 
після того, як Берлін і Відень за-
знали поразки у Першій світовій 
війні й 11 листопада 1918 року 
підписали капітуляцію. Того са-
мого числа гетьман Павло Скоро-
падський заявив про свої права 
на флот, а 12-го призначив його 
командувачем контр-адмірала 
Клочковського.

Свої претензії на Чорномор-
ський флот заявили також пред-
ставники кримського уряду та бі-
логвардійського командування. 
За таких умов німці вирішили не 
здавати кораблів нікому до при-
буття в Чорне море флоту країн 
Антанти. Лише 24 листопада 1918 
року, коли її судна пройшли про-
токи Босфор та Дарданелли і вже 
прямували до кримських берегів, 
німці нарешті пустили морських 
офіцерів, що перебували в Севас-
тополі, на їхні старі кораблі. Того 
ж таки дня контр-адмірал Клоч-
ковський у змові з білогвардій-
ським представником капітаном 
1-го рангу Тихменєвим наказав 
підняти на всіх кораблях росій-
ський андріївський прапор.

Тим часом Україну охопило 
вогнище антигетьманського по-
встання, яке спалахнуло 15 лис-
топада. Напередодні Павло Ско-
ропадський оголосив універсал, 
яким повідомляв про можли-
вість федералізації Української 
Держави з майбутньою оновле-
ною білогвардійською Росією. 
Проти цього рішуче виступили 
колишні лідери Центральної 
Ради Володимир Винниченко та 
Симон Петлюра. На їхній бік пе-
рейшла частина військ, до яких 
невдовзі долучились озброєні се-
лянські загони.

Аби зупинити вакханалію 
громадянської війни, напри-
кінці листопада 1918 року на 
Півдні України та в Криму виса-
дились війська Антанти – фран-
цузи й греки. Ці території опи-
нилися під контролем Збройних 
сил Півдня Росії на чолі з гене-
ралом Дєнікіним. Бойові ко-
раб лі, які перебували в Севасто-
полі та Одесі, привласнили 
представники Антанти. Затим 
кілька місяців поспіль їх посту-
пово передавали «законній ро-
сійській владі». Всі ці кораблі у 
жовтні – листопаді 1920-го 
брали участь у евакуації з Криму 
білогвардійської армії генерала 
Вранґєля, а потому були інтер-

новані у французькому порту 
Бізерта на території Тунісу.

ВІЙСьКОВО-МОРСьКІ 
УСТАНОВИ УНР
В Україні в середині грудня 1918 
року остаточно перемогли при-
хильники УНР. Гетьман Скоро-
падський змушений був від’їхати 
в еміграцію до Німеччини. Нова 
влада також планувала ство-
рення флоту. В уряді Україн-
ської Народної Республіки було 
створено Міністерство морських 
справ, яке формально існувало 
до вересня 1919-го. Потім за-
мість нього постала Військово-
морська управа при Військо-
вому міністерстві. Її розформу-
вали разом з усім апаратом уряду 
УНР у Польщі в червні 1924 року.

Діяльність міністерства, а по-
тім управи була суто теоретична, 
бо на кінець 1918 року в розпоря-
дженні уряду УНР фактично не 
залишалося жодного порту чи 
корабля. Все було захоплене вій-
ськами Антанти. Лише в серпні 
1919-го, у зв’язку з успішним на-
ступом українських армій на 
Київ – Одесу, Військово-морська 
управа створила в Кам’янці-
Подільському гардемаринську 
школу, а влітку 1920 року нама-
галася організувати Дніпровську 
річкову флотилію.

Військово-морськими інститу-
ціями УНР керували патріотичні 
морські офіцери. Так, першим 
морським міністром при Директо-
рії був старший лейтенант флоту 
Михайло Білинський – дворянин, 
економіст за освітою, таланови-
тий організатор і командир. У 
травні 1919 року, коли стало зро-
зуміло, що Чорноморського флоту 
не повернути, Білинський вдався 
до формування у складі Армії УНР 
дивізії морської піхоти. Було 
сформовано лише один полк та 
кадр другого. Але організована 
ним частина була однією з най-
кращих в Армії УНР, гідно пока-
зала себе в боях із більшовиками 
та білогвардійцями. У листопаді 
1921-го Білинський узяв участь у 
Другому зимовому поході на чолі 
з генералом Юрієм Тютюнником. 
У бою з радянською кіннотою під 
селом Малі Миньки 17 листопада 
Михайла Івановича було тяжко 
поранено. Не бажаючи потрапити 
до рук ворога, він покінчив життя 
самогубством.

Інший керівник військово-
морських установ УНР, генерал-
хорунжий по адміралтейству Во-

лодимир Савченко-Більський та-
кож походив із дворянської ро-
дини. Все своє життя прослужив 
у Севастополі. У 1907 році став 
одним із засновників тамтеш-
нього українського гуртка «Коб-
зар», а в 1917-му – української 
чорноморської громади. Саме 
Савченко-Більський першим по-
чав українізацію на Чорномор-
ському флоті. Він прожив довге 
життя і помер 88-річним в емі-
грації у Франції.

Згадаймо ще одного україн-
ського морського офіцера – без-
змінного ад’ютанта всіх керівни-
ків військово-морських установ 
Святослава Шрамченка. Чимало 
представників родини Шрамчен-
ків служили на російському 
флоті. Сам Святослав закінчив 
юридичний факультет Санкт-
Петербурзького університету, а 
коли почалася війна, пішов до-
бровольцем на флот. Служив на 
кораблях на Балтійському та 
Чорному морях, у 1917 році закін-
чив гардемаринські класи й став 
офіцером. Потому повернувся в 
Україну, де відразу вступив до на-
ціональних військово-морських 
сил. Після демобілізації Шрам-
ченко мешкав у різних країнах 
світу. Помер і був похований 1958 
року в Філадельфії (США). До 
останніх днів життя Святослав 
Шрамченко зберігав прапор та 
інші регалії військово-морських 
сил України. 
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Музичні анархістки
Гурт Dakh Daughters про творчість без меж,  
сутність українського мелосу та життя з натхненням

С
аме цю музичну формацію 
критики, медіа та глядачі, 
не зговорюючись, назвали 
відкриттям 2013-го. Понад 

те, найцікавішим явищем усієї 
української музики останніх ро-
ків. Ще одне породження театру 
«Дах» під логічною назвою Dakh 
Daughters – сім акторок, які взя-
 ли до рук купу музичних інстру-
ментів і видають на-гора пеке  ль-
 ну суміш із кабаре-стилю, року, 
фольку, джазу, скетчу, оперети й 
багато чого іншого. Зустрічає-
мося з дівчатами в приміщенні 
театру «Дах», куди вони зібра-
лися на репетицію. Щоправда, не 
в повному складі – кожна з учас-
ниць має чимале навантаження 
й поза межами гурту, тож дві 
«доньки Даху» не встигли на 
інтерв’ю. Що не завадило пре-
красно поспілкуватися з реш-
тою – їхні взаємозамінність та 
універсальність вражають. 

У. Т.: Яким чином ви прийшли до 
стилістики кабаре? Це було від  
самого початку існування вашої 
команди чи хтось підказав? 

Руслана Хазіпова (Р. 
Х.): То не ми прийшли до 
неї, а вона до нас, як, зре-
штою, завжди в нас буває. 
Ми просто почали щось ро-
бити, а потім з’явився Влад 
(Троїцький. – Ред.) і допоміг 
ідентифікувати творчі ви-
яви колективу із сімох 
жінок саме так. 

Тетяна Гаври-
люк (Т. Г.): Чима-
лий кавалок таких 
своїх настроїв принесли 
із собою Анна Нікітіна (учас-
ниця гурту, яка не бу ла при-
сутня на інтерв’ю. – Ред.). 
Пам’ятаю, якось після вистави 
«Школа нетеатрального мисте-
цтва», у якій ми брали 
участь, ця чудова людина-
птаха, що всім створює 
кабарешний настрій, 
каже: «Дівчата, послухала 
нас збоку, ми такі класні й 
можемо значно більше за те, 
що робимо зараз як акторки в те-

атрі». А тут якраз приспіли га-
стролі до Парижа з виставою 
«Вій», де ми виступали у справж-
ньому французькому кабаре. Ось 
так ходили, думали, і поступово 
все викристалізувалося. Далі 
дуже швидко написали купу ком-
позицій – і пішло-поїхало.

Наталка Галаневич (Н. Г.): 
Але врешті-решт нам допоміг 
зно  ву-таки Влад, запропону-
вавши концептуальну назву 
«фрік-кабаре». Вона є чітким, але 
водночас дуже широким понят-

тям, куди можна 
вставити будь-що, 

бо ж кабаре – 

виставляння напоказ того, що за 
лаштунками, дуже відверта річ.  

У. Т.: У тому, що ви робите, 
більше музики чи театру?

Т. Г.: Музика й театр – це 
справді наші стовпи, на них усе 
тримається. Така собі еклектика. 
Але вважаю, що нам трошечки 
ще не вистачає цирку. Чесно – 
якихось акробатів, трюків. Ми му-
зичне анархічне формування, 
така собі музична жіноча січ у 
найкращому сенсі цього слова, де 
головним принципом є взаємна 
любов та довіра. У нас дві головні 
риси: природність та позиція за 
принципом «тут і зараз».

Н. Г.: А я хотіла б додати ще 
більше літератури у згаданій цир-
ковій манері. Але в нас усе вихо-
дить саме собою, іде як іде. Не хо-
четься чогось спеціально плану-
вати чи видумувати. 

У. Т.: Чи мрієте стати зірками?
Ніна Гаранецька (якраз 

приєднується до розмови) 
(Нін. Г.): Хочеться якісно впли-
вати на світосприйняття людей. І 
що більша твоя особиста вага, то 
більше в тебе таких можливостей. 
У такому сенсі справді хочеться 
стати зіркою. А так краще диви-
тися на зірок, ніж бути ними.

Н. З.: Про гроші ніколи не 
мріяли. У нашому суспільстві 
надто девальвоване поняття ба-

гатства, адже вважа-
ється, що коли ти ба-
гатий, то неодмінно 
козел. І чесною пра-
цею нічого подібного 

нереально домогтися.  

У. Т.: На наскільки широку ау-
диторію, як ви вважаєте, розрахо-

вана ваша музика? Адже наша 
публіка у своїй масі має 

вельми невигадливий 
смак, тоді як ваша твор-
чість є достатньо склад-

ною для сприйняття непід-
готовленою людиною.

Р. Х.: Ми спеціально у 
своїй творчості не обмежуємо 

себе жодними стилістичними 
рамками. Для когось одна 

пісня буде одкровенням, 
для когось – інша. Вза-
галі наша мета – вхо-
дити в резонанс із будь-
якою аудиторією. Всі 

люди однакові, нікого не 
треба ображати чи недооці-

нювати. Як  що виступатимемо 
перед, наприклад, шахтарями в 

Спілкувався 
Богдан 

Буткевич
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ПРО ГУРТ
Dakh Daughters – 
проект театру 
«Дах». Започат-
кований у  
2012-му. Вперше 
виступив на Між-
народному муль-
тидисциплінар-
ному фестивалі 
ГОГОЛЬFEST-2012. 
21 червня 2013 
року опубліко-
вано дебютний 
кліп «Rozy/
Donbass», який 
забезпечив гурту 
широку популяр-
ність. Кожна з 
учасниць також 
бере участь в ін-
ших проектах: 
Ніна Гаранецька 
(гурт «Даха-
Браха»), Руслана 
Хазіпова (гурт 
«Перкалаба»), 
Таня Гаврилюк 
(сольний проект 
«Таня/Таня»), Со-
ломія Мельник 
(«Потужні ді-
вчата» та Soloma 
project), Анна Ні-
кітіна (проект 
«Кабаре-
шансон»), Ната-
лія Галаневич та 
Наталія «Zo» Зо-
зуль (балет-
проект «БіZоН»)

маленькому донбаському міс-
течку, то співатимемо їм те саме, 
що й у Києві. 

Н. Г.: Для нас не становить 
проблеми заспівати якийсь шан-
сон, якщо він багато кому подоба-
ється. От візьмемо якусь «Рюмку 
водки на столе» (пісня Ґріґорія 
Лєпса. – Ред.) і зробимо з неї 
«Склянку віскі на столі». 

Т. Г.: Ми не хочемо зациклю-
ватися лише на вузькій інтелекту-
альній аудиторії. Зустріч із будь-
яким слухачем – це прекрасно. 
Творчість без меж – ось що голов-
 не. Ми любимо будь-якого слу-
хача незалежно від того, працює 
він в офісі чи на заводі, яка в 
нього освіта чи з якої країни при-
їхав, чи розуміє українську тощо. 
У нас уже є досвід виступу перед, 
здавалося б, абсолютно не при-
стосованою до нашого формату 
публікою – на корпоративній ве-
чірці заводу «Квазар», 80% якої 
становили звичайні робітники. І 
все їм дуже сподобалося, вони так 
само танцювали, між нами виник 
такий самий резонанс, як на 
фешн-шоу в Москві, де ми висту-
пали напередодні. 

У. Т.: До речі, про корпоративи. 
Чи багато у вас їх було цієї зими, 
враховуючи революційні події? 
Які взагалі концертні плани? 
Адже всі артисти зараз скаржаться 
на різке падіння всіх концертних 
графіків.

Р. Х.: За час революції жод-
ного корпоративу в нас не було. 
Річ у тім, що організаторами тих, 
які мали відбутися, були достат-
ньо патріотичні люди, тому, зви-
чайно, скасували їх, коли відбува-
лися всі ці події. Наші останні ви-
ступи були на Майдані – не тільки 
на сцені, а й на барикадах, серед 
людей.

Т. Г.: Якби ми хотіли просто 
підзаробити грошенят, то спо-
кійно могли виступати по інший 
бік барикад. Але це була б зрада 
самих себе. 

У. Т.: З огляду на ваш формат, те, 
що ви використовуєте таку кіль-
кість мов, чи можна вас вважати 
саме українським гуртом?

Р. Х.: Звичайно, ми передов-
сім український гурт. Хоча й не 
без того, що належимо всьому сві-
тові. У нас дуже велике українське 
коріння, яке поєднало всіх. Ось я, 
наприклад, ідентифікую себе як 
татарка, але мама в мене укра-
їнка, я тут народилася, це моя 

країна. Ми відкриті до всього ін-
шого й інакшого.

Т. Г.: Ми справді належимо 
світові, бо в нас повне змішання 
мов, культур. Але водночас ми як 
Україна в мініатюрі, бо кожна з 
нас із різних куточків нашої зем-
 лі, уособлюємо те різноманіття, 
яке притаманне нашій країні. На-
талка – із Запорізької області, 
«Zо» – киянка, Руся – з Кривого 
Рогу, Анна Нікітіна – з Прилук, 
ще три киянки. Тож ми складає-
мося в одну таку велику Україну й 
із величезним задоволенням ви-
користовуємо у своїй творчості 
досі живий, на відміну, до речі, 
від багатьох європейських країн, 
народний мелос. Також викорис-
товуємо народні елементи в кос-
тюмах – ті самі чуні, любимо на-
родну поезію та українських пое-
тів від Шевченка до Андруховича. 

У. Т.: А що таке цей український 
мелос? Що саме, на вашу думку, 
є характерними ознаками україн-
ської музичної традиції?

Р. Х.: Загалом українське – це 
синонім слова «щире». Щира мо -
ва, щира музика, щира душа. 

Н. З.: Для мене обличчя 
української музики – це україн-
ська жартівлива пісня. 

Н. Г.: Саме так, як кажуть, 
щоб не плакати, я сміялася. Осно-
вною частиною нашого мелосу є 
народний автентичний спів, який 
допомагав у найскладніші момен-
 ти життя нашого народу вижи-
вати, – він дуже потужний. У на -
шій команді ним володіють Соло-
мія Мельник та Ніна Гаранецька. 
Це й не дивно, враховуючи, що 
Ніна бере участь у першому сині 
«Даха» – гурті «ДахаБраха», з 
яким у нас багато спільного, хоча 
ми й різні. Якщо ж казати про 
приклад високої української му-
зики, то для мене це Валентин 
Сильвестров, у якому українсь-
кість дуже відчувається.

У. Т.: Враховуючи недолугість 
української музичної індустрії, 
яким чином ви плануєте доносити 
свою творчість до людей і, зреш -
тою, просто заробляти своєю му-
зикою?

Р. Х.: Інтернет нам у поміч, 
до того ж ідеться не про рекламу. 
Активно концертуватимемо – 
план розписано вже до вересня: 
Україна, Польща, Москва, Пітер, 
Амстердам, сольні концерти, фес-
тивалі тощо. Що стосується гро-
шей, то вони завжди приходять 

тоді й у такій кількості, як треба. 
Тож не маємо якоїсь конкретної 
чітко вибудуваної стратегії – про-
сто є купа людей, яким подоба-
ється те, що ми робимо, і вони 
найкращі наші піарники.

Т. Г.: Але ми не проти, щоб 
з’явилися пропозиції від великих 
продюсерів. Хоча знову ж таки не 
збираємося шукати їх. Зрештою, 
нам тільки рік, і ми й так просува-
ємося вперед впевненими кро-
ками.  

У. Т.: Чи існує якась соціальна від-
повідальність митця перед 
людьми? Чи все ж правильним є 
підхід «я творю і нічого нікому не 
винен»?

Н. З.: В Україні вона точно є. 
Може, десь, де в суспільстві все га-
разд, якось по-іншому, але не в 
нас. Як казав Вацлав Гавел, що 
більший у тебе вплив на людей, 
то більша відповідальність і від-
повідно вищим має бути мораль-
ний рівень. 

Р. Х.: Не розумію, як твор-
чість може бути у відриві від того, 
що відбувається в реальному 
житті навколо тебе. Усі 10 років 
свого існування в «Даху» ми за-
вжди робили щось актуальне не з 
погляду розважання, а зі свого 
погляду на події. Звикли створю-
вати власну повістку дня і робити 
її актуальною для людей.

Т. Г.: Творець не може дозво-
лити собі жодну цензуру, ані вну-
трішню, ані зовнішню. Саме тому 
ми з дівчатами так різко відреа-
гували на закони від 16 січня, бо 
вони ж забороняли буквально 
все, особливо свободу творчості. 
А художник – це синонім слова 
«вільний». Вільний у виборі того, 

що казати людям. Ось тільки за 
свободу він має бути відповідаль-
ним. Виходити на сцену антимай-
дану тільки за гроші – це повний 
відстій. Інша справа, якщо ти 
справді несамовитий і віриш у це.

Нін. Г.: Музикант, як і кожна 
нормальна людина, просто зо бо-
в’я заний мати активну громадян-
ську позицію. А ті, хто думає, що 
пересидить, а таких чимало, про-
сто в конфлікті із самими собою.

Н. Г.: Як там казав Кант: 
«Зоряне небо наді мною та мо-
ральний закон у мені». Ось те, що 
має передовсім бути в кожному 
митці. 

Кліп «Rozy/
Donbass» можна 
побачити тут:
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Автор:  
Олена 

Максименко

Репортаж з-за колючого дроту
«Екіпаж» авантюристів наближається 
до кордону з Кримом. Цілі у всіх 
різні: комусь цікаво подивитися, 
що ж насправді там відбувається, 
та відвідати рідню, хтось має намір 
наробити ефектних знімків, хтось 
– написати репортаж. Єднає лише 
одне: тривога за долю регіону та його 
мешканців. 
Про контрольно-пропускний пункт 
ходять різні чутки, але сьогодні, як 
інформують джерела «по той бік», 
там усе спокійно, можна їхати. Звісно, 
про українську мову та символіку 
краще забути – я завбачливо пхаю 
синьо-жовті стрічки у шкарпетки. 
Згадується фольклор, як козаки 
на чужині засипали рідну землю в 
чоботи, аби вона їх оберігала. Тут не 
земля, але її символ і також певною 
мірою чужина. 
Кордон має саме такий вигляд, 
який і повинен мати кордон 
між двома державами: спершу 
український КПП, де нас вітають і, 
глянувши на документи, бажають 
хорошої подорожі, потім кордон 
із «зеленими чоловічками»... 
і давніми знайомими – 
представниками «Беркута».
«Цель прібитія?» – недружньо 
запитують чоловіки в зеленому й 
наказують усім вийти з авто. Особисті 
речі миттю опиняються на землі, 
камери та журналістські посвідчення, 
а також один бронежилет (із 
належними на нього документами) 
стають свідченням наших «злочинних 
намірів» і предметом агресії. Всі 
журналісти за умовчанням їдуть до 
Криму лише з метою викривити та 
перебрехати картину тамтешніх 
подій. «Не треба сюди їхати, все 
тут добре і спокійно! То такі, як 
ви, вигадують, що тут стріляють! А 
насправді бєспрєдєл у вас у Києві, а 
тут ми не допустимо бєспрєдєла», 
– шиплять патрульні. Серед них 
офіцери російських військ (це чути 
за акцентом і стриманішою на 
загальному тлі поведінкою), «казакі» 
та «Беркут». Дрес-код – триколорні 
чи георгіївські стрічки. «Казакі» 
звертаються до нас українською, 
мовляв, що ж ви перейшли на чужу, 
чи вам слабо говорити тут по-своєму? 
Ми «ведемося» на провокацію, 
відповідаючи українською, що стає 
командою «фас» для інших агресорів 
за «собачу» «бандерівську» мову.  
Те, що було далі, запам’яталося 
як суцільна смуга горору. Нас і ще 
пасажирів сусідньої автівки відвели 

на узбіччя в канаву, змусили стати на 
коліна й погрожували розстрілом. 
«Бачите – свідків немає, ями вириті – 
ніхто вас навіть не шукатиме! Канчайтє 
іх, пацани!» «Казакі» «грузили» 
хаотичною мішаниною «історичних» 
фактів, із яких випливало, що ми не 
гідні жити, на землі перенаселення 
і від кого ж її чистити, як не від таких 
покидьків, як ми. Лунали постріли. 
«Ахахаха, ти прамазал!» Мене 
змусили зняти шнурки, одним 
придушили, щоправда, ненадовго. 
Жінка, яка називала себе медичним 
працівником, кричала, що я 
наркоманка, бо в мене заширокі 
зіниці, що бачила моє обличчя на 
«5 каналі» (найлютіша кримська 
лайка). «Сколька тєбє платят?!» Один 
із «казаков» показав мені паспорт, 
сказавши, що я тепер знаю, хто він і 
звідки, а отже, конче мушу загинути, 
бо ж інакше мститимуся. Удар кулаком 
у скроню, хтось вхопив за волосся і 
відрізав жмуток ножем. Нас повели 
в підвал, і знову здалося, що це 
фініш. Усім змотали руки скотчем чи 
скріпили пластиковими наручниками 
й, потримавши якийсь час, вивели 
надвір, у закритому кузові повезли 
в невідомому напрямку. Офіцери, 
які нас супроводжували, були 
налаштовані привітно, запевняли, 
що ніхто нам не завдасть лиха, що 
лише розберуться, чи ми, бува, не 
екстремісти, чи не проходимо по 
базах. 
Нас випустили з кузова, стихійно 
організована «самооборона Криму», 
яка, втім, не приховувала належності 
до військ РФ, веліла стати обличчям 
до стіни, руки за спину. Минуло 
близько двох нескінченних холодних 
годин, повсякчас здавалося, що за 
спиною пролунає «Плі». Ноги ось-ось 
готові були відмовити. Нас завели 
всередину. Кожного із затриманих 
роздягли, ретельно перевіривши одяг. 
Диво, але мої стрічки в шкарпетках 
лишилися непоміченими, як і 
належить справжньому оберегу. 
Перевірили на наявність наркотиків  
в організмі. 
Загалом поводилися російські 
солдати напрочуд ґречно, після 
патрульної служби спілкування з ними 
видавалося приємним. Годували, до 
речі, не без частки тролінгу: борщ, 
хліб із салом, часник і каша – іронія 
чи вияв «гостинності»? Хлопці в 
балаклавах, здається, дуже юного віку 
з цікавістю дивилися на прибульців 
і йшли на діалог. Тільки от діалог, 

на жаль, не йшов – зламати їхню 
віру в «бєспрєдєл», що коїться на 
вулицях Києва, не вдавалося, попри 
цілком привітне налаштування. 
Із суто юнацьким максималізмом 
вони переконані, що чинять добро 
й оберігають мир, що їхні дії – єдина 
можлива відповідь на агресію 
«фашистів» і «бандитів». Один із 
головних аргументів – скасування 
горезвісного мовного закону й страх 
насильницької українізації. 
Ніч, день, допити, аналіз есемесок  
і пошти... Наступної ночі в коридорах 
одиночних камер, у яких ми 
були «розфасовані», залунали 
тривожні розмови: «Беркут» 
прийшов, щоб забрати полонених 
майданівців. «Беркутом» лякали 
постійно, легенди про пекельні 
катування, завдані їм оскаженілими 
«бандерівцями», створювали шлейф 
героїзму та виправдання їхнім 
звірствам. «А що ви хочете – таке 
пережити?! Їх же всі зрадили!» Усі, 
крім Москви, яка щедро роздала 
«пернатим» російські паспорти. 
Щоправда, аналітики пророкують, 
що беркутівці в Криму потрібні не 
більше, ніж у Києві, й у разі чого 
першими «підуть на фарш»... 
Наступного дня нас вивели надвір 
і кремезний чоловік, що назвався 
командиром, сказав: «Мені глибоко 
чхати на ваші політичні погляди. Моє 
діло – вивезти вас за КПП і домовитися 
з «Беркутом» і «казакамі», щоб 
випустили, а це буде непросто». 
Посадив нас у бус і прихопив із собою 
двох бійців-строковиків. У разі чого 
вони мали нас захищати. Далі дорога 
з обережними спробами дискусій, 
КПП, торг командира з «казакамі»  
й «пернатими» за наші душі. Хлопці, 
яким лишилося служити ще місяць, 
сиділи з автоматами напоготові. 
Нам повернули машини. Камери, 
диктофони і безліч інших цінностей  
та коштів поринули в небуття. Ми 
мчали щодуху, перелякані й вільні, 
з єдиним бажанням: залишити цю 
землю позаду якомога швидше. 
Попри те що нам не вдалося 
поспілкуватися з цивільним 
населенням та зрозуміти панівні 
настрої Севастополя, контактування з 
«військовими» сповна компенсувало 
прогалини цієї картини. Ми їхали зі 
стійким відчуттям, що Крим наразі 
дедалі більше перетворюється на 
заборонену зону, оточену колючим 
дротом. Із орвеллівським ладом 
всередині. 
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