
№ 15 (335) 11 – 17 квітня 2014 р.

Featuring selected content  
from The Economist

МАЙКЛ БІНІОН ПРО ТЕ, ЧОМУ САНКЦІї 
ЗАхОДУ СЕРЙОЗНІШІ, НІж ЗДАюТЬСЯ 

НА ПЕРШИЙ ПОГЛЯД

КОГО КАРАТИМЕ УКРАїНА  
ЗА СПІВПРАЦю З ОКУПАНТАМИ  

В КРИМУ

ЩО ЗАВАжАє єВРОПІ ШВИДКО  
ЗНАЙТИ ЗАМІНУ  

РОСІЙСЬКОМУ ГАЗУ

ЗУРАБ АЛАСАНІЯ 
ПРО ПРИБОРКАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОї 
ТЕЛЕКОМПАНІї 

УКРАїНИ  
ЯК ДОхЛОГО ЛЕВА 

ЯДЕРНИЙ  АРГУМЕНТ





НА ЧАСІ

Чи є в України м’язи?
Наскільки вітчизняні Збройні сили готові до агресії Росії

4
ТЕМА НОМЕРА/ЯДЕРНИЙ АРГУМЕНТ

Володимир Василенко: «Щоб Україна 
стала суверенною державою, а її 
незалежний статус визнав увесь світ,  
було потрібно позбутись ядерної зброї»
Представник України в Європейському 
Союзі та НАТО за часів підготовки 
Будапештського меморандуму про «історію 
хвороби» без’ядерного статусу України

6
Ракетна реінкарнація
Чи потрібно Україні повертати ядерний статус

10
Єдина гарантія – власна сила
Ігор Лосєв про те, які варіанти має Україна для захисту 
територіальної цілісності

12
Реквієм по «Сатані»
Чим живуть учорашні  
сусіди міжконтинентальних 
балістичних ракет

14
Вийняти голову з піску
Чому новообраний президент має зробити Україну учасником 
договору про колективну безпеку з усіма чи принаймні деякими 
членами НАТО

16
Ядерна реальність. Об’єктивна і віртуальна
Яким є світовий нуклеарний клуб

18
ПОЛІТИКА

Війна без зброї
Майкл Бініон про те, чому реакція Заходу виявилася куди 
гострішою, ніж очікували в Москві чи Києві

20
«Європейці зраджують власним принципам, залишаючи 
українців без допомоги»
Західні експерти про те, чи можливий вступ України до НАТО

22
Богдан Яременко: «Наше 
громадянське суспільство зараз 
набагато сильніше, ніж державний 
апарат»
Український дипломат про засоби 
тиску на Росію та механізми 
повернення Криму

24

Кого карати за співпрацю  
з окупантом?
Чому офіційний Київ  
не квапиться захищати права 
українців на півострові

26
СУСПІЛЬСТВО

«Вбивають не кулі»
Історія Андрія Бабіна – активіста Майдану,  
який «стояв, лежав і сидів» за Україну

28
Бог покарає
Чи належним чином розслідують масові  
убивства активістів Майдану

30
Пропаганда
Юрій Макаров про гостру необхідність 
запровадження чесних і прозорих 
правил гри на медіа-ринку

31
Зураб Аласанія: «Потрібна просто 
правда»
Керівник Національної телекомпанії 
України про приборкання  
її як дохлого лева

32
СВІТ

«Самовизначення» для Кремля
Росія зберігає сумнівну першість за провокаціями та підтримкою 
сепаратистських проектів на території сусідів

34
Розлучення за власним бажанням
Що потрібно Європі  
для зменшення залежності  
від російського газу 

40
Помінялися місцями?
Як Китай впливає на становище 
Європи у світі

44
НАВІГАТОР

Вахтанґ Кікабідзе: «Схиляю голову 
перед Майданом»
Відомий грузинський митець про 
протиотруту від радянщини, знищений 
фінал «Міміно» та агресію Росії

46
Цифрове воскресіння
Куди рухається журналістика

50

|зміст

№ 15 (335) 11–17.04.2014
Засновник ЕСЕМ Медіа ГмбХ
Видавець ТОВ «Український тиждень»
03067, Київ, вул. Машинобудівна, 37
Головний редактор Алла Лазарева
Редакція Наталія Петринська, 
Олександр Крамар,  
Анна Корбут, Ганна Трегуб, Богдан Буткевич,  
Валерія Бурлакова, Станіслав Козлюк,  
Юрій Макаров, Роман Малко

Директор зі збуту Олександр Грищенко
Директор з реклами Олена Андрєєва
e-mail: olena.andreeva@tyzhden.ua
тел.: 067-407-10-89
Видається з 02 листопада 2007 року
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової 
інформації КВ № 18119-6919 ПР від 30.08.2011 р. 
Адреса для листування 03067, Київ, а/c № 2
Адреса редакції 03067, Київ, вул. Машинобудівна, 37
e-mail: office@tyzhden.ua
тел.: (044) 351-13-00

Друк ТОВ «НОВИЙ ДРУК», Київ, вул. Магнітогорська,1
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи  
ДК № 1447 від 28.07.2003 р. 
№ зам. 14-1129 
Наклад 41 500
Номер підписано до друку 9.04.2014
Виходить щоп’ятниці
Розповсюджується в роздрібній торгівлі  
та за передплатою
Передплатний індекс 99319
Ціна договірна

© Український тиждень. Редакція залишає за собою право на літредагування надісланих матеріалів без узгодження з автором. Рукописи не повертаються й не рецензуються. 
Редакція може не поділяти думку авторів. За зміст рекламних матеріалів та листів, надісланих читачами, редакція відповідальності не несе.  
Матеріали, позначені літерою «Р», публікуються на комерційній основі

Наші партнери: www.tyzhden.ua
The Ukrainian Week

№ 15 (335) 11–17.04.2014|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|3



 Факти тижня 
Керівники СБУ, ГПУ і МВС прозвітували про розслі-
дування вбивств на Майдані. Правоохоронці вста-
новили причетність до цих злочинів тодішнього ви-
щого керівництва держави та ФСБ РФ. Більшість 
підозрюваних переховуються в Криму та Росії

Агенція «Россия се-
годня» (директор 
Дмітрій Кісєльов) 
припинила мовлення 
«Голосу Америки»  
на території РФ

Рада посилила відповідальність за се-
паратизм, скасувала утилізаційний 
збір для автомобілів, ухвалила закон 
про люстрацію суддів і лібералізувала 
вимоги до утримання в’язнів

очільників сусідньої держави, 
слід шукати спосіб переконливо 
впливати саме на них, а їхня 
хвороблива свідомість рахується 
тільки із силою і будь-які інші ар-
гументи сприймає як вразливість 
опонента.

Тим часом виникає питання: 
а чи здатні Збройні сили України 
на ті дії, яких від них очікують? 
Зовні все це здається більш-менш 
переконливим, після початку ре-
форми під натовські стандарти 
маємо вісім механізованих бри-
гад, дві танкові, дві аеромобільні, 
одну повітрянодесантну, три ар-
тилерійські, одну ракетну бри-
гаду, а також повітряні сили, 
оснащені чи то новою, чи то 
модернізованою зброєю. Дже-
рела всередині Міністерства 
оборони вважають інакше: 
мовляв, востаннє робота над 
підвищенням бойової готовності 
армії велася якраз за часів уже 
згаданого Анатолія Гриценка, від 
2007 року, коли він залишив по-
саду, відомство остаточно пере-
творилося на господарський орга-
нізм із розпродажу «зайвого» 
майна й нерухомості. Що ж до пе-
реоснащення, то досить згадати 
гучну історію постановки на 
озброєння нового основного бо-
йового танка Т-84У «Оплот»: від 
1999-го його було передано ЗС у 
кількості... аж 12 одиниць! Зга-
даймо темпераментну заяву на-
родного депутата Геннадія Мос-
каля в перші дні кримського кон-
флікту: «Яка мобілізація? Кого 
мобілізувати? За 22 роки ми не 
створили української армії. Може, 
відкрию вам державну таємницю: 
у нас нічого не злітає, у нас нічого 
не заводиться...» І хоча колиш-
нього все ж таки не військового, а 
міліціонера потім чимало крити-
кували за некомпетентність і па-
ніку, вочевидь, частка правди в 
його словах є: на початку березня, 
коли таки почалися мобілізація й 
виведення частин із місць постій-
ної дислокації, серед інформацій-
ного шуму з’явилися повідо-
млення про двигуни, що справді 
не заводяться, і боєкомплекти, що 
незаплановано вибухають.

Автор:  
Самійло ВорсВ

загалі-то в побуті у такій 
ситуації зазвичай обгово-
рюють наявність інших 
парних органів, але для 

аналітичної статті це звучатиме 
надто розкуто. Зараз на порядку 
денному два питання: чи нападе 
Росія й чи дістане вона гідну від-
січ. Щодо нападу спостерігається 
дивне déjà vu: так у січні – лю-
тому на Майдані питали одне од-
ного, чи буде цієї ночі штурм, бо 
чутки про зачистку саме сьогодні 
з’являлися ледь не щодня. Чим 
усе скінчилося, відомо. Але тоді 
щодо спротиву сумніву не було, 
всі розуміли: що більше на площі 
людей, то менша ймовірність си-
лового варіанта. Тепер прак-
тично те саме: що більше Україна 
мобілізується, і в буквальному 
воєнному, і в загальному сенсі, то 
менший ризик того, що здичаві-
лий сусід наважиться на по-
дальшу агресію.

Нині головна підстава для 
сумнівів – хід кримської анексії, 
коли з боку взятих в облогу укра-
їнських військових не прозвучало 

Чи є в України м’язи?
жодного пострілу, причому самі 
вояки скаржилися на відсутність 
наказу відкривати вогонь. Сус-
пільство сприйняло це як ляпас і 
зраду своїх. Колишній міністр 
оборони, народний депутат Ана-
толій Гриценко відверто звинува-
тив владу в бездіяльності й капі-
тулянтстві. Але це не єдина думка: 
анонімний посадовець із МЗС по-
відомив, що незастосування зброї 
українськими вояками в Криму 
було обумовлено на диплома-
тичному рівні – нібито після на-
стання гарячої фази конфлікту 
подальша підтримка України За-
ходом була б ускладнена, врахо-
вуючи поточну зовнішньополі-
тичну кон’юнктуру. Мовляв, як у 
парламентах і урядах, так і в 
міжнародних організаціях нині 
простіше відстоювати беззахисну 
жертву нападу, ніж сторону 
збройного конфлікту. Між тим 
ступінь та ефективність цього за-
хисту викликали запитання з пер-
ших днів. Вочевидь, оскільки 
джерела російської агресії прихо-
вані в суб’єктивних особливостях 
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Із бійців Само-
оборони Май-
дану сфор-
мовано два 
батальйони 
Нац гвардії

Барак Обама підпи-
сав закон про надан-
ня кредитних гаран-
тій Україні та санкції 
проти Росії

Поза тим варто згадати про 
такий зовсім не ефемерний фак-
тор будь-якої війни, як бойовий 
дух. Ніхто в найсміливіших мріях, 
мабуть, не міг сподіватися, що 
українські вояки, вірні присязі, 
стануть героями для всього сус-
пільства, що громадяни перерахо-
вуватимуть за допомогою есеме-
сок мільйони гривень (23 млн грн 
станом на 8.04!) на потреби Міно-
борони.

До того ж, попри брак реаль-
ної практики, у складі наших 
Збройних сил є тисячі військовос-
лужбовців, які брали участь у 
міжнародних контингентах у 
Югославії, Іраку, Сьєрра-Леоне та 
інших гарячих точках, тож зовсім 
необстріляними їх не назвеш. 
Звісно, це не порівняти з досвідом 
ВС РФ, які вели реальні бойові дії 
на Кавказі впродовж багатьох ро-
ків, але й переоцінювати їхні 
можливості не варто: російська 
армія вражена тими самими хво-
робами, що й наша, тільки у від-
повідних масштабах: корупція, 
бюрократія, безлад. До того ж 
після зміни керівництва Мінобо-
рони зупинено її реорганізацію, 
що теж не найкращим чином по-
значається на керованості частин 
і підрозділів. В умовах не якоїсь 
локальної, як, скажімо, в Грузії, а 
повномасштабної військової опе-
рації – боронь Боже! – всі ці вади 
вилізуть на поверхню, особливо 
якщо протистоятимуть агресорові 
і регулярні частини, і широкий 
партизанський рух.

Але головним залишається 
питання: чи будуть-таки бойові 
дії? Думки ніяк не «диванних», а 
цілком фахових, поінформованих 
експертів діаметрально проти-
лежні. Сценаріїв насправді три, й 
усі вони видаються однаково ймо-
вірними.

1. Безпрецедентна концентра-
ція військ на кордоні, що означає 
лише дестабілізуючий фактор, 
покликаний посіяти безлад і па-
ніку всередині країни, полегшити 
дії диверсантів, і п’ятої колони, зі-
рвати вибори й підвісити ситуа-
цію в Україні на невизначений 
термін, а тоді буде видно.

2. Ескалація активності сепа-
ратистів у Харкові, Донецьку, Лу-
ганську, що сягне апогею на 
«травневі свята», після чого знову 
реалізується кримський варіант. 
Хіба що там «зелені чоловічки» 
вже були на місці й навіть нібито 
на легальних засадах, а тут дове-
деться порушувати кордон, але на 
цьому етапі такі сентименти пана 
Путіна вже не спинять.

3. Намагання кремлів-
ських стратегів додати до 
«проблемних» регіонів Запо-
різьку, Херсонську, Микола-
ївську, Одеську області, щоби 
сягнути Придністров’я. Таким чи-
ном буде створено дугу, яка від-
ріже Україну від Чорного моря й 
виведе Росію на кордон зі 
«справжньою» Європою... Попри 
позірну параноїдальність остан-
нього синопсису, виключати його 
зовсім не варто, адже захоплення 
Криму донедавна теж розглядали 
як ненаукову фантастику.

Втім, усі опитані експерти со-
лідарні в одному: ніякої реальної 
військової допомоги від НАТО чи 
однієї окремої країни-члена в 
разі вторгнення чекати не випа-
дає. Росія – ядерна держава, 
Україна – ні, тому заради неї 
Третю світову війну ніхто не роз-
починатиме.

Повертаючись до майданних 
аналогій, вихід у нас один: що по-
тужніший Майдан, то менша 
ймовірність зачистки. Макси-
мальна концентрація зусиль, 
приведення принаймні окремих 
боєздатних частин Збройних сил 
у бойову готовність із передисло-
куванням їх на потенційний театр 
воєнних дій, паралельно нейтра-
лізація диверсій на Сході, рішуче 
перекриття кордону для анти-
майданних гастролерів, широке 
застосування нового закону про 
відповідальність за посягання на 
територіальну цілісність та недо-
торканність України, а також за 
державну зраду. Тільки забезпе-
чення громадського порядку на 
Сході позбавить сусідню державу 
формального приводу розпочати 
«гарячу» війну. Бо «холодна» 
триває вже не перший тиждень. 

ФЕЙС-КОНТРОЛЬ

Завершено реєстра-
цію кандидатів у пре-
зиденти. На достроко-
вих виборах змагати-
муться 23 суперники

ФСБ прозвітувала про затримання україн-
ського «терористичного угруповання» на те-
риторії РФ. Більшість його представників вия-
вилися просто заробітчанами. Натомість СБУ 
щодня повідомляє про затримання російських 
диверсантів

Фракція ПР «тане».  
У квітні з неї вийшло 14 
депутатів. Від 20 лютого 
«загін» ПР у Раді змен-
шився від 187 до 107 осіб

АРСЕНІЙ ЯЦЕНюК
пояснив
«Є два варіанти: провести терапію і 
отримати здорову країну або не лі-
кувати її і вмерти економічно, про-
вести дефолт», – такою бачить еко-
номічну ситуацію прем’єр. За його 
словами, зростання почнеться че-
рез два роки

ДжОН КЕРРІ
впевнений
«Зрозумілим має бути те, що США та 
наші союзники без вагань застосують 
інструменти ХХІ століття, аби притягну-
ти Росію до відповідальності за пове-
дінку в стилі ХІХ-го», – заявив держсе-
кретар США

МИКОЛА АЗАРОВ
прагне сатисфакції
Екс-прем’єр-міністр України намагається 
з допомогою адвокатів виключити своє 
ім’я зі списку осіб, до яких ЄС застосував 
санкції за підозрою в незаконному при-
власненні державних коштів

ОЛЕГ ЦАРЬОВ
утрапив у історію
Скандальний політик за тиждень двічі 
«прославився»: вперше – коли за явив, 
що Друга світова війна розпочалася  
в 1941-му, повторно – під час візиту до 
Миколаєва, де його закидали яйцями  
й побили місцеві активісти

ВЛАДІМІР ПУТІН
володарює
Президент РФ закликав владу в Києві «утрима  - 
тися від активних дій». Він також висло-
вив сподівання, що ініціативи російсько-
го МЗС стосовно «вирівнювання ситуації… 
матимуть наслідки й результат буде пози-
тивний»

ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО
все заперечує
Після оприлюднення відео, на якому він  
проривається через охорону Доне-
цького аеропорту, екс-міністр доходів 
і зборів заявив: «Я не прямував у літак 
чи до літака, а планував вийти з будів-
лі аеропорту в місто». Прикордонники 
стверджують протилежне
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Спілкувався 
Роман Малко 

Володимир Василенко:
«Щоб Україна стала суверенною державою, 
а її незалежний статус визнав увесь світ, було 
потрібно позбутись ядерної зброї»
Без’ядерний статус України: історія хвороби

П
рофесор Володимир Ан-
дрійович Василенко не 
на словах знає про всі 
перипетії, які довелося 

пройти Україні в часи здобуття 
нею незалежності. Автор пер-
шого варіанта Декларації про 
державний суверенітет і фор-
мули про намір України стати в 
майбутньому нейтральною по-
заблоковою та без’ядерною дер-
жавою, представник України 
при Європейському Союзі та 
НАТО в часи підготовки Буда-
пештського меморандуму, він 
безпосередньо і ґрунтовно зай-
мався питаннями можливого 
без’ядерного статусу країни, 
брав участь у переговірних про-
цесах і втаємничений в усі 

пов’язані з цим проблеми та 
можливі ризики. 

У. Т.:  Чому і коли з’явилася ідея 
ядерного роззброєння України?

– Було кілька причин. Перша 
– багато людей в Україні, зо-
крема й депутати Верховної 
Ради, перебувало під впливом 
наслідків Чорнобильської ката-
строфи, тому загальний настрій 
був антиядерний. Друга при-
чина, глибша, пов’я за на із рухом 
України до незалежності й про-
цесом розробки Верховною Ра-
дою у травні–липні 1990 року 
Декла рації про державний суве-
ре ні  тет України.  На ціо наль  но-
де мо кра ти ч  ні сили, уособлювані 
в парламенті Народною Радою, 

від самого початку розглядали 
Декларацію як програму дій для 
поступового відновлення дер-
жавної незалежності України і 
виходу її з Радянського Союзу. 

У той час, коли ухвалювали 
Декларацію, Україна була час-
тиною СРСР – ядерної держави. 
Тож опосередковано і вона була 
ядерною, оскільки на її терито-
рії знаходилась ядерна зброя. 
Радянський Союз був також 
провідним членом військового 
блоку – Організації Варшав-
ського договору. Тому проголо-
шенням у Декларації наміру 
України стати в майбутньому 
постійно нейтральною, поза-
блоковою і без’ядерною держа-
вою створювалось полі тико-
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правове підґрунтя для виходу з 
СРСР. 

Успадковуючи ядерну зброю 
і залишаючись ядерною держа-
вою, Україна була б намертво 
прив’язана до війсь ково-про мис-
лового комплексу СРСР, бо 
ядерна зброя розроблялась і 
створювалась за її межами. Цен-
три її контролю, обслуговування 
та застосування також були поза 
межами України. Якби Україна 
залишила собі цю зброю, вона, 
як і раніше, була б частиною 
цього комплексу, що означало б і 
політичну, і економічну, і мілі-
тарну прив’язку до Росії.

Крім того, ще в 1990 році, 
коли відбулась руйнація так зва-
ного соцтабору та розпочалась 
дезінтеграція СРСР, державний 
секретар США Джеймс Бейкер 
проголосив критерії, якими Спо-
лучені Штати і західний світ ке-
руватимуться при визнанні но-
вих незалежних держав: побу-
дова суспільства й держави на 
демократичних принципах, еко-
номіки – на ринкових засадах, 
повага до прав людини та прав 
меншин, невисування територі-
альних претензій і неволодіння 
ядерною зброєю. Тому для Укра-
їни було життєво необхідним ви-
рішити питання ядерного роз-
зброєння, зважаючи на сумний 
досвід 20-х років минулого сто-
ліття, коли Захід не визнав Укра-
їну і вона стала об’єктом більшо-
вицької агресії та втратила неза-
лежність.

Інакше кажучи, щоб Україна 
стала суверенною державою, а її 
незалежний статус визнав увесь 
світ, було потрібно позбутись 
ядерної зброї.

У. Т.: Чи був у цьому питанні тиск 
із боку Америки чи інших дер-
жав?

– Жодного тиску на стадії 
розробки Декларації не було. Це 
була суто українська інтелекту-
альна і ментальна розробка 
стратегічного характеру, яка 
мала на меті створити підстави 
для виходу України з Радян-
ського Союзу. Що цікаво, Біло-
русь відстежувала, що відбува-
ється у нашій Верховній Раді, і 
їхні парламентарі практично 
відтворили остаточний варіант 
положення про нейтральний, 
позаблоковий та без’ядерний 
статус нашого документа у Де-
кларації про державний сувере-
нітет Білорусі. Така «одностай-

ність» викликала дискусію серед 
західних фахівців, які у різний 
спосіб намагались розшифру-
вати намір совєтів.

Справжня мета формули про 
майбутній нейтральний, поза-
блоковий і без’ядерний статус 
України залишилась нерозшиф-
рованою і для більшості україн-
ських народних депутатів. Під 
емоційним сприйняттям ядерної 
небезпеки, породженої Чорно-
бильською катастрофою, за цю 
формулу проголосувало 272 де-
путати (проти – 49), тоді як за 
весь розділ ІХ Декларації «Зов-
нішня і внутрішня безпека» було 
подано 238 голосів (проти – 100).

Невдовзі, 20 серпня 1991 
року, у Москві відбувся невдалий 
путч, а вже 24 серпня 1991-го 
Україна проголосила незалеж-
ність. Ситуація докорінно зміни-
лася, тож потреба реалізувати 
намір ставати позаблоковою та 
нейтральною державою відпала. 
Але лишилася необхідність до-
сягнення без’ядер ного статусу.

У. Т.: Тільки щоб не бути залеж-
ними від Росії?

– По-перше, не бути залеж-
ними від Росії, а по-друге, бути 
визнаними західним світом. Ще 
у вересні 1991 року я завершив 
детальну аналітичну розробку 
проблеми без’ядерного статусу 
України, в якій обґрунтував, 
чому ми маємо позбутися ядер-
ної зброї. Такий підхід був 
сприйнятий першим президен-
том України Леонідом Кравчу-
ком не без впливу Антона Бу-
тейка, який тоді був його радни-
ком із міжнародних питань. 
Більшість народних депутатів 
України, незважаючи на актив-
ність окремих прихильників 
збереження ядерного статусу 
України, підтримувала прези-
дента. Верховна Рада неоднора-
зово ухвалювала заяви і поста-
нови, які підтверджували готов-
ність України до ядерного роз-
зброєння, але за умови надання 
нам гарантій безпеки. Перша 
така заява після відновлення 
державної незалежності України 
була зроблена Верховною Радою 
24 вересня 1991 року.

Серед держав, які особливо 
активно наполягали на тому, що 
Україна мусить відмовитися від 
ядерної зброї, і публічно декла-
рували це, була Росія. Однак 
фактично вона не хотіла, щоб ми 
швидко реалізували такий на-

мір, і провокувала нас на гальму-
вання процесу ядерного роз-
зброєння, розуміючи, що це ви-
кличе негативну реакцію Заходу 
й поставить нас в умови міжна-
родної блокади та ізоляції. Що-
разу, коли ВР обговорювала це 
питання, влаштовувалися якісь 
провокації: висувалися терито-
ріальні претензії чи щось по-
діб не. І тоді у парламенті зчи-
нявся ґвалт: якщо Росія ста-
виться до нас вороже, то як ми 
можемо віддати їй ядерну зброю. 

Міжнародний тиск почався 
після того, як Україна стала не-
залежною. І була визнана всіма 
єропейськими та впливовими 
світовими державами. Він був 
колосальний. Це я відчув у 1992–
1994 роках як посол у країнах Бе-
нілюксу і представник України в 
НАТО та ЄС. Ядерні держави не 
хотіли втратити своє моно-
польне право на володіння ядер-

ною зброєю. І водночас турбува-
лися про міжнародну безпеку, бо 
розповсюдження ядерної зброї у 
світі – це таки небезпечна річ. 3 
квітня 1992-го розпочались ін-
тенсивні переговори.

У. Т.: Був шанс хоча б частково 
зберегти ядерну зброю чи при-
наймні розтягти процес роззбро-
єння на довший термін?

– Не думаю, що від того для 
України був би позитив. Це був 
би колосальний подразник, під-
ґрунтя для звинувачень України 
й усіляких провокацій. Тим 
більше, я ще раз підкреслюю, у 
нас не було фахівців, ресурсів, 
знань і технологій для обслуго-
вування ядерної зброї та прове-
дення регламентних робіт. 
Ядерні боєголовки, якщо їх 
вчасно не обслуговувати і не 
приділяти їм уваги, стають дже-
релом підвищеної небезпеки.

У. Т.: А якби все ж таки відмови-
лися здавати зброю? Сказали, 
що погарячкували, переду-
мали, не на часі?

– Наразилися б на санкції. 
Звичайно, американці війною на 
Україну не пішли б, але ізоляцію 
влаштували б. І в політичному, і 
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в економічному, і в дипломатич-
ному плані. Це однозначно. Ми 
лишилися б сам на сам із Росією, 
вона  скористалася б тією ситуа-
цією для встановлення свого 
військово-політичного кон тро-
 лю в Україні, і ми мали б таку 
собі квазінезалежність.

У. Т.: А ми на той час могли б фі-
нансово дозволити собі утриму-
вати ядерну зброю?

– Це теж питання. Еконо-
мічна ситуація тоді була дуже 
погана. Леонід Кравчук дозво-
лив Леоніду Кучмі підписати з 
Росією угоду про визнання бор-
гів підприємств як державного 
боргу України. Це збіглося з різ-
ким підвищенням цін на енерго-
носії – в десятки разів, що спри-
чинило колосальну інфляцію і 
знецінення замінника грошей – 
купонів 

Отож існували величезні еко-
номічні складнощі, а головне – 
проблема з обслуговуванням 
ядерної зброї. Одні фахівці ка-
зали, що ми можемо змінити 
коди управління ядерними раке-
тами. Мовляв, беремо це на себе. 
Я не фахівець, не знаю, наскільки 
це було реально й безпечно. В 
Україні тоді боролися дві партії. 
Одна – за те, щоб Україна зали-
шилась ядерною державою, не-
зважаючи ні на що, друга – щоб 
реалізувати намір стати без’я-
дерною. Я абсолютно перекона-
ний, що стратегічний вибір зро-
били правильно. Інша річ, що 
треба було нормально розбудову-
вати державу та її збройні сили.

У. Т.: А була можливість, позбув-
шись стратегічного озброєння, 
залишити бодай на якийсь час 
тактичне?

– Це досі є для загалу таєм-
ницею. Я тим не займався, але 
тактичну ядерну зброю вивезли 
з України дуже швидко. Хто від-
дав наказ і які були угоди з Мо-
сквою, досі не може розповісти 
ніхто. Думаю, що тут мала місце 
російська спецоперація. Страте-
гічна ракетно-ядерна зброя була 
нам непотрібна. Із неї, націленої 
на США, ми не мали жодної ко-
ристі. Це був тільки сильний по-
дразник для американців.

26 лютого 1993 року мені за-
телефонували з американського 
посольства й дуже попросили 
зустрітися з важливою людиною 
із Вашингтона, яка перебувала в 
Брюсселі проїздом. Цією люди-
ною виявився Строуб Телботт, 

який сказав: «Мене признача-
ють заступником держсекретаря 
США, займатимуся Східною Єв-
ропою і, зокрема, Україною, але 
я нічого не знаю про вашу кра-
їну. Введіть мене в курс справи». 
Ми з ним дуже довго розмов-
ляли. Особливо його цікавили 

питання ядерного роззброєння. 
Я сказав Телботтові, що набуття 
без’ядерного статусу – це наша 
ідея, тому не треба на нас тис-
нути, ми це зробимо. Але нам по-
трібні гарантії безпеки, ось що 
головне. І ви думайте над цим. 
Зрозумійте, то росіяни не заці-
кавлені у швидкому  закінченні 
переговорів із нами. Якщо хо-
чете результату, запропонуйте, 
щоб ви були третьою стороною 
на переговорах. 

У. Т.: Тобто спочатку йшлося 
лише про перемовини з Росією?

– Так, ми спілкувалися з ро-
сіянами, і ВР хотіла, щоб Україні 
були надані певні гарантії. А 
тоді, після розмови з Телботтом, 
американці справді підключи-
лися до переговорів – і відбулись 
позитивні зрушення. Також до-
лучились британці. Будапешт-
ський меморандум загалом, як 
відомо, підписали чотири дер-
жави: Британія, США, Росія і 
Україна. Французи та китайці 
зробили окремі заяви, що вони 
поважають територіальну ціліс-
ність і державні кордони Укра-
їни. Меморандум і тим більше 
заяви не дуже змістовні. Кон-
кретного механізму в допомозі 
Україні, захисті її кордонів і те-
риторіальної цілісності в них не 
сформульовано. Позитивом було 
визначення неприпустимими не 
тільки збройних зазіхань, а й 
економічного тиску з метою по-
збавити Україну незалежності 
чи порушити її територіальну ці-
лісність. Іще один плюс: у шос-
тому пункті Будапештського ме-
морандуму сказано, що його сто-
рони зобов’язуються проводити 
консультації в разі загрози тери-
торіальній цілісності й незалеж-
ності України.  

Спроби України реалізу-
вати цей пункт виявились не-
вдалими. У 2003-му, коли ви-
ник спровокований Росією кон-
флікт навколо українського 
острова Тузла, ядерні держави-
гаранти взагалі відмовились 
від проведення консультацій, а 
під час нинішньої агресії Росії, 
після відторгнення частини те-
риторії України на консультації 
згодились лише США і Велика 
Британія.

У. Т.: Як пояснити, на вашу 
думку, недосконалість Буда-
пештського меморандуму? Із 
чим це пов’язано: зі слабкістю 

Президенти 
Клінтон, 
Єльцин і 
Кравчук  
у Кремлі  
14 січня 1994 
року під час 
формальної 
церемонії на 
честь згоди 
США і Росії 
припинити 
націлювання 
ядерних 
ракет великої 
дальності одна 
на одну
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українських дипломатів, тиском 
партнерів чи, може, поспіхом?

– Та ні, поспіху не було. 
Україна проголосила намір 
стати без’ядерною державою ще 
в 1990 році. Задекларувавши 
незалежність, ми підтвердили, 
що Київ реалізуватиме цей на-
мір, а вже 1992-го розпочалися 
переговори. Так, західні дер-
жави поспішали, хотіли, щоб це 
сталося якомога швидше, але 
Будапештський меморандум 
був підписаний 5 грудня 1994 
року, тобто часу було досить.

На мою думку, українське ке-
рівництво тоді було дещо неготове, 
давалися взнаки певний брак 
стратегічного мислення і рай-
дужні сподівання на добросусід-
ські відносини з Росією. Київ іще 
невпевнено почувався на міжна-
родній арені серед гравців із коло-
сальним дипломатичним досві-
дом. Було відчуття, що цим обі-
цянкам та гарантіям вірили. Якщо 
такі серйозні гравці беруть на себе 
зобов’язання, значить усе має бути 
більш-менш нормально. Хоча, зви-
чайно, треба було наполегливіше і 
прагматичніше захищати свої по-
зиції під час переговорів.

Я, зокрема, писав до МЗС, що 
гарантії безпеки повинні бути нор-
мативні, організаційні й матері-
альні. Три види гарантій, які треба 
було конкретизувати, зокрема 
шляхом вимоги запрошення Укра-
їни до членства в НАТО та  вирі-
шення питань, пов’язаних із функ-
ціонуванням нашої ядерної енер-
гетики й узагалі енергетичного 
комплексу. Тоді це трималося б 
купи й дало б свій ефект. Але в той 
час про Альянс не говорили. Хоча 
треба було говорити про членство 
України в НАТО взамін на ядерне 
роззброєння. Ми здаємо ядерну 
зброю і йдемо під парасольку 
НАТО. Таке рішення, на мій по-
гляд, гарантувало б інтереси як 
Заходу, так і Києва. Зрозуміло, що 
воно не вписувалося в коло заці-
кавлень Росії. Але якби це сталося, 
ми не мали б із нею великого кло-
поту. Пригадайте, як Росія шанта-
жувала і поляків, і чехів, і прибал-
тів: «Не йдіть у НАТО». Утім, що-
йно вони стали членами Альянсу, 
як усе заспокоювалось. І я сьогодні 
впевнений: тільки-но Україна 
стане членом НАТО, в росіян ста-
неться істерика, але через певний 
період відносини нормалізуються, 
адже буде зрозуміло, що Україну 
вони жодним чином під себе не пі-
дімнуть.

У. Т.: А вам не здається, що Бу-
дапештський меморандум на 
сьогодні виконала тільки Укра-
їна?

– Це так.

У. Т.: Тобто боржок перед нами 
нині мають і США, і Британія, і 
тим більше Росія…

– Ну про останню ми взагалі 
не говоримо. Вона й наміру не 
мала поважати наш суверенітет, 
цілісність і т. ін. Москва, фор-
мально підписуючи з нами дого-
вори, виходила з розуміння, що 
Україна – це не держава, а час-
тина РФ. Що незалежність Укра-
їни – тимчасова аномалія і що 
рано чи пізно вона має поверну-
тися в лоно Росії, стати части-
ною «єдіной і нєдєлімой».

У. Т.: Чи існували якісь таємні 
домовленості? Між США і Ро-
сією, скажімо?

– Думаю, що ні. І амери-
канці, і росіяни за великим ра-
хунком були зацікавлені в ядер-
ному роззброєнні України і не 
приховували цього. Керівництво 
України тоді було налаштоване 
на те, що заради міжнародного 
визнання та встановлення нор-
мальних відносин із західним 
світом ми погоджуємося стати 
без’ядерною державою.

У. Т.: Зараз точаться розмови 
про перегляд меморандуму й 
відновлення ядерного статусу 
України. Наскільки це реально?

– Із правового погляду це 
можливо. Тут аргумент який? 
Держави, які гарантували нам 
безпеку, незалежність, територі-
альну недоторканність, не вико-
нали своїх зобов’язань. Тому ми 
можемо вийти з Будапештського 
меморандуму й намагатися за-
безпечити свою безпеку віднов-
ленням ядерного статусу. Осо-
бливо якщо такий крок підтри-
має українська громадськість.

Але така постановка питання 
викличе абсолютно негативну 
реакцію на Заході, й ми опини-
мось у міжнародній ізоляції. До 
того ж на сьогодні в нас немає ма-
теріальних ресурсів, щоб запус-
тити цей процес. Реалістичніше 
відповідним чином реформувати 
країну, відновлювати дієвість на-
шого сектору національної без-
пеки і  ставити питання про на-
дання Україні Плану дій щодо 
членства в НАТО. 



Ракетна реінкарнація
Чи потрібно Україні повертати ядерний статус

В
ідмова від ядерної зброї 
дала Україні можливість 
мирно прожити буремні 
1990-ті роки на пострадян-

ському терені та відносно безбо-
лісно вийти із СРСР. До того ж 
центр управління стратегічною 
ядерною зброєю, що містилася на 
території України, був у Росії. Рі-
шення залишити її в тій ситуації 
означало б і далі перебувати під 
парасолькою Росії й фактично 
відмовитися від реальної неза-
лежності. Не кажучи про непо-
мірний фінансовий тягар утри-
мання ракет та інфраструктури, 
який тогочасна Україна навряд 
чи осилила б. Однак в умовах по-
стійної небезпеки з боку росій-
ського агресора, а також невико-
нання західними країнами-
гарантами своїх зобо в’я  зань 
згідно з Будапештським мемо-
рандумом питання про ядерні 
або альтернативні за ефектив-
ністю збройні способи захисту 
своїх кордонів дуже актуальні.

ЩО МИ ЗДАЛИ
Через 23 роки після розпаду СРСР 
основу ядерних сил РФ і досі ста-
новлять ракети Р-36М (SS-18), що 
були розроблені в Україні. Ста-
ном на 2014-й РФ має близько 
680 ядерних зарядів на SS-18, що 
створювалися в Україні, 600 заря-
дів на випущених у Росії SS-19, які 
використовують систему управ-
ління, створену в Харкові, й 
близько 300 зарядів на росій-
ських ракетах «Тополь» (SS-25) та 
«Ярс» (SS-27), що виготовля-
ються з використанням україн-
ських компонентів. При цьому всі 
SS-19 підлягають списанню до 
кінця 2016-го. Виробництво стра-
тегічних ракет у РФ не встигає за 
старінням ракетно-ядер  ного по-
тенціалу, тому вона намагається 
будь-що зберегти вплив на наш 
ракетобудівний комплекс. 

У 1991 році Україна успадку-
вала третій у світі за розміром 
ядерний потенціал. Зокрема, 46 
ракет SS-24 шахтного базування з 
460 ядерними зарядами, 130 SS-
19 із 780 зарядами, разом 1240 бо-
йових частин. Зважаючи на пара-
метри цих ракет-носіїв, вони ста-
новили загрозу США, але навряд 
чи могли слугувати захистом від 
Росії. Додатково наша держава 
успадкувала 19 стратегічних бом-
бардувальників Ту-160 та близько 
600 ядерних крилатих ракет авіа-
ційного базування. Весь ядерний 
арсенал нашої країни становив 
бли зько 5 тис. зарядів. Для порів-
няння: нинішній повний ядерний 
арсенал Росії – приблизно 14 тис. 
зарядів, із них 1,5–1,6 тис. страте-
гічні. Цей арсенал керувався 
кнопкою, що була в Москві. 

Ні тоді, ні тепер Україна не 
мала виробництва зі збагачення 
урану до рівня ядерного палива й 
далі, до збройового. Для ство-
рення такої системи були потрібні 
великі гроші – близько $3 млрд, 
за сучасними цінами – щонай-
менше $10 млрд. Саме створення 
національної системи управління 
ядерною зброєю й було тим, чого 
не вистачало Україні, щоб стати 
повноцінною ядерною державою 
ще в 1992-му. 

«Росіяни почали активно пра-
цювати через своїх агентів впливу 

на кшталт Дмитра Табач  ника все-
редині країни задля того, щоб 
Україна якомога швид  ше й 
об’ємніше здала всю ракетну га-
лузь, – розповів Тижню на умо-
вах анонімності високопосадо-
вець зі Служби зовнішньої роз-
відки, що тоді був дотичним до 
ядерної тематики. – Справа була 
й у тому, що ми головні конку-
ренти на міжнародному ринку 
озброєнь та ракетно-космічних 
технологій. На тлі дружніх роз-
мов велася дуже серйозна робота 
з підриву обороноспроможності 
країни та неможливості зали-
шення ядерного статусу. Вико-
ристовувалося все: і підгодовані 
політики, особливо лівого спек-
тра, і підкуп офіцерів та експертів, 
і економічний тиск». 

Український та російський 
військово-промислові комплек  си 
працювали тоді, зрозуміло, як 
єдиний механізм. Саме це й були 
горезвісні «нерозривні еконо-
мічні зв’язки братніх народів», 
про які так полюбляли говорити в 
Москві. Позаяк із 1 січня 1992 
року всі контракти по ВПК 
Кремль розірвав, в Україні по-
чався економічний колапс. Зок-
рема, ракетно-космічна промис-
ловість, у якій працювало понад 
200 тис. людей, залишилася без 
замовлень. Близько половини 
електроенергії в Україні виро-
бляли АЕС, ядерне паливо для 
яких Україна отримувала з Росії, 
платити за котре не мала змоги.  

Саме за всіх цих умов ми зі-
ткнулися з погодженою позицією 
США, Великої Британії та Росії, 
що вимагали від України відмо-
витися від ядерної зброї та ракет-
них технологій, натомість пропо-
нуючи допомогу з виходу із 
кризи. Зрештою наше керівни-
цтво таки зробило це, але дістало 
нібито гарантії безпеки, пакет до-
помоги, поставки ядерного па-
лива для АЕС в обмін на передані 
бойові частини та доступ до ко-
мерційних ринків для вітчизня-
них ракет. 

На той момент здавалося, що 
Україна виграла час, урятував  ши 
ракетно-космічну промисловість 
від загибелі, а економіку – від ко-
лапсу. Понад те, вдалося зберегти 
чверть тонни збройового урану, 
якої вистачило б не на один деся-
ток ядерних зарядів у разі по-
треби. Однак за майже 20 років 
жоден із президентів та урядів так 
і не взявся за вирішення питання 
стратегічної безпеки країни. А в 

Автори: 
Андрій 
жалко-

Титаренко, 
Богдан 

Буткевич

САТАНА В ПОЛьОТІ. 
Ракета Р-36М (у 

класифікації НАТО 
SS-18 «Сатана») – 

основний компонент 
російських ракетних 
військ, що  повністю 

вироблений в Україні
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Андрій жалко-
Титаренко – 
фізик-теоретик, 
кандидат 
фізико-
математичних 
наук, автор 
близько 90 дру-
кованих робіт. У 
1993–1995 ро-
ках працював 
заступником, а 
потім виконува-
чем обов’язки 
генерального 
директора На-
ціонального 
космічного 
агентства Укра-
їни. Брав участь 
у переговорах 
щодо україн-
ських ядерних і 
ракетних 
озброєнь. Нині 
незалежний 
експерт, допи-
сувач видань 
Diplomatic 
Courier (США), 
Diplomat& Inter-
national Canada, 
оглядач амери-
канського жур-
налу Thruster, 
що висвітлює 
питання сучас-
ного космічного 
бізнесу. Мешкає 
в Канаді

2010-му Віктор Янукович «здав» 
Сполученим Штатам український 
збройовий уран, виконуючи по-
передні домовленості американ-
ців із Віктором Ющенком, в обмін 
на фінансування створення цен-
тру нейтронних досліджень у 
Харківському фізико-технічному 
інституті. За інформацією 
Тижня, більша частина цих гро-
шей уже розкрадена.

АТОМНА 
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНІСТЬ
Ядерні сили складаються з ракет 
наземного, морського й авіацій-
ного базування. Перші поділя-
ються на малої дальності (так-
тичні, до 500 км), середньої (від 
1000 до 5000 км) і великої (від 
5000 км). Згідно з угодою 1987 
року між СРСР та США про лікві-
дацію ракет середньої та малої 
дальності (РСМД) ракети серед-
ньої дальності заборонені. Укра-
їна приєдналася до всієї угоди ще 
в 1990-х.

Ядерні ракети програмують  ся 
на ураження певного набору ці-
лей в районі їх базування. Усі пус-
кові установки пов’язані в єдину 
систему управління ядерними си-
лами, яка й дає команду на пуск.   

Ракети великої дальності за-
звичай називають стратегічними, 
бо метою їх використання є ура-
ження стратегічного потенціалу 
противника: знищення міст, вій-
ськових баз тощо. Вони, як пра-
вило, несуть кілька бойових час-
тин, кожна з яких здатна само-
стійно маневрувати, обма ню  вати 
засоби протиракетної оборони, 
доставляти ядерний заряд до цілі 
з точністю до кількох десятків ме-
трів. 

Дальність польоту стратегіч-
них ракет обмежується «знизу» 
саме вимогами угоди про РСМД, 
хоча в принципі можливо запро-
грамувати систему їх управління 
так, що вони обиратимуть траєк-
торію з ураженням цілі в «заборо-
неній» зоні. Росія вже експери-
ментує з пуском стратегічних ра-
кет на 2500 км, що приблизно до-
рівнює відстані від російської ра-
кетної бази у Верхній Салді (Урал) 
до Львова чи Одеси. 

Ядерна зброя є зброєю універ-
сального знищення. У цьому її 
сила й слабкість водночас. Тобто 
коли супротивник просувається 
поступово, шматочок за шматоч-
ком, як Росія в Україні зараз, 
ядерна зброя його зупинити не 
може. Її використання є незво-

ротним рішенням про вбивство й 
самогубство одномоментно. 

Натомість у локальній війні 
така альтернатива завжди є. По-
гляньмо на російську агресію 
проти України в умовах, якби ми 
мали стратегічну ядерну зброю. 
РФ захопила Луганськ або Херсон. 
Натискаємо кнопку взаємного 
знищення включно з Києвом, 
Дніпропетровськом, Львовом і 
Харковом? Звичайно, ні. Тому 
стратегічні ядерні сили не при-
датні для війни локальної, у яку 
зараз втягнута Україна. 

ВАКУУМНА АЛЬТЕРНАТИВА
Чи допоможе Україні тактична 
ядерна зброя? Її наявність більш-
менш зрівнює шанси малої і ве-
ликої армій, але є ще багато ню-
ансів. Спочатку Україні потрібно 
буде вийти зі згаданої угоди 
РСМД. Світова спільнота навіть 
може сприйняти сам по собі ди-
пломатичний крок. А ось на 
спроби відновлення ядерного ста-
тусу реакція буде гарантовано 
дуже жорстка. 

Зараз Україну підтримує весь 
світ, а натомість вона одразу діс-
тане статус КНДР або Іраку часів 
Саддама Гусейна. Ніхто й паль-
цем не поворухне, щоб захистити 
нашу країну від вторгнення Росії, 
яке негайно відбудеться після 
того, як стане відомо, що ми від-
новлюємо ядерний статус. Можна 
забути про євроінтеграцію та 
співпрацю з НАТО. 

Технологічно для повернен  ня 
до тактичної ядерної зброї по-
трібно створювати нову ракету-
носій з дальністю не менше ніж 
500 км, що дорівнює відстані від 
Чернігова до Москви, відповідну 
систему контролю, систему ство-
рення збройового урану. На реа-
лізацію такої програми потрібно 
три – п’ять років при багатомі-
льярдному в доларовому еквіва-
ленті фінансуванні.  

Що стосується потрібних для 
цього коштів, то нещодавно екс-
міністр охорони навколишнього 
природного середовища та ядер-
ної безпеки на початку-середині 
1990-х Юрій Костенко заявив: 
«Для того щоб створити систему 
напрацювання високозбагаченого 
урану і плутонію, є діюча ядерна 
енергетика, але для вилучення та 
подальшої обробки цих елементів 
необхідне новітнє виробництво. 
Для такого будівництва потрібно 
від $50 до $100 млрд». Без ураху-
вання витрат на виробництво ра-

кет, створення від повідних вій-
ськових підрозділів.  

Головним же ударом стануть 
невідворотні економічні санкції 
Заходу. Якщо Україна все ж таки 
буде здатна все це подолати, то 
постає питання: навіщо нам 
ядерна зброя, коли ми можемо 
втримати Росію й без неї? Багато 
експертів вважають, що виходити 
з режиму нерозповсюдження, ви-
трачаючи багато мільярдів дола-
рів на зброю, яка навряд чи ко-
лись стане у пригоді, та гаранто-
вано потрапляючи в міжнародну 
ізоляцію, нераціонально.

Натомість є цілком легальна 
альтернатива – створення високо-
точної ракетної системи середньої 
або малої дальності, що викорис-
товуватиме новітні неядерні бо-
йові частини. Зокрема, так звані 
термобаричні (вакуумні) боєпри-
паси. Їх потужність близька до 
міні-ядерної бомби, але вони не 
порушують чинних міжнародних 
угод і не потребують створення ці-
лої індустрії на кшталт збагачення 
урану до збройового рівня та ви-
робництва плутонію. Наприклад, 
наявні російські важкі вакуумні 
боєприпаси мають потужність 
близько 44 т TNT (тринітротолу-
олу). Така зброя не спроможна 
відправити нападника назад у 
кам’яний вік чи перетворити ко-
гось на «ядерний попіл», але є до-
статньо серйозним засобом за-
хисту, щоб зробити беззмістовною 
і дуже небезпечною для напад-
ника будь-яку агресію проти нас. 
Україна має скористатися своїм 
науково-технічним і військовим 
потенціалом, якого вже зараз до-
статньо для створення таких но-
вітніх оборонних систем.

Звичайно, варто максимізу-
вати співпрацю з НАТО з можли-
вістю якомога швидшого приєд-
нання до нього. Це дасть змогу 
розширити ядерну парасольку 
Північноатлантичного Альянсу 
на Україну, тим більше що Буда-
пештський меморандум є важли-
вим аргументом у тому, щоб обі-
йти всі складнощі на цьому 
шляху. Однак варто розуміти, що 
в умовах дедалі більшої неста-
більності у світі внаслідок дій Ро-
сії Україні все одно варто поєдну-
вати євроатлантичну інтеграцію 
зі створенням власної високоточ-
ної зброї. Це дасть змогу залиши-
тися в рамках міжнародних угод, 
але убезпечить від будь-яких не-
сподіванок на східному та півден-
ному кордонах. 
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єдина гарантія – власна сила

Р
ік 2014, на який припало століття від по-
чатку Першої світової війни, приніс люд-
ству фундаментальні, тектонічні зміни, 
яких поки що не усвідомили потрібною 

мірою.
Москва із феноменальною легкістю розірвала 
Будапештський протокол 1994 року, за яким 
Україна відмовлялась від ядерної зброї, а Росія, 
США, Велика Британія, Франція та Китай гаран-
тували її суверенітет, незалежність і територі-
альну цілісність. Однак ніхто з них не виконав 
гарантій, адже Україна втратила частину своїх 
теренів, що внаслідок збройної агресії були при-
єднані до Росії. Дещо дивує позиція Китаю. По-
літику цієї країни називафють далекоглядною, 
але насправді вона такою не видається. КНР хоч 
і обережно, але підіграє Кремлю. Проте Пекіну 
варто було б звернути увагу на заяву одного з мі-
ністрів Японії, який назвав російську акцію в 
Криму «бандитською».
Тепер Японії, що живе між ядерними Росією, Ки-
таєм та КНДР, є про що серйозно замислитися, як, 
до речі, й Південній Кореї, Тайваню та В’єтнаму, 
який претендує на регіональне лідерство в Індо-
китаї. Бо що мають собі думати сусіди Піднебес-
ної, коли вона нічого не зробила щодо виконання 
своїх гарантій і де-факто поблажливо поставилася 
до російської агресії?
Те, що держави-гаранти вважають нелегітимними 
анексію Криму та кари-
катурний псевдорефе-
рендум, – добре, але це 
значно менше, ніж було 
обіцяно Україні в 1994-му. 
Зрештою, США 50 років 
не визнавали радянської 
анексії Литви, Латвії та 
Естонії. Балтійцям це, 
певно, зігрівало душу аж 
півстоліття…
Не забуваймо, що в су-
часному світі гарантії 
дають часто, однак виконують дуже рідко. 
ХХ століття в цьому сенсі продемонструвало 
чимало сумних уроків: Франція і Британія 
під час судетської кризи гарантували Чехо-
Словаччині, що після здачі Судетів чехам забез-
печать спокій. Але невдовзі Вермахт прийшов у 
Прагу… Давали гарантії і Польщі, проте після на-
паду на неї німців Франція і Британія хоч і оголо-
сили Гітлеру війну, однак реально нічого не ро-
били. Тому їхні медіа називали її «дивною», а 
німці – «сидячою». Внаслідок такого «вико-
нання» обіцянок Німеччина разом із СРСР спо-
кійно знищила Польщу…
Якщо гаранти не виконують гарантій, то інша сто-
рона звільняється від виконання своєї частини 
зобов’язань. Тепер Україна має цілковите право 
дбати про власний захист самостійно, зокрема 
розпочати виготовлення ядерної зброї. Адже фак-
тично сьогодні для Києва (як і для багатьох інших 

столиць) це єдина реальна гарантія незалежності, 
суверенітету й територіальної цілісності.
До такого погляду є опозиція всередині країни: 
переважно колишні керівники, що у 90-х віддали 
весь український ядерний арсенал, навіть те, чого 
іноземні потуги не вимагали (наприклад, так-
тичне ядерне озброєння).
Оскільки їм конче треба виправдати себе, вони за-
певняють, що Київ, по-перше, нічого зі згаданого 
потенціалу все одно не зберіг би через страшний 
тиск іззовні (хоча насправді цілком міг би, якби 
цього хотіла тодішня політична верхівка); по-
друге, Україна начебто не здатна продукувати, ви-
пробовувати й утримувати власну ядерну зброю. 
Дива та й годі. Північна Корея все те робити 
здатна, Пакистан здатен, а Україна – ні. Ну хто ж у 
це повірить? Крім того, стверджують, ніби Україна 
надто мала за територією держава, щоб зберігати 
таке озброєння. А як же з цим упорався Ізраїль, 
менший за площею, ніж Крим? Кажуть, що на 
своїх крихітних теренах Медінат Ісраель знайшов 
місце для ядерних бомб і ракет. Принаймні там-
тешні керівники традиційно не визнають і не 
спростовують факту ядерного статусу своєї дер-
жави.
Науково-технічний потенціал України цілком дає 
змогу створити як ядерні заряди, так і носії для 
них. А якщо знову нарікатимуть, мовляв, немає 
коштів, то відповідь ось: коли нація усвідомлює, 

що йдеться про її життя 
чи смерть, гроші знахо-
дяться. Та і який вибір: 
або жорстока, кривава 
вій  на з непередбачуваним 
кінцевим результатом, 
або дуже дорога ядерна 
зброя, котра її унемож-
ливлює… Що краще?
Власне, тут є варіанти: 
або ядерний статус, або 
негайний вступ до 
НАТО. Але вони аж ніяк 

не скасовують міжнародної боротьби за по-
вернення Криму, за відновлення цілісності 
України. І насамперед це в інтересах Заходу. 

Бо якщо територіальну єдність не буде відро-
джено, то весь режим нерозповсюдження ядерної 
зброї стане суто факультативним. І тоді навіть ма-
ленькі регіональні держави лихоманково створю-
ватимуть власний ядерний потенціал.
Україна – величезний демонстративний ефект 
для всього світу. Чимало урядів зрозуміють, що 
краще мати свою ядерну бомбу, ніж підтримку 
США, Британії, Франції і НАТО. Зрозуміють вони 
також, що Захід – доволі сумнівний союзник, на 
якого не слід розраховувати. А це може суттєво 
змінити всі баланси сучасного світу й означатиме 
геополітичний та моральний занепад Заходу, 
втрату ним ролі світового лідера. Тоді його місце 
заступлять цивілізації із зовсім іншими ціннос-
тями.  

Автор: 
Ігор Лосєв

УКРАїНА – ЦЕ ВЕЛИЧЕЗНИЙ 
ДЕМОНСТРАТИВНИЙ ЕФЕКТ 

ДЛЯ ВСЬОГО СВІТУ. ЧИМАЛО 
УРЯДІВ ЗРОЗУМІюТЬ, ЩО 

КРАЩЕ МАТИ СВОю ЯДЕРНУ 
БОМБУ, НІж ПІДТРИМКУ 
США, БРИТАНІї, ФРАНЦІї І 

НАТО
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Реквієм по «Сатані»
«Хай би краще стояли», – кажуть учорашні сусіди 
міжконтинентальних балістичних ракет

С
елище Нові Білокоровичі, 
що в Олевському районі 
Житомирської області. За-
лізничні переїзди та іржаві 

ланцюжки вантажних вагонів, 
квітучі фруктові дерева коло по-
білених хат, вохристий пил до-
ріг, старенькі велосипеди біля 
сільради. Нічого... Зате блакитне 
небо. А ще була слава. Подейку-
ють, колись, за радянських ча-
сів, саме до цього смт мешканці 
Житомирщини із завмиранням 
серця їздили купувати кольорові 
телевізори та інші дефіцити.

Тоді в Нових Білокоровичах 
був розміщений штаб дивізії Ра-
кетних військ стратегічного при-
значення СРСР (РВСП). Точніше 
його адміністративна складова.

«Так, тут військова частина 
була раніше, – розповідає міс-
цева жіночка років 45. Просить 

не фотографувати її і лише смі-
ється у відповідь на запитання 
про ім’я, соромиться. – Я працю-
вала там ще! Машиністкою на 
секретному листуванні була.

Нас, зв’язок, іще в 1996 році 
розформували. Я тоді в декретну 
відпустку пішла. Ну і приблизно 
тоді все занепадати почало...»

Нині місцеві займаються 
сільським господарством та під-
приємництвом. Є тут, кажуть, 
пилорами. «А ще у школах пра-
цюють, у садочках. У сільраді... 
В Держлісгоспі робочі місця є». 
І все одно із працевлаштуван-
ням дуже складно. Відновленню 
«війсь  кової слави» були б тільки 
раді.

Чи не вважають це небез-
печним? Адже мова про ядерну 
зброю... «Та ракети далеко були, 
в Лугинському районі... У Дивли-

 ні», – здивовано махає рукою жі-
ночка. Так, наче йдеться про ін-
ший континент.

До села Великий Дивлин, 
біля якого містилися пускові 
шахти, звідси лише кілька кіло-
метрів.

НЕВЕЛИКИЙ ДИВЛИН
Великий Дивлин не такий уже й 
великий. Населення, за даними 
2011 року, становило 836 осіб.

Подейкують, що колишня 
близькість ракет досі є причи-
ною проблем зі здоров’ям у ту-
тешніх мешканців: зокрема, на 
пускові шахти чомусь «спису-
ють» інсульти. Відновити ядер-
ний статус? Зітхають. «Певно, це 
нічого доброго не дає. Але, як 
подивитись на нинішню ситуа-
цію, то хай би краще ракети 
стоя  ли, як колись. Щоб ми сьо-

Автор: 
Валерія 

Бурлакова

Фото 
автора

НА СТАРТ. 
Шахтно-пускова установка – високозахищена 
фортифікаційна штольня завглибшки 35 м  
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годні не боялись, не хвилюва-
лися».

«Кожна людина повинна від-
повідати за себе. Як хоче народ, 
не скажу. Вважаю, ми не на-
стільки знаємо один одного, на-
віть сусіди... Казати ще за когось 
не маю права, – поринає у філо-
софські роздуми секретар сіль-
ради пані Мосійчук. – Як на 
мене, коли тут діяла військова 
база, справді було краще. Тому 
що були місця для роботи. В нас 
майже всі чоловіки служили. 
Після армії ішли в надстроко-
вики. А жінки – хто на педагогів, 
хто на медиків. Також залиша-
лися тут. А зараз роботи немає... 
Село занепадає, бо всі молоді 
люди їдуть геть. Вони тут пропи-
сані, бо де ще прописатися? 
Тільки в батьківському домі... 
Але виїжджають десь на заро-
бітки – у Житомир чи Київ най-
частіше. Розбагатіти там змоги, 
звісно, не мають – дуже дорого 
винаймати квартири. Їдуть тіль-
 ки для того, щоб якось існувати, 
якось прожити. Все...»

У сільраді визнають: думка 
про «пост’ядерні» проблеми зі 
здоров’ям у деяких мешканців 
села справді є. Інші вважають, 
що це неправда. «З держадміні-
страції приїжджали, і з Житоми-
 ра приїжджали. Робили заміри 
води в шахтах – є там якась 
радіо  активність чи ні, – розпові-
дають у великодивлинській сіль-
раді. – Нас запевнили, що її там 
на сьогодні немає».

Щоправда, вважають, тери-
торія села заражена радіацією 
після Чорнобиля...

ТИША І ТЕМРЯВА
Дорога від Великого Дивлина до 
місця, де над поламаними стов-
бурами та вкритою бетонними 
уламками землею досі височать 
сірі шапки (захисні механізми, 
що відкривалися в разі запуску 
ракет), на маківках яких уже ви-
росли невеличкі деревця, ко-
ротка, близько кілометра. Але 
непроста. Спочатку це, як кажуть 
у Дивлині, бетонка – дві смужки 
міцних плит, котрими раніше 
рухалася військова техніка. Далі 
їхати потрібно просто через ліс.

І нарешті, ось вона – наша 
вчорашня оборона. Пускові шах-
 ти міжконтинентальних баліс-
тичних ракет РС-20, 15А18, у 
класифікації країн НАТО – SS-
18 «Сатана». Найпотужніших, за 
радянською версією, у світі. До-

вжина «Сатани» – близько 32 м. 
Діаметр – 3,2 м. Дальність –  
11 тис. км. Кількість боєголовок 
– 10, їх потужність – 500–550 
кілотонн. Точність – 190 м.

Самих ракет тут, певна річ, 
уже немає. Але якби були – їх 
давно розпиляли б на брухт і 
будматеріали безстрашні меш-
канці навколишніх сіл. Біля 
шахт – численні траншеї, з яких 
люди викопували мідні та алю-
мінієві кабелі. Всередині поспи-
лювали всі металеві конструкції, 
як-от двері чи сходи, де-не-де на-
віть роздовбали підлогу, аби ви-
тягти з неї сталеву арматуру. Ко-
лючий дріт із колись надійної 
огорожі ракетного комплексу, 
струм якої винищував усе живе 

біля себе, безсоромно «прикра-
шає» паркани довкруж ділянок 
місцевих фермерів...

Однак подивитися в лісі все 
одно є на що. За легендою, «від-
ступаючи» від ядерного статусу, 
такі об’єкти в Україні підривали. 
Втім, на стінах нескінченних ко-
ридорів ракетних шахт біля Див-
лина можна помітити хіба що 
сліди якоїсь незначної пожежі. 
Загалом споруди вціліли.

Підлогою багаторівневих під-
земних приміщень течуть брудні 
струмочки води різної глибини. 
Над ними здіймаються острівці з 

уламків бетону та іржавого за-
ліза. У місцях, куди стікає вода, 
виникають справжні підземні 
озера. На дні таких водойм, як 
свідчить українська практика, 
нерідко назавжди зникають шу-
качі брухту (як це, зокрема, тра-
пилося у серпні 2009 року із 
двома мешканцями Володимира-
Волинського, неподалік якого є 
аналогічний занедбаний об’єкт). 
Чимало води й безпосередньо в 
самих ракетних штольнях – вер-
тикальних коридорах, де чекали 
свого часу 32-метрові SS-18. За-
галом «сталкерство» на занедба-
них ракетних об’єктах – заняття 
вкрай небезпечне. Деякі кон-
струкції зруйновані, ненадійні: 
впасти в бункер може навіть під-
готований дигер, а розраховувати 
на допомогу в глухому лісі не до-
водиться. Кореспондент Тижня 
відчув це на собі.

Зрозуміти, куди веде той чи 
той безкінечний бетонний хід, 
доволі важко навіть там, де на 
облуплених вологих стінах під-
земелля досі видніються написи 
на кшталт «Выход в сооружение 
№ 2». Коридори, виринаючи з 
темряви у слабкому світлі ліх-
таря, розгалужуються. Тут, під 
землею, дуже холодно. Майже 
абсолютна темрява. Дзвінка ти-
ша. Але чомусь панує атмосфера 
спокою... Її залишки, які ще не 
встигли розчинитися в застоя-
ному тутешньому повітрі.

Це спокій і велич напівспля-
чого монстра, який самим фактом 
свого постійного перебування на 
посту міг би вберегти нас від ве-
ликого лиха. 

ВИХІД  
ДО СПОРУДИ 
№ 2 обіцяє 
напівстертий 
напис над 
коридором. 
Утім, зараз  
він веде лише 
до своєрідного 
підземного 
моря
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САМИх РАКЕТ ТУТ УжЕ 
НЕМАє. АЛЕ ЯКБИ БУЛИ,  
їх ДАВНО РОЗПИЛЯЛИ Б  
НА БРУхТ І БУДМАТЕРІАЛИ
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Олександр 

Крамар

Вийняти голову з піску
Щоб гарантувати національну безпеку України, новообраний 
президент має зробити її учасником договору про колективну 
безпеку з усіма чи принаймні деякими членами НАТО

Н
аразі всі українські топ-
політики наполягають на 
тому, що Україна не зби-
рається відмовлятися від 

позаблокового статусу, а отже, 
має намір самостійно захищати 
себе за допомогою власних зброй -
них сил. Утім, події останніх міся-
ців не залишили сумніву, що дов-
гостроковим стратегічним воро-
гом Києва, з боку якого й виходи-
тиме перманентна загроза націо-
нальній безпеці та територіаль-
ній цілісності, і далі буде Москва. 
Її політична еліта перестала при-
ховувати, що не визнає права на 
існування ані окремого українсь -
кого народу, ані відповідно його 
держави. 

САМ НА САМ?
У світі справді є приклади трива-
лих протистоянь держав із різ-
ними економічними, військови-
 ми та демографічними потенціа-
лами. Зокрема, найбільш схожою 
на українсько-російську модель 
може бути індійсько-пакистан-
ська. Колись частини однієї кра-
їни – Індійської імперії під вла-
дою британців – після її поділу в 
1947 році Індія та Пакистан не 

порозумілися через спірні тери-
торії штату Джамму і Кашмір. 
Відтоді вони у стані перманент-
ного протистояння. При цьому, 
як і у випадку України та Росії, що 
постали на руїнах радянської ім-
перії, Пакистан за низкою пара-
метрів у рази поступається Індії.
Так, валовий внутрішній продукт 
за паритетом купівельної спро-
можності (ВВП за ПКС) ос  тан    ньої 
перевищує відповідний показник 
першого у 8,5 раза ($4,7 та $0,55 
трлн). Російський ВВП за ПКС у 
7,6 раза більший, ніж український 
($2,5 та $0,33 трлн відповідно). 
Індійське населення є численні-
шим за пакистанське в 6,7 раза 
(1251 млн та 186 млн відповідно 
станом на квітень 2014-го). Тоді як 
в України (43 млн без окупова-
ного Росією Криму) воно лише у 
3,4 раза менше, аніж у РФ (146 
млн із загарбаним півостровом).

Тож, на перший погляд, 
досвід індійсько-пакистанського 
протистояння, що триває вже 
67 років, навіть за гірших співвід-
ношень потенціалів, аніж в Укра-
їни та Росії, свідчить, що менша 
країна здатна витримувати його 
довго. Однак це вимагає від неї в 

рази вищого рівня мобілізації 
людських та економічних ресур-
сів на військові потреби порів-
няно із супротивником. Напри-
клад, за вказаної різниці демо-
графічного та економічного по-
тенціалу військові видатки в Ісла-
мабада лише у 4,6 раза менші, 
ніж у Делі, а чисельність особо-
вого складу збройних сил – уза-
галі тільки вдвічі.

Наразі українські війська за 
чисельністю особового складу 
поступаються російським ушес-
теро, а за видатками на оборону в 
36 разів. Юлія Тимошенко у своїй 
передвиборній програмі пропо-
нує збільшити мілітарні витрати 
до 5% ВВП, однак і за такої умови 
вони будуть щонайменше у 12 ра -
зів нижчими за російські. Понад 
те, всі витрати держбюджету 
України 2014 року, а це 436,8 млрд 
грн, удвічі менші, ніж сума, що 
йде на збройні сили в РФ (817 
млрд грн за курсом НБУ на 4 
квітня). Тобто, щоб утримувати 
аналогічний індійсько-пакистан-
ському паритет військових видат-
ків, потрібно було б збільшити їх 
майже у вісім разів і витрачати на 
армію щонайменше 35–40% усьо-
 го державного бюджету, або 11–
12% ВВП. Чи готова до цього 
Україна в умовах і так глибокої 
бюджетної кризи – питання ри-
торичне.

ОДИН ЗА ВСІх  
І ВСІ ЗА ОДНОГО
У цих умовах єдиною життєздат-
ною моделлю захисту недотор-
канності й територіальної ціліс-
ності України від постійної росій-
ської загрози залишається сис-
тема колективної безпеки. В іде-
алі це мав би бути якнайшвид-
ший вступ до НАТО, військовий і 
ядерний потенціал членів якого 
нині поза конкуренцією. На від-
міну від декларативних пунктів 
Будапештського меморандуму, 
який у разі військової загрози 
Україні зобов’язує краї  ни-
гаранти лише почати консульта-
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Простір для переконування
Незначна поінформованість і засилля стереотипів залишають широкі можливості для зміни 
ставлення більшості українців до членства у НАТО

«Як ви оцінюєте рівень своєї поінформованості 
щодо НАТО?», %

«Із яких ЗМІ ви дістаєте інформацію 
про НАТО?», %

Україна
в цілому

5,4

33,6

46,8

10,1
4,1

Високий       Середній       Низький
Не маю жодної інформац�        Важко відповісти

Захід

7,3

29,3

46,3

11,5
5,5

Центр

5,4

36,9

47,3

7,8
2,6

7,3

29.1

45,7

12,6
5,3

Південь

3,5

34,8

47,3

10,4
4,1

Схід

За даними опитування соціологічної служби Центру 
Разумкова 31 січня – 5 лютого 2008 року

Центральні українські телеканали

Центральні українські газети

Центральне українське
радіо

Місцеві
телеканали

Місцеві газети

Місцеве 
державне радіо

Російські телеканали

Російські газети

Російські радіостанц 

                                     75,7

                          41,0

          16,9

                   29,4

               24,0

     8,6

              21,4

  5,5

2,4



ції, ст. 5 Статуту НАТО чітко пе-
редбачає, що «збройний напад 
на одну або кілька з них (держав 
Альянсу. – Ред.) у Євро  пі чи Пів-
нічній Америці вважатиметься 
нападом на них усі: і відповідно… 
кожна з них… надасть допомогу 
тій стороні або сторонам, які за-
знали нападу… включ  но із засто-
суванням збройної сили».

Зайве пояснювати, що якби 
Україна вже була членом Аль-
янсу, то інтервенція Росії в Криму 
наразилась би на автоматичну 
військову відповідь союзників. 
Однак висновки краще зробити 
пізніше, аніж ніколи, інакше 
може виявитися зовсім пізно.

Останні соцопитування фік-
сують рівень підтримки НАТО, 
удвічі вищий порівняно з періо-
дом до агресії РФ. Так, за даними 
дослідження, яке провели спіль-
 но чотири вітчизняні соціоло-
гічні компанії 14–19 березня (на 
території України, окрім окупова-
ного Росією Криму), 36,4% тих, 
хто мав намір узяти участь у ре-
ферендумі з приводу вступу дер-
жави до НАТО, готові були під-
тримати таке рішення. Все ще 
більше – 43,5% – проголосували 
б проти. Але це в умовах, коли 
українські топ-політики бояться 
теми членства, хоча саме зараз її 
потрібно активно просувати й ар-
гументувати.

Наявність 20,1% громадян, які 
все ще не визначилися в цьому 
питанні або відмовилися відпові-
дати, а також перевага прихиль-
ників ЄС (55,9%) над адептами 
Митного союзу з Росією (29,7%) 
свідчать про високий потенціал 
підтримки рішення про членство 
в НАТО серед лояльних до захід-
ного вектора інтеграції. 

Навіть частину противників, 
як підтверджує досвід, можна пе-
реконати переосмислити своє 
ставлення до питання. Наприк-
лад, у лютому 2008 року 80% тих, 
хто під час опитування соціоло-
гічної служби Центру Разумкова 
висловився проти НАТО, катего-
рично заперечували можливість 
змінити думку з цього приводу, 
однак дальший розвиток подій і, 
зокрема, російська окупація Кри-
 му змусили багатьох підкоригу-
вати свої погляди.

Друга складова проблеми – 
це ставлення самих країн НАТО 
до перспективи членства України 
в Альянсі. Воно пасивно-скептич-
 не або й негативне, зокрема через 
лобізм РФ. Але в цій ситуації жо-

ден український топ-політик чіт-
 ко й послідовно не говорить про 
необхідність членства. МЗС і най-
більш дружні нам держави – 
члени організації не можуть про-
водити роботи щодо підтримки 
такого прагнення, а на Заході па-
нує стереотипне переконання, 
ніби лише незначна меншість 
українських громадян симпати-
зує євроатлантичній інтеграції. 
Показовим в цьому контексті є 
коментар польського міністра за-
кордонних справ Радосла  ва Сі-
корського, що НАТО не розглядає 
мож  ливості включення України, 
бо «хоче мати своїми членами 
країни, які справді бажають бути 
в Альянсі й додають йому безпеч-
ності». Відтак наразі теми «Укра-
їна в НАТО» просто немає. Якою 
ще може бути позиція наших 
партнерів в умовах, коли прем’єр 
Арсеній Яценюк публічно повідо-
мляє, що вступ Києва до НАТО не 
на часі?

АЛЬТЕРНАТИВНІ 
МОжЛИВОСТІ
Тож тільки-но Україна обере но-
вого президента, потрібно буде 
розпочинати всередині держави 
кампанію за вступ до Альянсу, а 
назовні відповідну роботу із 
країнами-членами. 

Справді, серед пунктів вимог 
до країни – претендентки на 
членство в Альянсі, сформульо-
ваних 1999 року, є той, згідно з 
яким кандидат у НАТО бере на 
себе зобов’язання «врегульову-
вати мирним способом міжет-
нічні конфлікти й зовнішні тери-
торіальні суперечки, зокрема й 
претензії щодо невозз’єднаних 
земель та спірні питання вну-
трішньої юрисдикції». Проте в 
самому Статуті організації немає 
жодного пункту, який обмежував 
би членство у ній країни, у якої є 
проблеми з кордонами. Прикла-
дом, власне, стало і включення до 
складу блоку в 1955-му ФРН, яка 
претендувала на окуповані ра-
дянськими військами землі на 
сході (насамперед тогочасну 
НДР).

Очевидно, що курс офіцій-
ного Києва на вступ до НАТО зу-
стріне потужну протидію Моск ви, 
бо заважатиме поглинанню нею 
України. Проте якщо Росії таки 
вдас ться заблокувати або при-
наймні сильно загальмувати по-
вноцінну інтеграцію України до 
НАТО, то можна і треба буде ви-
користовувати досвід військово-

політичних союзів, що їх під час 
попередньої холодної війни ство-
рювали найактивніші члени 
Альянсу в Азії і Тихоокеанському 
регіоні. До цих копій НАТО по-
ряд із місцевими країнами нале-
жали не всі, а лише окремі його 
члени (США, Британія, Туреч-
чина, Франція), що ма ли там свої 
інтереси. Так, на Близькому Сході 
в 1955–1979 роках існував блок 
СЕНТО, до якого входили три 
держави НАТО: США, Велика 
Британія і Туреччина. У 
Південно-Східній Азії у 1955–
1977-му – СЕАТО за участю Ва-
шингтона, Лондона й Парижа. У 
регіоні Тихого океану – АНЗЮС у 
складі США, Австралії та Нової 
Зеландії.

Аналогічний оборонний союз 
зі статутом, списаним із натов-
ського, міг би на перехідний етап 
(доки всі її представники ввій-
дуть до Альянсу) бути створений 
як регіональна система безпеки 
в регіоні Балто-Чорномор ської 
дуги Україною, Польщею, балтій-
ськими і кавказькими держа-
вами, можливо, Румунією, Туреч-
чиною та іншими країнами, але 
обов’язково з присутністю в її ла-
вах принаймні США та Британії. 
Союзницькі зобов’язання, юри-
дичні, а не декларативні, як у Бу-
дапештському меморандумі, да-
вали б гарантії ядерної пара-
сольки й дієвої військової під-
тримки США, Британії, інших 
членів у випадку агресії з боку 
третьої країни.

Це не позбавляло б Київ не-
обхідності модернізації та пере-
оснащення військ, але давало б 
змогу всі ресурси спрямувати  на 
звичайні озброєння. 

За крок до мети
Динаміка відповіді на запитання «Якби наступної неділі 
відбувався референдум щодо вступу України до НАТО, як 
ви проголосували б?» серед осіб, які мали намір узяти 
в ньому участь, 2005–2014, %

За даними досліджень Центру Разумкова (у березні 2014 року спільно із SOCIS, КМІС 
та «Рейтинг»)

Березень 2014  Липень 2009   Серпень 2008  Березень 2008  Лютий 2005

За вступ до НАТО             Проти вступу до НАТО             Важко відповісти
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«У відвертій роз-
мові з міністром 
закордонних 
справ Лавровим 
цього вечора я дав 
чітко зрозуміти, 
що США досі вва-
жають російські дії 
незаконними», – 
сказав Держсе-
кретар США Джон 
Керрі після чоти-
ригодинної зустірі-
чі в Парижі з очіль-
ником МЗС Росії

Війна без зброї
Реакція Заходу виявилася куди гострішою, ніж очікували в Москві чи Києві

П
ісля захоплення Криму 
Росією стратеги й комен-
татори Заходу стверджу-
вали, що він мало чим 

може зарадити. Про військове 
втручання не могло бути й мови, 
політичні протести малоефек-
тивні, до того ж провідні євро-
пейські країни не бажали запро-
ваджувати санкції, що зашко-
дили б їхнім економікам. Здава-
лося, агресивний Владімір Путін 
вийде сухим із води.

Тепер ситуація бачиться ціл-
ком інакшою. Реакція Заходу вия-
вилася куди гострішою, ніж очі-
кували в Москві чи Києві. НАТО 
скликало екстрене засідання, на 
якому було продемонстровано не-
звичні рішучість і солідарність. 
Сполучені Штати вдалися до 
низки каральних заходів і при-
грозили серйознішими санкці-
ями в майбутньому. РФ опини-
лася в політичній ізоляції: в ООН, 
Великій вісімці та питаннях 
співпраці між Заходом і Сходом. 

А саме лиш попередження про 
доволі обмежені фінансові санк-
ції справило руйнівний вплив на 
російську економіку, викликавши 
дев’ятивідсоткове падіння індексу 
на Московській міжбанковій ва-
лютній біржі, знецінення рубля 
на 10% і різке тимчасове зупи-
нення майже всіх планів щодо 
іноземних інвестицій у Росію.

Понад те, дії Путіна в Криму 
мають два наслідки, що завдали 
серйозного особистого удару по 
престижу й політичній філософії 
президента Росії. По-перше, ак-
тивізувалося НАТО, по-друге, 
Росія опинилась у політичній та 
економічній ізоляції. За радян-
ських часів усе це було б не так 
важливо: Радянський Союз не 
мав особливої прив’язки до сві-
тової економіки. Однак від часів 
його розпаду минула чверть сто-
ліття – і нині економіка Росії іс-
тотно залежить від експорту 
енергоресурсів та зв’язків із ре-
штою світу. Тож покарання 

Кремля Заходом може мати сер-
йозні наслідки. До того ж це ве-
личезна загроза для політичної 
позиції Путіна в його державі.

БЕЗ ПОРОжНІх ОБІЦЯНОК
Розрахунок росіян на те, що 
безпосередня військова конф-
ронтація із Заходом через Крим 
малоймовірна, справдився. Але 
європейські й американські по-
літики вже навчені досвідом 
колишніх конфліктів із Мо-
сквою. На відміну від гнівної 
реакції на радянську інтервен-
цію в Польщі, Угорщині та Че-
хословаччині, цього разу за-
хідні лідери погрожують лише 
тим, що можуть зробити ре-
ально. Не було жодних натяків 
на військову мобілізацію чи 
просування армійців НАТО на 
схід. Натомість Альянс здій-
снив кілька добре зважених 
кроків, які розлютили Москву і 
становлять довгостроковий ви-
клик для її безпекових інтере-
сів.

Перший – це переривання 
всіх військових зв’язків та ін-
ституційного співробітництва. 
Його Росія поквапилася на-
звати несуттєвим. А насправді 
він порушив стратегічні плани 
Кремля. Москва досі вважає 
НАТО серйозною військовою 
загрозою, і вся пострадянська 
політика зосереджувалася на 
запобіганні його експансії на 
схід. Коли Альянс відчинив 
двері для Польщі та інших ко-
лишніх країн Організації Вар-
шавського договору (ОВД), то 
запропонував Росії розпочати 
інституційну співпрацю через 
її представництво у штаб-
квартирі НАТО в Брюсселі. Та-
ким чином Кремль міг дізнава-
тися про плани Альянсу (хоча, 
звісно, й не впливати на них) й 
пересвідчуватися, що вони ніяк 
не зашкодять російським ін-
тересам. Ця взаємодія між 
НАТО й РФ не надто розвину-
лася, здебільшого через не-
змінну ворожість росіян до 
Альянсу. Утім, посол Росії в 
НАТО доповідав Москві про вій-
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ськові наміри Заходу і сприяв 
пристосуванню збройних сил 
своєї країни до будь-яких змін у 
тамтешній політиці.

Без такої співпраці російські 
високопосадовці нічого не зна-
тимуть про західну стратегію, на-
віть якщо завдяки пресі та прозо-
рості в країнах Заходу плани 
НАТО будуть досить добре відомі 
громадськості. Відтак військові 
РФ повинні будуть розроб ляти 
плани на випадок численних 
форс-мажорних обставин і в будь-
якому випадку враховувати мож-
ливість найгіршого сценарію.

Другим кроком, на який по-
годилися всі 28 членів НАТО, 
було рішення розташувати 
більше військових загонів та ре-
активних винищувачів у країнах 
Балтії. Отож-бо ці країни з чис-
ленними російськими менши-
нами й тривогами з приводу 
анексії Криму мають почуватися 
безпечніше. Досі Альянс дотри-
мувався домовленості з Росією і 
не нарощував військової присут-
ності в колишніх країнах ОВД. 
Окрім того, він запропонував по-
заблоковій Україні допомогу в 
проведенні оборонних реформ, 
мілітарну підтримку та активіза-
цію навчань. Виходить, що дії Пу-
тіна спровокували те, з чим він 
так довго намагався боротися: 
зміцнення позицій НАТО у Схід-
ній Європі.

Криза в Україні виявилася 
несподіваним стимулом для 
Альянсу – дещо пригніченого 
останнім часом. Оскільки опера-
ція в Афганістані наближається 
до незадовільного й «недовер-
шеного» фіналу, чимало захід-
них лідерів замислювалися про 
мету існування НАТО в майбут-
ньому. Нині така мета з’явилася. 
Його генеральний секретар Ан-
дерс Фоґ Расмуссен назвав росій-
ську агресію «найсерйознішою 
загрозою для європейської без-
пеки за останні кілька десятків 
років». За словами генсека, це 
був тривожний дзвінок, і всі 
члени Альянсу мають постави-
тися до спроби змінити кордони 
держави силовими методами 
серйозно.

ГАЗ І ГРОШІ
Стан посиленої готовності 
НАТО наразі, схоже, ніяк не за-
шкодить Росії. Тим часом фі-
нансові санкції справлять мит-
тєвий ефект. Прямі обмеження 
щодо бізнесу, торгівлі та інвес-

тицій позначаться на добробуті 
й зростанні РФ, особливо в умо-
вах сповільнення її економіки. 
Але найвідчутнішими будуть фі-
нансові санкції, адже вони по-
значаться на міжнародній тор-
гівлі та інвестиціях. У зв’язку з 
активною фінансовою взаємо-
дією інституцій Росіїі з Заходом 
їй тепер загрожує стрімке па-
діння, яке можна порівняти з 
тим, що сталося на світових 
ринках після краху Lehman 
Brothers. Як показує досвід 
Ірану, міжнародна фінансова 
система надзвичайно чутлива 
до погроз із боку США банкам, 
які і далі співпрацюють із краї-
нами, внесеними до американ-
ського чорного списку. Тому 
будь-які санкції Сполучених 
Штатів проти фінустанов, що 
співпрацюють із РФ, одразу ма-
тимуть масштабний вплив на 
російську торгівлю.

Російські бізнесмени, що вза-
ємодіють зі США, вже нерву-
ються. Наразі вони стійко трима-
ються, обмеживши свою діяль-
ність і сподіваючись, що криза 
минеться. Але це свідчить про те, 
що погрози Вашингтона сто-
совно дальших санкцій у ви-
падку вторгнення російських 
військ на Схід України серйозні 
й можуть боляче вдарити по ці-
лих секторах економіки Росії.

Та чи не найбільше Путіна 
стурбує рішення всіх країн За-
ходу зменшити залежність від 
імпортного російського газу та 
нафти й шукати альтернативні 
джерела енергії (див. стор. 
40). Такі плани не реалізуються 
за один день. Однак, наприклад, 
якщо Німеччина перейде на 
скраплений газ із країн Перської 
затоки або сланцевий зі США, 
попит німців на російський різко 
впаде. Ймовірно, Сполучені 
Штати стимулюватимуть країни 
до такого переходу, давши до-
звіл на експорт блакитного па-
лива й нафти, адже американці 
нещодавно відкрили в себе ве-
ликі запаси сланцевого газу.

Звісно, Росія може знайти 
ринок збуту для своїх газу й на-
фти в Китаї та Японії. Однак 
вона проклала дорогі трубопро-
води в Європу, а отже, будь-яке 
зменшення експорту туди ма-
тиме катастрофічні наслідки.

Усі ці тривалі загрози еконо-
міці РФ уже спричинили неаби-
які наслідки в короткостроковій 
перспективі. Відплив капіталу з 

Росії лише за І квартал цього 
року оцінюють у $70 млрд. Тим 
часом позбавлення членства у 
Великій вісімці ставить хрест на 
інтеграції до світової економіки. 
«Звичайно, виключення Росії є 
насамперед символічним, але 
символи мають велике зна-
чення, – сказав Майкл МакФол, 
який донедавна обіймав посаду 
посла США в Москві. – Росіяни 
хотіли входити до складу Вели-
кої вісімки. Для них це було 
символом членства у клубі 
«крутих».

Обурення й захисна реакція 
Росії у відповідь на санкції Заходу 
свідчать, що Кремль уже замис-
люється, чи не зависоку ціну до-
ведеться заплатити за Крим, осо-
бливо у довгостроковій перспек-
тиві. Таким чином, настрої влади 
РФ можуть змінитись. У березні 
міністр закордонних справ Росії 
Сєрґєй Лавров умовив держсе-
кретаря США Джона Керрі роз-

вернути літак й зупинитися в Па-
рижі для нових переговорів. Пре-
зидент Путін запевнив канцлера 
Німеччини Анґелу Меркель, що 
почав відводити війська від укра-
їнського кордону.

Однак Захід залишається на-
сторожі. НАТО заявило, що на-
разі не має доказів будь-якого 
зменшення військової присут-
ності РФ на кордоні. Про жодні 
істотні результати переговорів 
Керрі з Лавровим не йдеться. 
Поза сумнівом, санкцій буде за-
мало, щоб змусити Росію роз-
почати переговори про Крим. 
Однак, можливо, вони переко-
нають Москву, що дальші по-
грози східним областям України, 
Придністров’ю чи будь-якому ін-
шому регіону з численними ро-
сійськими меншинами матимуть 
катастрофічні наслідки для еко-
номіки РФ і завдадуть нищівного 
удару Путіну. Власне, на це й 
були спрямовані кроки, до яких 
уже вдався Захід. 
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САНКЦІї НЕ ЗМУСЯТЬ РОСІю 
ПОЧАТИ ПЕРЕГОВОРИ 
СТОСОВНО КРИМУ, АЛЕ 
МОжУТЬ ПЕРЕКОНАТИ,  
ЩО ДАЛЬША АГРЕСІЯ МАТИМЕ 
КАТАСТРОФІЧНІ НАСЛІДКИ 
ДЛЯ її ЕКОНОМІК І ЗАВДАСТЬ 
НИЩІВНОГО УДАРУ ПУТІНУ



«Якби я був у керівництві України,  
то думав би про членство в НАТО»
Джонатан Ейял, міжнародний директор лондонського Королівського  
інституту об’єднаних служб (Royal United Services Institute),  
переконаний, що єдиним способом домогтися безпеки України  
на майбутнє був би вступ до НАТО
У. Т.: Найочевиднішим способом за-
радити країні, яка зазнала вторг-
нення й окупації частини території, 
була б військова допомога, але 
цього Україні ніхто навіть не пропо-
нував. Чому?

– Так, допомоги, якої, я припускаю, 
дехто в Україні бажав би, а саме звіль-
нити Крим від окупантів, ми не бачимо. 
Вважаю, що в цій справі треба бути дуже 
серйозними. Адже який сенс брати на 

себе зобов’язання гаранта безпеки Укра-
їни, якщо ніхто не збирається намірів ви-
конувати його? Зараз немає консенсусу 
щодо можливої військової допомоги 
Україні. У більш довготерміновій пер-
спективі ведеться діалог про постачання 
спорядження для військових, допомогу 
українським військовим у навчанні, а 
також про співпрацю в галузі роз-
відки, щоб військові могли запо-
бігати підривній діяльності, 

У. Т.: До російської агресії в Криму чи-
мало українців вважали, що їхня кра-
їна має гарантії безпеки, суверенітету й 
територіальної цілісності, відповідно до 
положень Будапештського меморан-
думу, принципів ООН, а також двосто-

ронніх договорів та інших міжнародних 
угод. Чи вони єдині тепер шоковані 
своєю наївністю?

– Не певна, що «наївність» – саме те 
слово, яке треба. Я сказала б, що і Захід, і Ро-
сія не виконали своїх зобов’язань стосовно 
згаданого меморандуму. Очевидно, що він 
порушений, і крапка. Натомість починає 
складатися враження, ніби Захід і Росія про-
сто забули про це питання. У Європі й до пев-
ної міри навіть у США формується консенсус 
навколо того, що Росія тепер володітиме 
Кримом. Отже, коли йдеться про гарантії без-
пеки, то Будапештський меморандум на-
певне вже похований.

У. Т.: Критики стверджують, що анексії 
Криму та нових проблем із безпекою 
на Сході європи зараз не було б, якби 
Захід належним чином діяв 2008 року 
у відповідь на вторгнення Росії до Грузії. 
Згодні?

– Але це доконаний факт. Важко уявити 
собі, як можна було б змінити минуле. Зараз 

реалії в Абхазії та Південній Осетії створює 
Росія. Грузія невміло грала і перед серпне-
вим конфліктом, і ще раніше. Саакашвілі 
прорахувався, і це вже історія. А тепер я бо-
юся сказати, що нею стає вже й Крим. Не 
бачу, щоб Росія була готова торгуватися за 
півострів чи навіть використовувати його як 
певну карту на переговорах. На жаль, це все, 
крапка. Що це означає для повоєнного кон-
сенсусу в Європі, зовсім інша справа.

Питання зараз у тому, що буде зі ста-
більністю України. НАТО не дає їй гарантій 
безпеки. Росія не забирає від кордонів бо-
йові підрозділи. Генеральний секретар 
Альянсу Андерс Фоґ Расмуссен сказав, що 
президент Путін не виконав даної Анґелі 
Меркель обіцянки відвести свої війська. 
Можливо, забрано якусь частину, але із за-
гальної кількості, що сягає десятків тисяч. 
Отже, що тут відбувається? Або ми дотримує-
мося власних принципів, або ні! Ми стали 
свідками величезної гри у Realpolitik, і Росія 
вплине на майбутнє України, на її відносини 
з ЄС і, звичайно ж, із НАТО.

«європейці зраджують власним 
принципам, залишаючи українців  
без допомоги»
Джуді Демпсі, старший співробітник Центру Карнеґі – Європа 
в Берліні, автор книжки «Феномен Меркель» («Das Phänomen 
Merkel»), вважає, що світ надто загрався в Realpolitik
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У. Т.: Якщо відсторонитися від мину-
лого, то про що можна говорити з РФ, 
яка силою змінює реалії і жорстко 
тисне. Чому взагалі Захід має розмов-
ляти з нею про Україну?

– Очевидно, цього бажає Німеччина. Це 
те, що випливало з нещодавньої зустрічі 
Веймарського трикутника – міністрів закор-
донних справ Польщі, ФРН та Франції. 
Дивна річ: Варшава майже наблизилася до 
німецьких поглядів, припустивши, що Мо-
сква має якесь право голосу в справі відно-
син України з ЄС. І це при тому, що ми гово-
римо про Євросоюз, а не про НАТО. Брюс-
сель запрошував Київ навіть не приєднатися 
до Союзу, а лише підписати Угоду про асоці-
ацію. Навіщо Росії мати в тому якесь право 
голосу? Це дуже дивно й суперечить прин-
ципу суверенності рішень, які приймає ЄС.

У. Т.: Але держсекретар США Керрі 
після переговорів із очільником МЗС 
РФ Лавровим у Парижі заявив, що рі-
шень «про Україну без України» не 
ухвалюватимуть. Ті слова нічого не 
означають?

– США завжди наполягали на тому, що 
Росія повинна почати розмову з Україною, 
з її урядом. Кремль і досі відмовляється це 
робити. Однак тепер Німеччина каже, що, 
не виключено, ми можемо говорити з Мо-
сквою про взаємини Києва та ЄС. Але ж 
найголовніше в тій ситуації – домогтися, 
щоб Росія вела переговори з Україною.

У. Т.: То російська інтервенція й анек-
сія Криму ніяк не змінили погляду Ні-
меччини на РФ?

– Бачу, що Німеччина робить усе мож-
ливе, аби не розривати контакту з Росією, і 

фактично все проти запровадження суво-
рих санкцій. Таким чином, вона послаблює 
рішучість Європи, і це значно ускладнює зу-
силля США. Європа розділена, а Берлін 
спонукає декотрі країни погодитися з дум-
кою, що Росія має бути стороною в перего-
ворах про відносини України та ЄС. Це йде 
проти всіх принципів, проголошених Захо-
дом. Тим часом Москва озвучила власні да-
лекосяжні плани щодо України так, ніби 
володіє нею. Наприклад, про федераліза-
цію. Можемо собі уявити, що це таке в ро-
сійському розумінні. Дуже дивно.

У. Т.: І ви кажете, європа погоджу-
ється на російські вимоги?

– Ні, але якщо відверто, то вона просто 
не хоче воювати з РФ. От і все. Це Realpolitik, 
енергія, економіка, торговельні взаємини, 
військові інтереси... Просто для європейців 
піти американським шляхом – забагато кло-
потів, тож вони вже прогинаються.

У. Т.: Отже, українці майже самотні у 
справах із Росією. Досі їх хвалили за 
стриманість, бо військові не давали 
себе спровокувати. Але ж це бачиться 
шляхом до цілковитої капітуляції? Чи 
варто прислухатися до тих закликів?

– Важко сказати. Зараз багато залежить 
від того, що робитимуть США, й того, який 
вплив у Європі насправді має Польща. Поки 
що, я сказала б, порядок денний щораз 
більше складає Німеччина. Це бачення 
України крізь призму Росії. І в ньому, на мій 
погляд, помилка, бо революція на вулицях 
Києва показала, що українці насправді хо-
чуть відірватися від минулого. Якщо Німеч-
чина повернеться до тієї призми, побоююся, 
буде погано.

У. Т.: Тобто єдиний спосіб для України 
вберегтися – це негайно йти в НАТО?

– Це неможливо. Такого не буде. Інші 
країни на це не пристануть. І головне запи-
тання: навіть якби офіційному Києву запро-
понували ПДЧ, чи погодилися б інші держави 
воювати за нього в разі нових нападів Росії? 
(Це означає поширення на Україну дію ст. 5 
Статуту НАТО про колективну самооборону. 
– Ред.) Боюся, що сьогоднішня відповідь – ні. 
Якщо не буде радикальних змін, то я не 
певна, чи навіть Грузія отримає План дій 
щодо членства на саміті НАТО в Кардіффі.

У. Т.: Чи бачите бодай якісь підстави 
для оптимізму, оцінюючи ситуацію з 
Берліна?

– Складність у тому, що Україна мусить 
проводити президентські вибори в умовах 
загрози вторгнення. Її громадянам потрібні 
залізні нерви. Але стриманість їхня має 
бути посилена сприянням європейців та 
американців. Люди, які загинули на Май-
дані, віддали життя не просто так. Вони 
прагнули нової України. Цим не можна 
знехтувати. А нам треба пам’ятати, що 
Україна – наш сусід. Європейці мали б під-
тримати прагнення до свободи, демокра-
тії, справедливості й суверенітету, але вони 
цього не роблять.

У. Т.: То, кажете, крім самих українців, 
ніхто їм свободу не виборе? Треба во-
ювати, не чекаючи допомоги?

– Я не можу вказувати українцям, що 
їм робити. Але вони знають, що можуть 
утратити. І сподіваюся, європейці це теж 
розуміють. 

Спілкувався Богдан Цюпин

протидіяти провокаторам, які проникли 
в Україну з Росії. Держсекретар США 
Джон Керрі на прес-конференції в Па-
рижі 30 березня навмисно згадав прово-
каторів, котрі діють в Україні, як одну з 
проблем.

У. Т.: Чи така допомога можлива 
вже зараз?

– Допомоги ще немає, але вона 
можлива. Від шоку зараз відходять не 
лише в Україні. Шоковані також багато 
людей, які відповідають за рішення в Єв-
ропі та Північній Америці. Очевидно, що 
дискусії тривають. Не буде великою та-
ємницею сказати, що рішення уряду 
США постачати українській армії вій-
ськові харчові набори можна вважати 
непрямим натяком Росії на те, що окрім 
них може йтися й про бойове устатку-
вання.

У. Т.: Чи справді Росію можливо на-
лякати натяками?

– Питання не в тому, щоб налякати 
Росію. Хоча найпевніший спосіб зробити 
це – заявити про свою готовність долучи-
тися до війни. Натомість інші менш ради-
кальні кроки мають на меті дати РФ зро-
зуміти, що ціна можливих подальших 
агресивних кроків щодо України для ро-
сіян буде надто висока. При цьому укра-
їнські військові повинні бути здатні па-
трулювати й контролювати територію 
держави, щоб протистояти силі, яка, ціл-
ком імовірно, діятиме під виглядом воє-
нізованих груп, частина яких інспірована 
Москвою.

У. Т.: Захоплення й анексія Криму 
продемонстрували, що Будапешт-
ський меморандум, принципи ООН 
та інші міжнародні угоди, а також 
двосторонні договори між Києвом 
та Москвою не спрацювали. Чи по-
винна Україна тепер розглядати 
членство в НАТО як єдиний спосіб га-
рантувати собі безпеку?

– На мою думку, один із уроків кри зи – 
відсутність замінника колективної сис-
теми безпеки і колективних гарантій без-
пеки. Україна таких гарантій не мала ні у 
вигляді Будапештського меморандуму, ні 
у вигляді приємних слів, які лунали від 
деяких західних урядів. Отже, якби я за-
раз був у керівництві України, то думав 
би, що єдиний спосіб гарантувати її без-
пеку на майбутнє – вступ до НАТО. Це 
єдина логіка, що, як на мене, випливає з 
цієї трагедії. Парадоксально, але відно-
сини між Росією та Україною мали б 
стати набагато цивілізованішими, якби 
остання вступила до Альянсу. Інша 
справа, чи він зараз погодиться на такий 
крок і чи готові американці, голос яких є 
вирішальним у ньому, розглядати таке 
питання. Але я сказав би, що головний 
урок з української кризи – немає нічого 
дієвішого за євроатлантичну систему без-
пеки. 

Спілкувався Богдан Цюпин
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Богдан Яременко: 
«Наше громадянське суспільство зараз 
набагато сильніше, ніж державний апарат»
Український дипломат про надії співвітчизників на Захід і його реальні 
можливості, засоби тиску на Росію та механізми повернення Криму

«В
и вбили клин, ви-
кликали хвилю не-
нависті між грома-
дянами і владою, 

чим дуже ускладнили обстановку 
в країні… Дуже ускладнили полі-
тичне майбутнє верховного го-
ловнокомандувача», – написав 
Богдан Яременко на своїй сто-
рінці у Fаcebook про команду-
вання силовиків після спроби 
розгону Євромайдану 30 листо-
пада, перебуваючи на посаді гене-
рального консула України в Стам-
булі. Він став першим україн-
ським дипломатом, який пу-
блічно розкритикував жорстокі 
дії тодішньої влади щодо незгод-
них. Уже 1 грудня Леонід Кожара, 
на той час керівник МЗС, заявив, 
що Яременка відкличуть із Туреч-
чини. Сьогодні пан Богдан зустрі-
чає Тиждень в офісі, де розпочи-
 нає роботу Майдан закордонних 
справ під його керівництвом. 
Говоримо про те, що потрібно 
Україні, аби стати сильним грав-
цем у міжнародній політиці, про 
підйом громадянського суспіль-
ства і стратегію, яка дасть змогу 
повернути Крим.

У. Т.:  Останніми тижнями Захід, 
зокрема США, та Росія ведуть пе-
реговори про врегулювання укра-
їнської кризи. Наскільки Київ ба-
читься суб’єктом у цьому процесі?

– У країн Заходу (мені не дуже 
подобається цей суто російський 
термін, бо ніякого Заходу не існує, 
а є неоднорідні у сприйманні 
члени ЄС, США, Канада, і є дер-
жави не-Заходу, котрі нас дуже 
активно підтримують, як-от Япо-
нія) не видно намірів домовля-
тись у нас за спиною про наше 
майбутнє.

Загалом це більш характерно 
для імперської чи постімперської 
системи мислення російського іс-
теблішменту. Вашингтон так не 
діє. Там завжди вирішують пи-

тання власні, а не третіх країн. 
Так поводяться впевнені в собі 
держави, які знають, що в них є 
авторитет, фінансові інструменти 
та сила, зокрема і м’яка, для вирі-
шення своїх питань безпосеред-
ньо в країні, де вони мають інте-
реси.

У. Т.: Чи готовий Захід погодитися 
на вимоги Росії щодо України, 
зокрема про федералізацію?

– Не біймося чиїхось дій. 
Вони страшні тільки тоді, коли 
бракує своїх. Якщо країна здатна 
вести самостійну лінію і наполе-
гливо реалізує якусь політику, на-
віть ціною втрат, тоді всі парт-
нери – і друзі, і недруги – повинні 

бра  ти це до уваги. Не можна ду-
мати, ніби держави ЄС, США й 
Канада такі доброзичливі, що са -
мі вирішать, як нам краще, і це 
обов’яз  ково буде Україні на ко-
ристь. 

Що стосується ЄС, то там 
справді відчутно великий вплив 
Москви. Газпром є Газпром, Росія 
є Росія, і це нормально. А західно-
європейські країни тільки вихо-
дять із тривалої економічної 
кризи й бажають розвиватися, за-
робляти гроші. Тож їм зовсім не 
кортить утягуватися зараз у якесь 
протистояння, що загрожує піді-
рвати їхню економіку. І уряди цих 
держав (навіть ті, котрі підтриму-
ють Україну не так активно, як 

Спілкувалась 
Анна Корбут
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БІОГРАФІЧНА 
НОТА
Богдан Яре-
менко – гене-
ральний консул 
України в Стам-
булі, представ-
ник при Органі-
зації Чорномор-
ського еконо-
мічного співро-
бітництва у 
2010–2013 ро-
ках. Доти був 
першим заступ-
ником дирек-
тора Департа-
менту міжна-
родної політики 
Секретаріату 
президента 
України (2009–
2010), гене-
ральним консу-
лом в Единбурзі 
(2006–2008), 
начальником 
Протоколу 
прем’єр-
міністра (2004–
2006), віце-
консулом гене-
рального кон-
сульства у 
Нью-Йорку 
(1995–1999). 
Народився в Ки-
єві. Закінчив фі-
лологічний фа-
культет Київ-
ського держав-
ного універси-
тету імені Та-
раса Шевченка

нам хотілося б) на крок або два 
попереду громадської думки своїх 
виборців. Вони усвідомлюють, що 
залишити анексію Криму без ре-
акції не можна. І водночас обира-
ють дуже різні способи реагу-
вання на ситуацію.

У. Т.: Наскільки ефективною є від-
повідь європи Росії? Адже бага-
тьом вона здається недостат-
ньою…

– Європі не подобається те, 
що робить Москва. Інша річ, що 
вона не готова зайти так далеко, 
як бажали б ми. Але європейці (це 
видно як у Радбезі ООН, так і в го-
лосуванні на Генеральній Асамб-
леї, у двосторонніх заявах, відо-
звах НАТО і ЄС) абсолютно чітко 
дають Росії зрозуміти: навіть те, 
що відбувається, – поза законом. 
Далі нам треба працювати з на-
шими європейськими партне-
рами, щоб вони бачили, які до-
даткові заходи допомогли б їм ре-
алізувати свою політику й пока-
зати Кремлю невдоволення його 
діями.

Тут ми повинні дуже активно 
працювати, зокрема в інформа-
ційній сфері, з європейськими со-
ціумами. Це, до речі, можна ро-
бити набагато потужніше через 
громадянське суспільство – шу-
кати спікерів серед громадськості 
на Заході, які доноситимуть там 
меседжі, потрібні українцям, і по-
яснюватимуть, чому ми такі, від 
чого страждаємо і в чому при-
чина того всього.

У. Т.:  Яка ваша оцінка реакції 
НАТО на події в Україні? Нещо-
давно в Альянсі заявили про го-
товність поглиблювати військову 
спів працю з Києвом і надавати 
йому мілітар но-технічну допо-
могу, хоча про перспективи 
вступу до організації не йдеться. 
Як тлумачити таку політику?

– Ця сфера значно складніша, 
ніж аналіз текстів заяв. Військова 
відповідь не означає риття окопів, 
саджання в них солдатів і пострі-
лів між ними. І насправді вона 
вже є. Наприклад, рішення до-
дати 1 тис. осіб до контингенту 
військово-морської бази НАТО в 
Констанці в Румунії. Розширення 
збройної присутності в регіоні. 
Збільшення чисельності авіапі-
дрозділів США в деяких східноєв-
ропейських країнах. Зая  ва голов-
нокомандувача сил НАТО в Європі 
про те, що у випадку продо-
вження експансії Росії та пере-

ходу на материк Сполучені Штати 
не зможуть залишитися осторонь, 
– ось чіткий сигнал того, що вій-
ськова відповідь буде, якщо Мо-
сква не облишить агресивних 
планів. Це теж військова відпо-
відь, тільки без стрілянини. 

Очевидно, українцям хотіло-
 ся б простих і легких рішень, 
викона  них не нашими руками. 
Але цього не буде. Ніхто не виса-
джуватиме тут контингенту й не 
звіль  нятиме село за селом силами 
натовських солдатів. Якщо цього 
не робимо ми, чому має робити 
хтось інший?

Налаштовуймося на те, що 
НАТО має нас не визволити, а на-
вчити. Мусимо переформатувати 
свою армію, щоб вона стала ціл-
ком сумісною зі стандартами 
Альянсу, навіть якщо не зможемо 
туди вступити. Слід відмовитися 
від радянських систем, контро-
льованих Росією, і перейти на 
нові форми організації. Ми маємо 
співпрацювати з НАТО в галузі 
виготовлення озброєння й пере-
йти до новітніх його форм. Тобто 
нас краще не нагодувати, а на-
вчити ловити рибу.

У. Т.:  Які бачите перспективи сто-
совно Криму? Чи зможе Україна 
його повернути? Як їй змінити 
ставлення до себе проросійськи 
настроєних громадян на півост-
рові?

– Звичайно, зможе. Але треба 
готуватися до дуже довгої копіт-
кої роботи. Що стосується проро-
сійської частини населення, то 
взимку соціологія показувала: за 
приєднання до РФ там близько 
40% жителів. Ми не можемо вирі-
шити змінити їхнє ставлення до 
себе вже сьогодні. Наразі битву 
програно. Але не війну.

Тут потрібне середньо- й дов-
гострокове планування. Насам-
перед слід зробити Україну 
приваб ливою, відкритою, демо-
кратичною. Зараз Росія цікава 
цим людям, бо здається їм мен-
тально б   лижчою і економічно 
сильнішою. Тому варто замінити 
ці ввідні, щоб жителі розуміли: 
Україна приваблива іншим (від-
критістю, можливостями для со-
ціального зростання тощо) й 
економічно спроможна. А ще не-
обхідно переглянути ставлення 
нашої держави до інформацій-
ної роботи. Вона дуже довго не 
втручалася у свої внутрішні 
справи в цьому аспекті, тоді як, 
маючи сильних сусідів, дозво-

лити собі таке не можна. Інфор-
маційна робота має відбуватися 
різними мовами, не тільки ро-
сійською, а й кримськотатар-
ською, аби охопити цільові ауди-
торії. Завдання № 1 – підтри-
мати лояльних громадян у 
Криму низкою заходів.

По-перше, треба створити ре-
альні можливості для пересе-
лення в Україну тих, на кого чини-
тимуть тиск. А він буде. По-друге, 
продумати механізми соціального 
й економічного захисту громадян, 
які там залишаться. Вони повинні 
відчувати постій  ну підтримку, зо-
крема інформаційну, через месе-
джі від Української держави та 
суспільства про те, що вони по-
трібні й анексія Криму – це не на-
завжди. І економічну також.

Зараз не робиться основне. Ці 
люди не отримують жодних по-
слань від керівництва України про 
наше бачення майбутнього. Поки 
що в нас, по суті, немає політики 
щодо Криму та Росії. І немає засо-
бів донесення таких меседжів.

У. Т.:  Як виробити цю політику й 
засоби?

– Необхідно виробити страте-
гію, ідеї, програми. І це завдання 
не тільки уряду. Наше громадян-
ське суспільство зараз набагато 
сильніше, ніж державний апарат. 
Ми це бачили, починаючи із при-
бирання снігу та витягування з 
нього автівок і закінчуючи пова-
ленням авторитарного режиму. 
Наші люди здатні зробити все.

Якщо говорити про інформа-
ційну роботу, то вона цілком 
може бути комерційно вигідною 
(коли йдеться, наприклад, про ор-
ганізацію супутникового мов-
лення). Зрозуміло, що з кабель-
них мереж Україну в Криму вики-
нуть. Тому треба шукати сучасні 
засоби й достукуватися до цих 
людей – якщо не з материкової 
частини, то із сусідніх держав чи з 
FM-радіостанцій на кораблях, які 
курсуватимуть уздовж Півден-
ного узбережжя. Головне – відпо-
відна політика й меседжі про те, 
що ними опікуються, аби жителі 
не забули і ставились до того, що 
відбулося, як до окупації – неза-
конної, неправильної і не наза-
вжди. Вони повинні розуміти, що 
головне для України – її люди. 
Через те ми не ведемо ніякої різ-
кої політики, яка негативно впли-
нула б на наших та іноземних гро-
мадян у Криму, навіть якщо ті нас 
не люблять. 
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Як жити в автономії 
приблизно  

500 тис. 
українців і 

300–350 
тис. 

кримських татар, 
повністю ігноруючи 

окупантів? Хіба 
Українська 

держава цілком 
візьме їх на своє 

утримання?

ВИМУШЕНИЙ 
ПЕРЕЇЗД. 
Українські 
військові, що 
не перейшли 
на службу до 
Збройних сил 
РФ, покидають 
Крим

Кого карати  
за співпрацю  
з окупантом?
Офіційний Київ хоче назвати будь-
яку співпрацю з російською 
адміністрацією в Криму актом 
колаборації, хоча сам не квапиться 
захищати права українців на 
півострові

Автор: Ігор Лосев

П
ісля остаточного (на сьо-
годнішній день) захо-
плення Росією Криму ціл-
ком логічними видаються 

спроби української влади юри-
дично протистояти іноземній 
анексії наших територій. У цьому 
контексті треба розуміти і зако-
нопроект нардепа від «Батьків-
щини» Сергія Соболєва про ста-
тус окупованих територій. У 
ньому передбачено чимало спра-
ведливих обмежень на еконо-
мічну діяльність країни-окупанта 
в автономії, на видобуток корис-
них копалин, на перевезення то-
варів, логістику тощо. Зокрема, 
йдеться про санкції до тих компа-
ній РФ і третіх країн, чиї літаки 
чи судна здійснюватимуть рейси 
на окуповані території.

У цьому немає нічого нового. 
Якщо ви, приміром, без дозволу 
влади Республіки Кіпр відвідаєте 
так звану Турецьку Республіку 
Північного Кіпру, окуповану вій-
ськами Туреччини, то ви не змо-
жете в’їхати на грецьку частину 
острова. Якщо відпочиватимете в 
Абхазії чи Південній Осетії, мати-
мете проблеми з відвіданням 
Грузії. Жителі Криму не зможуть 
бувати в країнах Європейського 
Союзу, США, Канаді і тих держа-
вах, делегації яких проголосу-
вали в Генеральній Асамблеї 
ООН за збереження територіаль-
ної цілісності України (таких вия-
вилося рівно 100). 

Однак у цьому загалом по-
трібному законопроекті є слабкі 
місця. Особливо в тому, що стосу-
ється відповідальності за колабо-
раціонізм. Колабораціонізм – це 
співпраця з окупантом, ворогом 
держави, громадянином якої 
особа є чи була до захоплення. 
Коли Червона армія в 1941–1942 
роках тікала на схід, залишаючи 
під нацистською окупацією де-
сятки мільйонів підданих черво-
ної Москви, колаборантом ува-
жали будь-кого, хто навіть просто 
заробляв на прожиття, працю-
ючи в дозволених загарбником 
установах. Вважалося, що справ-
жня радянська людина повинна 
героїчно померти від голоду, бой-
котуючи агресорів. Цікаво, що 
коли в 1944-му з Криму депорту-
вали місцевих вірменів, їх звину-
ватили в тому, що вони під окупа-
цією вели дрібну приватнопід-
приємницьку діяльність: торгу-
вали, ремонтували взуття, шили 
одяг тощо.

У законопроекті Соболєва 
будь-яка вимушена співпраця з 
російською владою в Криму ого-
лошується колабораціонізмом.

Однак постає просте питання: 
як жити в автономії приблизно 
500 тис. українців і 300–350 тис. 
кримських татар, повністю ігно-
руючи окупантів? Хіба Україн-
ська держава цілком візьме їх на 
своє утримання? Навіть якби 
вона мала такий намір, ті ж таки 
загарбники обов’язково пере-
шкоджатимуть його здійсненню. 

Як бути службовцям, учителям, 
лікарям, дрібним підприємцям, 
діяльність яких регулюють дер-
жавні структури (тепер РФ)? Як 
бути студентам і школярам? 
Адже не вступати в жодні кон-
такти з окупаційними структу-
рами для них нереально… Та й чи 
можна вважати колабораціоніс-
тами жителів Галичини та Во-
лині під владою Польщі у 1920–
1939 роках? Проте їм доводилося 
вельми тісно спілкуватися з поль-
ською владою…

Напевно, колабораціонізмом 
треба вважати тільки участь у 
якихось акціях проти Української 
держави, у переслідуваннях при-
хильників України, у викоріненні 
на окупованих теренах україн-
ської та кримськотатарської мов і 
національно-освітніх та культур-
них установ, у пропагандистських 
спецопераціях загарбників тощо. 
Звичайна трудова діяльність за-
ради шматка хліба зрадою вважа-
тися не може. Днями в ефірі од-
ного з найпопулярніших ток-шоу 
кримська українка, вдова і мати 
двох неповнолітніх дітей запи-
тала Арсенія Яценюка, як їй бути, 
адже без паспорта РФ вона стає в 
Криму людиною поза законом і 
без засобів для існування. 
Прем’єр патетично виголосив 
щось дуже патріотичне, але кон-
кретно так і не відповів. Чому б 
саме для жителів тимчасово оку-
пованих територій не зробити ви-
няток із правил і не дозволити, 
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враховуючи такий форс-мажор, 
подвійне громадянство? Коли 
люди в Криму зберігали б україн-
ський паспорт і вимушено корис-
тувалися б паспортом РФ? 
Можна, звісно, всіх їх оголосити 
колаборантами і зрадниками й 
назавжди розірвати людські 
зв’язки між Україною та її грома-
дянами в Криму…

Тут є ще одне моральне пи-
тання щодо того, хто перед ким 
більше винний. Чи має Україн-
ська держава моральне право 
звинувачувати громадян, які жи-
вуть на півострові, якщо вона та її 
військово-політичне керівництво 
не захистили тих людей від іно-
земної збройної агресії і без жод-
ного пострілу віддали під окупа-
цію? Може, саме цьому керівни-
цтву треба звітувати за свої дії пе-
ред Військовим трибуналом? У 
всіх державах за такі національні 
катастрофи карають дуже жор-
стоко.

Персонально представникові 
«Батьківщини» Сергію Соболєву: 
три найвищі посади в державі – 
в. о. президента і в. о. Верховного 
головнокомандувача, голови 
Верховної Ради і прем’єр-міністра 
– під час названих трагічних по-
дій посідали його партайгеносе з 
«Батьківщини». Є питання до ВО 
«Свобода» та його висуванця на 
посаду голови військового відом-
ства…

Сьогодні певна частина укра-
їнських військових у Криму пере-

йшла на службу до Збройних сил 
РФ. Так, це однозначне пору-
шення присяги на вірність Укра-
їні. Однак як бути з тими полі-
тичними керівниками, генера-
лами й адміралами в Києві, що 
кинули своїх військових на пів-
острові напризволяще, не даючи 
адекватних наказів, нічого не ро-
блячи для розблокування оточе-
них частин, не дозволяючи обо-
ронятися і застосовувати зброю?

А коли запізнілий дозвіл таки 
дали, це було зроблено цілком 
по-єзуїтськи, мовляв, дійте за об-
ставинами й беріть усю відпові-
дальність на себе, а ми ні за що не 
відповідатимемо. Тому чимало 
військовослужбовців почува-
ються зрадженими і підставле-
ними офіційним Києвом, кину-
тими на поталу окупантам. 
Вельми показово, що ті україн-
ські військові, що виїхали з 
Криму, щоб і далі служити Укра-
їні, до тих своїх колег, що вчи-
нили інакше, за їхнім тверджен-
ням, претензій не мають, не засу-
джують їх. Ось над цим треба за-
мислитися у владних кабінетах 
Києва.

В історії українського війська 
таке вже було. Згадаймо доволі 
сумнівні домовленості Симона 
Петлюри з Польщею, коли Укра-
їнська галицька армія, вважаючи 
це (небезпідставно) зрадою, опи-
нилася спочатку в таборі росій-
ських більшовиків, у якому стала 
називатися ЧУГА (Червона укра-

їнська галицька армія). В основі 
того, що сталося, були недолу-
гість і бездарність політиків, їхнє 
невміння й небажання наполе-
гливо вчитися, швидко робити 
висновки, а головне – не втікати 
від відповідальності. 

Не знаю, чи стануть в офіцій-
ному Києві оголошувати колабо-
рантами кримських татар, але 
вони, кинуті всіма, також будуть 

змушені пристосовуватися до ре-
алій. Бо невідомо, скільки трива-
тиме окупація, а народ має ви-
жити і зберегтися. Звісно, певне 
порозуміння чи принаймні пози-
тивний нейтралітет із боку крим-
ськотатарського народу дуже по-
трібен Путіну як аргумент у поле-
міці проти Заходу, мовляв, та-
тари змирилися зі зміною статусу 
півострова і все можна спустити 
на гальмах.

Не виключено, що Путін, 
щось таки запропонує крим-
ським татарам, можливо, навіть 
якісь форми автономної націо-
нальної державності в Криму, 
приміром, кілька автономних ра-
йонів, де татари становлять не 
менш як 30% населення (Бахчи-
сарай, Джанкой, Судак, Алушта, 
Карасубазар). Якщо це зробить 
Путін, Україні буде дуже важко 
повернути Крим. Тому наша 
влада повинна діяти так, як вона 
зазвичай діяти не здатна: на ви-
передження.

Верховна Рада України має 
швидко ухвалити закон про ви-
значення права кримськотатар-
ського народу на створення 
Кримськотатарської автономії. 
Бо поки нічого подібного в укра-
їнському парламенті не відбува-
ється, президент Республіки Та-
тарстан (суб’єкт РФ) Рустам Мін-
ніханов готує зустріч російського 
президента з головою Меджлісу 
Рефатом Чубаровим. Цілком 
можливо, Путін начхає на неба-
жання кримських росіян дозво-
лити будь-яку кримськотатарську 
автономію і щось таки дасть, аби 
ізолювати кримських татар від 
України і Заходу й намалювати їм 
якусь (звісно, сумнівну!) етнічну 
перспективу в складі «великої 
Росії». Це абсолютно небажаний 
для України варіант розвитку по-
дій на окупованих територіях, і 
тут київська влада має діяти яко-
мога активніше. Необхідно ство-
рити спеціальну державну струк-
туру, приміром Комітет допомоги 
окупованим територіям, який 
став би центром координації всіх 
зусиль щодо їх повернення, під-
тримував би постійні контакти з 
кримськими татарами й тамтеш-
німи українцями, моніторив би 
порушення прав громадян Укра-
їни на півострові тощо. Треба ді-
яти, бо слова, заклики, декларації 
не зупинять зовнішні сили, що 
мають на меті ліквідацію України 
як суверенної та цілісної дер-
жави. 
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ЦІЛКОМ МОжЛИВО, ПУТІН 
НАЧхАє НА НЕБАжАННЯ 
КРИМСЬКИх РОСІЯН 
ДОЗВОЛИТИ БУДЬ-ЯКУ 
КРИМСЬКОТАТАРСЬКУ 
АВТОНОМІю І ЩОСЬ ТАКИ 
ДАСТЬ, АБИ ІЗОЛюВАТИ 
КРИМСЬКИх ТАТАР ВІД 
УКРАїНИ І ЗАхОДУ
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«Майдан 
навчив мене 
відстоювати 
свої права. 
Навіть коли 
робити це 
доводиться 
у суворий 
і не зовсім 
цивілізований 
спосіб», – 
констатує 
колись 
аполітичний 
хлопець, який 
свого часу 
прийшов на 
Євромайдан 
практично за 
компанію

«Вбивають не кулі»
Андрій Бабін – активіст Майдану, який «стояв, лежав і сидів» за 
Україну, – впевнений, що є речі, фатальніші за постріли снайперів 

В
улиця Банкова. До АП ме-
трів сто. Перший день 
зими. Стікаючи кров’ю в 
машині швидкої, яка вже 

кілька годин не може виїхати з 
поля бою, він усміхається й жар-
тує. Час від часу йому телефонує 
мати. «Синку, тобі дуже болить?» 
– питає жінка через майже 800 
км посірілих блакитних небес і 
золотих полів. «Дуже?!» «Мені за 
Україну болить!» – сміється хло-
пець у відповідь.

«Привіт, ми у швидкій разом 
їхали», – напише він мені вже на-
ступного дня. «Ти в лікарні?» – ці-
кавлюся. «Так, ми на одному по-
версі. Я на милицях трохи ходжу, 
згодом забіжу до тебе», – відпо-
вість він і вже за кілька хвилин 
пришкутильгає з шоколадкою. 

Його звати Андрій Бабін. 
Йому 22. Він з Ужгорода. Після 
лікарні ми випадково зустріне-
мося знову лише наприкінці лю-
того, під час кривавого «мирного 
наступу» біля ВР. Там він дістане 
на горіхи від тітушків, потім по-
трапить у Лук’янівське СІЗО за 
звинуваченням в організації ма-
сових заворушень. Бо ж був у ка-
муфляжі...

...Тепер нарешті весна. Ми гу-
ляємо тихими сонячними вули-
цями столиці. І згадуються слова 
з найвідомішої книжки Орвелла 
– слова, у які взимку хотілося ві-
рити настільки, що довелося ви-
водити їх на шоломі: «Ми зустрі-
немося там, де немає темряви». 
От і зустрілися.

22 ШВИ
«Я типовий западенець! Люблю 
сало, горілку... Усе в такому дусі. 
Чи люблю Бандеру? Та Бандера 
мені взагалі як тато!» – іронізує 
він, розповідаючи про себе са-
мого. Це завжди складно. Потім 
трохи серйознішає. – Спорт лю-
блю. Й обожнюю куховарити, це 
моя слабкість».

Політичним активістом до 
Майдану Андрій не був. «Ну був 

патріотом, звісно. Розмовляв 
українською. Щороку ходив на 
марші УПА... Але тим і обмежува-
лося», – зізнається. На Євромай-
дан ще в перші дні його витягли 
друзі. Перспективи протесту він 
оцінював скептично. Але на 
площі став бувати щодня. «Доки 
сидиш вдома, точно нічого не 
зміниш», – пояснює.

Не сидів Андрій удома і в ніч 
із 29 на 30 листопада, ніч 1-го. 
«Дісталося мені тоді не дуже 
сильно. Трохи коліно пошко-
дили, по голові вдарили – нічого 
серйозного. Я проявив легкоду-
хість і, чесно кажучи, заховався 
під КамАЗ, – сміється студент Ін-
ституту міжнародних відносин. – 
Потім відіспався, відлежався і 
знову прийшов, уже в неділю, 1 
грудня. На Банкову... «Дістав» 
гранату, пролежав три тижні в лі-
карні. Забійно-рване поранення 
лівого стегна, уламкові рани пра-
вої гомілки й опік правої сідниці. 
Загалом 22 шви».

У лікарню до Андрія, як і 
до інших потерпілих, багатьом із 
яких почали «шити» організацію 
масових заворушень, приходили 
з прокуратури. Допитували як 
потерпілого. Але, враховуючи лег -
кість, із якою в Україні зміню-

ються процесуальні статуси, ка-
же, було страшно. «Як людина, 
яка не мала жодного досвіду спіл-
кування з органами, я злякався. 
Але потім це наче пішло на спад, 
амністію почали «роздавати». 
Трохи легше стало...»

Після лікарні та кількох днів 
перепочинку вдома Андрій повер-
нувся на Майдан і записався до 
Самооборони. Був у третій сотні. 
«Ми чергували на посту, патрулю-
вали місто. Біля Українсь  кого 
дому трохи допомагали, – розгу-
блено описує будні. – Нічого осо-
бливого». Найбільше, ка  же, 
запам’ятався «мирний наступ».

Напередодні подій 18 лютого 
Андрій вкотре переночував на 
Майдані й зранку разом з усіма 
вирушив до Ради. «Спочатку по-
стояли... Потім почалися вже бої 
на Шовковичній, у Кріпосному 
провулку та на інших вулицях. 
Ми відбили в міліції кількадесят 
метрів, поперекидалися камін-
ням з тітухами, потім почали ро-
бити барикади, – відновлює хро-
нологію подій боєць Самообо-
рони. – А годині о другій-третій 
почався наступ міліції з тітуш-
ками. Всі розгубилися, стали ті-
кати. І я розгубився... Але на очі 
потрапив ящик із «коктейлями 

Автор: 
Валерія Бурлакова
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Молотова». Схопився за пляш-
 ку... А запальнички немає! Почав 
бігати, шукати. Зрештою пляшку 
підпалив один хлопець, а сам 
утік. А я не здогадався забрати в 
нього запальничку. Ну нічого... 
Пішов жбурнув одну. Потім біжу 
до ящика, беру його, думаю десь 
заховатися, бо вже стріляти по-
чали. І тут мене підсікають, па-
даю, на мене виливається бензин 
весь із «коктейлів», починають 
гамселити тітушки. Я одразу ліг 
на правий бік, щоб печінку не 
розквасили. Вони били-били, по-
тім позривали з мене захист – 
щитки, шолом – і далі лупцю-
вали. Зрештою підбігли вевеш-
ники, витягли мене звідти і за-
брали до автозака».

В автозаку побитий хлопець 
просидів не одну годину. Ме-
дичну допомогу затриманим не 
надавали. «Там був дядько, у 
якого зламане ребро пробило ле-
геню. Він харкав кров’ю»... Лише 
близько 10-ї вечора Андрія Ба-
біна привезли до Святошин-
ського РВВС, стали допитувати. 
На ніч він лишився у райвідділку. 
Потім поїхав до суду, який «пода-
рував» два місяці під вартою. 
Далі Лук’янівське СІЗО. Пробув 
там 20, 21 та 22 лютого. Уже 23-го 

його забрали на суд зі зміни запо-
біжного заходу й випустили під 
особисте зобов’язання.

ЯКБИ НЕ «БРАТ»
Чи бачить він зміни на краще? 
Каже, що так. Але і не тільки їх. 
«Мені не подобається, що все від-
бувається дуже мляво. Що до 
влади знову приходять особис-
тості із сумнівним минулим. І як 
кинулися того Сашка Білого аре-
штовувати! Він, може, справді 

був не надто толерантний, не 
надто вихований. Але явної за-
грози не становив. Думаю, 
спершу треба було навести лад на 
Сході, а потім уже братися за 
інше...»

Згодом додає: «Якби не 
«брат» під ворітьми, уже, мабуть, 
був би біля Ради, махав би тран-
спарантом і кричав. Хоч і не хоті-
лося б, щоб виходило на якийсь 
деструктивний лад, бо це ставить 

під загрозу імідж і нашої влади, і 
нас самих. Хоча всі негаразди, які 
в нас зараз спостерігаються, як-от 
брак злагодженості, рішучих дій, 
є наслідком неготовності вчо-
рашньої опозиції керувати краї-
ною повноцінно і професійно, 
взяти під контроль ситуацію в 
усіх сферах та в усіх регіонах».

Утім, найважливіші зміни – 
зміни у свідомості українців – не 
залежать ані від дій опозиціоне-
рів, ані від нових призначень. І 
вони сталися. «Майдан навчив 
мене відстоювати свої права. На-
віть коли робити це доводиться у 
суворий і не зовсім цивілізований 
спосіб», – констатує колись апо-
літичний хлопець, який свого 
часу прийшов на Євромайдан 
практично за компанію. Хло-
пець, якого потім уже не змусили 
відступити ані серйозні травми, 
ані страх. Який уже ніколи не від-
ступатиме, бо зрозумів головне.

«Якби нас було більше... То, 
можливо, такого не сталося б. 
Але в той час, коли люди гинули, 
інші сиділи по кав’ярнях чи спо-
кійно на роботі заробляли копій-
чину, – каже Андрій. – Вбивають 
не кулі. Вбиває байдужість, яка 
вселяє відчуття безкарності не-
людам зі зброєю». 
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Бог покарає
Розслідування вбивств 18–21 лютого  
не вирізняється ані відкритістю, ані,  
схоже, результативністю

Н
айочікуваніший 
брифінг місяця – 
спроба міністра 
внутрішніх справ 

Арсена Авакова, 
очільника СБУ 
Валентина 
Наливайченка та 
генпрокурора Олега 
Махніцького 
відзвітувати про перші 
результати 
розслідування масових 
убивств 18–21 лютого – 
не тільки нікого не 
здивував, а й дещо 
засмутив. Далися взнаки 
як небажання 
вельмишановних 
посадовців відповідати 
на запитання, що «не 
стосувалися» теми 
зустрічі (наприклад, про 
винних у розгоні 
Майдану в ніч із 29 на 30 
листопада), так і 
мінімум інформації про 
аж ніяк не вражаючі 
результати слідчих дій. 
Хоча вони з огляду на 
безсумнівну обізнаність 
у справах «антитерору» 
всіх представників МВС, 
більшість із яких досі 
працює у відомстві, 
здавалося, мали б піти 
як по маслу. Запитань, 
пов’язаних із темою 
«доповіді», теж 
спробували уникати: на 
них десяткам 
журналістів дали кілька 
хвилин.

Тиждень пригадав 
деякі тези вершителів 
правосуддя і вирішив 
порівняти їх із версіями, 
висунутими неофіційно. 

1. Слідчі дії проводять у справі про навмисне 
вбивство 76 осіб
Загальновідомо, що загиблих в останні дні Революції гід-
ності було набагато більше. Так, станом на ранок  
9 квітня, за даними «Євромайдану SOS», Небесна сотня 
складалася зі 121 бійця. 86 осіб, за доступними даними, 
загинули 18–21 лютого. Навіть коли списати як мінімум  
10 смертей на вбивства «ненавмисні», то відповідаль-
ність за такі «випадковості» теж передбачена Криміналь-
ним кодексом України.
Утім, наразі слідство про це мовчить. Окрім того, немає 
жодних сумнівів, що загиблих 18–21 лютого більше, ніж 
зафіксовано. Про це свідчать і розповіді очевидців, зо-
крема про трупи з відрізаними головами 18-го числа (се-
ред зарахованих до Небесної сотні таких травм немає), і 
значна чисельність донині зниклих: понад 100 осіб, яких 
і далі розшукують волонтери. Утім, про це міліція та про-
куратура не кажуть ані слова.

2. Затримані правоохоронці
Уранці 3 квітня напередодні брифінгу ЗМІ облетіла 
звістка про те, що затримано вже 12 бійців «Беркута» (ще 
раніше, втім, громадськість «порадував» своєю присут-
ністю на роботі пан Асавелюк, який 18–21 лютого очолю-
вав відділ координації в управлінні бойової та спеціаль-
ної підготовки внутрішніх військ МВС України). Як 
з’ясувалося з виступів посадовців, насправді беркутівців, 
утримуваних під вартою, на той момент було лише троє.
Для решти підозрюваних такий запобіжний захід обрано 
не було («немає підстав», хоча майданівцям, яким заки-
дали злочини, суди призначали його з дореволюційною 
легкістю, як-от Гораніну; скасував утримання під вартою 
для побитого хлопця тільки суд апеляційний. Щодо 
Сашка Білого краще промовчати)... А ті, кого міліціонери 
«схопити» не відмовилися б, нібито повтікали у Крим. 
Ймовірно, МВС чекає, коли ж квитки туди візьмуть усі по-
тенційні обвинувачені.

3. Залізна впевненість
Розподіляючи поточне розслідування на частини (від дій 
тітушків до смертей силовиків), Арсен Аваков виокремив 
«стрілянину з автоматів». «Імовірно, з боку правоохорон-
ців».
Утім, емвеесники (яких на вулицях були тисячі!) нібито 
спалювали одяг, замітали сліди, внаслідок чого довести 
їхні злочини вкрай важко. Постає закономірне запи-
тання: чи не знайшлося раптом очевидців, що здатні впі-
знати своїх колег? Або ж міліціонерів, котрі мають відпо-
вісти за злочинну бездіяльність у випадку, коли вони не 
розуміли, що за невідомі особи стріляють у мирних гро-
мадян?

5. Самі собі вороги
Однією з найцікавіших розповідей 
про розслідування стала таємнича 
історія невдалої операції спецпід-
розділу «Альфа», 108 бійців якого 
вночі 19 лютого нібито пішли на 
штурм Будинку профспілок.
«Заходили» з даху. Встигли пострі-
ляти, втім, штурмову групу зупинила 
пожежа... «Хто ж її влаштував?» – 
лунає запитання опісля. Як поясню-
ють доповідачі, вона, ймовірно, роз-
почалася внаслідок дій «Альфи». 
Отже, спецпідрозділ сам скоригував 
свої плани?..
Крім того, пожежу, в якій загинули 
люди, поза «слідством» завжди 
розглядали як умисний підпал. Як 
зазначав у розмові з Тижнем один 
із народних депутатів, планом то-
дішньої влади навіть було «за-
гнати» в Будинок профспілок 
максимальну кількість мітингу-
вальників і підпалити його. Утім, 
хоча про новітніх «кримчан» з 
«Омеги» (як і про затриманих 
бійців спецпід розділу, котрий ак-
тивно діяв на вулицях іще від 18-
го числа) нічого й не чути, про 
розслідування підпалу Профспі-
лок відомо ще менше. Та й чи ви-
вчають цю справу взагалі?
Запитань до відповідальних ві-
домств безліч. Відповідей обмаль. 
Як уже писав Тиждень, у новітньому 
МВС уже зважились на рішучий 
крок: адресу, на яку мають надси-
лати інформаційні запити представ-
ники ЗМІ, замінили вкрай промо-
вистою: vidkrytist@mvs.gov.ua. На 
жаль, цим і обмежилось. А ще ба-
нальними відписками.
У оновленій прокуратурі – вперше 
на пам’яті кореспондента Тижня – 
на наш запит не відповіли взагалі. 
Десь загубився. Що ж... Певно, таке 
буває. Хоча за часів Януковича й то 
не було.

4. В обидва боки
Версія про те, що снайперські кулі 
влучали як у протестувальників, 
так і в силовиків, лунала давно. 
Про це Аваков і К° не сказали 
жодного слова – ані спросту-
вання, ані підтвердження не було.
Цікаво, що після брифінгу в ефірі 
з’явився навіть досі не затрима-
ний Захарченко. Він укотре наго-
лосив, що правоохоронці не роз-
стрілювали мітингувальників, і 
розповів про прицільну стрільбу в 
працівників міліції вранці 20 лю-
того. Про це нинішнє МВС мов-
чить.
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Пропаганда
К

раїна намагається впоратися з постмай-
данним синдромом, із наслідками госпо-
дарювання неситих попередників, із без-
прецедентною загрозою зі Сходу самій 

державності, не кажучи про втрату території, 
що вже відбулася, нарешті, з новими виборами, 
а кожна з цих проблем важка вже сама по собі. І 
раптом (!) виявляється, що одного з найнеобхід-
ніших інструментів їх подолання в Україні тупо 
немає. Немає засобів інформування, обміну 
думками, рефлексії, зрештою, пропаганди влас-
ної позиції... Немає критичної кількості адек-
ватних телеканалів, друкованих медіа, інтернет-
ресурсів. Хоча, здавалося б, їх достобіса, тільки 
обирай!
У тім-то й річ, що різноманіття медіа в Україні – 
ілюзія, до того ж небезпечна, доки вона не усві-
домлюється. Передусім через те, що аж ніяк не 
всі вони є власне українськими. Не йдеться про 
черговий патріотичний напад провінційної пара-
ної, про звинувачення чи то в зраді, чи то в інтер-
венції, хоча і те, і те мають місце. Так уже істо-
рично склалося, подобається нам це чи ні: знач на 
частина друкованих видань, причому найбільш 
тиражних, – клони відповідних російських, вони 
від початку концептувалися під їхню аудиторію з 
відповідними цінностями й пріоритетами, зо-
крема політичними, а місцеві версії хіба що трі-
шечки прикривають 
соромоту. Що ж до те-
лебачення, то воно 
давно перетворилося 
на транслятор щіль-
ного пото  ку росій-
ського контен  ту, коли 
важко усвідомити, де 
закінчується оспіву-
вання іншої мелодії 
життя, історії, побуту й 
де починається пряме 
просування ідеології.
Але не слід звинувачувати зайвий раз ближ-
нього, навіть такого несамовитого: природа 
не терпить порожнечі, й шалені бюджети су-
сідів, байдуже, ким і для чого спрямовані на наш, 
із дозволу сказати, ринок, лише накладаються 
на внутрішні українські проблеми медіа-прос -
тору. А головна його проблема в тому, що ніякий 
він не ринок, і медіа-бізнеси анітрішечки не є 
бізнесами. Адже не таємниця, що прибуткових 
медійних проектів у країні практично немає. Ані 
на телебаченні ($200 млн доходу на рік проти 
$270 млн витрат на одному провідному каналі, у 
конкурентів приблизно те саме співвідношення: 
300 проти 350), ані в газетах та часописах, ані на 
радіо. Прибутковими самі по собі можуть бути 
деякі нішеві та глянцеві видання, але пошесть 
банкрутств, закриттів і переходу в онлайн дово-
дить, що це не правило, а виняток. Певною мі-
рою розуміння становища заплутувала монопо-

лізація «ринку» (як ми вже домовилися, в лап-
ках) ЗМІ, адже монополія не власність, яка ні-
коли в нас не була прозорою, а контроль. Додат-
ковим доказом цього стало торішнє волюнта-
ристське переведення телевізійного мовлення в 
«цифру», де під омофором влади до базового па-
кета включили явних аутсайдерів, натомість до 
нього не потрапили канали з репутацією непо-
кірних. Усе остаточно прояснилося, коли стався 
демонстративний перерозподіл власності й від-
крилися нові, нібито заздалегідь нікому не по-
трібні проекти. Було остаточно показано, що 
практично всім медіа так чи так відведено роль 
пропаганди: чи то корпоративної, чи то відверто 
політичної. Ніби ми цього й до того не розу-
міли...
Зараз галузь перебуває в розгубленості. Ключові 
позиції постали перед загрозою закриття, бо 
ніхто не знає, кому й навіщо потрібно їх утриму-
вати. Ні, звісно, поточні вибори з традиційними 
супутніми бюджетами на «окучування» перед-
усім телебачення мають якось трохи сповільнити 
обвал, але це не порятунок, а лише відтерміну-
вання. Що станеться з імперією UMH, яку рік 
тому взяв під крило зіц-олігарх Курченко, хто фі-
нансуватиме газети, журнали й телеканали, від-
криті іншими представниками «Сім’ї», зокрема 
Арбузовим і Захарченком? Але навіть не те голо-

вне: чи зміняться самі 
засади існування засо-
бів масової інформації?
Можна вдавати, що пи-
тання не на часі, є в дер -
жаві проблеми нагаль-
ніші. Ну ось пере  обере-
 мо Нацраду, очисти    мо 
суди, ухвалимо кращі 
закони... А прямі ди-
версанти й саботаж-
ники тим часом під-
годовуватимуть sancta 

simplicitas луганських бабусь і люмпенів, ви-
трачаючи не без ефекту шалені гроші (лише 
«Россотрудничество» має 10 млрд руб. бюд-

жету, а ще таємничий фонд «Русский мир», а но-
востворена агенція «Россия сегодня», а добро-
вільно-примусові внески олігархів, а прямі гроші 
ФСБ). Не забуваймо про фактор мови: у країні, як 
відомо, дві третини україномовних, а Індустрі-
альний телевізійний комітет замовляє вимірю-
вання аудиторії за панеллю, де в 80% домогоспо-
дарств послуговуються російською. 
Будьмо реалістами, до кінця травня нічого не 
зміниться, а після цього влада має поставити 
пунктом першим програми впровадження чес-
них і прозорих правил гри на медіа-ринку. Із су-
путнім розгрібанням усього лайна, що накопичи-
лося в українській медіа-стайні. Інакше згадаймо 
прислів’я: «Хто не хоче годувати свою армію...» 
Преси це стосується не меншою мірою. 

Автор: 
юрій 

Макаров

РІЗНОМАНІТТЯ МЕДІА В 
УКРАїНІ – ІЛюЗІЯ, ДО ТОГО ж 
НЕБЕЗПЕЧНА, ДОКИ ВОНА НЕ 

УСВІДОМЛюєТЬСЯ. 
ПЕРЕДУСІМ ЧЕРЕЗ ТЕ, ЩО Аж 
НІЯК НЕ ВСІ ВОНИ є ВЛАСНЕ 
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Зураб Аласанія:  
«Потрібна просто правда»
Керівник Національної телекомпанії України 
про приборкання її як дохлого лева

Н
е минуло двох тижнів, 
як засновника агентства 
«Ме  діаПорт» призначи-
 ли генеральним директо-

ром Національної телекомпанії. 
За цей час Зураб Аласанія встиг 
не тільки здобути аванс довіри 
від колег за вміння об’єднувати 
ентузіастів, а ще й стати мішенню 
для антипатиків Савіка Шустера. 
Медіа-менеджер розповів Тиж
нюпро те, як дає цьому раду, про 
роль «Першого Національного» 
в інформаційній війні та про все 
ще доволі туманне, але не безна-
дійне майбутнє омріяного пере-
творення НТКУ на суспільного 
мовника.

У. Т.: Нова посада для вас – рух 
угору кар’єрною драбиною чи 
щось інше?

– Кар’єра мене ніколи не ці-
кавила. Це без пафосу й кокет-
ства. Я насправді не хочу, не люб-
 лю всього того, зокрема й самого 
телевізора. Тому свою роботу в 
НТКУ розглядаю виключно як 
можливість щось змінити, бо в 
окопах із мене путнього мало. Це 
єдина мотивація. І все. Грошей 
тут немає і, швидше за все, не 
буде. Але якщо таким чином я 

можу виконати свій обов’язок пе-
ред країною, то готовий це зро-
бити. Суспільство зараз у гарячці. 
Дуже хочу, щоб НТКУ витримала 
й не вплуталася в інформаційну 
війну. Хоча знаю, що за ці слова 
хтось уже готовий мене вбити. 
Але треба вийти із того всього 
з гідністю, зберігши репутацію, 
щоб через рік-два стати одним із 
провідних каналів.

У. Т.: Нещодавно головний ре-
дактор «Цензор.нет» юрій Буту-
сов покинув ефір програми 
«Шустер live», бо та, за його сло-
вами, перетворилася на бенефіс 
Олега Ляшка, й запропонував 
вам публічно відповісти на запи-
тання: «Навіщо державі й сус-
пільству така відверта маніпуля-
ція громадською думкою? Чи 
проплачено ефір як передви-
борну рекламу?».

– Із приводу оплати – запи-
тання до «Шустер-студіо». Це 
особиста проблема Юрія Буту-
сова, що він пішов на цю про-
граму. Ходити чи не ходити туди, 
його справа, яка мене мало хви-
лює. Не розумію, чому він вважає 
можливим розписуватися за дер-
жаву й за суспільство. Вибачте, я, 

президент НТКУ, навіть не ду-
маю говорити від їхнього імені. 
Можу запропонувати їм щось 
інше і спробувати це зробити. Не 
думаю, що персонально Юрій 
Бутусов чи «Цензор.нет» здатен 
стати виразником інтересів кра-
їни. У нього нетерплячка? Нехай 
зробить щось інше. Не треба піа-
ритися, штурхаючи дохлого лева. 
Моє завдання – його оживити. 
Я тільки почав. Канали зв’язку в 
мене зараз переповнені: диво-
вижним чином усі знають, як ро-
бити ТБ, ось тільки чомусь ніхто 
ще не зробив.

У. Т.: На своїй сторінці у Facebook 
ви зазначили, що працюєте над 
створенням продукту, за наяв-
ності якого «Шустер-студіо» не 
буде сенсу залишатися на каналі. 
Про який задум ідеться?

– Сьогодні в мене відбудуться 
остаточні переговори з людиною, 
в котрої є ідея, як це зробити. А в 
середу я дам прес-конференцію. 
Узагалі програми такого плану 
дуже сильно зав’язані на осо-
бистостях. Хотів би їх відв’язати. 
Сенс у тому, щоб протиставити 
«Шустер-студіо» дещо нове. Не 
хочу ніяк образити колег, які пра-
цюють на цю програму. З по-
гляду професіоналізму вони пре-
красні, з погляду моралі є міль-
йон запитань. Тож ідея в тому, 
щоб поєднати «глядабельність» 
із моральністю й створити хо-
рошу програму, яка так само «зі-
рвала» б – і люди побачили б 
альтернативу собачим боям. Це 
можливо. І я вже практично пе-
реконаний, що так буде.

У. Т.: Як ви охарактеризували б 
ситуацію з політтехнологом Іґо-
рєм Шуваловим, котрого СБУ 
спершу хотіла видворити з Укра-
їни за сепаратизм, але скасувала 
це рішення?

– Мені взагалі не подобається 
ситуація, коли розправляються 
таким чином: відрубати макітру 
й викинути. Не знаю Шувалова 
особисто, але мені не подобається 
становище, в якому опинилася 
країна. І вона загнала себе в нього 
не сама. Це зробила Росія. Довела 
Україну до воєнного стану. А він 
передбачає надлишок емоцій та 
крайніх рішень. Мені це прикро.  
І Шувалову, і Шустеру треба про-
тиставити лишень правду. І та-
ким чином посприяти тому, щоб  
у них просто зникло бажання тут 
жити, бо їм буде некомфортно. 

Спілкувалася 
Славка Куцай
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ЗУРАБ АЛАСАНІЯ 
ПРО РОЗПОДІЛ 

ЧАСТОТ:
«У Євросоюзі є 
прекрасні при-
клади того, як 
відбувається роз-
поділ частот. 
Державний регу-
ляторний орган 
приймає заявки. 
Разом із ним іс-
нує наглядовий і 
дорадчий, але не 
державний – 
група людей, 
яких доволі при-
скіпливо віді-
брали на кілька 
років. Серед них 
діячі мистецтва, 
культури, науки, 
які жодним чи-
ном не залежать 
від держави. 
Саме вони, інте-
лігенція, а не чи-
новники, визна-
чають з огляду на 
контент каналу, 
його концепцію, 
чи несе він те, що 
потрібно грома-
дянам країни. 
Щось подібне по-
винно бути в нас. 
Натомість ми ма-
ємо весільних ге-
нералів. Це ілю-
струє історія з 
Адамом Міхни-
ком, чудовою 
людиною: він 
очолював нагля-
дову раду ТВі. 
Сказав, що дізна-
вся з газет, коли 
його призначили 
на цю посаду, що 
жодного стосунку 
до цієї історії не 
мав. Я хотів би, 
щоб такого не 
повторювалось 
як на рівні ліцен-
зування частот, 
так і на рівні на-
глядової ради 
суспільного теле-
бачення. До-
кладу всіх зусиль, 
щоб там не було 
весільних гене-
ралів»

Це не означає напаскудити під 
двері, ні. Слід лише якісно ро-
бити свою справу, а тоді вже Шу-
валов та Шустер не будуть по-
трібні. Якби на їхні послуги не іс-
нувало попиту на ринку, їх не 
було б. Не треба забороняти. Це 
найтупіший метод, пардон. Хоча 
півкраїни того хоче через емоції. 
Але це як замастити тональним 
кремом прищ. Боротьба з наслід-
ками, а долати треба причини.

У. Т.: Ви заявили, що в «Першого 
Національного» відтепер і надалі 
– «журналістика в класичному 
розумінні, яка не дуже сумісна з 
комерцією». Що за користь від 
цього українському глядачеві?

– Він дістає ту інформацію, 
якої йому не дають комерційні ка-
нали, бо вона їм невигідна. Ре-
кламний ринок невеликий, а ком-
паній, які його ділять, безліч. Вод-
ночас я не знаю в країні жодної 
– не телевізійної, а звичайної тор-
гової, якій було б вигідно оплачу-
вати рекламу в дитячих програ-
мах. А що, малюків у країні не-
має? На комерційних телекомпа-
ніях є дитячі програми? Ні. Так 
чи так вони повинні бути тут, на-
віть збиткові. Чи є в країні щось, 
що було б схоже бодай віддалено, 
хоч якось на АRTE (французько-
німецький телеканал, який ство-
рює програми переважно про 
культуру та мистецтво. – Ред.). 
Це буде тут, навіть якщо вияви -
ться в мінусі. Крім того, зараз 
скрізь превалює журналістика ду-
мок. Чомусь журналісти вважа-
ють, ніби мають повідомляти 
свою позицію, а я певен, що ні. 
Класична журналістика повинна 
ставити запитання й чути відпо-
віді, а трактувати їх – це справа 
суспільства. Ми маємо стати посе-
редниками між людьми й тими, 
хто ухвалює рішення. В цьому я і 
бачу функцію «Першого».

У. Т.: На який результат реформ 
у кадровій політиці орієнтуєтеся? 
хто буде у вашій новій команді?

– Ніколи не приходжу ко-
сити ряди. Для початку мені 
треба розібратися. Я тут лише 
10 днів. Але вже досить багато 
встиг зрозуміти: і в цифрах, і в до-
кументах, і в людях… Активних 
побачив. У моїй практиці були 
випадки, коли чекали, що при-
веду величезну команду й ви-
тісню всіх попередників. Ні, тут 
так не буде. Я приведу точкових 
людей. Наразі це троє на півтори 

тисячі. Ви не повірите, скільки 
є охочих тут працювати, навіть 
усвідомлюючи, що це не грошова 
історія, не амбіційна: чиновниць-
кої кар’єри ніхто робити не зби-
рається. Приходять неймовірно 
гучні й класні журналісти із про-
позиціями. Підкреслю, що це лю-
 ди не тільки з нашої країни, вони 
з різних куточків світу. І вони ро-
зуміють стан того дохлого лева, 
але хочуть. І цей короткий час їх-
нього ентузіазму я використову-
ватиму максимально. Тим, хто 
вже працює тут, сказав сьогодні: 
«Це не означає, що прийдуть ва -
ші вороги, це означає, що вам до-
ведеться рівнятися на тих гіпе-
рактивних людей і прокидатися. 
Бо ж буде соромно працювати 
лежачи, коли поруч хтось бігає». 
А вони мені: «Ще подивимося, 
хто кого!» – мовляв, теж ма  ють 
що продемонструвати. Я радий 
такому ставленню.

У. Т.: Як відбуватиметься переве-
дення НТКУ в сферу суспільного 
мовлення і яку роль у цьому віді-
граватимете особисто ви?

– Коли мова про справи усе-
редині компанії, то я знаю, що як 
робити, а коли про політику, то її 
ненавиджу. Хоча розумію, що без 
цього ніяк. Якраз-таки в ній неба-
гато від нас залежить. У цей пе-
ріод чимало важить громадська 
думка. А вона, слава Богу, на на-
шому боці, ми можемо впливати 
на політиків. А ще є погляд іззов-
 ні. Зокрема, якщо країна йде в 
Європу, то остання теж просить: 
«Зробіть суспільне телебачення, 
а не те, що у вас є», – і держава 
змушена йти на ці кроки також. 
З одного боку, на них тиснуть 
люди: «Дайте нам суспільне мов-
лення!», а з другого – ті, з ким 
вони міцно пов’язані угодами, на-
приклад Європа, бо, якщо ми хо-
чемо в ЄС, це має відбутися. Хоча 
будь-який уряд прагне мати в 
підпорядкуванні щось таке, що 
було б провідником його волі. 
Так от дзуськи! ЗМІ повинні 
стати вільними. І це означає ось 
що: хай вони (держава) звикають 
до контролю. Для того й існують 
ЗМІ, це і є та сама класична жур-
налістика. А от конкретні шляхи 
переходу – оце складно. Чесно. 
Закон, який зараз лежить у Вер-
ховній Раді й має бути ухвалений, 
мені не дуже подобається. Але 
хай ухвалять бодай його. Якщо це 
станеться, то вже наступного року 
(в січні 2015-го він набуде чин-

ності) запрацюють зовсім інші 
правила гри на ринку. Зараз 
формально я все ще цілком 
залежу від Кабінету Міністрів. 
Формаль  но, адже на противагу 
цьому вже є громадська думка, 
яка мене трішки відв’язує від 
уря ду. Формально залежу від дер-
жавного бюджету, їхніх команд, 
хоча вони наказують менше й 
менше… Надія є.

У. Т.: Як вам ідеї націоналізації 
«Інтера» та передачі БТБ суспіль-
ному мовнику?

– Щодо «Інтера», то до при-
ватної власності я ставлюся як до 
священної корови. Коли щось не-
законно було зроблено, відні-
майте, але робіть це через суд. 
Слово «націоналізація» мене 
лякає. То революційна історія. До 
того ж більшовицька. А я не при-
хильник червоних революцій… Із 
БТБ інакше, не можна порівню-
вати, бо це державні гроші. Тут не 
йдеться про націоналізацію зов -
сім. Я за БТБ аж трьома руками. 
Повернути його в розпоряджен-
 ня держави й використати за 
призначенням. Он, скажімо, іно-
земне мовлення в нас у глухому 
дуплі…

У. Т.: Який вигляд матиме пропа-
ганда національних інтересів 
України за кордоном?

– Ненавиджу як журналіст 
слово «пропаганда». Щодо контр -
пропаганди: якщо по вас жбурля-
ють лайном, то кидати його у від-
повідь, мабуть, дієво, але це жах-
ливо. Потрібна просто правда. 
Так, це спрацьовує гірше, ніж 
Russia Today, котра є суцільною 
пропагандою і, як залізний 
лом, швидше пробиває голову. Із 
правдою довше й не так ефек-
тивно. Навіть не так ефектно. Але 
я дуже сподіваюся, що в країни 
вистачить терпіння та мудрості. 
Гадаю, забагато честі ми робимо 
ворогові, воюючи його ж таки 
зброєю.

У. Т.: Яка дальша доля «Медіа-
Порту» за вашої відсутності на ко-
лишньому робочому місці?

– Дуже хочу, щоб вони ви-
жили, але не знаю, як це зро-
бити. Тому що «МедіаПорт» не 
ЗМІ, не медіа, це середовище 
таке. З технічного боку я їх за-
безпечу: платитиму й надалі за 
оренду і за все, що потрібно. Але 
от чи зможуть його тепер напо-
внювати? 
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КрамарУ 
світі налічуються де-
сятки спірних територій 
і чимало невизнаних 
держав. Більшість із них 

– наслідок формування неза-
лежних країн на місці колиш-
ніх колоніальних імперій 
(див. стор. 38). Однак на те-
риторії членів Організації з 
безпеки і співробітництва в Єв-
ропі (ОБСЄ) таких порівняно 
небагато, причому майже всі 
вони з’явилися за активної під-
тримки Росії на землях по-
страдянських держав Кавказу 
та Східної Європи.

єВРОПЕЙСЬКА  
(НЕ)БЕЗПЕКА
Після підписання 1975 року в 
столиці Фінляндії Гельсінкі 
Заключного акта Наради з без-

пеки і співробітництва в Єв-
ропі (НБСЄ) її учасники, 
включно з СРСР, США, Кана-
дою, Туреччиною та більшістю 
європейських країн, погоди-
лися, що «розглядатимуть як 
непорушні всі кордони один 
одного, як і кордони всіх дер-
жав у Європі, утримувати-
муться нині та в майбутньому 
від будь-яких посягань на ці 
кордони... поважатимуть тери-
торіальну цілісність кожної з 
держав-учасників».

Вихід союзних республік зі 
складу СРСР та Югославії, що 
відбувся на початку 1990-х, не 
суперечив принципам ОБСЄ, 
адже вони мали на це консти-
туційне право, а частина, як-от 
Україна чи Білорусь, були 
окремими суб’єктами – спів-

засновниками ООН. Натомість 
завдяки їм збільшилася кіль-
кість членів організації, яка 1 
січня 1995 року стала назива-
тися ОБСЄ.

Від моменту підписання За-
ключного акта й до сьогодні на 
території, що перебуває під 
юрисдикцією ОБСЄ, з’явилося 
шість самопроголошених дер-
жав, із них п’ять – на пострадян-
ських теренах (Придністров’я, 
Республіка Арцах,  Абхазія, Пів-
денна Осетія та Республіка 
Крим). Шоста – це Косово, яке, 
втім, є унікальним випадком, 
принципово відмінним від ство-
рених на пострадянських тере-
нах «держав», бо його було відо-
кремлено від Сербії, щоб припи-
нити геноцид місцевого албан-
ського населення, влаштований 

«Самовизначення»  
для Кремля
Росія вже чверть століття утримує сумнівну першість за 
провокацією та підтримкою сепаратистських проектів на території 
своїх сусідів, підриваючи в такий спосіб свої перспективи

Такий різний 
Крим
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Райони та міста 
республіканського 
підпорядкування, де:

частка росіян 
становить 60–80%
частка росіян 
становить 51–59%
частка росіян становить 
менш ніж 50%
більшість населення становлять 
українці та кримські татари
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Територ� міськрад:
1. Алуштинська
2. Армянська
3. Джанкойська
4. Євпаторійська
5. Керченська

6. Красноперекопська
7. Сакська
8. Сімферопольська
9. Судакська
10. Феодосійська
11. ЯлтинськаРозрахунки автора на основі даних Всеукраїнського перепису населення 2001 року

*Включно з Кіровським та Нижньогірським районами, де частка 
росіян за переписом 2001 року дорівнювала 50,4%, однак 
у зв’язку зі значно вищим темпом приросту місцевого кримсько-
татарського населення за наступні 12 років мала впасти значно 
нижче за 50%

Район / 
міськрада

АР Крим,
зокрема:

Райони АРК, 
де більшість 
населення 
становлять 
українці 
та кримські 
татари

Інші райони, 
де росіян 
менш ніж 
50%*

Разом на 
територіях, 
де росіян 
менш ніж 
50%*

Решта АРК
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АРК

Частка 
росіян, 
%

Частка 
українців 
та кримських 
татар, %
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34|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 15 (335) 11–17.04.2014

СвіТ|сеПаРатизм



режимом Слободана Мілоше-
вича.

ПРОТИЛЕжНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Натомість пострадянські само-
проголошені республіки від по-
чатку поставали як інструмент 
шантажу для утримання в ро-
сійській орбіті впливу держав, 
на території яких вони були 
створені. Війна між Вір менією 
та Азербайджаном за Арцах і 
окупація суміжних азербай-
джанських територій загнала 
Єреван у глухий кут тотальної 
залежності від Москви (нещо-
давно це виявилося у відмові 
країни від асоціації з ЄС уже на 
фінішній прямій). Водночас 
було створено, здавалося б, без-
відмовний інструмент шан-
тажу Росією і Азербайджану. 
Свою окупацію Придністров’я, 
Абхазії та Південної Осетії РФ 
тривалий час успішно викорис-
товувала для тиску відповідно 
на Молдову і Грузію в питаннях 
їхньої зов нішньої політики, зо-
крема інтеграції з ЄС та НАТО.

Водночас фактор самопро-
голошених республік в усіх цих 
випадках використовували для 
підживлення серед населення 
кавказьких держав і Молдови 
ілюзії із приводу того, що їхня 
проросійська орієнтація по-
сприяє поверненню сепара-
тистських регіонів. Проте до-
свід Молдови, де тривалий час 
при владі перебували зорієнто-
вані на Москву комуністи на 
чолі із Владіміром Вороніним, 
переконав: такі надії марні. І це 
цілком закономірно, адже 
Кремлю невигідно втрачати ін-
струмент постійного шантажу. 
Але поступове усвідомлення 
того факту елітами й населен-
ням посприяло приходові до 
влади в Грузії та Молдові сил, 
які поставили європейську пер-
спективу вище ілюзій щодо 
можливості відновлення тери-
торіальної цілісності в обмін на 
лояльність до Москви.

Ба більше, вивівши з елек-
торального поля обох країн те-
риторії з потенційно значною 

проросійською більшістю, 
Кремль власноручно підірвав 
перспективи сил, що йому пі-
дігравали. Наприклад, за схо-
жого з українським балансу 
проросійського та проєвропей-
ського таборів у сучасній Мол-

дові участь у виборах усіх меш-
канців Придністров’я могла б 
значно (щонайменше на 10%) 
поліпшити позиції місцевих 
комуністів, а отже, схилити 
шальки терезів на їхній бік. 
Натомість через підтримку 
Кремлем тираспольських сепа-
ратистів цей фактор у молдов-
ській політиці залишається не-
задіяним.

Військова присутність РФ і підтримка 
сепаратистів у всіх випадках аргументу-
валися необхідністю захисту російського 
населення та російськомовних «соотєчє-
ствєнніков». Хоча насправді переважна 
частина території всіх самопроголоше-
них республік на момент їх окупації мала 
аж ніяк не російську більшість. При по-
требі ця «проблема» вирішувалася спо-
собом етнічних чисток під прикриттям 
військ РФ.

Напередодні війни в Абхазії початку 
1990-х серед 525 тис. жителів республіки 
абхазців налічувалося 93 тис. Вони стано-
вили більшість лише в одному прилеглому 
до РФ гірському районі (Гудаутському). В 
містах, як і в економіці та адміністрації 
республіки, домінували росіяни та вір-
мени. Наприклад, у Сухумі, столиці респу-
бліки, на 1989 рік абхазців було лише 
12,5%. Їхня присутність видавалася не 
більш ніж необхідною декорацією, що 
мала б прикривати реальних господарів 
становища в республіці – російсько-
вірменську бізнесову та адміністративну 
еліту, зав’язану на використанні рекреа-
ційного ресурсу субтропічного регіону.

Однак цьому заважала реальна біль-
шість населення – грузини, чисельність 
яких сягала 240 тис. У рівнинних і густона-
селених південних та центральних райо-
нах вони традиційно становили абсо-
лютну чи відносну більшість (у Галійському 
– 94%, Гульрипшському – 53%, Очамчир-

ському – 46,2%, Сухумському – 44%). 
Проблему було вирішено в найкращих 
традиціях етнічних чисток, унаслідок яких 
грузини змушені були масово емігрувати 
зі своїх споконвічних земель, а населення 
республіки зменшилось у два з полови-
ною рази (від 525 тис. до 216 тис.). А кіль-
кість грузинів у Абхазії – взагалі більш як 
уп’ятеро (від 240 тис.  до 46 тис.).

В окремих районах терор завершився 
майже цілковитим їх зникненням. Так, із 
63 тис. осіб у Сухумі та Сухумському ра-
йоні станом на 2003 рік їх залишилося 
400 (!). Натомість у цій місцевості з ко-
лишньою грузинською більшістю стали 
абсолютно переважати зовсім не абхазці, 
а відірвані від батьківщини русифіковані 
вірмени (61,4%). Схожа ситуація повто-
рилась і в Гульрипшському районі, де 
1989-го грузини були абсолютною біль-
шістю, а станом на 2003-й із 29 тис. їх за-
лишилося тільки 2,7 тис. У Гагрі із 21,6 тис. 
грузинів зосталося 1,2 тис. осіб, у Гудаут-
ському районі із 7,7 тис. – 600.

Аналогічні етнічні чистки відбулись і в 
Південній Осетії, особливо після серпне-
вої війни 2008 року.

Не є більшістю росіяни і в Придністров’ї. 
За даними останнього перепису насе-
лення, з понад півмільйона жителів само-
проголошеної ПМР молдаван налічува-
лося 177 тис. (31,9%), росіян – 168 тис. 
(30,4%), а українців – 160 тис. (28,8%). 
При цьому республіка доволі чітко поді-

лена на такі складові: а) переважно росій-
ська міська агломерація Тирасполь – Бен-
дери («Бендерасполь»), у межах якої про-
живають понад половина населення та дві 
третини росіян ПМР, але яка охоплює 
тільки 5% її території; б) здебільшого мол-
давський Південь (Дубоссарський, Григорі-
опольський та Слободзейський райони), 
що займає більш ніж половину теренів рес-
публіки; в) переважно українська Північ 
(третина території).

Схожа ситуація і в Криму. Загалом у 
автономії росіяни справді становили біль-
шість (58,3% за переписом 2001 року). 
Звісно, відтоді значно зросла частка крим-
ських татар (як через вищий природний 
приріст, так і завдяки поверненню з місць 
заслання), а відтак зменшилася питома 
вага росіян, українців та інших народів. 
Але навіть аналіз результатів перепису 
2001-го в міжрайонному зрізі засвідчує, 
що в адміністративних районах, на які 
припадає 68% території АРК, росіян 
менше ніж 50% мешканців. А у п’яти пів-
нічних та західних районах (34% терито-
рії республіки) більшість становлять укра-
їнці й кримські татари. Безумовна пере-
вага росіян (60–80%) спостерігається 
лише у великих містах (Сімферополь, Се-
вастополь, Керч, Євпаторія, Саки) та на 
Південному узбережжі (див. «Такий різ-
ний Крим»). Чи загрожують півострову ет-
нічні чистки за зразком Абхазії? Питання 
залишається відкритим.

СУМНІВНА «МИРОТВОРЧІСТЬ»
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ІНСТРУМЕНТ їх ШАНТАжУ 
КРЕМЛЕМ 



Підтримка Москвою Єревана 
змусила авторитарний Азербай-
джан, значно ближчий за полі-
тичною культурою до путінської 
РФ, ніж Вірменія, орієнтуватися 
на Захід і послідовно уникати 
російських реставраційних про-
ектів на пострадянських тере-
нах. Тоді як стратегічне зна-
чення в цієї країни із 9,6 млн на-
селення, що швидко зростає, ве-
ликими енергетичними ресур-
сами й транзитним потенціалом 
між Каспійським та Чорним мо-
рями, незрівнянно більше, ніж в 
ізольованої, зокрема й від Росії, 
Вірменії із її 3 млн громадян, за-
лежністю від дотацій діаспори та 
відсутністю ресурсів чи транзит-
ного потенціалу.

Військова агресія проти 
Грузії у 2008 році із подаль-
шим офіційним визнанням не-
залежності її регіонів змусила 
Тбілісі вийти з СНД й поховала 
в країні шанси на перемогу 
будь-якого по-справжньому 
лоя льного до Росії політичного 
проекту, утвердила євроатлан-
тичний та європейський век-
тор розвитку.

Анексувавши Крим та Се-
вастополь із проміжним прого-
лошенням їхньої незалежності 
на підставах неприховано фа-
ль сифікованого «референ-
думу», Москва запустила ана-
логічний сценарій утрати шан-
сів на перемогу проросійських 
сил і в Україні. Адже аналіз ре-
зультатів виборів за останні 10 
років свідчить, що без електо-
рального потенціалу проросій-
ських сил АР Крим та Севасто-
поля ані у Віктора Януковича, 
ані у прихильних до Кремля 
парламентських партій не було 
б жодних шансів прийти до 
влади (див. Тиждень, № 
12/2014). А гіпотетичне від-
торгнення від України Донбасу 
взагалі спричинило б цілко-
виту маргіналізацію проросій-
ських політичних сил та їхньої 
електоральної бази.

Єдиний ефект від самопро-
голошених сепаратистських 
республік і анексованих тери-
торій (якими стали Крим та Се-
вастополь) – цементування там 
російської військової присут-
ності й перетворення їх на бо-
йові форпости. Але при тому 
вони стрімко деградують у 
соціально-економічному сенсі, 
зокрема й порівняно з держа-
вами, від яких були відірвані. А 

це, своєю чергою, призводить 
до дискредитації самої ідеї про-
російської орієнтації. Минулі 
десятиліття продемонстрували 
це на прикладі колись процві-
таючих курортів Абхазії або пе-
ретвореного на осередок контр-
абандистів Придністров’я.

ВАЛІЗА БЕЗ РУЧКИ
Якщо офіційний Київ таки 
піде на анонсовані суворі за-
ходи щодо транспортної бло-
кади та підвищення тарифів 
на електроенергію і прісну 
воду до ринкових, глибокий 
економічний занепад під ро-
сійською окупацією чекатиме 
й на Крим. У 2013 році експорт 
АРК до РФ становив $239,6 
млн, а імпорт звідти – $232,3 
млн, що було значною части-
ною (23–25%) усього ввозу та 
вивозу автономії. Однак ці об-
сяги в рази менші, аніж ра-
ніше непомітний для статис-
тики внутрішньодержавний 
торговельний оборот із мате-
риковою Україною (особливо з 
перерахунком за ринковими 
цінами). Наприклад, лише по-

стачання на півострів елек-
троенергії з інших україн-
ських регіонів у 2013-му ста-
новило 5,96 млрд кВт-год. На-
віть у перерахунку на ціни, що 
їх сплачує за наш вітчизняний 
струм розміщена неподалік 
Молдова, це понад $400 млн. 
Прісної води надійшло на пів-
острів близько 1,2 млрд м³. 
При ціні навіть $0,7–0,8/1 м³ 
(опріснення морської води ко-
штуватиме щонайменше $1/
м³) це $840–960 млн за рік. 
Що й казати про більшість 
продовольчих товарів, які теж 
донедавна завозили на півост-
рів із материкової України (де 
вони значно дешевші, аніж в 
Росії).

Так само майже 70% відпо-
чивальників у Крим тради-
ційно приїжджали з інших 
частин України, тоді як решту 
становили не лише росіяни, а 
й у значних кількостях біло-

руси та жителі інших країн 
світу. У Білорусі вже заявили 
про скасування рейсів на пів-
острів. Європейська організа-
ція з безпеки аеронавігації 
(Євроконтроль) також заборо-
нила польоти до автономії. 
Туди скасовано всі рейси «Ту-
рецьких авіаліній». Нещо-
давно в Російській спілці ту-
ріндустрії визнали неможли-
вість відновлення потоку в 
Крим навіть відпочивальників 
із РФ. У заяві організації іш-
лося про те, що у випадку 
української транспортної бло-
кади не буде жодних можли-
востей компенсувати втрату 
тих гостей півострова, які ра-
ніше прибували до нього авто-
мобілями й потягами. Мов-
ляв, щоб забезпечити такий 
трафік завдяки авіаперевезен-
ням, знадобилося б викону-
вати до 600 рейсів за тиждень 
лише з території РФ (годі й ка-
зати, що ціна тоді була б зна-
чно вища). Як альтернативу 
Мінтранс Росії запропонував 
комбіновану схему доставки із 
низкою пересадок: потягом, 
потім автобусом, потім поро-
мом, потім знову автобусом. 
Але зрозуміло, що такі не-
зручності змусять велику час-
тину тамтешніх туристів шу-
кати альтернативні місця від-
починку, зокрема й на чорно-
морському та азовському узбе-
режжях самої Росії та конти-
нентальної України, куди 
вони, на відміну від Криму, 
матимуть усі шанси цілком 
легально дістатися.

Відтак поволі ставатиме 
зрозуміло, що саме із цих та ін-
ших об’єктивних економічних 
та транспортно-комунікаційних 
причин, а не ефемерних 
суб’єктивних симпатій радян-
ське керівництво свого часу й 
ухвалило рішення про передачу 
Криму УРСР.

Не обіцяє нічого доброго 
політика продукування само-
проголошених держав та спір-
них територій у середньо- та 
довгостроковій перспективі й 
для самої Росії. Адже, створю-
ючи навколо себе пояс нежит-
тєздатних штучних утворень, 
Москва руйнує відносини із 
сусідами й оточує себе воро-
гами, чим об’єктивно полег-
шує геополітичну гру проти 
неї як нинішніх, так і потен-
ційних супротивників. 

ПІДТРИМУюЧИ 
НЕжИТТєЗДАТНІ 
СЕПАРАТИСТЬКІ ПРОЕКТИ, 
МОСКВА ОТОЧУє СЕБЕ 
ПОЯСОМ ВОРОГІВ
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ВХІД ВІЛЬНИЙ

ПОЛЬЩА
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(вівторок) 

19:00
Книгарня «Є»
Київ, вул. Лисенка, 3
(ст. м. «Золоті Ворота»)

Генеральний інформаційний партнер

Польський Інститут у Києві та Книгарня «Є» запрошують 
на зустріч у межах проекту «Європейський досвід: Польща»

Наш гість – Єжи Стемпєнь
юрист, політик, екс-голова Конституційного суду Республіки Польща

Тема зустрічі: «Адміністративна реформа у Польщі»

Єжи Стемпєнь – директор Інституту громадського сектору й суспільної політики Універ-
ситету Лазарського у Варшаві, віце-президент Ради засновників Фонду розвитку місце-
вої демократ�. Випускник факультету права та адміністрац� Варшавського універ-
ситету. У 1980-х – активний діяч профспілкового руху «Солідарність», учасник Круглого 
столу 1989 року (група з питань місцевого самоврядування).
У 1989–1993-му – член польського Сенату І і ІІ скликань, голова Коміс� з територіаль-
ного самоврядування і державного управління. Один із творців реформи місцевого 
самоврядування. У 1997–1999 роках – заступник міністра внутрішніх справ і ад-
міністрац� в уряді Єжи Бузека.
У 1999–2008 роках – суддя Конституційного суду РП, у 2006–2008-му – його голова.
Нині викладач Університету Лазарського у Варшаві, автор першої в Польщі 
магістерської програми із громадського управління. Має численні публікац� в цій 
сфері, а також у царині виборчого й конституційного права, монетарної політики. 
Колумніст видання Gazeta Prawna.







Розлучення  
за власним бажанням
Європа може зменшити залежність від російського газу,  
але для цього потрібні час, гроші й непохитна політична воля

К
оли торік Владімір Путін 
схиляв тодішнього прези-
дента України Віктора 
Януковича відмовитися 

від підписання торговельної 
угоди з Європейським Союзом, 
одним із пряників був дешевий 
газ. Величезні обсяги росій-
ського блакитного палива, які 
Україна використовує щороку (а 
вона марнує дуже багато енер-
гії), продавали б лише по $268,5 
за 1 тис. м3, тобто спожиті за 
весь 2013 рік 28 млрд м3 обі-
йшлися б у $7,5 млрд. Після зи-
мової революції і втечі Януко-
вича газ із пряника перетво-
рився на батіг. 1 квітня прези-
дент Газпрому Алєксєй Міллєр 
заявив, що газ для України по-
дорожчає на 44% – до $385,5 за 
1 тис. м3. 

Зловісна новина для Єв-
ропи. За словами Міллєра, 
Україна вже заборгувала Газ-
прому $1,7 млрд, і якщо не спла-
тить рахунки (а без зовнішньої 
допомоги їй не вдасться цього 
зробити), вентиль може бути пе-
рекрито. У принципі це не пови-
нно жодним чином вплинути на 

транзит паливо територією 
України на Захід (див. карту). 
Але якщо Газпром зменшить 
його потік, оскільки Україна 
вже не матиме права на свої  
28 млрд м3, однак все ж відбира-
тиме газ, або якщо повністю пе-
рекриє подачу її територією, то 
постраждає Європа. 24% свого 
газу вона одержує з Росії, і поло-
вина його, тобто 80 млрд м3 що-
року, надходить через Україну. 
У січні 2009-го газогони вже пе-
рекривали на два тижні через 
конфлікт між Україною та Ро-
сією, що викликало неабияке 
занепокоєння на західному 
кінці трубопроводу. 

У найближчій перспективі 
(кілька тижнів або місяців) такі 
перебої завдали б менше шкоди, 
ніж тоді, але на середню (багато 
місяців або кілька років) Європа 
лишається дуже вразливою до 
контролю Росії над постачан-
ням газу. Це одна з причин, 
чому Путін не чекає від неї рі-
шучих дій у відповідь на анексію 
Криму або будь-які інші терито-
ріальні загарбання, які він, мож-
ливо, планує. Але з часом та 

вразливість, не виключено, 
зменшиться, а РФ багато втра-
тить, якщо зловживатиме нею.

ДЯКУєМО, ЩО 
ПОДІЛИЛИСЯ
Поточний сезон грає на руку Єв-
ропі, якби газопостачання при-
пинилося зараз. У літні місяці 
європейські країни не залежать 
від російського палива (хоча за-
повнюють ним у цей час свої га-
зосховища). А оскільки остання 
зима була тепла, сховища повні, 
як ніколи. Провідний аналітик 
консалтингової агенції Energy 
Aspects Річард Маллінсон каже, 
що країни ЄС мають у запасі  
36 млрд м3 газу – це приблизно 
на 15 млрд більше, ніж на анало-
гічний момент торік. Сховища 
Євросоюзу можуть вмістити 
вдвічі більше газу, їхня загальна 
ємність – 75 млрд м3.

Така страхова подушка – це 
добре, але вона не без дірок. Де-
які європейські країни мають 
величезні ємності для збері-
гання газу. Латвія, наприклад, 
щонайменше на цілий рік. Інші 
ж (Молдова, Македонія) не ма-
ють їх зовсім. Тому потрібно 
знайти способи транспорту-
вання газу від сховищ до спожи-
вачів. Європейська мережа газо-
гонів до цього не надто присто-
сована. Національні газові ком-
панії віддавна недолюблюють 
транскордонні сполучні газо-
проводи, адже вільний потік  
палива дає більший вибір спо-
живачам, а отже, нижчі ціни. 
Але тиск із боку ЄС (зокрема, че-
рез третій енергопакет, що пе-
редбачає лібералізацію ринку) і 
дедалі більші побоювання – 
після 2009 року – щодо ненадій-
ності постачання газу з Росії зу-
мовили будівництво нових спо-
лучних газопроводів і помп, які 
можуть прокачувати паливо у 
зворотному напрямку.

500 км

Маршрути газогонів до Європи
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Наявні (вибрані)
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(на реконструкц�) 
(іншими державами)

OPAL
Трансадріатичний 
газопровід (ТАР)
Білий потік
Транскаспійський 
газопровід
Сполучні газогони 
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За даними Міжнародного енергетичного 
агентства; радіостанц� KRMG; преси
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Поклади 
сланцевого

газу

Заборонено/мораторій
Дозволено
Дозволено 
і видано ліценз�

Видобуток сланцевоо газу. 2013 рік

*Обмежувальне
   законодавство
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Європа одержує 

24%
 свого газу з Росії, і 

половина його, 
тобто 80 млрд м3 

щороку, надходить 
через Україну

Польщу і Чехію з 2011 року 
з’єднує невеличка газова пере-
мичка STORK; роботи над до-
вшою ділянкою потужністю до 
10 млрд м3 почнуться ще до 
2017-го. Словаччина щойно від-
крила газопровід до Угорщини. 
Німеччина може зараз качати 
блакитне паливо до Італії, а та-
кож Польщі та Чехії. Якщо буде 
політична воля для забезпе-
чення взаємної підтримки (а це 
дуже велике «якщо», бо в 2009-
му її не спостерігалося), то за-
соби для цього зараз кращі, ніж 
раніше.

Проте Естонія, Латвія і 
Литва не під’єднані до жодного 
іншого джерела газу, крім Росії. 
У 2018 році може початися бу-
дівництво трубопроводу між 
Польщею і Литвою, до того часу 
великі резерви палива Латвії 
частково захистять від шантажу. 
У Болгарії також проблема. 
Майже весь газ вона отримує з 
російського газогону, який іде 
територією України, і має обме-
жені потужності для зберігання 
(менше ніж на два місяці). Вона 
поспішає збудувати сполучні 
трубопроводи до Сербії і до за-
проектованого термінала для 
зберігання скрапленого природ-
ного газу (СПГ, або ж LNG) у 
Греції.

Але хоч би якими хорошими 
були сполучні газогони, допо-
можуть вони тільки тоді, коли в 
них буде що закачувати. Якщо 
газовий вентиль на Україну буде 
перекрито, що робити, коли 
спорожніють резервуари?

Хоч як дивно, один із варі-
антів вирішення проблеми – Ро-
сія. Якщо раптом вона перекриє 
постачання газу через Україну, 
здебільшого щоб нашкодити 
останній (і сприймаючи дис-
комфорт, який змусить замис-
литися країни щодо потоку в 
трубі, як додатковий бонус), то, 
вочевидь, експортуватиме його 
іншими каналами. Один із них – 
новий газопровід «Північний 
потік», прокладений по дну 
Балтійського моря, – певною 
мірою був задуманий як такий, 
що постачатиме газ з РФ до Ні-
меччини. Відтак Росія могла б 
перекривати вентиль найближ-
чим сусідам, але і далі здійсню-
вати поставки на найважливі-
ший ринок.

Зараз, коли сполучні газо-
гони дають змогу транспортувати 
паливо із Німеччини на південь і 

схід, «Північний потік», ймо-
вірно, стане певною мірою пе-
ревагою, тим більше що зараз 
ним перекачують лише близько 
30 млрд м3 газу на рік (проек-
тна потужність – 55 млрд м3). 
Якщо буде вирішено проблеми, 
пов’язані з регулюванням та тор-
гівлею, і Росія не намагатиметься 
загострювати ситуацію, решта з 
цих 25 млрд м3 може ефективно 
компенсувати дефіцит у разі при-
пинення постачання з України.  

ДОПОМОГА ПОРУЧ
Знайти альтернативних поста-
чальників газу буде непросто. 
Норвегія могла б постачати до-
даткових 10 млрд м3. Після ре-
волюції в Україні акції її дер-
жавної енергетичної компанії 
Statoil підскочили на 7%, заува-
жує аналітик норвезького банку 
ABG Сундал Кольєр. Але пер-
спективи видобутку в ЄС обме-
жені. У Нідерландах громад-
ськість вимагає від держави не 
збільшити, а зменшити його че-
рез занепокоєння підвищенням 
викидів вуглецю і низку невели-
ких землетрусів, спричинених 
розробкою велетенського газо-
вого родовища біля міста Гро-
нінген. Газові поклади в Брита-
нії теж вичерпуються. Північна 
Африка виявилася ненадійним 
постачальником через загрозу 
тероризму та постійні завору-
шення. В Італії імпорт блакит-
ного палива з Лівії (колись надій-
ного постачальника) у 2013-му 
зменшився на 11,9%, а з Алжиру 
(що переживає сплеск внутріш-
нього попиту) – на 40%.

Якщо говорити про газ із 
віддаленіших куточків, то Єв-
ропа має потужності для збіль-
шення імпорту СПГ. За 2013 
рік вона ввезла 45,7 млрд м3 
СПГ, що набагато менше, ніж 
у піковий 2011-й (86,5 млрд). 
Але тут проблема полягає в 
нееластичності постачання. 
Країни-експортери не можуть 
просто видати на-гора більше 
блакитного палива; будівни-
цтво заводів для скраплення 
природного газу обходиться в 
мільярди доларів, тож більшість 
із наявних уже працюють на по-
вну потужність. І переважну 
частину своєї продукції вони 
вже продають за високими ці-
нами в Азії (див. «Вентилі й 
труби»). Японії потрібен СПГ 
для вироблення струму, бо після 
аварії на Фукусімі атомні станції 

там закрито. Китай намагається 
спалювати менше вугілля через 
протести громадськості проти 
забруднення повітря. На думку 
аналітиків, Європа могла б зна-
йти ще 10 млрд м3 скрапленого 
природного газу, але за нього 
доведеться платити майже 
вдвічі більше, ніж за російське 
блакитне паливо. 

Інший варіант – виробляти 
електроенергію з вугілля за-
мість газу. Але опосередкова-
ним наслідком сланцевої рево-
люції в Америці стало те, що 
США тепер експортують дешеве 
вугілля до ЄС (частково це зумо-
вило зменшення імпорту СПГ). 
Більшість вугільних електро-
станцій Європи вже працюють 
на повну потужність. Можливо, 
десь ще є куди зростати, а десь 
застарілі електростанції спалю-
ють дизель, але великих резер-
вів недовикористаних потуж-

ностей в електроенергетиці вже 
немає. 

Разом усе це дає приблизно 
50 млрд м3. А отже, Європі бра-
куватиме 30 млрд м3 газу, якщо 
повністю перекрити постачання 
через територію України, тобто 
майже половини щорічного 
споживання блакитного палива 
в Німеччині. І навіть це мож-
ливо лише за рахунок того, що 
на газ буде витрачено ще 
близько $50 млрд; імпорт вели-
кого обсягу СПГ за азійськими 
цінами означає, що іншим про-
давцям, не пов’язаним довго-
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терміновими контрактами, до-
ведеться також підняти ціни.  
В умовах суворої зими ситуація, 
ймовірно, погіршиться. Про-
блему може частково розвіяти 
вітер, враховуючи те, що потуж-
ність вітрових генераторів на 
континенті становить 117 ГВт і 
далі зростає щороку на 10%.

Замість того щоб ставити під 
удар свою економіку (в разі де-
фіциту 30 млрд м3 газу), євро-
пейські лідери краще допомо-
жуть Україні розрахуватися з 
боргами. Це одна з причин того, 
чому ціни на газ в ній майже не 
змінилися від початку кризи. 
Одним із пріоритетних пунктів 
на порядку денному україн-
ських реформ буде впорядку-
вання енергетичної галузі, що 
відома своїми непрозорими схе-
мами (Україна досі не встано-
вила лічильників на трубопро-
водах на вході з Росії, що дає 
підстави сумніватися в усіх роз-
мовах про обсяги та ціни). Воче-
видь, МВФ в обмін на кредити 
вимагатиме зменшення субси-
дій на енергію, які дають україн-
цям змогу так неощадливо па-
лити газ. Зараз Україна видобу-
ває 20 млрд м3; якби вона витра-
чала його так ефективно, як де-
які країни, то могла б стати 
більш-менш незалежною.

Європа також шукатиме спо-
собів позбутися в майбутньому 
залежності від Росії. Це за-
вдання ускладнює тенденція до 
збільшення попиту на газ про-
тягом наступного десятиліття. 
За даними консалтингової ком-
панії AT Kearney, імпорт зросте 
від сьогоднішніх 327 млрд м3 до 
413 млрд м3 у 2020-му. 

БІЛЬШЕ І СИЛЬНІШЕ
У березні урядовці ЄС доручили 
Єврокомісії до червня підготу-
вати план зменшення енерге-
тичної залежності. Це, воче-
видь, послугує імпульсом для 
розширення газосховищ, а та-
кож для будівництва нових, 
більших сполучних газопрово-
дів. А також може посилити ви-
моги щодо стратегічного запасу 
газу в країнах і звернути увагу 
на ефективність використання 
енергії. 

У центрі уваги опиняться та-
кож плани нових газопроводів. 
Від цього, найімовірніше, від-
разу постраждає російський 
«Південний потік», який, як і 
«Північний потік», мав змен-

шити залежність газпромів-
ського експорту від України. 
Цей трубопровід з проектною 
потужністю в 63 млрд м3, який 
мали б завершити 2018 року, 
вже будується з порушенням за-
конодавства ЄС про конкурен-
цію, тож несхвалення Євросо-
юзу може фактично знищити 
його. Відмова від російського 
газу з «Південного потоку» 
сприятиме неросійським проек-
там на зразок Трансадріатич-
ного трубопроводу, який мають 
закінчити до 2018-го і який по-
стачатиме до Європи 10–20 
млрд м3 газу на рік із Кавказу 
через Туреччину. Зняття санк-
цій з Ірану може збільшити над-
ходження блакитного палива з 
цього регіону тим самим марш-
рутом.

Європа може також розро-
бляти свої поклади сланцевого 
газу (див. карту), хоча це не 
панацея для ентузіастів у питан-
нях енергетичної диверсифіка-
ції. Об’єд наний дослідницький 
центр ЄС оцінює європейські за-
паси нетрадиційного блакит-
ного палива, що піддаються ви-

добутку, в 11 700 млрд м3 – 
близько чверті запасів США. 
Але через законодавство, гро-
мадську думку і брак бурового 
та розвідувального устатку-
вання видобуток сланцевого 
газу там не такий легкий. За 
прогнозами енергетичної кон-
салтингової компанії IHS, до 
2020-го він не перевищуватиме 
4 млрд м3 щороку. Для порів-
няння: сьогодні у Сполучених 
Штатах сягає 70 млрд м3. За той 
самий час видобуток звичай-
ного блакитного палива в Єв-
ропі й на континентальному 
шельфі може зменшитися в  
10 разів.

Політичний ажіотаж, ви-
кликаний думкою про те, як 
американський сланцевий газ 
виручить Європу, зазвичай за-
лишає поза увагою практичні 
труднощі. Насамперед поки що 
тут немає жодних об’єктів для 

експорту. Термінал у Сабіна-Пас 
на кордоні між Техасом і Луїзіа-
ною потужністю до 2 млрд м3 
почне закачувати СПГ тільки в 
2015-му. Проте зо два десятки 
заявок на експорт поки що чека-
ють на рішення. Тим часом 
Міжнародне енергетичне агент-
ство (МЕА) сподівається на 
справжній бум проектів, що зда-
ватимуться в експлуатацію у 
2018–2020 роках. Він доведе за-
гальний експорт американ-
ського скрапленого природного 
газу на початок наступного де-
сятиріччя до 66 млрд м3. Це ті-
шить, але навряд чи вплине на 
світовий ринок СПГ, який до 
того часу, за оцінками МЕА, 
може зрости до 540 млрд м3. До 
того ж значна частина блакит-
ного палива продаватиметься за 
високими цінами до Азії, і не 
лише з терміналів на тихооке-
анському узбережжі США, а й із 
Перської затоки, оскільки з 
2015-го нові шлюзи на Панам-
ському каналі дадуть змогу про-
пускати великі танкери зі скра-
пленим газом.

Усе це залежить від того, чи 
знайдуться інвестори. Але не 
факт, що приватні інвестори 
поспішатимуть вкладати гроші 
в дорогі термінали, які можуть 
ніколи не запрацювати, якщо 
Європа раптом повернеться до 
дешевшого російського газу.  
І хоча криза в Україні підхльос-
нула бажання США допомагати 
союзникам, там є ще внутрішнє 
лобі, яке вважає, що обме-
ження експорту допоможе 
втримати ціни в країні на низь-
кому рівні.

Зарадять тут зміни в техно-
логіях. Термінали для регазифі-
кації скрапленого природного 
газу різко подешевшали, і тепер 
покупці можуть за потреби 
орендувати плавучі термінали, а 
не будувати дорогі на березі.  
У Литві до кінця цього року за-
працює новий такий СПГ-
термінал південнокорейського 
виробництва вартістю $325 млн. 
Проект не випадково назива-
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ється «Незалежність». На відда-
ленішу перспективу підприєм-
ства зі скраплення, які працю-
ють на електричних двигунах 
замість величезних турбін, ціл-
ком можуть зменшити розміри і 
капітальні витрати експортних 
терміналів. Тому на ринку, ймо-
вірно, з’явиться набагато більше 
СПГ із шельфових і віддалених 
родовищ. 

Позаяк Європа використовує 
31% свого газу для виробництва 
електроенергії (див. «У чому 
весь сенс»), залежність від Ро-
сії можна зменшити також за-
вдяки зміні його технології. 
Певною мірою це вже робиться 
з огляду на європейську тен-
денцію до використання від-
новлюваних джерел. Але поки 
що відновлюваній енергетиці 
потрібна підтримка у вигляді 
корисних копалин, і газ тут під-
ходить якнайкраще. Об’єднані 
електромережі допомогли б 
зменшити потребу в блакит-
ному паливі, полегшивши екс-
порт електрики з ринків, де 
широко застосовуються віднов-
лювані джерела (як-от Німеч-
чина) у сонячні або вітряні дні, 
й імпортуючи її за похмурої або 
безвітряної погоди. Як і зі спо-
лучними газогонами, для 
утворення таких зв’язків по-
трібен пан’європейський по-
штовх. А щоб вони запрацю-
вали у великих масштабах, зна-
добляться нові цінові стратегії 
для компенсації власникам те-
плоелектростанцій, яких від-
ключають від мереж, коли по-
чинає надходити «зелена» енер-
гія з-за кордону.

Сполучення між мережами 
також допоможе змінити одне 
відновлюване джерело на інше. 
Гідроелектростанції, як і газові 

ТЕЦ, можна легко запускати, 
коли стихає вітер, але поши-
рені вони неоднаково: їх багато 
у Швеції й особливо в Норвегії, 
менше в Німеччині та країнах 
Бенілюксу. Планується до 2020 
року створити п’ять нових 
каналів-інтерконекторів між 
Норвегією та ЄС потужністю до 
5 ГВт (якщо для вироблення  
5 ГВт на газових ТЕЦ потрібно 
близько 10 млрд м3 газу на рік). 
Норвегія могла б виробляти на-
багато більше гідроелектрое-
нергії, якби для неї був ринок 
збуту. А з поліпшенням сполу-
чення між мережами з півдня 
могло б надходити набагато 
більше сонячної електроенер-
гії, можливо, навіть і з Північ-
ної Африки.

Для того щоб Європа позбу-
лася залежності від російського 
газу, потрібні політична воля, 
кошти і майже 10 років. Хоча б 
якийсь рух у цьому напрямку 
змінить баланс сил, бо засвід-
чить фундаментальну істину: 
насправді Кремлю європейські 
покупці потрібні не менше, ніж 
їм – російський газ.

МЕСНИКИ
За оцінками Управління енерге-
тичної інформації США (ЕІА), 
експорт нафти і газу становить 
70% усього річного експорту Ро-
сії вартістю $515 млрд і формує 
52% федерального бюджету. 
Роль Європи як найбільшого га-
зового ринку РФ уже дає їй певні 
важелі. Це можна побачити і з 
дедалі реалістичнішого підходу 
єврочиновників до газпромів-
ських прийомів у питаннях мо-
нополії. 

Нафту (на відміну від газу) 
легше зберігати, перевозити і 
продавати. Це означає, що 

один окремо взятий клієнт має 
менше простору для маневрів. 
Але щоб без проблем прода-
вати свою нафту, РФ необхід-
ний доступ до світової фінансо-
вої системи. Російським компа-
ніям слід залучати капітал на 
ринку запозичень. Їхні акції по-
винні торгуватися на міжна-
родних біржах. Їм також по-
трібно здійснювати платежі в 
доларах (у яких проводяться 
майже всі міжнародні транзак-
ції в галузі енергетики).

Це дає Європі й Сполученим 
Штатам значні важелі впливу, 
якщо вони захочуть ними ско-
ристатися. Найбільша нафтова 
компанія РФ «Роснефть» дуже 
постраждала б, якби її виклю-
чили з лістингу на Лондонській 
і Нью-Йоркській фондових бір-
жах. Фінансові санкції можуть 
також перешкоджати Росії про-
давати нафту третім сторонам. 
Санкції вже зашкодили Ірану. 
Не тим, що створили перепони 
на шляху нафти до споживачів, 
а тим, що він не міг отримати 
оплату (хоча ізолювати Росію 
було б важче).

Теоретично експорт росій-
ського газу в Європу – це па-
лиця з двома кінцями. Якщо 
Москва вирішить і далі здійсню-
вати вторгнення в Україну або 
спробує реалізувати схожий 
сценарій у Молдові, Грузії чи 
країнах Балтії, а Європа відпо-
вість жорсткими санкціями, то 
вона могла б повністю зупинити 
експорт, завдавши величезної 
шкоди ЄС. Але це не означало б 
її негайну, повну і довготривалу 
перемогу, а ще знищило б РФ як 
експортера газу. Китай уже ви-
словлює побоювання щодо на-
дійності її поставок. Навіть ма-
ючи $475 млрд валютних резер-
вів, Кремль не може утримувати 
напіврозвалену і неконкурентну 
економіку без найважливішого 
– надходжень від експорту. 

Шок від аншлюсу Криму має 
підхльоснути неповоротку євро-
пейську політику в питаннях 
зберігання газу, сполучення га-
зопроводів, диверсифікації дже-
рел постачання, лібералізації 
ринку, сланцевого газу та енер-
гозбереження. І за всієї антипа-
тії до Путіна на публіці за зачи-
неними дверима політики ви-
знають, що той, можливо, зро-
бив їм послугу. Вони вже давно 
знали, як потрібно було чинити. 
Але просто не хотіли. 
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Помінялися місцями?
Як Китай впливає на становище Європи у світі

Н
іщо не переконало б єв-
робюрократів у тому, 
що Європа залиша-
ється світовою поту-

гою, краще, ніж візит до Брюс-
селя лідерів двох найбільших 
держав світу – США і Китаю, з 
кількаденною перервою. Барак 
Обама і Сі Цзіньпін засвідчили 
свою повагу Європейському Со-
юзу й бажання покращити тор-
гові відносини з Європою – 
найбільшим експортером світу. 
Але на цьому подібності й за-
кінчуються. Американський 
президент здебільшого наголо-
шував на загальнолюдських 
цінностях і безпеці, намагаю-
чись згуртувати Північноат-
лантичний Альянс для проти-
дії новій агресії Росії. Сі Цзінь-
пін натомість говорив про від-
новлення Шовкового шляху, 
уникаючи прямих оцінок анек-
сії Криму Москвою.

Європа рада укласти ам-
бітну угоду про трансатлан-
тичну зону вільної торгівлі, але 
без ентузіазму сприймає за-
клики Сі Цзіньпіна до окремого 

торгового пакту між ЄС і Ки-
таєм. У відносинах Європи з 
КНР усе ще видно недовіру, щоб 
не сказати нерозуміння. Як, на-
приклад, розцінити подару-
нок федерального канцлера 
Німеччини Сі Цзіньпінові? Із 
невідан ня чи навмисно, але Ан-
ґела Меркель піднесла йому 
карту XVIII століття, де китай-
ські володіння не охоплюють 
Тибету, Сіньцзяну, Монголії та 
Маньч журії; здається, там не 
було й островів Тайвань і Хай-
нань. Офіційні ЗМІ Піднебес-
ної або проігнорували цю 
карту, або надрукували замість 
неї іншу, з ХІХ століття, де те-
риторії Китаю простягалися 
далеко на північ, у Сибір.

Але якщо не зважати на такі 
ляпсуси, то можна сказати, що 
останнім часом нервозність із 
приводу посилення позицій Пе-
кіна пішла в Європі на спад. Мож-
ливо, європейці почуваються без-
печніше, переживши кризу євро. 
Або стали прагматичнішими і 
зрозуміли, що Китай потрібен їм 
для підтримки власного кволого 

зростання. Замість перейматися 
тим, що Піднебесна задешево 
скуповує європейські фірми, 
уряди країн континенту цими 
днями змагаються за те, хто при-
вабить із неї більше інвестицій.

Допомагає те, що КНР 
стала податливішою в супер-
ечках, пов’язаних із торгів-
лею. Дві сторони залагодили 
затяжну сварку через дешеві 
китайські сонячні панелі. Пе-
ред візитом Сі Цзіньпіна його 
країна, окрім того, перестала 
погрожувати штрафними 
санкціями імпортерам вина й 
полісилікону (матеріалу, який 
використовують у сонячних 
панелях); ЄС відмовився від 
звинувачень китайських ви-
робників телекомунікацій-
ного устаткування в демпінгу 
(але не від розслідування 
підозр щодо отримання неза-
конних субсидій). У Євросо-
юзі тішать себе тим, що ця 
зміна – відповідь на його 
жорсткіший підхід. Але Під-
небесна, швидше за все, зва-
жилася на такий крок через 
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ризик залишитися поза меж-
ами низки взаємопов’язаних 
торгових угод, які США та ЄС 
обговорюють із країнами Ти-
хоокеанського регіону й окре-
мими партнерами задля лібе-
ралізації торгівлі послугами.

«Із китайцями складно, але 
з ними можна домовлятись, і 
вони зазвичай дотримують 
слова. З росіянами таке не про-
ходить», – каже наш співроз-
мовник із Брюсселя. В інтерв’ю 
бельгійській газеті Le Soir Сі 
Цзіньпін висловився про це 
дещо поетичніше: «Скелі не 
можуть спинити річку, яка ко-
тить свої бурхливі води в океан. 
Я переконаний, що жодні про-
блеми чи розходження в дум-
ках не можуть спинити хід 
к и т а й с ь к о - є в р о п е й с ь к о ї 
дружби та співробітництва».

Але ця нестримна річка 
може бути не тільки китайсько-
європейськими відносинами, а 
й потоком товарів із КНР у світ. 
Прогноз разючих змін можна 
знайти в нещодавній доповіді 
для аналітичного інституту 
BRUEGEL, одним з авторів якої 
був колишній економіст 
Goldman Sachs Джим О’Ніл, 
«батько» терміну БРІК, яким 
називають нових економічних 
гігантів: Бразилію, Росію, Індію 
і Китай. КНР уже перегнала 
Америку і стала лідером світової 
торгівлі, а до 2020 року порівня-
ється і з ЄС. До того часу частка 
Китаю в світовому ВВП (оцінена 
за паритетом купівельної спро-
можності) також, певно, переви-
щить євросоюзівську. Деякі єв-
ропейські країни втрачатимуть 
свій відсоток у світовій торгівлі 
швидше за інших. Якщо збере-
жеться нинішня тенденція, то 
до 2020-го Китай стане найбіль-
шим імпортером німецької про-
дукції, випередивши Францію, і 
другим за величиною – фран-
цузької (обігнавши Бельгію, але 
не Німеччину). Італія і ФРН 
більше експортуватимуть до 
країн, що розвиваються, ніж до 
партнерів по єврозоні (на від-
міну від Франції, Іспанії, Бельгії 
та Нідерландів).

І тут виникають великі пи-
тання. На міжнародному рівні 
європейцям буде дедалі важче 
пояснювати, чому їм належить 
непропорційно багато місць і го-
лосів у МВФ та Світовому банку. 
Це може спонукати декого по-
вернутися до ідеї одного місця 

від ЄС або єврозони. Серйозні-
шими наслідки будуть для вну-
трішнього ринку. Інтенсивніша 
торгівля європейських країн із 
зовнішнім світом, а не між со-
бою може ослабити підтримку 
єдиної валюти. Водночас зміна 
моделей у торгівлі може при-
вести й до того, що країнам єв-
розони доведеться тісніше інте-
груватись і краще готуватися до 
протидії асиметричному тис-
кові з боку зовнішніх партнерів.

єВРОПА І хИМЕРИКА
Дехто в Європі тішить себе дум-
кою про те, що китайське еконо-
мічне диво не може тривати ві-
чно. Ще сподіваються, що тран-
сатлантична ЗВТ дасть змогу 
Америці та Європі встановити 
правила й стандарти світової 
торгівлі на багато років уперед. 
Коли мова заходить про Китай, 
Європа спочатку хоче перекона-
тися в його готовності відкрити 
свої ринки через інвестиційну 
угоду, а тоді вже думати про 
ширший торговий пакт.

Але запровадження трансат-
лантичної ЗВТ можуть легко за-
гальмувати політичні перепони. 
Не для преси Обама вже сказав 
європейцям, що ця домовленість 
їм потрібна більше, ніж амери-
канцям. А ще попередив їх, що 
США не потерплять угоди, яка 
разом із дефляційною політи-
кою єврозони працюватиме 
лише на збільшення активного 
торгового сальдо Європи, осо-
бливо зі США. На думку О’Ніла, 
торгові оборудки в будь-якому 
випадку не дуже допоможуть 
змінити глибинні тенденції, на-
віть якщо зростання китайської 
економіки й сповільниться.

Отож, хоч останні візити до 
Брюсселя й тішать самолюб-
ство тих, хто думає, що ЄС, по-
ряд з Америкою і Китаєм, може 
ввійти до «Великої трійки», Єв-
ропа все одно залишається най-
слабшою ланкою. Виняткова 
компетенція Євросоюзу в тор-
гівлі дає йому справжні козирі 
в перемовинах. Але єдина тор-
гова політика, подібно до єди-
ної валюти, має сенс лише як 
елемент зусиль, спрямованих 
на лібералізацію та підтримку 
економічної динаміки вдома. 
Все, що менше за це, знесе гло-
балізаційним потоком. Із повним переліком заходів та його можливими 

змінами ви можете ознайомитися в Книгарні «Є» 
у вашому місті та на сайті book-ye.com.ua 

12–19 квітня 
чекаємо Вас на таких заходах 
у Книгарнях «Є»

Київ (вул. Лисенка, 3):
15 квітня, 19:00 – проект «Європейський досвід: Польща». 
Зустріч із Єжи Стемпєнем на тему «Адміністративна реформа 
у Польщі». Спільно з Польським Інститутом у Києві.
16 квітня, 18:00 – презентація книжки Ростислава Доценка 
«Критика. Літературознавство. Вибране».

Київ (вул. Спаська, 5):
17 квітня, 18:00 – презентація книжки Катерини Бабкіної 
«Знеболювальне та снодійне». Спільно з видавництвом «Фоліо».

Львів (просп. Свободи, 7):
14 квітня, 18:00 – розмова з письменником та колишнім капітаном 
десанту США Романом Скасківим на тему «Війна з наступної сторінки: 
розмова про Афганістан, Ірак і Крим».
15 квітня, 18:00 – презентація книжки Макса Кідрука «На Зеландію!». 
Спільно з видавництвом «Клуб Сімейного Дозвілля».
17 квітня, 18:00 – презентація Резиденц� для молодих україномов-
них письменників «Станіславський феномен» та книжки «Євро-
майдан. Хроніка відчуттів». Спільно з літературною агенцією Discursus.

Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
12 квітня, 17:00 – відкриття виставки художниці-ілюстраторки Марисі 
Рудської «Прояви весни».
15 квітня, 17:00 – майстер-клас із виготовлення лемківської писанки.
16 квітня, 18:00 – презентація книжки Натал� Гурницької «Мелодія 
кави у тональності кардамону». Спільно з видавництвом «Клуб 
Сімейного Дозвілля».
17 квітня, 18:00 – перегляд фільму «Світильник істини. Митрополит 
Андрей Шептицький». Спільно із Зарваницькою громадською 
ініціативою.
18 квітня, 18:00 – читання духовних книжок від літературної агенц� 
Discursus.

Харків (вул. Сумська, 3):
15 квітня, 19:00 – дискусія «Культурний шок». Робоча мова англійська.
16 квітня, 18:00 – презентація книжки Володимира Маслійчука 
«Іван Мазепа і Слобідська Україна». Спільно з видавництвом 
«Харківський приватний музей міської садиби».
17 квітня, 18:00 – презентація книжки Макса Кідрука «На Зеландію!». 
Спільно з видавництвом «Клуб Сімейного Дозвілля».
19 квітня, 18:00 – відкрита лекція «Містобудівні експерименти 
1920–1930 рр.».

Тернопіль (вул. Валова, 7-9):
12 квітня, 14:00 – Дитяча субота: «То Було ше тогди...»
Читання та малювання гуцульських казок від Петра Буяка. Спільно 
з літературною агенцією Discirsus.
15 квітня, 18:00 – презентація книжки Братів Капранових «Мальована 
історія Незалежності України». Спільно з видавництвом «Зелений пес».



Вахтанґ Кікабідзе: 
«Схиляю голову перед Майданом»
Відомий грузинський митець про протиотруту від радянщини, 
знищений фінал «Міміно» та агресію Росії

Спілкувався  
Станіслав Федорчук

Н
аразі Україна переживає 
ту саму ситуацію, що Гру-
зія п’ять років тому: від-
криту та неспровоковану 

російську військову агресію. Тож 
думка й підтримка представників 
цієї країни є дуже важливими 
для нас. Саме тому Тиждень зу-
стрівся з усесвітньо відомим спі-
ваком, актором, режисером і сце-
наристом Вахтанґом Кікабідзе. 

У. Т.: Як ви вважаєте, що на-
справді відбувається в Криму?  
Як оцінюєте дії Російської Феде-
рації щодо України?

– Навіть дурень мав би зрозу-
міти: те, що зараз відбувається, – 
військова інтервенція в Україну й 
анексія Криму. Слід визнати, що, 
попри радість частини кримчан 
із приводу приєднання до РФ, на-
самперед варто дотримувати 
прав кримських татар, корінного 
населення півострова. Речі, які 
продемонструвала Росія на пів-
острові, не мають робитися в та-
кий нецивілізований, дикун-
ський спосіб, особли  во прове-
дення референдуму під прицілом 
танків. Те, що сталося, огидно, 
однак я вважаю, що Путін давно 
готувався до цього. Він не вперше 
діє саме так. А у випадку Грузії 
вчинив іще гір  ше, ад  же в нього 
не було жодних 
аргументів на 
користь того, 
що наша земля 
якимось чином 
належить Росії. У 

будь-яко  му разі, якщо населення 
за або про  ти, воно завжди знайде 
спосіб повідомити свою волю, але 
запитувати під прицілом – вар-
варство. Схиляю голову перед 
Майданом. Мені вже 75 років, 
і я звик відповідати за свої 
слова. Те, що Україна не-
щодавно підписала по-
літичну асоціацію з ЄС, 
– це чудо  во. Але далі, 
на мою думку, голо-
вним залишається добір 
високоосвічених і розум-
них людей в уряд. Путін 
робитиме все, щоб в 
Україні настала руїна, і 
лише чесні молоді люди 
можуть зупинити його. На-
скільки я розумію і відчу-
ваю, Путіну не потрібен 
Крим, йому потрібна вся Укра-
їна для союзу з Білорусі, Росії та 
Казахстану. Разом з Україною це 
утворення видавалося б набагато 
серйознішим. Мирним шляхом 
домогтися сво  го у нього не ви-
йшло, тому він робитиме геть 
усе, щоб розколоти Укра-
їну. Українці мають бути 
дуже згуртовані та обе-
режні зараз.

У. Т.: Наскільки я 
зрозумів, ви уважно 
спостерігали за по-
діями євромай-
дану в Києві?

– Люди, які 
стояли на Май-
дані, – герої. Бук-
вально позавчора 
говорив зі своїм 
менеджером сто-

совно майбутньої програми кон-
цертів. Цього року вона в мене 
ювілейна, я вже встиг побувати з 
нею в Ізраїлі. Дуже хочу приїхати 
до Києва і дати благодійний 

концерт пам’яті загиблих ге-
роїв Майдану. Якби мені 

було років на 20 менше, 
обов’язково стояв би по-
руч з українцями на 

Майдані. Сподіваюся, 
що зможу сказати 
слухачам у Києві все, 
що думаю, просто зі 
сцени.
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ВАхТАНґ КІКАБІДЗЕ ПРО НОВИЙ ФІЛЬМ 
«Це буде низка автономних новел, об’єднаних під одним 
дахом. Якась із них присвячена російсько-грузинській ві-
йні, інша – світлому святу Великодня. Робоча назва май-
бутньої стрічки «Діагноз: грузини». Це буде досить філо-
софський фільм, веселий і розумний. Сценарій написа-
ний таким чином, що його можна буде демонструвати в 
будь-якій країні без перекладу, все цілком зрозуміле. За-
раз час недорогих серіалів-одноденок. Стрічка, про яку 
ми говоримо, – це серйозне кіно. Думаю, варто зняти її 
разом із молодим талановитим режисером, а я, своєю 
чергою, допомагав би, працював би з акторами. Зви-
чайно, можна створити п’ять різних фільмів, а можна все 
ж таки об’єднати в одному. Вже коли сценарій був цілком 
написаний, я зрозумів, що незалежність історій у новелах 
мусить усе одно мати спільний знаменник, спільну пере-
дісторію. Знаючи побут власного народу, вирішив вига-
дати хвилинну передмову до цього кіно».  

У. Т.: Ви знаєте, що нещодавно 
близько сотні діячів культури й 
мистецтва Російської Федерації 
схвалили імперіалістичну та за-
гарбницьку політику Путіна в 
Криму. Як вважаєте, що спону-
кало їх підписати лист на під-
тримку агресії?

– Річ у тім, що коли почина-
ється пропаганда, телевізійні 
екрани мають страшну силу. Я 
уявляю собі росіян, які весь час 
дивилися тамтешні канали про 
події в Києві та Криму. Чомусь 
упевнений, що 90% тих глядачів 
переконали в тому, що в них від-
бирають щось рідне. Тому не вар-
 то дивуватися цьому. Звичайно, 
стримати подив щодо позиції ро-
сійської інтелігенції, яка поста-
вила свої підписи під згаданим 
листом, украй важко. На жаль, 
так вчинили багато тих, кого я 
знаю особисто. Чесна людина му-
сить говорити про біле як про 
біле, а про чорне як про чорне. 
Коли дивився по телебаченню ко-
ментарі представників культури 
про причини підписання листа, 
бачив, як їм було незручно. Хтось 
казав, що Крим – це наша земля, 
хтось про кар’є  ру… Хтось із тих ді-
ячів, звісно, зробив такий крок 
свідомо проти України, а хтось – 
щоб захистити себе. Я не засу-
джую їх. Для них краще було б не 
потрапляти в ту історію, не лізти 
туди взагалі. На це навіть не варто 
звертати уваги, просто наразі 
Україна мусить відпрацювати 
свій щоденний режим, проду-
маний та, мож      ливо, навіть 
трохи жорст  кий – і все стане 
на свої місця. Україна вели-

чез на, це не Грузія. Їй треба 
терміново від  ходи  ти чим-

далі від стереотипів 
СРСР і думок про 

ковбасу по 2 ру-
блі 20 копійок. 
Усе це піш  ло і 

вже ніко  ли 
не повер-
неться.  

У. Т.: Чи-
мало лю-
дей і досі 

живуть Ра-
дянським Со-

юзом як реаль-
ністю і сприймають 

політику Путіна як продо-
вження цього штучного утво-
рення. Що ви порадили б тим 
людям? Чи є протиотрута від 
радянськості в голові? 

– Найбільша моя надія на мо-
лодь, яка матиме геть інші думки 
й демонструватиме мислення, 
цілком відмінне від радянсь  кого. 
У Грузії так само були люди, які 
почувалися вельми затишно в 
СРСР, однак я досі вважаю, що 
краще від мене ніхто не жив. У мо-
ральному вимірі. Треба пра-
вильно дивитися на речі: дорож  че 
за свободу та самоповагу нічого у 
світі немає. Треба себе поважати і 
любити свою країну. Ось що голо-
вне. Щодо рецепту, то розповім 
дещо про фінал фільму «Міміно», 
який був вирізаний. І ніхто його 
не бачив. Увесь фокус, вага 
стрічки саме в цьому знищеному 
фіналі. Коли його забрали, ви-
йшла чиста комедія. Хоча фільм 
був доволі філософським. Один із 
героїв – коваль Петро, який підко-
вував коней у селі. Дізнавшись, 
що головний герой іде працювати 
в авіацію і часто буватиме за кор-
доном, попросив його придбати 
підкови з написом: «Made in 
USA», щоб, коли коні йтимуть, 
цей напис відбивався на дорозі. І 
коли Міміно купував крокодила 
для свого друга-вірменина, при-
дбав разом і обіцяні підкови. 
Оскільки фінал вирізали, то й 
персонаж коваля Петра теж по-
вністю випав. А в ньому було ось 
що: Міміно летить над Батьківщи-
ною і дуже нервується, він уже ро-
зуміє, що людина мусить бути на 
своєму місці, на своїй Батьківщині 
й бути собою. Намагається від-
крити руками пляшку з «Бор-
жомі», а коли стюардеса пропонує 
йому відкривачку, зривається і по-
чинає кричати, що, мовляв, і так 
зможе. Доводить стюардесу до 
сліз і, намагаючись її заспокоїти, 
каже, що вийде з літака. І вихо-
дить. Уявіть собі альпійську зону 
Грузії, засніжені верхівки гір, а по-
середині трава й чути, як дзвенить 
молот коваля Петра. Саме в цей 
час на дупі з’їжджає з гори Мі-
міно. Ми дуже серйозно грали цей 
знищений фінал. Вони вітаються, 
і Валіко запитує в Петра, як пожи-
ває його рідня. Той розповідає, як 
кожен допомагає одне одному. 
Валіко протягує руку, в якій три-
має підкови з Америки, привезені 
в дарунок. А Петро йому: «Слухай, 
ми тут породичалися з Бостоном 
(йдеться про гірське село на п’ять-
шість дворів), вони мені такі під-
кови висилають, тільки цвяхів не-
має. Може, ти мені їх привіз?» Ва-
ліко відповідає, що не мав замов-
лення на цвяхи, прощається і йде. 

За спиною чути регіт коваля. Аж 
ось Валіко обертається і запитує, 
чому той так розвеселився, а Пе-
тро йому: «У тебе на дупі штани 
розірвалися!». І сміється голосно, 
глибоко. Міміно зупиняється і 
каже: «Дурень ти, чоловіче! До-
вкола тебе така краса. Праворуч 
Казбек, ліворуч Ельбрус, а ти мені 
в сраку заглядаєш! Озирнися на-
вкруги!». Саме це я порадив би як 
рецепт позбавлення від радян-
щини: поглянути довкола, зрозу-
міти і йти в одну ногу з життям.  

У. Т.: Що ви хотіли б побажати 
Україні? 

– Покоління, яке виросло ра-
зом зі мною, прокидалося зранку 
й одразу думало про те, де дістати 
ту чи іншу річ, кого треба попро-
сити, де саме стати в чергу, як по-
ліпшити квартирне питання або 
провести нарешті телефон. Увесь 
час був величезний клубок про-
блем. Тепер у більшості країн ли-
шилася одна проблема – це праця. 
Тому я бажаю, щоб Майдан знову 
став красивим і доглянутим. Щоб 
мій гарний Київ відновився. Щоб 
люди могли спокійно ходити на 
роботу й планувати своє життя, 
свої витрати і своє майбутнє, не бо-
ялися відпускати дітей до школи 
та дитячого садочка. Щоб був мир. 
Щоб обов’язково працювала Кон-
ституція та виконувався закон і всі 
були щасливими. Щоб громадяни 
поважали власну країну, власний 
прапор, уряд і сусідів. Більше ні 
нам, ні вам не потрібно. Ми мо-
жемо їсти і білий, і чорний хліб. 
Головне – вистояти цей травень, 
кажу зараз як українець. Новий 
уряд узяв на себе багато роботи, і 
йому доведеться її виконувати в 
нинішніх жахливих умовах. Зви-
чайно, важливо, щоб ви навели 
лад у своєму домі та не давали 
втягнути себе у сварки. 

Треба правильно 
дивитися на речі: 

дорож  че за 
свободу та 

самоповагу нічого 
у світі немає. Треба 

себе поважати і 
любити свою 

країну. Ось що 
головне
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Автор: 
Ілько Майда - 

чевський

Генно модифікований носоріг
В

загалі-то цієї автівки не 
мало би бути: ідея поєд-
нати під одним дахом по-
зашляховик і спорткар ви-

магає бурхливої фантазії. І цього 
матеріалу теж не мало би бути: 
BMW X6 випускають уже кілька 
років, навіть торішній рестай-
лінг радіаторної решітки й фар 
не є інформаційним приводом. 
Але для водія, чий 20-річний 
стаж майже вичерпується влас-
ною мікролітражкою, запро-
шення на тест-драйв – непере-
борна спокуса. Тож знайоми-
мося з машиною, яка напевно 
заслуговує на більшу увагу, ніж 
їй приділяють у наших широтах, 
надто з огляду на авторитет 
бренда.

Почнімо з того, що, на пер-
ший погляд, сумнівну моду 
BMW надавати паркетникам до-
даткової драйвової заточки за 
час, який випускається X6, під-
хопили конкуренти й тепер це 
вже не такий екзотичний клас. 
Тобто, вочевидь, не тупикова 
гілка цивілізації. Тут, можливо, 
слід нагадати, що «паркетник» – 
то не лайка, а вичерпне визна-
чення ніші. Справжній всюдихід 
із несучою рамою, здатний до-
лати водні перешкоди вперебрід, 
– зайвий, нікому не потрібний 
понт у сучасні постіндустріальні 
будні, хіба що ви рок-зірка чи 
зіц-олігарх. А звичайний цивілі-
зований позашляховик, якого не 
злякає раптова траншея під ре-
монт теплотраси або невеличке 
болотце по дорозі до заміського 

будиночка, у решті ситуацій має 
поводитися як гідний конкурент 
інших учасників дорожнього 
руху. Зокрема, прийняти виклик 
будь-якого народного депутата 
на трасі Київ – Бориспіль. Ну й, 
звісно, вражати панянок, які й 
без того самі готові вражатися. 
Саме цей складний комплекс 
ідентичностей втілює силует Х6: 
агресивна пика, обтічні лінії 
профілю, особливо в задній час-
тині, ближче до багажника, й 
водночас несподівано високий 
для такого динамічного образу 
кліренс. До цього протиріччя 
швидко звикаєш, і вже зустрічні 
ґелендваґени сприймаються як 
занадто брутальні, буржуазні, 
недостатньо зухвалі. 

На випробування в бойових 
умовах баварські господарі за-
пропонували дві моделі – оби-
дві 300-сильні, з бензиновим і 
дизельним 3,5-літровими дви-
гунами. Міняючись екіпажами, 
ми дістали завдання подолати 
дистанцію 600 км гірськими до-
рогами, які петляють між Ні-
меччиною та Австрією так при-
мхливо, що про перетин дер-
жавного кордону щопівгодини в 
той чи інший бік дізнаєшся 
тільки з есемесок мобільного 
оператора. Хіба що на узбіччі 
губляться скромненькі покаж-

чики: Österreich, Bayern, знову 
Österreich. У дні, коли на Бать-
ківщині одним із найактуальні-
ших слів було німецьке «ан-
шлюсс» із російським акцентом, 
залишалося тільки замислюва-
тися про можливість колектив-
ного дорослішання: сусідні на-
роди, які століттями спереча-
лися за клаптики землі, вже 
давно не заморочуються терито-
ріальними претензіями. Пере-
росли. Європа.

Натомість отримали рівні, 
мов скло, шляхи навіть глибоко 
місцевого значення – для порів-
няння пропоную згадати якість 
дорожнього покриття в на-
прямку хваленого Буковелю. Ро-
зігнатися на серпантині, звісно, 
навряд чи варто пробувати (для 
цього попередньо було викорис-
тано автобан від Мюнхена до 
Гарміш-Партенкірхена, де по-
значки 210 досягли граючись, 
далі нахабніти завадила зимова 
гума), натомість на подальшій 
ділянці було забезпечено мало 
не автодромні пристрасті, коли 
по один бік скеля, а по другий – 
урвище. Шкода тільки, що сніг 
зійшов, хоча, кажуть, тут і в роз-
пал лижного сезону на полотні 
ані крижинки.

Що означає дилетант: жод-
ної різниці в керуванні бензино-
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Генно модифікований носоріг
вим і дизельним агрегатом я не 
відчув, хоча чесно намагався. 
Обидва набирали швидкість 
стрімко, без пауз і провисань, по-
части завдяки досконалій вось-
миступін чатій коробці, яку на-
віть не тягнуло перемикати на 
спортивний режим. Єдина від-
чутна різниця – бензиновий жер 
літрів 12 на 100 км, що ж до ди-
зеля, то він більше ніж 9,6 л уза-
галі жодного разу не продемон-
стрував (для переконливості по-
кажчик витрат пального дублю-
ється проекцією на вітрове скло 
разом із цифрою швидкості та 
підказками навігатора). Мій ви-
сновок: довге, майже двохсо-
трічне змагання між бензином і 
соляркою виграло творіння Ру-
дольфа Дізеля, тільки не всі це 
встигли усвідомити. Чуєте: 9,6 л 
на 100 км! І це з 3,5-літровим 
двигуном, є ще питання? Не 
йдеться, звісно, про безпосе-
редні грошові витрати: той, хто 
може собі дозволити машину за 
мільйон (ну не лякаймося, гри-
вень, гривень!), на пальному не 
заощаджує, принаймні в нас. 
Але ж є ще вичерпні запаси вуг-
леводнів на планеті, а ще озоно-
вий шар...

Повторюю, на досить крутих 
віражах, хоч і на сухому по-
критті, ані найменших проблем 

із керованістю не виникало, 
хоча нахабний екіпаж нехтував 
деякими швидкісними обме-
женнями, сподіваючись, що 
можливий штраф надійде в 
штаб-квартиру баварських авто-
виробників. Електронні сис-
теми безпеки, якими екс-шістка 
просто-таки напхана по вінця і 
які вправно розподіляли наван-
таження між колесами (не лише 
по осях, а й між правими та лі-
вими), не даючи зірватися в 
пробуксовку, взагалі дозволяли 
почуватися чоловіком, хоча цей 
дискурс в об’єднаній Європі вже 
не в моді. Слід зазначити, що 
гоночний всюдихід заздалегідь 
позбавлений елементів розпе-
щеного комфорту, який увійшов 
у моду останнім часом, коли всі 
ями, канави й горбики прохо-
диш, немов на повітряній по-
душці. Якщо для водія головне 
– пити каву за кермом, не про-
ливши на краватку, то це, 
звісно, перевага. Коли ж за-
вдання стоїть вписатися в пово-
рот на певній швидкості, краще 
відчувати особливості покриття 
не очима й не приладами, а ті-
лом. Тому амортизатори в BMW 
порівняно жорсткі й транслю-
ють тій площині, яка контактує 
із сидінням, кожен горбик, що-
правда, в щадному режимі. Те 
саме стосується й керма – го-
строго, інформативного, з від-
мінним зворотним зв’язком, 
хоча про рейково-зубчастий ме-
ханізм серед виробників уже 
ніхто й не пам’ятає.

Загальний висновок, якщо 
він потрібен: експеримент BMW 
із «дифузії класів» слід визнати 
успішним. Той, хто сприймає 
марку як носія чоловічого на-
чала, в дусі «романтичних 
дев’яностих», не почуватиметься 
одуреним. Тут є все, що дає змогу 
втерти ніс ближньому: силует, 
швидкість, географічна невиба-
гливість, безпека й на додачу 
кільце з біло-синіми секторами 
на капоті. Дівчата, бережіться! 

№ 15 (335) 11–17.04.2014|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|49

тест-дРайв|НАвігАТОР

ф
о

т
о

: Ґ
ю

н
т

е
р

 Ш
м

ід



Цифрове воскресіння
Хороші новини для новинарів

У 
лютому молодіжна медіа-
компанія Vice (чию цільо-
 ву аудиторію становлять 
юнаки та дівчата, які див-

ляться новини, тільки якщо там 
є реп і хіп-хоп) зробила екскур-
сію пишною резиденцією Вік-
тора Януковича й запостила відео 
в інтернеті. «Це схоже на якийсь 
чудернацький парк диктаторсь-
кого періоду», – насмішкувато 
ска  зав на камеру репортер. Ос тан   -
ній звіт аналітичного Центру 
П’ю свідчить, що зараз третина 
американців дивиться відеонови-
 ни в режимі онлайн і приблиз  но 
стільки само переглядає їх на ка-
бельних телеканалах. У віковій 
групі 18–29 років такої аудиторії 
приблизно половина.

У минулі роки звіти Центру 
П’ю про стан новинних ЗМІ нага-
дували похмуру хроніку нищення 
робочих місць і випатрування 
бюджетів. Проте цього року в йо -
го рапорті зазвучала нотка опти-
мізму – там, де йдеться про легі-
 он цифрових новинних сервісів, 
які з’явилися зовсім недавно, як-от 
канал онлайн-новин від Vice. За 
даними Центру П’ю, 468 компа-
ній цифрових новин створили 
приблизно 5 тис. повноцінних 
робочих місць. Багато цифрових 
медіа-агенцій запрошують до 
співпраці відомих журналістів із 
великих видань на кшталт New 
York Times і Washington Post і від-
кривають редакції по всьому світу 
(хоча не так багато, щоб компен-
сувати закриті редакції газет).

Цифрові агенції новин ра-
ніше зазвичай обмежувалися ти-
ражуванням газетних публікацій. 
Зараз вони починають шукати 
оригінальніші статті. Торік сайт 
бізнес-новин Business Insider опу-
блікував великий матеріал про 
президента Yahoo! Маріссу Ма-
йєр. Матеріал обсягом 23 тис. 
слів – це добра повість. «В онлайн- 
виданні таке можна собі дозво-
лити. Звичайний журнал розо-
рився б», – вважає керівник Busi-
ness Insider Генрі Блоджет. Ком-
панія BuzzFeed, яка колись заро-
бляла на кліках, тепер має штат 
майже зі 170 працівників, серед 
яких навіть лауреат Пулітцерів-

ської премії Марк Шуфс, який 
очолює нову групу журналіст-
ських розслідувань.

Нижчі затрати – ось у чому 
причина того, що сьогодні циф-
рові новинні агенції ростуть як 
гриби після дощу. Медіа-аналі-
тик Кен Доктор підрахував, що 
заснування «вартого довіри» циф   -
рового ЗМІ коштує лише $5 млн. 
У новини інвестують фінансисти 
й меценати: засновник eBay П’єр 
Омідьяр вклав $250 млн у нову 
неприбуткову організацію First 
Look Media. Усе це дало надію 
багатостраждальній медіа-галузі. 
В лютому Марк Андріссен, який 
інвестує у венчурні проекти, пе-

редбачив, що може початися 
«новий золотий вік журналіс-
тики» і що індустрія новин зросте 
вдесятеро або й у стократ.

Принаймні одна з новинок 
такої журналістики – актив-
ніше залучення людей. Центр 
П’ю встановив, що приблизно по-
ловина користувачів соціальних  
медіа ділиться новими статтями  

та відео й коментує їх. Близько 
7% дорослих американців по-
стили в соціальних мережах 
власні відео новини або надси-
лали їх на сайти новинних аген-
цій. Особли  во популярні інтерак-
тивні функції. Торік найуспішні-
шою «статтею» New York Times 
була анкета, за допомогою якої 
читачі могли перевірити, до яко-
 го акценту ближче їхнє мовлен-
 ня: лос-андже  леського чи луїзі-
анського. 

Це добра новина, але редакції 
і надалі втрачають робочі місця 
(див. «Звільнені раз і наза-
вжди»). Поява цифрових медіа 
мало допомогла у висвітленні 
локальних новин, яке постраж-
дало від закриття численних міс-
цевих газет. Хоч об’ємні репор-
тажі та журналістські розсліду-
вання цифрових новинних аген-
цій усе ще привертають увагу, 
вони навряд чи зможуть компен-
сувати проекти, які ніколи більше 
не будуть здійснені в форматі 
традиційної преси через брак фі-
нансування.

І хоча користувачі Facebook 
читають новини, в середньому 
вони присвячують відповідним 
сайтам лише півтори хвилини 
щомісяця, якщо заходять туди з 
Facebook. Це приблизно третина 
часу, який витрачають відвіду-
вачі, що безпосередньо йдуть на 
сайт газети. І навіть якщо кіль-
кість переглядів цифрового відео 
зростає, реклама, розміщена в 
ньому, – це загалом близько 10% 
усіх доходів від цифрової ре-
клами. А тепер зростання пере-
глядів сповільнилося. Навіть те-
левізійні новини переживають 
нелегкі часи. У 2013 році три ве-
ликі кабельні канали новин 
CNN, Fox і MSNBC втратили 
близько 11% своєї загальної ау-
диторії у прайм-тайм. За сло-
вами директора Проекту з роз-
витку журналістики при Центрі 
П’ю Емі Мітчелл, сьогодні но-
винна галузь нагадує третій за-
кон руху Ньютона: кожна дія по-
роджує рівну їй протидію. Хоча 
рухома сила й перемістилася в 
інтернет, гравітація все ще тягне 
всіх до землі. 
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Штатні журналісти американських газет (цілковита зайнятість) тис. осіб

За даними Американського товариства редакторів новин
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НОВА жУРНАЛІСТИКА 
АКТИВНІШЕ ЗАЛУЧАє ЛюДЕЙ, 
АДжЕ ПОЛОВИНА 
КОРИСТУВАЧІВ СОЦІАЛЬНИх 
МЕДІА ДІЛИТЬСЯ НОВИМИ 
СТАТТЯМИ ТА ВІДЕО  
Й КОМЕНТУє їх
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