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У к р а ї н с ь к и й  ж у р н а л

Саміт НАТО став ще 
одним сигналом, що процес 
співробітництва України 
з Альянсом є двобічним, 
вимагає зусиль обох сторін 
та прийняття рішень, які 
часто є непростими. Але саме 
такий підхід спроможний 
забезпечити практичні 
трансформації в Україні, 
а Альянсу дозволить 
отримати надійного 
й передбачуваного союзника 
на своєму східному кордоні.
 Валентин Бадрак, Київ 
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Наш читачу!

 Цього року Україна відзначає 25-у річницю незалежності. 
Підсумувати цей період нелегко, особливо з перспективи останніх 
двох років. Але втрата Криму та війна на Донбасі, без сумніву, 
сягають корінням саме періоду заснування української держави.

За весь час своєї незалежності, Україна як незалежна держава 
була для більшості російського політичного істеблішменту лише 
перехідним утворенням, яке рано чи пізно мало повернутися 
„додому“. Тому як російські спецслужби, так і російські політики вже 
з перших років намагалися дестабілізувати ситуацію в Україні.

У першій половині 1990-х Україна розпочала співпрацю з НАТО. 
І через кілька років визначила стратегічну мету, якою б мало стати 
членство в Альянсі. Здається, що чимало з тих людей, які відповідали 
за визначення стратегії, були впевнені у доцільності такого шляху. 
Однак далі слідувало вбивство Гонгадзе, скандал довкола поставок 
системи „Кольчуга“ та конфлікт щодо острова Тузла. Пізніше, на 
саміті НАТО в Бухаресті, ми почули від Володимира Путіна наступне: 
„Південь України повністю – там тільки одні росіяни... Україна просто 
отримала Крим рішенням Політбюро ЦК КПРС. Хто нам може 
сказати, що у нас там немає ніяких інтересів?“. Незадовго після 
того спалахнула війна в Грузії. З нинішнього погляду ми отримали 
всю інформацію для того, аби знати, чого Україні варто очікувати 
від північного сусіда. Нарешті у 2014 році Україна втратила Крим 
і війна на сході країни стала реальністю.

Сьогодні, попри зростання підтримки серед українців ідеї 
членства в Північноатлантичному альянсі, реальне членство в НАТО 
є проблематичним з огляду на геополітичну кризу. На цьогорічному 
липневому саміті НАТО у Варшаві були прийняті важливі рішення 
щодо збільшення засобів безпеки та присутності натовських військ 
у Східній Європі. Попри протести Росії, НАТО просувається на схід. 
Однак Україна не потрапляє під його парасольку. Невідомо, скільки 
часу буде потрібно, щоб Росія відчула, що „політика залякування“ 
Заходу приносить інший, ніж їй би хотілося, результат. Усе це 
в дійсності ми вже бачили в роки холодної війни. Ось тільки Захід 
тоді був більш рішучим. Про все це ми спробували розповісти 
у номері, який тримаєте в руках. Тему номера ми підготували 
у співпраці з Центром досліджень армії, конверсії та роззброєння.
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Путін розраховує на свою 
перевагу як гравця, який 
володіє ініціативою – тобто 
починати конфлікт першим, 
бути більш рухливим, 
мобільним, швидше приймати 
рішення, активніше йти на 
конфронтацію. В цьому 
є козир Путіна. Це не робить 
його об’єктивно сильним.

На відміну від класичної 
війни, перша особливість 
гібридної війни – ретельне 
маскування військового 
компонента на початковому 
етапі, що не дозволяє 
противнику встановити факт 
початку агресії проти нього. 
Повзуча окупація Криму 
„зеленими чоловічками“ тому 
підтвердження.

Про мігрантів учергове 
заговорив президент Чехії 
Мілош Земан. На початку 
серпня в інтерв’ю телеканалу 
Blesk.cz він зізнався, що змінив 
погляд на озброєння населення 
і порадив громадянам придбати 
зброю. Він також додав, що 
вітав би депортацію мігрантів, 
яким відмовили в наданні 
притулку, і будівництво паркану 
на кордоні.
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УЖ у мережі Facebook!
„Український журнал“ доступний в мережі 
Facebook, де для всіх охочих відкрито простір для 
дискусій та коментарів стосовно актуальних 
та архівних номерів нашого часопису.

Якщо протести на проспекті Баграмяна 
в минулому році мали соціальний характер 
– люди протестували проти підвищення цін на 
електрику, то цього року виступи вже набули 
антиурядового характеру.

Нам зараз необхідно, щоб рамки нашого 
мислення виходили за межі наших можливостей. 
Тоді ці потреби, що виходять за межі можливостей, 
у майбутньому і розширять наші можливості. 
А поки ми будемо пристосовуватися, чиновники, 
що виконують регулюючу функцію наших 
можливостей, будуть їх стискати й стискати.
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У нашому регіоні квітне рево-
люційний інтернаціонал. У при-
міщенні угорського парламенту 
9 серпня зустрілися лідер правлячої 
польської партії „Право і справед-
ливість“ Ярослав Качинський та 
прем’єр-міністр Угорщини, лідер 
партії „Фідес“ Віктор Орбан. Про 
що вони насправді говорили – ми не 
знаємо, проте віце-спікер польсько-
го Сейму Ришард Терлєцький сказав 
таке: „Це робочий, партійний візит. 
Це візит-відповідь, адже угорський 
прем’єр приїжджав до Польщі“. 
Минулого року, відразу після того, 
як „Право і справедливість“ виграла 
вибори, Віктор Орбан приїхав зу-
стрітися з головою партії Ярославом 
Качинським. Те, що Орбан ніби за 
Кремль, а Качинський ніби проти 
– політикам, видно, не перешкоджа-
ло. Що там, адже в нас є більший 
ворог – Німеччина. 
І саме Німеччина. Політична група 
німецьких лібералів та християн-
ських демократів з Європейського 
парламенту вимагає скорочення 
європейських дотацій для Польщі 
та Угорщини. Позицію аргумен-
тують відсутністю солідарності 
цих держав до міграційної кризи 
в Європейському Союзі. Німеччина 
є найбільшим донором у ЄС. У 2015 
році Берлін вніс до бюджету ЄС на 
14,3 млрд євро більше, ніж отримав 
з усіх брюссельських фондів. А от 
Польща минулого року була най-
більшим одержувачем євросоюзних 
субсидій ЄС. Варшава отримала від 
Брюсселя 9,4 млрд євро. Наступні 
місця найбільших бенефіціантів: 
Чехія – 5,7 млрд євро, Румунія – 5,2 
млрд, Греція – 4,9 млрд та Угорщина 
– 4,6 млрд євро. Основними доно-
рами фондів ЄС, крім Німеччини, 
у 2015 році були: Великобританія 
(11,5 млрд), Франція (5,5 млрд), 
Нідерланди (3,7 млрд) та Італія (2,8 
млрд). 
Вишеградська група євроскеп-
тична, але впливова, попри те, 
що нинішні уряди Польщі та 
Угорщини ставлять свої націо-
нальні інтереси вище за європей-
ські – так вважає угорський експерт 
Ксаба Той з угорського інституту 
„Republikon“. „Співпраця в рамках 
Вишеградської групи може зараз 
зіграти велику роль“, – стверджує 
Ксаба Той. За його словами, „ця 
група вважається євроскептичною, 
але в той же час дуже впливовою. 
(...) Уже видно, що наступний 
неофіційний саміт ЄС відбудеться 
в Братиславі“. Ксаба Той вважає, 

що „Польщу й Угорщину пов’язує 
бажання відібрати у Брюсселя всев-
ладдя, але при цьому продовжувати 
економічне співробітництво і вико-
ристовувати підтримку ЄС для своїх 
проектів. Тому всі вишеградські краї-
ни залишаться проєвропейськими“. 
На думку угорського експерта, уряд 
Польщі і Угорщини пов’язує політич-
на симпатія: „Сьогодні польський 
уряд звертає увагу на те, що його 
попередники не були достатньо 
польськими, але зате були занадто 
європейськими. Те ж саме говорить 
в Угорщині Віктор Орбан. Уряди 
двох країн і політичні партії, які за 
ними стоять, влаштували своєрідні 
внутрішні дебати, дорікаючи ко-
лам лівих політичних сил, що вони 
віддали свої країни у володіння 
Брюсселя, в той час, як вони, бу-
дучи проєвропейськими, борються 
за національні інтереси і ставлять 
польські та угорські питання вище 
від європейських“. 
Про мігрантів учергове заговорив 
президент Чехії Мілош Земан. На 
початку серпня в інтерв’ю телекана-
лу Blesk.cz він зізнався, що змінив 
погляд на озброєння населення 
і порадив громадянам придбати 
зброю. Він також додав, що вітав 
би депортацію мігрантів, яким від-
мовили в наданні притулку, і будів-
ництво паркану на кордоні. Земан 
заявив, що засуджувати теракти 
марно і „єдине рішення – позбутися 
від причини, і цією причиною, на 
жаль, є нелегальна міграція“. Пре-
зидент додав, що серед великої 
кількості біженців присутній певний 
відсоток джигадистів. Вирішенням 
цієї проблеми глава Чехії бачить 
депортацію всіх тих біженців, яким 
відмовили в наданні притулку. „А та-
ких, як відомо, більшість“, – сказав 
президент. 
А от експерти попереджають, що ве-
лика кількість зброї в руках простих 
громадян не означає автоматичний 
захист від тероризму. Навпаки, 
подібні заклики озброюватися мо-
жуть знизити довіру населення до 
спецслужб. 
На думку організації „Evropské 
hodnoty“ („Європейські цін-
ності“), президент Чехії Мілош 
Земан є „російським троянським 
конем“ в інформаційній війні. Про 
це йдеться в дослідженні чеських 
сайтів, що поширюють дезінформа-
цію. „У чеському середовищі Мілош 
Земан грає роль троянського коня 
Російської Федерації, систематич-
но повторюючи базові тези позиції А
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Кремля. Російська пропаганда нео-
дноразово представляла Земана 
як приятеля Путіна“, – вказується 
в резюме дослідження. Як приклад, 
наводиться висловлювання Земана 
про закон про мови в Україні: чесь-
кий президент два роки тому вказав 
на те, що новий закон унеможливив 
використання рідної мови для трети-
ни громадян України. 
А прес-аташе Земана Їржі Овча-
чек дав коментар iDnes.cz, в яко-
му поділився думкою, що все це 
частина кампанії проти чеського 
президента. За його словами, бо-
ротьба з російською пропагандою 
– прибутковий бізнес. Овчачек 
ставить під сумнів незалежність 
і джерела фінансування організації 
„Європейські цінності“. 
Росія, з черги, наживає собі нових 
ворогів у Чехії: на початку серпня 
вона відмовила у візі редакторові 
чеського видання „Hospodářské 
noviny“ Ондржеєві Соукупу. У ЗМІ 
припускають, що причиною відмови 
у візі чеському журналісту могло 
стати непродовження акредитації 
двом російським журналістам у Че-
хії. Сам журналіст так прокоменту-
вав офіційну відповідь Міністерства 
закордонних справ Росії: „Шановні 
колеги зі Смоленської площі! 
Я з цікавістю прочитав ваш комен-
тар до відмови в журналістській 
візі моєї скромної персони. Мушу 
визнати вашу винахідливість у ви-
гадуванні теорії про те, що це було 
не вашою ініціативою, а проханням 
білоруського союзника. Ніхто інший 
тут бути не міг, тому що в Казахстані 
та Вірменії, я, на жаль, не був. Я зна-
ходжу гідним поваги те, що Ваше 
міністерство намагається слідувати 
шляхом таких гігантів, як В’ячеслав 
Молотов і Андрій Громико. Однак 
мене засмучує очевидний спад про-
фесіоналізму ваших співробітників. 
За часів великих попередників 
точно не вийшло б так, що колеги 
не дізналися б про те, що я їжджу 
в Білорусь і регулярно отримую туди 
візи. Як на зло, місяць тому. Прикро, 
товариші! Тому що брехати потріб-
но вміти“. 
У Варшаві почали збір коштів на 
пам’ятники жертвам Смоленської 
катастрофи. Це один з „флагман-
ських“ проектів нової польської 
влади, до якого тепер приєдну-
ються суспільні ініціативи. Проти 
цієї ініціативи висловлюються влади 
Варшави та політики з опозиційної 
партії „Громадянська платформа“. 
Громадський комітет, до складу яко-

го входять політики правлячої партії 
„Право і справедливість“ і частина 
членів сімей жертв авіакатастрофи, 
хоче, щоб у 2018 році на Краків-
ському передмісті в центрі поль-
ської столиці з’явилися пам’ятники 
президенту Леху Качинському та 
всім жертвам катастрофи під Смо-
ленськом 2010 року. Депутат від 
„Громадянської платформи“ Анджей 
Галіцький стверджує, що необхідно 
провести громадські консультації 
з приводу місця розташування 
пам’ятників жертвам Смоленської 
катастрофи. В іншому випадку, 
вважає він, мова йде про диктатуру 
з боку правлячої партії. 
Польська опозиційна партія 
„Громадянська платформа“ за-
кликає уряд відновити малий 
прикордонний рух з Калінін-
градською областю Росії. У липні, 
у зв’язку з проведенням саміту НА-
ТО і Всесвітніх днів молоді, Польща 
призупинила дію міжурядових угод 
з Україною і РФ про малий прикор-
донний рух. 3 серпня режим МПД 
був відновлений лише на кордоні 
Польщі з Україною, однак з Росією 
правляча партія не захотіла від-
новлювати рух, аргументуючи це 
міркуваннями безпеки. Під час 
прес-конференції в Сеймі депутат 
„Громадянської платформи“ Роберт 
Тишкевич заявив, що рішення про 
невідновлення малого прикордон-
ного руху з Калінінградською об-

ластю носить політичний характер 
і, крім того, завдає шкоди економіці 
Помор’я. „Малий прикордонний рух 
– це привілей для поляків і росіян. 
Ця ситуація не одностороння. Цей 
режим приносить користь і жителям 
Польщі, і жителям Росії“, – заявив 
Тишкевич. 
Незадоволені з’явилися й у во-
єводствах, безпосередньо охо-
плених малим прикордонним 
рухом. Так, спікер воєводського 
Сейму Помор’я направив лист 
у МВС і МЗС Польщі, в якому роз-
критикував рішення. На його думку, 
велика кількість гостей з Росії добре 
впливає на ситуацію в Помор’ї. 
У своєму листі спікер воєводського 
Сейму Помор’я підкреслив, що ор-
гани місцевого самоврядування не-
гативно сприйняли рішення про не-
відновлення малого прикордонного 
руху з Калінінградом: „Лише в 2015 
році росіяни витратили близько 
286 мільйонів злотих (66 млн євро) 
в регіонах, які входять в зону руху. 
На цьому змогли заробити власники 
магазинів і пунктів обслуговування 
(в тому числі в сфері охорони здо-
ров’я), а також ресторатори і влас-
ники готельного бізнесу. Крім того, 
молоді росіяни активно цікавляться 
нашими пропозиціями в культурній 
та туристичній сферах“, – написав 
Мечислав Струк.

 Ігор Ісаєв, Варшава
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Дозволю собі процитувати ури-
вок з вашої статті, опублікованої 
у 2008 році. Ви писали: „Якщо 
Захід проковтне пігулку і проба-
чить Росії грузинську війну, втор-
гнення Росії в Україну стане лише 
питанням часу“. Ви написали це 
у серпні 2008 року, і через шість 
років сталося вторгнення в Україну. 
Як ви вважаєте, Захід надалі слаб-
кий? Чи, можливо, він вивчив урок 
України?

Ви розумієте, коли ми пишемо, що 
Захід є слабким, ми не говоримо про 
фактичну слабкість Заходу (в сенсі 
військової потужності). Очевидно, 
що Захід і насамперед США суттєво 
переважають Росію у військовій по-
тужності. Це ж стосується економіч-
ної потужності. Росія, особливо після 
останньої кризи, істотно втратила, 
і сьогодні надалі перебуває у стані 
кризи. Однак коли ми говоримо про 
слабкість, ми насамперед говоримо 
про слабкість ініціативи, слабкість 
дій у відповідь на виклики з боку 
Росії. Путін розуміє, що він не може 
об’єктивно скласти конкуренцію 
військовій та економічній потужності 
Заходу. Однак він розраховує на 
свою перевагу як гравця, який воло-
діє ініціативою – тобто починати кон-
флікт першим, бути більш рухливим, 
мобільним, швидше приймати рішен-
ня, активніше йти на конфронтацію. 
В цьому є козир Путіна. Це не робить 
його об’єктивно сильним. Однак 
в умовах певної концептуальної роз-
губленості Заходу перед викликами 
подібні дії для Путіна – оперативне 
поле, на якому він виглядає сильніше, 
ніж він є насправді.

У тодішній статті ви теж писали, що 
Україні потрібні міжнародні гаран-
тії, однак не у формі Будапешт-
ського меморандуму, а наприклад, 
у формі членства в НАТО. Проте 
Україна не стала членом Альянсу 

і невідомо, коли це відбудеться. Ви 
спостерігали за останнім самітом 
НАТО у Варшаві. Як ви вважаєте, 
Альянс здатний протистояти діям 
Росії? Він зможе діяти на виперед-
ження?

Я бачу тут кілька частин у питанні. 
На сьогоднішній день розмова про 
членство України в НАТО носить 
більше теоретичний характер. Адже 
очевидно, що з боку країн-членів не-
має спільної політичної волі рухатися 
шляхом прийняття України до складу 

Альянсу. В той же час є очевидним, 
що Захід, зокрема НАТО, значно 
більше усвідомлюють масштаб за-
гроз, який походить від Росії, ніж 
у 2008 році. На жаль, це відбулося 
надто пізно. Очевидно також, що 
немає впевненості, що ця усвідом-
леність не зійде нанівець у міру того, 
як відбувається звикання світу до 

поведінки Росії. Тобто, якщо після 
анексії Криму і початку війни на Дон-
басі реакція Заходу, який не очікував 
цього від Росії, була певною мірою 
шоковою, тепер поступово відбува-
ється звикання. Звикання до того, що 
Росія поводить себе подібним чином, 
що змінити її поведінку немає жодної 
можливості. І тому ми чуємо голо-
си, що, можливо, слід повернутися 
до звичайної політики у взаєминах 
з Росією.

Українські експерти, з якими я роз-
мовляю, все частіше говорять, що 
Україна має розраховувати лише 
на себе. Я вбачаю в їх словах роз-
чарування Заходом. Сьогодні я по-
чув також думку, що санкції не ді-
ють. Це не є дещо хибним шляхом?

Очевидно, такі настрої поширені 
в Україні. З одного боку, Україна 
довгий час стукала у двері Альянсу, 
але не отримала навіть формально-
го статусу кандидата, не отримала 
Плану дій з набуття членства на 
саміті у Бухаресті у 2008 році. Крім 
того, під час війни з Росією підтримка 
з боку Заходу переважно носила 
моральний характер. Україна не 
отримала якоїсь суттєвої допомо-
ги у зміцненні власної оборонної 
спроможності. З іншого боку, Захід 
і не мав таких зобов’язань перед 
Україною. Подібні очікування пере-
важно виходили з певних уявлень про 
те, як Захід має захищати Україну 
з міркувань солідарності. В той же 
час прослідковувалося дуже багато 
аналогій до того, яким чином західні 
демократичні держави реагували 
на поглинання Центральної Європи 
Гітлером напередодні Другої світової 
війни. Мовляв, сьогодні та ж політика 
невтручання і очікування, яка свого 
часу призвела до поглинання Австрії, 
Чехословаччини, розчленування 
Польщі напередодні Другої світової 
війни. Тоді багато хто на Заході ка-

Олександр Сушко:

„Україна і Захід повинні бути 
готовими до того, що це конфлікт 
на роки, якщо не на десятиліття“

г о с т і

Олександр Сушко – політолог-міжнародник, директор 
Інституту Євроатлантичного співробітництва.

Єдиний спосіб, на який 
Росія може погодитися, 
це визнання Криму 
російським, а Донбас 
реінтегрувати 
в Україну на умовах 
Росії, фактично, 
під російським 
протекторатом 
і контролем Росії 
внутрішньої ситуації 
захоплених нині 
регіонів. Звичайно, 
це неприйнятне для 
України.
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зав про необхідність умиротворення 
агресора.

Проте сьогодні є факт: Захід 
об’єднався, ввівши санкції проти Ро-
сійської Федерації. Попри сподівання 
Росії, єдність Заходу не розкололася. 
Це значний факт і його не можна не-
дооцінювати. Просто Захід є таким, 
яким він є, а не таким, яким його хоче 
бачити Україна. Це об’єктивна ре-
альність. Я вважаю це спільним у нас 
обох, тобто Захід також хоче бачити 
Україну іншою, ніж вона є насправді. 
Однак й Україна воліє бачити Захід 
дещо іншим. Це проблема взаємного 
сприйняття, яка перешкоджає сторо-
нам правильно зрозуміти і спрогно-
зувати один одного.

Кримський інцидент… навіщо Росії 
це потрібно саме тепер? Адже піс-
ля анексії Кремль не використову-
вав півострів у своєму тиску, якщо, 
звісно, не враховувати репресії 
проти кримських татар. Чому саме 
тепер?

Вони хочуть розіграти з Україною 
приблизно таку ж карту, яка свого 
часу була розіграна з Туреччиною. 
Тобто звинуватити ї ї у військовій ес-
калації і посилити тиск. Я думаю, їм 
потрібний привід для того, щоб мати 
змогу при потребі продовжувати 
загострення. В якій формі, невідо-
мо. Адже дії Росії непередбачувані. 
Однак очевидно, що це засіб роз-
ширення простору для власного 
маневрування. І демонстрація того, 
що Росія може діяти силою, ставка 
робиться саме на конфронтацію. Це 
сигнал політичного характеру про те, 
що Росія не готова йти на якесь фун-
даментальне замирення з Україною 
у найближчій перспективі.

Чого тоді можна сподіватися далі? 
Гібридна війна продовжувати-
меться? Росія піде на масштабну 
агресію?

Я міг би сказати: очевидно, що на 
сьогодні і Україна, і Захід повинні 
бути готовими до того, що це кон-
флікт на роки, якщо не на десятиліття. 
Дуже наївно було би розраховувати, 
що станеться диво і Росія погодиться 
на розв’язання конфлікту у той спо-
сіб, який міг би бути прийнятним для 
України і навіть для Заходу. Очевид-
но, що єдиний спосіб, на який Росія 
може погодитися, це визнання Криму 
російським, а Донбас реінтегрувати 
в Україну на умовах Росії, фактич-
но, під російським протекторатом 
і контролем Росії внутрішньої ситуації 
захоплених нині регіонів. Звичайно, 

це неприйнятне для України. Оскіль-
ки сторони дуже далекі від якогось 
рішення, очевидно, що конфлікт 
триватиме. В кращому випадку нас 
чекає протистояння низької інтенсив-
ності, коли хоча б у загальних рисах 
зберігається перемир’я. Однак досвід 
останніх півтора року, особливо піс-
ля другого мінського документа, свід-
чить, що ці перемир’я не є стійкими. 
На сьогодні не досягнуто передумов 
для того, щоб наступив стабільний 
мир навіть на Донбасі, не кажучи 
вже про кримське врегулювання. 
І очевидно, що не виключений більш 
негативний розвиток, ескалація кон-
флікту, оскільки Росія у щоденному 
режимі забезпечує своїх сателітів 
у Донбасі зброєю, людськими ре-

сурсами, боєприпасами у достатній 
кількості для ведення інтенсивної 
війни. В Криму також відбувається на-
копичення військових засобів. Таким 
чином, не можна виключати ескала-
ції військових дій. Однак у будь-якому 
разі станом на сьогодні немає пере-
думов для оптимістичних очікувань 
щодо досягнення стабільного миру. 
Тому Заходу принаймні треба розу-
міти, що на східному фланзі Європи 
в осяжній перспективі триватиме 
конфронтація, пов’язана з власне ро-
сійським реваншизмом. Тому ніяких 
серйозних сподівань на відновлення 
нормальних добросусідських парт-
нерських відносин з Росією немає.

 

Р о з м о в л я в  П е т р о  А н д р у с е ч к о
Ф о т о :  П е т р о  А н д р у с е ч к о
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 У конкретному плані рішення са-
міту НАТО стосовно України звелися 
до затвердження нового Комплек-
сного пакета допомоги для України 
(Comprehensive Assistance Package), 
надання перспективи для України 
перейти до партнерства з розши-
реними можливостями (Enhanced 
Opportunities Programme) та збере-
ження санкцій відносно Росії. Звісно, 
це не те, на що сподівалась Україна, 
говорячи про максимальний рівень 
підтримки з боку Альянсу.
 

Чого не дотягнули
Водночас й українська влада 

здійснила лише частину можливих 
зусиль у галузі оборонного ре-
формування та підготовки до вій-
ськово-технічного співробітництва 
з країнами НАТО, тому реального 
поглиблення практичної співпраці 
у галузі створення озброєнь поки 
що чекати не варто, як немає поки 
що й перспектив переходу до під-
тримки України летальною зброєю. 
Для переходу до конкретних про-
ектів військово-технічного співро-
бітництва (ВТС) потрібна суттєва 
модернізація нормативно-правової 
бази України та зміна принципів 
управління оборонною промисло-
вістю, а цього в Україні не відбулося. 
Українська держава має перегля-
нути власні підходи і створити такі 
правила гри, щоб інвестору було 
цікаво працювати в Україні, особли-
во в оборонному секторі. Також нам 
слід активніше працювати на міжна-
родній арені, створюючи привабливі 
пропозиції для інвесторів. Адже це 

ненормально, що попри все, країни 
НАТО користуються в якості авіа-
перевізника російською компанією 
„Волга-Днєпр“, французи продовжу-
ють виробництво тепловізорів для 
російської бронетехніки, а італійці 
постачають машино-комплекти до 
бронемашин „Рись“.

Крім того, я впевнений, що євро-
пейські країни НАТО діють пере-
важно в межах забезпечення влас-
ної безпеки та все більше надають 
сигнали щодо готовності покращити 
відносини з Росією, в тому числі за 
рахунок українських інтересів. Це 
має практичне відображення у таких 
речах, як продовження військово-
технічної співпраці з Росією деякими 
країнами НАТО. Наприклад, незва-
жаючи на санкції, Італія та Франція 
продовжують реалізацію проектів 
з Росією у галузі ВТС. З іншого боку, 
українські розробники і виробники 
озброєнь нерідко отримують не-
гативні відповіді на запит щодо за-
купівлі тих чи інших комплектуючих 
для озброєнь і військової техніки. 
Що не тільки ускладнює сприйнят-
тя практичного співробітництва 
з компаніями країн НАТО, але ро-
бить сумнівним реалізацію завдання 
імпортозаміщення і повної відмови 
від ВТС з РФ у майбутньому.
 

Створення нових 
спільних озброєнь
В умовах, що склалися, найваго-

мішими досягненнями України могли 
б стати конкретні проекти військово-
технічного співробітництва, що пе-
редбачало б розгортання спільних із 

західними оборонними компаніями 
виробництв, отримання оборонних 
технологій тощо. Від НАТО ми поки 
що можемо очікувати створення до-
даткових структур у сфері гібридної 
безпеки, активізацію військових 
навчань і вишколів українських сил 
оборони, ймовірно, НАТО буде до-
помагати у розвитку Сил спеціаль-
них операцій, ВМСУ та у створенні 
кіберпідрозділів. Існує й можливість 
розвитку співпраці з НАТО у межах 
низки створених трастових фондів 
для допомоги Україні.

Однак найважливішим у співро-
бітництві з НАТО для України може 
стати перехід до практичної площини 
у сфері створення нових озброєнь, 
оскільки лише у такий спосіб західні 
партнери можуть перетворитися на 
справжніх та реальних союзників. 
Такий перехід до нового етапу може 
відбутися лише за умов змін свідо-
мості як лідерів усередині воєнно-
політичного блоку, так і української 
влади, та відповідного забезпечення 
Україною прозорих, зрозумілих для 
Заходу правил гри на українському 
ринку, включаючи прийняття відпо-
відних законів, програм та початку 
транспарентної приватизації час-
тини підприємств оборонної про-
мисловості, а також забезпечення 
захисту приватних та іноземних 
інвестицій. Поки що українська вла-
да до таких кроків не готова, як не 
готова залишити у минулому „ручне 
управління“ сектором безпеки. При 
цьому суспільство України набагато 
більше, ніж влада, готове до інтегра-
ції України в НАТО.

Т е к с т :  В а л е н т и н  Б а д р а к ,  
д и р е к т о р  Ц е н т р у  д о с л і д ж е н ь  а р м і ї ,  к о н в е р с і ї  т а  р о з з б р о є н н я ,  К и ї в  

Саміт Північноатлантичного альянсу у Варшаві 8–9 липня 
2016 року не призвів до проривів, які могли б надати Україні 
переваги над зовнішнім агресором. Однак слід визнати, 
що в цілому Київ отримав від НАТО дзеркальну відповідь, 
що певною мірою є логічним продовженням стратегії 
стримування Росії з боку Заходу. 

Україні слід перейти 
до практичного співробітництва 
з НАТО у сфері створення 
нових озброєнь



12

c и г н а л  з  В а р ш а в и

Слід наголосити, що Україна має 
раз і назавжди відірватися від Росії 
у сфері оборонних технологій та 
виробництв озброєнь і військової 
техніки – без цього не варто очікува-
ти на реалістичне повномасштабне 
співробітництво з країнами НАТО 
у сфері озброєнь. І допомога з боку 
НАТО тут є фундаментальним еле-
ментом української трансформації.
Отже, можливість повномасштабної 
євроатлантичної інтеграції, запро-
вадження і реалізація практичних 
проектів у галузі безпеки, створення 
спільних оборонних спроможностей 
для України залишаються питаннями 
без чіткої відповіді. І саме на них 
чекатиме країна найближчим часом.
 

Сигнал з Варшави
Україна повинна не просити 

у Заходу зброю, а виступати як 
партнер, що має оборонні техно-
логії, та поставити питання через 
співробітництво й інвестиції в обо-
ронний сектор організувати ви-
робництво сучасного озброєння на 
власних підприємствах. Наприклад, 
відновлення випуску важких тран-
спортників Ан-124 „Руслан“ враз 
дозволить виключити Росію з міжна-
родного ринку авіаперевезень та 
започаткувати низку нових проек-
тів. Більш того, вже зараз агресор 
шукає можливості модернізувати 
свій авіапарк важких транспортних 
літаків, активно залучаючи до себе 

фахівців, у т.ч. з України. З одного 
боку, це спроба врятувати техноло-
гічно виснажений сектор авіапрому 
РФ, а з іншого – загроза втрати 
Україною певної кількості конструк-
торських кадрів. Цього допустити не 
можна. До перспективних проектів 
можуть бути віднесені й проекти 

з виробництва ракет-мішеней для 
Національної протиракетної обо-
рони (НПРО) США, а у перспективі 
– для європейської системи ПРО. 
Також важливими та прибутковими 
могли б стати проекти зі створення 
в Україні виробництв засобів зв’язку 
та ударних безпілотних комплексів, 
а також іншого військового облад-
нання.

Отже, саміт НАТО став ще од-
ним сигналом, що процес спів-
робітництва України з Альянсом 
є двобічним, вимагає зусиль обох 
сторін та прийняття рішень, які часто 
є непростими. Але саме такий підхід 
спроможний забезпечити практичні 
трансформації в Україні, а Альянсу 
дозволить отримати надійного й пе-
редбачуваного союзника на своєму 
східному кордоні.
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Україна має раз 
і назавжди відірватися 
від Росії у сфері 
оборонних технологій 
та виробництв 
озброєнь і військової 
техніки — без цього 
не варто очікувати 
на реалістичне 
повномасштабне 
співробітництво 
з країнами НАТО 
у сфері озброєнь. 
І допомога 
з боку НАТО тут 
є фундаментальним 
елементом української 
трансформації.
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 На попередньому саміті НАТО 
в Уельсі, у відповідь на російську оку-
пацію Криму і ескалацію збройного 
конфлікту на Донбасі, було прийнято 
рішення про створення оперативної 
групи підвищеної готовності (Very 
High Readiness Joint Task Force). До її 
складу ввійшла сухопутна бригада 
чисельністю близько 5000 військо-
вослужбовців, підрозділи повітряної 
і морської підтримки, а також сили 
спеціального призначення. Також, 
у випадку збройної агресії проти 
країн НАТО, до складу групи увійдуть 
дві додаткові бригади чисельністю до 
30000 військовослужбовців. До того 
ж, у рамках цієї стратегії в східно-
європейському регіоні вже відкрито 
шість штаб-квартир, які будуть коор-
динувати навчання, налагоджувати 
оперативно-логістичне планування 
і сприяти підвищенню рівня оборо-
ноздатності. 

Звісно, такі заходи навіть при ве-
ликому бажанні не можна назвати 
симетричними, враховуючи перма-
нентне посилення угруповання ро-
сійських військ на західних рубежах 
РФ, зокрема розгортанням трьох 
нових дивізій на кордоні з Україною 
та Білоруссю (чисельністю до 10 тисяч 
осіб кожна).

Відповідно, за таких умов значної 
ваги набуває здатність Сил швидкого 
реагування розгорнутися за макси-
мально короткий період часу. Єдиний 
спосіб відпрацювати злагодженість 
взаємодії між підрозділами союзни-
ків у такій операції – це проведення 
навчань. 

Старі пацифісти
У той же час, певну стурбованість 

викликає низький рівень уваги до та-
кої активності Альянсу з боку західно-

європейських столиць, в першу чергу, 
Берліна та Парижа. Прикладом такої 
тенденції можуть слугувати нещо-
давні командно-штабні навчання 
„Анаконда–2016“, які відбулися на 
території Польщі. До речі, в навчаннях 
взяла участь спільна Литовсько-поль-
сько-українська бригада (ЛітПолУк-
рбриг). Однак із 31 тисячі залучених 
до оперативної підготовки армійців, 
14 тисяч – це військові США, а 12 тис. 
– польські. Берлін же направив для 
відпрацювання бойової злагодженос-
ті лише 400 солдат. 

Що ж до заяв у публічній площині, 
то з німецького боку останні натовські 
навчання взагалі супроводжувалися 
заявами міністра закордонних справ 
Німеччини Франка-Вальтера Штай-
нмайера про „голосне брязкання 
зброєю“ і закликом „не шукати ви-
правдань для нового-старого проти-
стояння“. У схожому руслі висловився 
і президент Франції. Вже під час Вар-
шавського саміту Франсуа Олланд 
зауважив, що „НАТО не повинно 
впливати на стосунки, які мають бути 
у Європи з Росією“. Останню фран-
цузький лідер визначив як „партнера, 
який, щоправда, може інколи, як ми 
бачили в Україні, використати силу“.

Звісно, подібну риторику можна 
пояснити наближенням президент-
ських виборів у Франції та парла-
ментських у Німеччині. Однак доволі 
тривожно виглядають подібні спроби 
проектувати нові моделі відносин із 
Кремлем за рахунок зниження уваги 
не лише до української проблема-
тики, але й до безпекових викликів 
у регіоні загалом.

Відтак, цілком закономірним ви-
дається той факт, що, незважаючи на 
рішення попереднього саміту НАТО 
про збільшення частки витрат на обо-

рону до двох відсотків ВВП, більшість 
європейських членів Альянсу сьогодні 
не дотримуються цього показника. 
Загалом сумарні витрати на оборону 
європейських країн-членів НАТО за 
останній рік зросли лише на $ 3,2 
млрд (до $ 238,8 млрд). 

Складається враження, що захід-
ноєвропейські лідери і надалі хочуть 
вихоплювати каштани з вогню руками 
США. Звісно, Вашингтон не збира-
ється відмовлятися від ролі основного 
бенефіціара Північноатлантичного 
альянсу. Але навряд чи Європа відчу-
ватиме себе у безпеці, якщо концепція 
ізоляціонізму, яка останніми роками 
превалює у внутрішньополітичному 
дискурсі США, укоріниться в геопо-
літичній стратегії Білого дому. 

Чорноморська флотилія НАТО
Одним з ключових аспектів зміц-

нення спроможності НАТО проти-
стояти російській агресії є посилення 
безпеки в Чорноморському регіоні. 
У цьому контексті варто згадати про 
ідею створення так званої „чорно-
морської флотилії НАТО“, що стало би 
відповіддю Альянсу на мілітаризацію 
регіону, яку Москва здійснює з весни 
2014 року.

З відповідною ініціативою Бухарест 
виступив ще в січні ц.р., а згодом пре-
зидент Румунії Клаус Йоганніс закли-
кав створити у Чорному морі міжна-
родне військово-морське угруповання 
під егідою НАТО. Між іншим, у ході 
квітневого візиту до Румунії Петро 
Порошенко запевнив, що „Україна із 
задоволенням приєднається до цієї іні-
ціативи“. Для української сторони така 
можливість є справді вкрай важливою, 
адже участі ВМС України в морських 
навчаннях НАТО „Сі Бриз“ чи спільних 
українсько-турецьких тренуваннях 

Т е к с т :  В о л о д и м и р  С о л о в ’ я н ,  к е р і в н и к  з о в н і ш н ь о п о л і т и ч н и х  п р о е к т і в  
Ц е н т р у  д о с л і д ж е н ь  а р м і ї ,  к о н в е р с і ї  т а  р о з з б р о є н н я ,  К и ї в

Результати Варшавського саміту 
НАТО. Зрада чи перемога?
Ключовим і найбільш розкрученим у світових медіа підсумком 
Варшавського саміту НАТО, безумовно, стало створення на східному 
фланзі Альянсу чотирьох багатонаціональних батальйонів у Польщі 
та країнах Балтії. Чисельність особового складу кожного підрозділу 
становитиме 1000 військовослужбовців. Під час саміту було оголошено, 
що Канада відповідатиме за батальйон у Латвії, Німеччина – за 
підрозділ у Литві, Великобританія – в Естонії, а США – у Польщі. 
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об’єктивно недостатньо для відновлен-
ня потенціалу (нехай і доволі скромно-
го), яким володіли вітчизняні військово-
морські сили до анексії Криму.

Та на Варшавському саміті ця ідея 
так і не наповнилася змістом. Її торпе-
дував президент Болгарії Бойко Бо-
рісов. Він підтвердив своє скептичне 
ставлення до чорноморської флотилії 
НАТО і закликав до демілітаризації 
Чорного моря, яке, на його думку, 
має бути „зоною без військових ко-
раблів і підводних човнів, тому що це 
зашкодить планам видобутку газу, 
туризму і торгівлі“.

Туреччина також підвісила у пові-
трі ідею створення постійної еска-
дри НАТО у Чорному морі. Хоча ще 
два місяці тому президент Раджеп 
Ердоган скаржився, що море стає 
„російським озером“, після нещодав-
ніх реверансів у бік Кремля інтерес 
Анкари до цього проекту викликає 
сумнів.

І хоча Генсек Альянсу Єнс Столтен-
берг запевнив – переговори щодо 
створення чорноморської ескадри 
НАТО продовжаться на зустрічі міні-
стрів оборони в жовтні, перспективи 
проекту залишаються доволі туман-
ними.

Без прориву, 
але з партнерством
Цілком очікувано Україна не 

отримала на Варшавському саміті 
прориву на шляху просування до 

членства в НАТО. Навіть більше, як-
що Бухарестська декларація містила 
компромісну формулу про те, що 
Україна та Грузія „стануть членами 
НАТО“, то в аналогічному документі, 
укладеному у Варшаві, формулю-
вання про перспективу членства 
України взагалі відсутні. Натомість 
в Альянсі заговорили про можливість 
залучення Києва до Програми роз-
ширених можливостей в рамках Іні-
ціативи взаємосумісності партнерів 
(Enhanced Opportunities Programme 
within the Partnership Interoperability 
Initiative), що дозволить залучити Ки-
їв до більш тісної співпраці з Альян-
сом. Нині учасниками цієї програми 
є Швеція, Фінляндія, Грузія, Йорданія 
і Австралія.

Не менш важливою для України 
в умовах воєнного конфлікту на Дон-
басі є фінансово-технічна допомога 
НАТО. Комплексний пакет допомоги 
(КПД) передбачає матеріальну 
і практичну підтримку в 40 напрям-
ках у сфері безпеки та оборони. 
Імпульс отримали і цільові трастові 
фонди, започатковані ще два роки 
тому. Їх спрямовано на сприяння 
реформам українського війська і по-
долання наслідків війни.

Звісно, такий об’єм співпраці 
України і НАТО важко назвати 
вичерпним. Але перш ніж звину-
вачувати Альянс у пасивності та 
надлишку прагматизму, слід по-
глянути на власні прорахунки.

Не варто чекати подарунків
Так, після відновлення активного 

діалогу з НАТО у 2014 році Укра-
їна не виробила чіткої стратегії 
реалізації поставленої мети член-
ства в Альянсі. Сьогодні в Україні 
зберігається розмита вертикаль від-
повідальності за реалізацію євроат-
лантичного руху держави і відповідні 
реформи. На переконання влади, 
ліквідувати цей недолік має створена 
9 липня Комісія з питань координації 
євроатлантичної інтеграції України. 
Відповідно до задуму, новий орган 
має сприяти міжвідомчій координа-
ції реформ і реалізації потенціалу 
співпраці з Альянсом у невійськових 
сферах. Нереалізованою в рамках 
Варшавського саміту залишилася та-
кож ініціатива створення українсько-
румунсько-болгарської бригади (на 
зразок ЛітПолУкрбриг). 

Тож не варто чекати від євро-
пейських політиків подарунків, які 
відкриють Україні прямий шлях до 
членства в НАТО. Простих декла-
рацій про готовність стати членом 
блоку вже замало. Потрібно пере-
конливо доводити нашим західним 
союзникам, що північноатлантична 
інтеграція України означатиме для 
Заходу цілком конкретну перевагу, 
а не суто нові проблеми у стосунках 
з Росією.
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Т е к с т :  В а л е р і й  Р я б и х ,  „ D e f e n s e  E x p r e s s “ ;  
І г о р  Ф е д и к ,  „ D e f e n s e  E x p r e s s “ ;  А н т о н  М і х н е н к о ,  „ U k r a i n i a n  D e f e n s e  

R e v i e w “ ;  М и х а й л о  С а м у с ь ,  Ц е н т р  д о с л і д ж е н ь  а р м і ї ,  к о н в е р с і ї  
т а  р о з з б р о є н н я

 З початком агресії Росії проти 
України і подальшим введенням США 
і Європейським Союзом санкцій, 
країни Європи формально припини-
ли контакти з Москвою у військовій 
і військово-технічній сферах. Так, 
Франція відмовилася від мільярдного 
контракту, який передбачав продаж 
Росії кораблів „Містраль“. Німеччина 
і Великобританія оголосили про при-
зупинення постачання в РФ продукції 
оборонного та подвійного призначен-
ня і відповідних технологій. Зокрема, 
ФРН призупинила будівництво на 
території Росії військових навчаль-
них центрів. Британці пішли ще далі 
і оголосили про припинення поставок 
компонентів озброєнь в треті країни, 
які можуть використовувати їх для 
продукції, що поставляється в Росію. 
Скасовані і суто символічні речі на 
зразок спільних навчань та обмінів 
візитами кораблів. Ряд інших країн ЄС 
також оголосили про припинення обо-
ронних контрактів з РФ.

Таким чином, європейці проде-
монстрували бажання врегулювати 
„українсько-російський збройний 
конфлікт“ і „змусити агресора викону-
вати норми міжнародного права“.

Однак, на жаль, в сучасному світі 
економічна і фінансова вигода прева-
люють над мораллю і політичною до-
цільністю. Це призводить до того, що 
не всі країни ЄС дотримуються введе-
них санкцій і прямо продовжують роз-
вивати співпрацю з агресором, а деякі 
шукають обхідні шляхи, „замилюючи“ 
таким чином очі громадськості. 

Європейські технології 
для агресора
До введення США і країнами 

Європейського Союзу економічних 
санкцій, Росія і європейські країни 
активно співпрацювали у військово-
технічній сфері, зокрема в питаннях 
обміну передовими технологіями, 
налагодження ліцензійного виробни-
цтва, виготовлення нового озброєння 
і військової техніки (ОВТ), а також і для 
експорту в треті країни, модернізації 
застарілих зразків ОВТ. Після введен-
ня санкцій, обсяг військово-технічного 
співробітництва (ВТС) з даними кра-
їнами був обмежений, проте не до 
кінця. Однією з основних причин, чому 

на деяких напрямках ВТС досі триває, 
є велика зацікавленість в цьому саме 
Росії. Пояснення цьому досить просте: 
залежна від західних технологій і не 
менш важливих фінансових вливань, 
Росія в умовах санкцій не має жодних 
шансів закінчити розпочате масштаб-
не переозброєння своїх збройних сил 
(ЗС).

Європа, що володіє сучасними 
технологіями і великими фінансовими 
можливостями, є дуже цінним об’єктом 
уваги для Кремля. Експорт в ЄС вугле-
воднів за весь період сучасної Росії 
(після розвалу Союзу) дозволив попо-
внити золотовалютні запаси і оживити 
економіку країни, але не сприяв ство-
ренню сучасних зразків озброєння 
і військової техніки без участі західних 
технологій. Москва досі залишається 
заручницею по багатьох напрямах від 
імпортної, в тому числі європейської, 
продукції. Лише до 2020 року Кремль 
розраховує знизити залежність від ім-
порту в різних галузях промисловості 
до рівня 50–60%. І це в кращому ви-
падку, тому що дані показники плану-
валися ще до введення санкцій.

РФ продовжує залежати в науко-
містких галузях економіки і відставати 
у виробничому процесі. Наприклад, 
у космічній галузі країна імпортує 
206 найменувань продукції, з яких 
тільки для 58 є російські аналоги. 
У кораблебудуванні частка іноземних 
комплектуючих досягає 95%.

При цьому значна частина вироб-
ничих потужностей залишається мо-
рально і фізично застарілою. Кремль 
чудово розуміє, що без технічного 
переозброєння виробництва і вкла-
дення коштів у розвиток інноваційних 
технологій, оборонній промисловості 
РФ у найближчому майбутньому не-
можливо буде виробляти продукцію 
нового покоління. Тому російське ке-
рівництво шукало і продовжує шукати 
шляхи доступу до сучасних західних 
технологій, незважаючи на санкції. 
Крім того, Кремль намагається зали-
шитися на тих ринках озброєнь, в тому 
числі і європейських, де ще донедавна 
був монополістом.

Росія багато втратила з введенням 
санкцій, які стали наслідком нехту-
вання цією країною взятих на себе 
міжнародних домовленостей. Так, 

росіяни розраховували отримати від 
своїх західноєвропейських партнерів 
високотехнологічні озброєння і вій-
ськову техніку та комплектуючі до них, 
які російська оборонна промисло-
вість не може виробляти самостійно. 
Вони відкрито називали ці системи 
і робили все для того, щоб їх дістати 
з тим, щоб потім використовувати 
проти самих же європейців. У пере-
лік високотехнологічних озброєнь, які 
є затребуваними в російській армії, 
входять: БПЛА, сучасне екіпірування 
солдата майбутнього, електрохімічні 
генератори на паливних елементах 
„Siemens“, повітряно-незалежні енер-
гетичні установки для субмарин, гід-
роакустичні станції для ВМФ, системи 
пошуку і знищення морських мін по 
курсу корабля, тепловізори та транс-
місії для бронетехніки, снайперські 
стрілецькі системи, авіаційні підвісні 
оптико-електронні контейнери, коліс-
ні броньовані машини з посиленим 
протимінним і протифугасним захис-
том і багато іншого. І це тільки зірвані 
поставки з Франції, якщо не брати до 
уваги сучасні ДВКД типу „Mistral“, які 
Росія хотіла використовувати для реа-
лізації доктрини проекції сили у відда-
лених регіонах земної кулі.

В італійців росіяни розраховували 
отримати сучасні колісні бронема-
шини і технології їх виробництва, 
вертолітну техніку і високотехноло-
гічні комплектуючі до ОВТ. Контракт 
на закупівлю близько 350 новітніх 
італійських бронемашин Iveco LMV 
„Рись“ був укладений між РФ і Італією 
в 2011 році.

У Британії росіяни купували сучасні 
далекобійні снайперські гвинтівки 
L96 для сил спеціальних операцій, які 
готувалися діяти в т.ч. і проти підданих 
королеви. У 2013 році росіяни закупи-
ли у британців ліцензії на виробництво 
гвинтівок, боєприпасів і деталей для 
літаків і вертольотів на 133 мільйони 
доларів, таким чином розраховуючи 
підлатати свої технологічні прогали-
ни. Крім того, в січні 2014 року Росія 
почала обговорювати з Великобри-
танією знакову для себе угоду про 
військово-технічне співробітництво. 
Росіяни розраховували просунути 
власне озброєння на британський 
ринок, а також отримати можливість 

Бізнес на крові
Європа торгує зброєю з Росією, незважаючи на санкції та мораль
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торгувати компонентами озброєнь 
і обмінюватися технічною інформа-
цією. Все йшло до підписання даної 
угоди вже навесні 2014 року і росіяни, 
крім передбачених у договорі напрям-
ків, у разі вдалої реалізації положень 
угоди, розраховували в майбутньому 
отримати такі необхідні їм технології 
в сфері ракетобудування і електро-
ніки, де російське технологічне від-
ставання є дуже істотним.

Німецька „Rheinmetall“ в 2011 році 
взялася за спорудження сучасного 
бригадного полігону в Муліно за 
100 мільйонів євро, який повинен 
був стати першим з серії подібних 
об’єктів, що повинні були з’явитися по 
всій території РФ. Також ця компанія 
збиралася поставляти в Росію мобільні 
комплекси з утилізації боєприпасів 
(у РФ останнім часом небезпечно по-
частішали надзвичайні події з вибуха-
ми артилерійських складів, при цьому 
„самовільна утилізація“ загрожувала 
вже житловим районам міст). У тому 
ж 2011 році Німеччина почала постав-
ки обладнання для польових таборів 
виробництва „Kärcher Futuretech“.

Сучасних російських аналогів 
техніці і комплектуючим, що постав-
лялися з країн Європи, немає. Тому 
введені проти Росії санкції суттєво 
уповільнили процес переозброєння 
російської армії, яка на тлі безпре-
цедентного зовнішнього зближення 
з НАТО в період до 2014 року 
(в тому числі і через безпринципність 
більшості європейських країн, які не 
врахували уроків грузинської війни 
2008 року), таємно готувалася з цим 
же НАТО воювати.

Досвід співпраці з Кремлем показує, 
що рано чи пізно настає момент, коли 
передана або створена в кооперації 
зброя буде скерована проти недавніх 
партнерів. Тому європейцям слід усві-
домити, що продовжуючи розвивати 
співпрацю з агресором як напряму, 
так і в обхід санкцій, вони сприяють 
зростанню фінансових і оборонних 
можливостей небезпечного „партне-
ра“, який просто використовує їх для 
досягнення своїх імперських амбіцій.

Війна війною, 
а business as usual
На відміну від РФ, де влада є центр-

алізованою і узурпованою кадебеш-
но-мафіозним кланом, європейські 
держави, незважаючи на офіційно де-
кларовану єдність, роз’єднані в своїх 
інтересах (якщо розглядати їх через 
призму взаємин з Росією у сфері-
і ВТС). Одні держави через свою 
ментальність зацікавлені в отриманні 

прибутку від експорту озброєння і, 
оцінюючи обсяги споживчого ринку 
РФ, прагнуть повернутися до схеми 
взаємин business as usual. Інші, що 
мають на озброєнні переважно ра-
дянську техніку, шукають можливості 
її модернізації або оновлення, в тому 
числі за допомогою РФ. Треті ж, че-
рез відсутність достатніх фінансових 
ресурсів, придивляються до більш де-
шевого, у порівнянні з європейським, 
озброєння з Росії, четверті ж, будучи 
повноправними членами ЄС і НАТО, 
в той же час просто, з тих чи інших 
причин, залежні від РФ. Проте шок, 
викликаний агресією Кремля в Укра-
їні, змусив стрепенутися європейські 
політичні еліти і задуматися про пер-
спективи спільного співробітництва 
з Росією у військовій і військово-тех-
нічній сфері. Однак ненадовго...

Кремль все це розуміє і тому, ви-
користовуючи різні методи, більшість 
з яких є креативом КДБ, намагається 
надалі нав’язувати європейцям свою 
„військово-технічну дружбу“. Одним 
– шляхом надання можливості за-
робити на експортних контрактах 
в інтересах третіх країн; іншим 
– демпінгуючи і пропонуючи вельми 
спокусливі, на перший погляд, ціни 
на своє озброєння і послуги, а також 
надаючи пільгові кредити на його 
придбання; третім – створюючи при-
вабливі пропозиції для діяльності на 
власному ринку озброєнь, четвертим 
– створюючи умови, коли потрібно 
робити нелегкий вибір: співпрацюва-
ти чи щось втрачати.

При цьому головною метою всіх дій 
путінської Росії є розкол нинішньої єд-
ності в Європі. Адже якщо одні країни 
почнуть торгувати, то в інших це може 
викликати жорстке несприйняття 
і відторгнення, створивши тим самим 
конфліктну ситуацію в самому ЄС. 
У результаті Кремль доб’ється свого, 
і єдність в Європі буде зруйновано.

Слабкою ланкою тут є європейські, 
в тому числі оборонні, компанії, які 
вже досягли успіху в питанні співпраці 
з РФ і вклали певні суми в розвиток 
спільних проектів. Саме вони, затяг-
нуті колись Москвою в економічні, фі-
нансові та промислові зв’язки, в своїй 
більшості сьогодні потрапляють в зону 
ризику і є потенційними лобістами від-
новлення кооперації з Росією.

Як наслідок, ВТС з агресором досі 
триває. При цьому слід додати, що 
і самі європейські країни не особливо 
приховують факти такої співпраці, 
більш того, іноді навіть заявляють про 
необхідність повернення до військово-
го business as usual.

Без шуму і пилу: Італія 
продовжує поставляти Росії 
бронемашини 
Італія, незважаючи на пряму забо-

рону постачання озброєнь і військової 
техніки в Росію, продовжує успішно 
постачати російському Міністерству 
оборони новітні броньовані машини, 
які активно використовуються під час 
операції в Сирії. При цьому в пору-
шення санкцій ЄС і, що важливо, Ко-
дексу поведінки Євросоюзу в сфері 
експорту озброєнь, який прямо за-
бороняє постачати озброєння і вій-
ськову техніку країні, що бере участь 
в збройному конфлікті.

Контракт на закупівлю близько 
350 новітніх італійських бронемашин 
Iveco LMV „Рись“ був укладений між 
РФ і Італією в 2011 році. 10 машин 
були передані Росії в готовому вигляді, 
а інші почали збирати з італійських 
машинокомплектів на ВАТ „172 Цент-
ральний автомобільний ремонтний 
завод“ у Воронежі і ТОВ „Ремдизель“ 
в Набережних Челнах.

Дані документації, що супроводжує 
реалізацію російсько-італійського 
контракту на поставку Iveco LMV 
„Рись“, свідчать, що ця робота не 
припинялася ні на день. Зокрема, 
протягом 2014 року в Росію з Італії 
було ввезено 81 машинокомплект, 
у 2015 році – 93 комплекти. Загалом, 
уточнена виробнича програма на 
2015–2016 роки передбачає випуск 
у Росії 356 італійських бронемашин. 
Що цікаво, кінцевим одержувачем 
усіх машин, які повинні бути виготов-
лені в 2015–2016 рр. визначено в/ч 
48670, місто Каменськ-Шахтинський 
Ростовської області (91-а центральна 
база резерву автомобільної техніки). 
Мабуть, щоб відразу переправляти 
їх російським військам на окупований 
Донбас. До речі, Iveco LMV „Рись“ вже 
були помічені як у складі російського 
угруповання в Сирії, так і в складі уря-
дових сирійських військ. При цьому, 
протестів з боку італійського уряду на 
адресу РФ, яка переправляє італійські 
бронемашини режиму Асада, поки не 
чути.

Крім того, італійська сторона не со-
ромиться торгувати і з одним з осно-
вних спонсорів путінського режиму 
– нафтовим монополістом „Роснєфть“. 
Зокрема, 29 грудня 2014 року між 
ВАТ НК „Роснєфть“, Держкорпораці-
єю „Ростех“ і дочірнім підприємством 
італійського концерну „Fin meccanica 
Augusta Westland S.p.A.“, був підпи-
саний тристоронній договір про стра-
тегічне партнерство. У його рамках 
було прийнято рішення про створення 
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спільного підприємства з виробницт-
ва вертольотів AW189 на базі підмос-
ковного заводу „HeliVert“ – спільного 
підприємства холдингу „Вертольоти 
Росії“ і „AugustaWestland S.p.A.“.

У договорі обумовлений обов’яз-
ковий 50-відсотковий рівень лока-
лізації виробництва універсальних 
двомоторних гелікоптерів AW189 на 
території Росії. Крім того, в липні 2015 
року з’явилося повідомлення про те, 
що „Роснєфть“ і „Augusta Westland 
S.p.A.“ підписали угоду на поставку 
російської компанії „РН-Аерокрафт“ 
у 2015–2017 роках десяти вертольо-
тів AW189 на суму близько € 160 млн. 
Усього до 2025 року „HeliVert“ планує 
виготовити і передати „Роснєфті“ 160 
машин даного типу.

Про те, що даний контракт є над-
звичайно важливим для російської 
сторони, повідомив сам віце-прези-
дент „Роснєфті“ зі зв’язків з громад-
ськістю Михайло Леонтьєв. „Нам ці 
вертольоти потрібні, тому що машини 
вітчизняної розробки не підходять 
для завдань шельфового видобутку. 
У Росії потужне вертольотобудування, 
проте деякі ніші в ньому незаповнені. 
А чекати, поки російські конструк-
тори зможуть зробити такі машини, 
для ,Роснєфті‘ затратно. Ці машини 
спеціально ,заточені‘ під шельф, 
а в ,Роснєфті‘ великі плани по розроб-
ці шельфу, в першу чергу, арктичного. 
Адже для економіки Росії ця технологія 
дасть колосальний результат!“, – за-
значив він.

Звичайно, хтось може зауважити, 
що дані вертольоти є цивільними, 
а „Роснєфть“, як і ще один спонсор 
російської агресії „Газпром“, не під-
падають під санкції і торгівля з ними 
не є чимось протизаконним. Однак 
спільне підприємство – це, як міні-
мум, передача таких важливих для 
Росії технологій, а сама кооперація 
з агресором ставить запитання до 
європейських виробників про їхні 
моральні якості.

Більш того, наприклад, той же 
концерн „Finmeccanica“ став спон-
сором найбільшої в Росії виставки 
вертольотів HELIRUSSIA 2016, де він 
ще і представив потенційними росій-
ським замовникам вертоліт AW169, 
який став новинкою цьогорічного 
салону. Крім того, є інформація про 
функціонування спільного італійсько-
російського підприємства (за участю 
„Рособоронекспорту“) для просуван-
ня на міжнародних збройових ринках 
навчально-бойового літака Як-130.

З огляду на сказане вище, не дивно, 
що на сайті Міноборони Італії немає 

жодної згадки про санкції та обме-
ження в зв’язку з ними ВТС між двома 
країнами. Згідно з розміщеною на 
сайті інформацією, на сьогоднішній 
день між Італією і Росією „існують 
численні промислові партнерства 
в галузі авіаційної промисловості, 
з підписанням “технічних угод” між 
італійськими та російськими компані-
ями у сферах супутникового зв’язку, 
супутникової навігації, космічної про-
мисловості, радіоелектронної бороть-
би, управління повітряним простором. 
У процесі перебувають дослідні та 
конструкторські програми, особливий 
інтерес серед яких становлять розви-
ток систем авіадвигунів, технології 
суднобудування, космічні польоти“.

Про те, що італійська сторона 
зовсім не проти якнайшвидшого за-
вершення офіційної частини „паузи“ 
і відновлення двостороннього ВТС 
з Росією, не без задоволення заяв-
ляють російські чиновники. Зокрема, 
якщо вірити їхнім словам, то в той час, 
коли агресор влаштував українським 
воїнам криваву бійню в Дебальцево-
му, італійська сторона висловлювала 
бажання про якнайшвидше відновлен-

ня ВТС з Росією. „Італія і Росія – давні 
партнери у сфері військово-технічного 
співробітництва, і я сподіваюся, що 
пауза, яка виникла (через санкції 
– ред.) буде знівельована. Принаймні 
італійська сторона в цьому зацікавле-
на“, – заявив міністр промисловості 
і торгівлі Росії Денис Мантуров під час 
виставки озброєнь в Абу-Дабі в кінці 
лютого 2015 року.

З одного боку, ці слова можуть зда-
тися елементом російської пропаган-
ди, однак якщо до них додати слова, 
сказані тим же Михайлом Леонтьє-
вим, то ситуація стає зрозумілою, 
і не на користь італійської сторони. 
Так, коментуючи інтерес італійців до 
співпраці з російськими партнерами, 
віце-президент „Роснєфті“ зі зв’язків 
з громадськістю зокрема зазначив 
наступне: „Італійці налаштовані 
лояльно по відношенню до грошей, 
і це характерно для всього бізнесу. 
Раніше в “Finmeccanica” ніколи не 
було такого величезного замовлення 
– 150 вертольотів, причому це тільки 
початок...“.

З огляду на це, тепер цілком зро-
зуміло, чому власне з Італії постійно 
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c и г н а л  з  В а р ш а в и

звучать голоси про необхідність ска-
сування санкцій проти Росії.

Париж–Москва: тернистий 
шлях справедливих санкцій
Історія сучасних стосунків Франції 

і РФ вказує на взаємовигідний ха-
рактер співробітництва, викликаний, 
в першу чергу, наявністю в однієї сто-
рони сучасних технологій і бажанням 
продавати продукцію на зовнішніх 
ринках (французькі промисловці 
до 40% своїх доходів отримують від 
продажів на експорт), а в іншої – ве-
личезних фінансових можливостей, 
значного внутрішнього споживчого 
ринку та свого споживача продукції 
по всьому світу.

До початку конфлікту в Україні 
Париж залишався одним з най-
більш важливих партнерів Москви 
в старій Європі в сфері ВТС, будучи 
основним джерелом отримання су-
часних військових технологій. Так, 
досить велику участь в оснащенні 
російського озброєння сучасним 
обладнанням приймала французька 
компанія „Thales“. Елементи авіоні-
ки цієї компанії (індикатори на тлі 
лобового скла HUD3022, а також 
багатофункціональні рідкокристалічні 
дисплеї SMD55S) були інтегровані 
в російські винищувачі Су-30СМ2 
і фронтові бомбардувальники Су-
34, а також експортні модифікації 
винищувачів сімейства Су-30, які по-
ставлялися в Індію, Малайзію, Китай, 
Алжир, Індонезію, В’єтнам, Венесуе-
лу. Французькі контейнери розвідки 
і цілевказання „Damocles“, а також 
цілодобова оптико-електронна піло-
тажно-навігаційна система NAVFLIR 
були встановлені на експортних ба-
гатоцільових винищувачах Су-30мкм 
для ВПС Малайзії.

Спільне підприємство, створене на 
основі ВАТ „Волзький оптико-меха-
нічний завод“ (ВОМЗ), що входить до 
складу холдингу „Швабе“ і компанії 
„Thales Optronics“, займалося ліцен-
зійним виробництвом тепловізійних 
приладів „Catherine FC“, які в подаль-
шому використовувалися для ство-
рення прицільних комплексів „Есса“, 
„Пліса“ і „Сосна-У“, вироблених для 
російської бронетехніки, серед якої 
танки Т-72Б3 та експортні варіанти 
Т-90С (поставлялися в Індію, Алжир, 
Азербайджан). А з 2012 року у Росії 
з’явилася можливість виробляти ще 
й камери третього покоління „Cathe-
rine XP“ на основі матричної техно-
логії QWIP.

Також компанія „Thales“ поставляла 
нашоломну систему цілевказання „To-

psight“ для пілотів палубних винищу-
вачів МіГ-29К, які є основою авіагрупи 
індійського авіаносця „Vikramaditya“ 
(колишній російський крейсер „Адмі-
рал Горшков“).

Крім того, в РФ активно діяв 
і продовжує працювати французький 
промисловий конгломерат SAFRAN, 
який займає лідерство на росій-
ському ринку, пропонуючи спільні 
рішення в партнерстві з російськи-
ми промисловими підприємствами 
для авіакосмічної галузі, а також 
у сфері оборони і безпеки. Крім по-
ставок двигунів CFM56 і LEAP для 
російських цивільних авіакомпаній, 
а також участі в проектуванні і виро-
бництві двигуна SaM146, розробле-
ного компаніями „Snecma“ і НВО 

„Сатурн“ для регіонального літака 
Sukhoi Superjet 100, одна з компа-
ній зі складу групи бере участь 
і у військових проектах. Так, в кінці 
2011 року фірма „Sagem“ разом 
з російськими ВАТ „Рособоронек-
спорт“ і ЗАТ „Інерціальні технології 
Технокомплекс“ створили спільне 
підприємство „РС Альянс“ з метою 
розробки, виробництва і сервісного 
обслуговування лазерних інерцій-
них навігаційних систем в Росії. 
Нова компанія розробила систему 
„Лінсі-100РС“ для застосування на 
вертольотах і літаках, в тому числі 
на винищувачах п’ятого покоління 
і на російському вертольоті Ка-52, 
а також для іноземних замовників. 
До 2020 року „РС Альянс“ планував 
зайняти 70–75% ринку навігаційних 
систем бойової авіації російського 
виробництва. Річний оборот спільно-
го підприємства повинен був скласти 
€ 25–30 млн.

Одним з найяскравіших прикладів 
ВТС між двома країнами стало під-

писання в 2011 році міжурядової 
угоди про будівництво чотирьох уні-
версальних десантних кораблів (УДК) 
типу „Mistral“ для потреб російського 
ВМФ. У цьому ж році французька суд-
нобудівна компанія DCNS і російське 
ВАТ „Рособоронекспорт“ підписали 
контракт на будівництво для ВМФ 
РФ двох кораблів типу „Mistral“ – до 
2014 і 2015 рр. відповідно. Вартість 
контракту склала близько € 1,2 млрд 
і передбачала, зокрема, передачу 
сучасних технологій Росії. Але через 
агресію останньої в Україні в 2014 
році контракт був скасований і в 2015 
році кораблі були продані Єгипту.

Проте не слід перебільшувати зна-
чення військово-політичного та вій-
ськово-технічного співробітництва між 
двома країнами. Так, у 2004–2013 рр. 
Росія була лише десятим імпортером 
ОВТ Франції, поступаючись за цим 
показником навіть Сингапуру.

Не дивлячись на це, французам 
і росіянам є що втрачати. Обмеження, 
накладені в рамках ЄС, що вимага-
ють призупинення спільних проектів 
з Росією, сильно вплинули на розвиток 
двосторонніх відносин. Саме співпра-
ця з французькою „Thales“ і конгломе-
ратом SAFRAN дозволяла зробити 
російські озброєння і техніку більш 
конкурентоспроможними і сучасними-
и. Це прекрасно знають як у Москві, 
так і в Парижі.

Шок у французів від агресивних дій 
Кремля в Україні швидко відійшов на 
другий план, і на його заміну знову-та-
ки повернулося бажання відновлюва-
ти співпрацю, в тому числі і у військо-
вій сфері. І цьому активно сприяла 
Росія, проводячи агресивну лобіст-
ську політику на території Франції, 
використовуючи весь арсенал своїх 
можливостей і кагебешних механізмів 
і способів досягнення цілей.

Так, з метою вирішення проблеми 
обмеження ВТС з Францією російські 
виробники намагаються вирішити 
питання про пряму закупівлю Ін-
дією французьких комплектуючих 
до винищувачів Су-30МКИ і танків 
Т-90С. З тих же причин в Алжирі 
в кінці 2014 року створено спільне 
російсько-алжирське підприємство 
для складання 200 танків Т-90С. При 
цьому французька компанія „Thales“, 
за деякими даними, погодилася по-
стачати комплектуючі для них тільки 
за умови їх монтажу в Алжирі. Крім 
того, не виключається варіант ви-
користання росіянами і французами 
білоруської лазівки для виконання 
експортних контрактів з постачання 
бронетехніки. Мінське ВАТ „Пеленг“ 

Шок у французів 
від агресивних дій 
Кремля в Україні 
швидко відійшов 
на другий план, і на 
його заміну знову-
таки повернулося 
бажання відновлювати 
співпрацю, в тому 
числі і у військовій 
сфері.
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у тісній взаємодії з французькою 
компанією „Thales“, з якою підпри-
ємство здійснює співпрацю  понад 
10 останніх років, випускає тепло-
візійні приціли навідника „Есса“ 
(для Т-90С), „Пліса“ (для Т -80У), 
„Есса-72“ (для Т-72), „Весна-К“ (для 
БМП-3) і „Сосна-У“. Ці прилади вже 
встановлювалися на машини інозем-
них замовників (Індія, Алжир, Кіпр та 
ін. країни). І ніщо не заважає робити 
це і сьогодні...

Так, поставляючи оснащення 
в інтересах третіх країн, Франція, на 
перший погляд, не порушує санкцій 
і не озброює РФ, але, по-перше, 
немає гарантій, що вироби „Thales“ 
„випадково“ не опиняться в Росії. По-
друге, дозволяючи Москві виконувати 
експортні контракти, Париж дає 
можливість поповнювати фінансови-
ми ресурсами російську скарбницю 
і підтримувати в працездатному стані 
оборонну промисловість.

Історія ж з продажем УДК „Mistr-
al“ Єгипту взагалі виглядає як угода 
з подвійним дном. З одного боку, во-
на покликана делегувати частину зу-
силь щодо захисту південно-східних 
кордонів ЄС і активної миротворчості 
в регіоні Єгипту, з іншого – виглядає 
як хитрий маневр, що передбачає по-
дальший перепродаж кораблів Росії. 
Адже Каїр не підтримує санкції проти 
Москви. Швидше за все, Кремль за 
допомогою Каїра прокручує фіктивну 
схему покупки у Франції УДК „Mistr-
al“ за підтримки Парижа. На тлі цього 
звернення Єгипту до РФ з проханням 
про придбання систем управління 
і зв’язку, а також вертольотів Ка-52К 
для УДК „Mistral“, а також покупка 
цих двох кораблів, ймовірно, за допо-
могою кредитної лінії, наданої Росією, 
виглядають цілком логічними діями. 
Адже насправді Єгипту мало користі 
від цих досить дорогих і складних 
в експлуатації вертольотоносців.

У результаті, російські фахівці до-
поможуть обладнати кораблі росій-
ськими системами озброєння. Потім, 
через рік чи два, Єгипет запропонує 
„бувші у вжитку“ кораблі купити Росії. 
У підсумку, Кремль придбає досить 
сучасні можливості на морі й океані, 
і стане ще більшою загрозою не тільки 
для України, але і для самої Європи.

На думку Парижа, „санкції не впли-
нули на позицію Москви в українській 
кризі, а обмеження, введені на адресу 
Росії завдають шкоди зв’язкам з росій-
ським бізнесом і народом, і взагалі 
завдають шкоди європейським вироб-
никам“. Коментарі в даному випадку, 
як кажуть, зайві.

Партнери чи заручники 
– під пильним оком КДБ
І якщо у випадку з Італією і Фран-

цією все більш-менш зрозуміло: там 
просто бізнес, а також „історичні 
зв’язки“ і нічого особистого, то Греція 
і Угорщина є хрестоматійним прикла-
дом заручників „країни-КГБ“, у відно-
синах з якими яскраво простежується 
застосування її улюбленої, відпрацьо-
ваної протягом десятиліть тактики: 
підкуп і шантаж.

Зокрема, на початку року росій-
ська преса повідомила про намір Мі-
ністерства оборони Угорщини заку-
пити в Росії близько 30 багатоцільових 
вертольотів Мі-8/17 на суму близько 
$ 400 млн. Що ж змушує Будапешт йти 
на ризик і закуповувати військову тех-
ніку в Росії всупереч санкціям ЄС?

Для цього існують об’єктивні 
і суб’єктивні причини. Скажімо, ніхто 
не сумнівається, що угорській армії 
потрібні вертольоти, оскільки в даний 
час вона не має жодного боєготового 
вертольота. Жодного. Тому Угорщина 
не виконує взяті на себе зобов’язання 
щодо створення вертолітного крила 
в інтересах НАТО і постійно кри-
тикується за це в рамках Альянсу. 
Також, безумовно, відсутність бага-
тофункціональних вертольотів пере-
шкоджає подальшому розвитку Сил 
спеціальних операцій ЗС Угорщини, 
незважаючи на те, що уряд декларує 
пріоритетність розвитку цього компо-
нента збройних сил.

При цьому, уряд Угорщини вже встиг 
продемонструвати непослідовність 
в реалізації вертолітного проекту, 
водячи за ніс США і європейських 
виробників. До середини 2015 року 
угорський уряд анонсував чіткі плани 
щодо закупівель нових вертольотів за-
гальною вартістю близько $ 600 млн 
і назвав дві компанії-лідери – „Augusta 
Westland“ і „Sikorsky“. Однак у серед-
ині 2015 року уряд раптово скасував 
плани із закупівлі нових вертольотів 
через відсутність необхідних коштів. 
Це дуже не сподобалося західним 
партнерам Угорщини.

Інший аспект, який тисне на 
угорський уряд: Росія надзвичайно 
роздратована непослідовністю угор-
ського уряду через проблеми з реа-
лізацією проекту з будівництва АЕС 
в Угорщині. Незважаючи на те, що 
Орбан уже взяв частину російських 
засобів, призначених для цього про-
екту, і особисто гарантував Путіну, 
що проект буде реалізований без про-
блем, зараз ЄС заявляє, що контракт 
суперечить законодавству Євросоюзу 
і блокує його виконання.

В результаті, Орбан має проблеми 
і з НАТО, і з ЄС, і з Росією. Хоча, зви-
чайно, реальну загрозу він відчуває 
з боку Путіна, який має на нього комп-
ромат, в тому числі щодо бізнес-інтер-
есів найближчого оточення Орбана 
в Росії і може легко притиснути угор-
ського прем’єр-міністра до стінки.

Крім іншого, російський президент-
кадебіст у своїй манері вже натякнув 
Орбану про можливі проблеми 
в майбутньому, так як опублікував ін-
формацію про візит угорської делега-
ції в Москву через опозиційну пресу. 
Такий собі сигнал угорському партне-
рові, що Кремль може дати грошей не 
тільки правлячій партії, а й опозиції.

Саме через цей цуцванг, Орбан 
і намагається довести Путіну свою 
лояльність. Закупівля вертольотів 
може бути непоганою компенсацією. 
З огляду на те, що у вертолітній угоді 
присутній значний політичний під-
текст, вона дуже цінується Путіним.

Хоча, не виключено, що ця вертоліт-
на пропозиція, яку найбільш ймовірно, 
ЄС також заблокує – ще одна спроба 
Орбана відтягнути час. Якщо нинішні 
тенденції розвитку економічної ситуа-
ції в РФ збережуться, а надії більшості 
цивілізованих країн виправдаються 
і режим Путіна впаде, то у Орбана 
залишається шанс вийти сухим з води, 
не виконавши зобов’язання перед 
Кремлем і уникнувши покарання 
з боку ЄС.

Зі свого боку, Путін намагатиметься 
„підчепити“ угорського прем’єра ще 
на один гачок і змусити його підписати 
вертолітну угоду. Адже якщо Угорщи-
на дійсно купить російські вертольоти 
– це буде успіхом для Кремля як з по-
літичної, так і з економічної точки зору. 
В Угорщини на придбання вертольотів 
коштів немає, і вони навряд чи з’явля-
ться. Росія може виділити Орбану кре-
дит для купівлі російських вертольотів 
і втягнути його в ще одну фінансову 
пастку. Ну, і звичайно, російська про-
паганда заявить про посилення „ко-
розії євроатлантичної солідарності“ 
і „посилення союзницьких зв’язків між 
Росією і Угорщиною“, що і є головним 
стратегічним завданням Путіна.

Ще один приклад того, наскільки 
сильні позиції КДБ у країні-члені ЄС, 
а заодно і того, як європейці прагнуть 
врегулювати російсько-український 
збройний конфлікт і „змусити агре-
сора виконувати міжнародне право“, 
надає Греція. В середині січня 2016 
року парламент цієї країни ратифі-
кував угоду з Росією щодо поставок 
продукції військового призначення.

Документ є концептуальним і ви-

Т е к с т :  В а л е р і й  Р я б и х ,  „ D e f e n s e  E x p r e s s “ ;  
І г о р  Ф е д и к ,  „ D e f e n s e  E x p r e s s “ ;  А н т о н  М і х н е н к о ,  „ U k r a i n i a n  D e f e n s e  

R e v i e w “ ;  М и х а й л о  С а м у с ь ,  Ц е н т р  д о с л і д ж е н ь  а р м і ї ,  к о н в е р с і ї  т а  
р о з з б р о є н н я
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значає порядок та загальні умови 
поставки і захисту результатів інте-
лектуальної діяльності. У ньому йдеть-
ся про те, що продукція військового 
призначення та будь-яка інформація, 
передані грецькій стороні на підставі 
цієї угоди, використовуються виключ-
но для потреб збройних сил Грецької 
Республіки, не реекспортується, не 
перепродається і не передається тре-
тім особам без письмової згоди Росії. 
Угода укладається на п’ять років з дати 
вступу в силу і автоматично продовжу-
ється на наступні п’ятирічні періоди, 
якщо жодна зі сторін не повідомить 
про намір припинити її дію.

Слід також додати, що Греція вже 
встигла озброїтися російськими кора-
блями і комплексами протиповітряної 
оборони С-300. Здається, греки хо-
чуть прикупити ще російської зброї. І, 
мабуть, так само, як і угорці, за гроші 
Путіна, тому що своїх немає, а ЄС на 
таке не те, що не виділить ні євро, так 
ще й може добре дати по шапці.

Якщо говорити про Росію, то в по-
дібних її діях немає нічого дивного, 
оскільки якщо президент і його най-
ближче оточення, яке займає ключові 
пости в країні, є вихідцями з КДБ і вже 
давно практикують такі методи у вну-
трішній політиці, то зовнішня політика 
країни просто не може бути іншою. 
І немає різниці чи це дипломатичні 
відносини, чи співпраця в сфері енер-
гетики, чи, як у даному випадку, ВТС.

Що ж стосується її жертв, Греції та 
Угорщини, то якби вони не були чле-
нами ні ЄС, ні НАТО, то їх прагнення 
потрапити в російський капкан можна 
було б, принаймні, намагатися зрозу-
міти. Однак на сьогодні ситуація така, 
що вони є членами обох організацій 
і своїми діями завдають великої шкоди 
їм обом.

З одного боку, дані країни повинні 
виконувати вимоги НАТО щодо підви-
щення їх обороноздатності (про що, 
зокрема, було відзначено під час лют-
невої зустрічі міністрів оборони країн 
НАТО), проте не мають грошей на 
дороге озброєння, яке проводиться їх 
партнерами по Альянсу. З іншого, зна-
ючи про такі проблеми, Росія пропо-
нує їм підсісти на свою збройову голку 
і тим самим вбиває клин у систему 
колективної безпеки НАТО. Оскільки, 
якщо з російським стрілецьким озбро-
єнням або тими ж вертольотами може 
і не буде значних проблем, то, що сто-
сується, наприклад, систем С-300, тут 
виникає, як мінімум, два запитання: чи 
можуть грецькі С-300 бути повністю 
інтегровані в об’єднану систему ППО 
НАТО і чи можуть ці С-300, у разі 

необхідності, бути націлені на росій-
ські ракети й інші повітряні цілі?

Німеччина – РФ: 
між хочеться і колеться
Неоднозначна ситуація склалася 

й у відносинах Німеччини і РФ. І хоча 
ВТС між цими країнами не було таким 
масштабним, як, наприклад, між РФ 
і Францією, Німеччина традиційно 
займала і займає місце важливого 
торгово-економічного партнера Росії.

У березні 2014 року Німеччина 
в односторонньому порядку фактично 
припинила військово-технічне спів-

робітництво з Росією. Міністерство 
економіки ФРН визнало, що в зв’язку 
з приєднанням Криму до Росії, будь-
які форми ВТС є неприйнятними. Від-
повідно до цього рішення, німецький 
оборонний концерн „Rheinmetall“ 
змушений був призупинити будівни-
цтво на замовлення Міноборони РФ 
центру навчання і підготовки військо-
вослужбовців у місті Муліно Нижего-
родської області.

Контракт між Міністерством 
оборони Росії і „Rheinmetall“ був 
укладений в листопаді 2011 року. 
Сума угоди склала близько 100 млн 
євро. Відповідно до умов контракту, 
в центрі площею 500 кв. км могли 
щорічно проходити підготовку до 30 
тис. військовослужбовців. Партнером 
німецької компанії тоді виступив ро-
сійський „Оборонсервіс“. Будівництво 
планувалося завершити наприкінці 
2014 року.

З 1 квітня влада ФРН, слідом за 
США і Великобританією, виключила 
Росію зі списку країн, що мають до-
ступ до імпорту з Німеччини товарів 
подвійного призначення. Федеральне 
відомство економіки і контролю за 
експортом (ФВЕК) перестало вида-

вати дозволи на експорт у РФ навіть 
машинобудівної продукції, зокрема 
верстатів і агрегатів, які можуть бути 
використані для виробництва озбро-
єнь. Німеччина була найбільшим по-
стачальником в Росію машин і устат-
кування, які складали близько 60% 
вартості німецького експорту в РФ. 

Однак, не дивлячись на введені 
проти Росії санкції, вона залишається 
важливим торговельно-економічним 
партнером Німеччини і об’єктом 
інвестування. Зокрема це пов’язано 
з досить міцними традиційними еконо-
мічними зв’язками між країнами.

Так, хоча за даними Федеральної 
митної служби РФ, обсяг росій-
сько-німецької торгівлі за 2015 рік 
і скоротився на 34,7% в порівнянні 
з аналогічним періодом 2014 року, 
він все ж становить суттєві 45,8 млрд 
доларів. Як стверджують російські 
джерела, ФРН продовжує залишатися 
одним з ключових інвестпартнерів 
Росії. Сумарний обсяг накопичених 
німецьких інвестицій перевищує 12,4 
млрд доларів. Працюють 5600 під-
приємств з участю капіталу з ФРН 
(близько 800 – зі 100% німецьким 
капіталом), їх сумарний оборот пере-
вищує 50 млрд доларів. У той же час, 
в Німеччині зареєстровано і на даний 
момент повноцінно функціонують 
близько 1,5 тисяч підприємств з росій-
ським капіталом.

На даний момент більше 170 угод 
і домовленостей різної спрямованості 
між регіонами РФ і федеральними 
землями ФРН реалізується на міжре-
гіональному рівні. Між 23 суб’єктами 
РФ і 14 федеральними землями ФРН 
оформлені партнерські відносини 
у вигляді міжрегіональних угод. У 80 
з 83 російських регіонів представлені 
німецькі компанії. Регіонами, де від-
значена активність німецьких компа-
ній, є Калузька, Тверська, Московська 
області, Республіка Башкортостан, 
Нижегородська область, Республіка 
Татарстан, Санкт-Петербург і Ленін-
градська область.

Серед науково-дослідних структур 
Німеччини, що активно співпрацюють 
з Росією, виділяються наступні органі-
зації: Німецьке науково-дослідне то-
вариство; Робоче співтовариство про-
мислових дослідницьких об’єднань 
„Отто фон Гюрек“; Фонд Олександра 
фон Гумбольдта; Товариство імені 
Фраунгофера; Спільнота Німецьких 
дослідних центрів ім. Германа фон 
Гельмгольца; Товариство ім. Макса 
Планка зі сприяння наукам; Фонд Ро-
берта Боша; Наукове співтовариство 
ім. Готфріда Вільгельма Лейбніца.

Греція і Угорщина 
є хрестоматійним 
прикладом заручників 
„країни-КГБ“, 
у відносинах з якими 
яскраво простежується 
застосування 
її улюбленої, 
відпрацьованої 
протягом десятиліть 
тактики: підкуп 
і шантаж.
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Партнерами цих та інших німецьких 
організацій є найрізноманітніші росій-
ські науково-дослідні та освітні струк-
тури. З точки зору рівня активності їх 
участі в науково-технічній кооперації 
з Німеччиною, а також з урахуванням 
їх відомчої належності та значення для 
російсько-німецького науково-тех-
нічного співробітництва, можна виді-
лити шість груп: структури Російської 
академії наук; інші російські академії 
і найбільші наукові фонди; університе-
ти та вищі навчальні заклади; відомчі 
науково-дослідні установи; науково-
дослідні центри в раніше закритих 
містах; невеликі приватні науково-до-
слідні структури.

Все це становить потужну базу 
лобізму в Німеччині, спрямовану на 
скасування санкцій і повернення до 
business as usual з РФ. І останнім часом 
у Німеччині лунає все більше голосів 
на підтримку скасування введених 
проти агресора санкцій. Принаймні 
так стверджують в РФ. Так, за під-
сумками зустрічі з бізнесменами ФРН 
у Штутгарті глава Російського фонду 
прямих інвестицій Кирило Дмитрієв 
заявив: „Бізнес Німеччини сподіва-
ється на ослаблення санкцій щодо 
Росії вже в червні і розраховує на їх 
повне скасування до кінця поточного 
року“. За його словами, представни-
ки німецьких компаній висловлюють 
побоювання у зв’язку з тим, що через 
санкції втрачаються багаторічні кон-
такти, а на зміну європейському біз-
несу в Росію приходять азіатські ком-
панії та інвестори. Одночасно з цим 
Дмитрієв відзначив, що „бізнес ФРН 
готовий активно інвестувати в Росію, 
але потребує позитивних сигналів зі 
сторони політичних еліт“.

З одного боку, можна зрозуміти 
німецький бізнес, який несе істотні 
втрати через введення санкцій по від-
ношенню до РФ через її агресію проти 
України. Але, з іншого боку, німцям не 
варто забувати, що будь-яка співпра-
ця з агресором веде до збільшення 
числа невинних жертв його неприбор-
каних імперських амбіцій, що рано чи 
пізно може торкнутися і благополуч-
них бюргерів.

Російський клин 
в єдність Європи
Проведений аналіз показує, що 

спонукальні мотиви співпраці країн 
Європи з Російською Федерацією 
у кожної окремо взятої країни є уні-
кальними і мають свої історичні при-
чини. В цілому ж, історія взаємин між 
РФ і країнами Європи, яка останні 
десять років наповнена безліччю при-

кладів плідного і взаємовигідного ВТС, 
підштовхує сторони до пошуку шляхів 
щодо відновлення спільної діяльності. 
При цьому в більшій мірі в цьому за-
цікавлена Росія. Крім того, що завдяки 
подібній співпраці РФ хоче отримати 
для себе такі необхідні технології 
і комплектуючі, без яких вона не може 
конкурувати з тим же НАТО, в Москві 
також роблять ставку і на підрив про-
тивника зсередини.

Що стосується ЄС, то перелічені ви-
ще приклади продовження співпраці 
з агресором є своєрідними клинами, 
які Росія вбиває в і так підірвану і до-
сить крихку на сьогодні європейську 
єдність, що, в свою чергу, є загрозою 
існуванню об’єднаної Європи.

У Брюсселі повинні чітко усвідом-
лювати, що головна мета діяльності 
Путіна на європейському континенті 
– дезінтеграція Європейського Союзу 
та продовження підкорення членів уже 
по одному, незалежно від того, що 
буде з Україною.

Для Росії є велика різниця в тому, 
в якому статусі з нею торгуватимуть 
Італія, Німеччина і Франція – як члени 
ЄС, або як окремі суб’єкти. Оскільки 

за відсутності ЄС торговій (як будь-
якій іншій) агресії Росії проти євро-
пейських країн уже ніякі наддержавні 
інституції не зможуть перешкодити. 
Тому будь-який, нехай навіть най-
менший успіх РФ у справі обходу 
і протидії європейським санкціям 
(головне, щоб був сам факт, а росій-
ська пропаганда далі зробить свою 
справу і „роздує“ його до потрібних 
розмірів), являє собою не просто клин 
в європейську єдність, але одночасно 
й черговий цвях у труну ЄС.

Незважаючи на це, на жаль, сьогод-
ні в Європі дехто через страх і неда-
лекоглядність заспокоює себе тим, що 
відкупившись від агресора Україною, 
можна вирішити всі існуючі на сьогод-
нішній день проблеми, і з ним можна 
буде торгувати, в тому числі і зброєю, 
як раніше. Однак, як вже неоднора-
зово свідчила історія, умиротворення 
агресора і принесення в жертву за-
ради цього інших, в підсумку оберта-
ється проти самих жертводавців. Про 
це повинні добре пам’ятати європейці, 
а особливо – жерці храму під назвою 
ЄС.

 

Т е к с т :  В а л е р і й  Р я б и х ,  „ D e f e n s e  E x p r e s s “ ;  
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c и г н а л  з  В а р ш а в и

 На відміну від класичної війни, пер-
ша особливість гібридної війни – ре-
тельне маскування військового ком-
понента на початковому етапі, що 
не дозволяє противнику встановити 
факт початку агресії проти нього. 
Повзуча окупація Криму „зеленими 
чоловічками“ тому підтвердження.

Друга найважливіша особливість 
– військовий успіх забезпечується мі-
німальним застосуванням збройних 
сил. Це створює ілюзію у противника 
і третіх сторін, що має місце певний 
конфлікт низької інтенсивності, який 
не загрожує не залученим у нього 
сторонам.

Третя особливість – агресор, міні-
мально використовуючи військовий 
компонент на початковому етапі, 
максимально працює зсередини 
противника, поглиблюючи „тріщини“ 
і створюючи „розломи“ в його інфор-
маційному, політичному, військо-
вому, економічному і соціальному 
середовищах.

Четверта особливість полягає в тому, 
що агресор створює спеціальну схему 
„інжекційного смарт-менеджменту“, 
за якою потенціал жертви може бути 
задіяний агресором. Яскраві приклади 
– входження російських державних 
банків у фінансовий сектор країни 
в період агресії, продовження роботи 
окремих держпідприємств на окупо-
ваних територіях з фінансуванням їх 
з бюджету України.

П’ята особливість – створення 
ілюзії для третіх сторін про незалу-

ченість агресора у „внутрішній кон-
флікт“, ініціювання ним власної ми-
ротворчості, схиляння третіх сторін 
до дистанціювання від конфлікту, що 
не дає можливості стороні, що обо-
роняється, посилити свій потенціал 
відсічі агресору. Приклади – відмова 
США надати оборонну зброю Украї-
ні, відхилення Брюсселем пропозиції 
Києва про миротворчу місію ЄС.

Багатовимірна спрямована 
полідеструкція
Незважаючи на наведене, гібрид-

на війна не є винаходом сьогодніш-
нього дня. У російському експертно-
му середовищі на неї вказують, як 
на механізм розширення потенціалу 
конвенційної політики, що відповідає 
визначенню війни за Клаузевіцем.

З нашої точки зору, агресія гібрид-
ного типу – це комплекс різнорідних 
впливів на противника регульованої 
величини і комбінованого характеру, 
що застосовуються з варіативним 
алгоритмом, де військові засоби не 
є домінуючими, їх застосування ре-
тельно маскується і заперечується, 
а сам акт агресії генерує невизна-
ченості, що утруднюють його іден-
тифікацію.

Глибинною сутністю гібридної ві-
йни є багатовимірна спрямована 
полідеструкція, тобто руйнування 
одною державою іншої комплексним 
комбінованим застосуванням сил 
і засобів військового та невійсько-
вого характеру в різних вимірах 

(політичному, економічному, вій-
ськовому, гуманітарному тощо), але 
спрямовано концентрованих на цілі 
знищення противника не тільки і не 
стільки на полі бою, скільки шляхом 
підриву його життєвих потенціалів, 
насамперед ізсередини, при певних 
діях ззовні.

Останнє є ключовою особливістю 
на додаток до п’яти описаних вище. 
Гібридна війна починається не з акту 
відкритого збройного вторгнення, 
а діями агресора зсередини краї-
ни-жертви, спрямованими на його 
внутрішнє саморуйнування.

З допомогою пропаганди це 
маскується агресором під грома-
дянський конфлікт у країні, до якого 
призвела „кольорова революція“. 
Стратегічна мета інформаційно-
пропагандистського супроводу 
– генерування смислових і статус-
них невизначеностей. Це дозволяє 
ввести в оману громадську думку 
– нав’язувати вигідні інтерпретації 
того, що відбувається, як продовжен-
ня внутрішнього конфлікту. Зовнішній 
світ, та й багато громадян у країні-
жертві, що перебувають під впливом 
пропаганди агресора, сприймають 
саме таку інтерпретацію. Яскравий 
приклад – оперування міжнародни-
ми інститутами, урядами провідних 
країн світу термінами „українська 
криза“, „конфлікт в Україні“ замість 
„російська агресія“.

Впливи, що здійснюються на про-
тивника, можуть варіюватися агре-

Гібресія Росії: український контекст
(На основі роботи Центру глобалістики „Стратегія ХХІ“
„Гібресія Путіна. Невійськові аспекти війн нового покоління“)

Гібридна агресія (гібресія) РФ проти України в анналах історії буде 
нерозривно пов’язана з ім’ям російського президента Володимира 
Путіна. По суті, він є її головним ідеологом. До співтворчості 
причетні ще, як мінімум, троє – Олександр Дугін, Владислав 
Сурков, Валерій Герасимов. Роль Дугіна – генеральний конструктор 
геополітичного реінжинірингу євразійського простору, Сурков – 
головний технолог, який розробляє „на ходу“ технологічний процес 
перебудови Євразії, Герасимов – головний військовий фахівець. Без 
останнього неможливо, оскільки в словосполученні „гібридна війна“, 
головне слово все ж „війна“.
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сором за алгоритмом, який теж може 
змінюватися по ходу. Варіабельний 
характер впливів, які до того ж мо-
жуть комбінуватися в різних пропо-
рціях, – відмінна риса війни нового 
покоління. Сценарій гібридної війни 
може створюватися в ході самої ві-
йни, використовуючи можливості, 
що відкриваються. Тому тактика тут 
превалює над стратегією.

Нелінійні процеси
У визначенні агресії гібридного 

типу присутня така її особливість, 
як генерація невизначеностей. Ба-
зовий 4-тактний алгоритм нелінійних 
процесів, які використовуються для 
гібридних технологій ведення війни 
виглядає наступним чином:

1. хибно-цільове програмування 
противника через „коопераційну 
модель“, під прикриттям якої реалізу-
ється програма його деструкції →

2. диспергування визначеності 
в сукупність невизначеностей, гене-
рація керованого хаосу →

3. менеджмент невизначеностей 
– управління хаосом →

4. впорядкування хаосу, реінжи-
ніринг простору, отримання нової 
реальності.

Наслідки нелінійних процесів 
генерації невизначеностей часто ви-
являються непередбачуваними, до-
вільними, самоорганізованими. Але 
все ж вони піддаються інжинірингу. 
Розглянемо це на прикладі кримсько-
го бліцкригу Росії, що розпочався 

у 20-х числах лютого 2014 року. 
Статус Криму як автономії у складі 
України стрімко розмивається коруп-
ційними діями з російського боку що-
до місцевих посадовців, виключаючи 
їх де-факто з підпорядкування київ-
ській вертикалі влади, силами „міс-
цевої самооборони“, яка „стихійно“ 
виникла, і за підтримки „ввічливих 
людей“ займають ключові позиції 
на півострові, захопивши ключові 
адміністративні будівлі. Все це відбу-
вається під акомпанемент пропаган-
дистської кампанії про „нацистську“ 
загрозу для Криму і його мешканців 
унаслідок „заколоту і перевороту“ 
в Києві, захоплення влади „хунтою“, 
що змістила законно обраного пре-
зидента і спрямувала на півострів за-
гони „Правого сектора“. Створюєть-
ся тимчасово невизначений статус, 
коли формально управління Кримом 
усе ще відбувається з Києва, але фак-
тично центр уже не може здійснювати 
управлінські функції через обструк-
ціоністську позицію місцевої влади, 
на боці якої „самооборона“, різно-
манітні „козаки“ і незрозумілого 
походження „ввічливі люди“. Виникає 
простір можливостей і кілька можли-
вих опцій-переходів: Крим – ще одна 
формально незалежна, але фактично 
сателітна російська держава; Крим 
– російсько-український кондоміні-
ум з домінуючою роллю Росії; Крим 
– суб’єкт у складі РФ.

Однак невизначеність має чітку яс-
ність в одному – Крим для Росії більше 

не є частиною України. Військово-по-
літичний менеджмент невизначеності 
на півострові після його окупації „зе-
леними чоловічками“ через механізм 
сумнівного референдуму цілеспрямо-
ваний тільки на одну з можливих опцій 
– Крим у складі Росії. Росія через 
референдум отримує синергетичний 
ефект, розширює свою територію 
за рахунок Криму та починає реін-
жиніринг пострадянського простору 
з амбіцією на геополітичний простір 
Європи після Ялти–1945. В Криму 
почалася історія світу після Другої 
світової війни, в Криму вона знову, 
через 70 років, отримує можливість 
для рестарту, і знову на умовах воло-
даря Криму, тобто Кремля і конкретно 
– Володимира Путіна.

Етапність гібридної війни
Таким чином, гібресія – робочий 

механізм для фрагментації і дис-
персії наявних визначень і статусів, 
генерування невизначеностей і хао-
су з подальшою їх трансформацією 
в нові реалії, відповідно до кремлів-
ських бачень нового світоустрою. 
Тому, з урахуванням цієї особливос-
ті, слід розглядати певну етапність 
підготовки, ведення і завершення 
гібридної війни. 

На прикладі російської агресії 
гібридного типу проти України, ви-
ходячи з напрацювань Генерального 
штабу ЗС РФ, схематично етапність 
гібридної війни можна зобразити 
таким чином:
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c и г н а л  з  В а р ш а в и

1. Крипто-війна: з початку 2000-х до 
13 серпня 2013 р.

2. Гібридна агресія:
 2.1.  Проксі-фаза: з 14 серпня 2013 

р. до 20 лютого 2014 р. (бло-
када українського експорту до 
РФ). 

 2.2.  Дифузне вторгнення ЗС РФ до 
АР Крим та на Схід України: 
з 20 лютого по 12 квітня 2014 
р. (від появи „зелених чоловіч-
ків“ у Криму до захоплення 
адміністративних будинків 
(відділення МВС, СБУ) в міс-
тах Донбасу парамілітар-
ними групами – захоплення 
Слов’янська групою Гіркіна).

 2.3.  Воєнна фаза: з 12 квітня 2014 
р. по 18 лютого 2015 р. (Де-
бальцеве).

  2.3.1.  Латентна інфільтрація: 
з 12 квітня по 11 липня 
2014 р. (початок обстрі-
лів російськими РСЗО 
території України з РФ). 
Керована ескалація: 
з 11 липня 2014 р. по 
18 лютого 2015 р. (Іло-
вайськ, Мінськ-1, Де-
бальцеве, Мінськ-2).

  2.3.2.  Керована деескалація: 
з 18 лютого 2015 р. 

 2.4.  Інтра-фаза (комбінація бойо-
вих дій низької інтенсивності 
на фронті з провокуванням 
політичної та економічної 
дестабілізації противника 
зсередини проксі-методами): 
постМінськ-2. 

 2.5.  Окупація під виглядом „мирот-
ворчої“ операції. 

3. Керована трансформація окупо-
ваної території.

Крипто-війна є окремим етапом 
агресивних дій в неявному вигля-
ді, війна, яка не сприймається як 
така, свого роду недовійна. Вона 
є обов’язковим етапом, що передує 
наступним, але не є фазою самої гі-
бресії. Крипто-війна – це прихована 
форма поступового, систематичного 
і довготривалого нанесення шкоди 
противнику з метою максимального 
виснаження його потенціалу до ча-
су, коли буде прийнято рішення про 
агресію класичного або гібридного 
типу. Вона може тривати досить дов-
го – роками, виснажуючи економіку 
противника. Україна переплачувала 
„Газпрому“ за придбаний у великих 
обсягах газ і недоотримувала до-
ходи внаслідок скорочення тран-
зиту через її територію. При цьому 
з допомогою пропаганди Росія все 

представляла таким чином, що вона 
поставляє Україні найдешевший газ, 
підтримуючи її економіку на плаву.

Проксі-фаза
А ось проксі-фаза є частиною 

гібридної війни. Вона – свого роду 
кульмінація невійськових зусиль, що 
передує фазі гібридного вторгнення. 
Проксі-фаза, як правило, нетривала 
– кілька місяців і є перехідною від 
крипто-війни до агресії гібридного 
типу. Це етап інтенсивного викорис-
тання наявних у держави-агресора 
невійськових сил і засобів проти 
держави-жертви з метою отримання 
кумулятивного ефекту його по-
разки, що приводить до дисфункції 
його економіки і роботи державного 
апарату.

Якщо проксі-фаза не принесла 
успіху, далі йде фаза дифузного 
вторгнення – агресії зсередини, 
підживлюваної ззовні державою-
агресором. Ця і наступна за нею 
військова фаза – основні етапи 
гібридної війни. Вони повинні бути 
досить стрімкими (бліцкриг), якщо 
конфліктогенний потенціал країни-
жертви досить „розігрітий“ в процесі 
проксі-фази, а ще раніше вона зне-
силена в ході крипто-війни. Кримська 
кампанія Росії є прикладом успіху та-
кої гібридної війни на етапі дифузно-

го вторгнення. А проект „Новоросія“ 
– приклад краху, коли калька крим-
ської кампанії була автоматично 
накладена на регіони, особливості 
яких були відмінними від Криму.

Перемикання фаз
Дифузне вторгнення – пролог на-

ступної фази гібридної війни, з об-
меженим застосуванням військового 
компонента. Дифузне вторгнення 
одночасно генерує і супроводжуєть-
ся виникненням внутрішніх вогнищ 
напруженості і конфліктів, підго-
товлених заздалегідь агентурними 
зусиллями, а також проголошенням 
сепаратистських утворень, форму-
вання ними загонів „самооборони“, 
„народного ополчення“, „козацьких 
загонів“ під прихованим керівни-
цтвом прибулих з-за кордону фахів-
ців під виглядом „туристів“, „добро-
вольців“, „відпускників“.

Якщо дифузне вторгнення і за-
стосування військового компонента 
не привело до успіху, то може бути 
виконане „перемикання фаз“. Це 
відбувається в разі краху бліцкригу. 
Це і відбулося на Сході України. 
Також вмикається інтра-фаза війни 
з паралельним відновленням проксі-
фази. Запускається якийсь „мирний 
процес урегулювання“. У нашому ви-
падку – Мінський процес. У цей час 
військовий компонент мінімізується, 
а максимізуються невійськові ме-
ханізми руйнування країни-жертви 
як ззовні, так і зсередини. Мінські 
домовленості сумнівного юридич-
ного характеру дали можливість 
Росії запустити інтра-фазу, з орієн-
тацією як на посилення внутрішньої 
конфліктності в Україні внаслідок 
помилок Києва та реалізованих 
Москвою дестабілізаційних заходів, 
так і на креативний підхід по ходу 
розвитку подій. Креативний підхід 
в українському випадку позначе-
ний Мінськими домовленостями, 
якими агресор намагався задати 
наступний алгоритм: федераліза-
ція України з особливим статусом 
окупованих територій – легалізація 
псевдодержавних утворень в право-
вому полі України з одночасними 
діями задля часткової економічної 
інтеграції окупованих територій до 
Росії – позачергові парламентські 
вибори, внаслідок яких проросійські 
сили отримують, як мінімум, „бло-
куючий пакет“ – проштовхування 
проросійської фігури на посаду 
глави уряду – урізання повноважень 
глави держави – перегляд зовнішньої 
політики з переорієнтацією на Росію. 

Агресія гібридного 
типу – це комплекс 
різнорідних впливів 
на противника 
регульованої величини 
і комбінованого 
характеру, що 
застосовуються 
з варіативним 
алгоритмом, де 
військові засоби 
не є домінуючими, 
їх застосування 
ретельно маскується 
і заперечується, а сам 
акт агресії генерує 
невизначеності, що 
утруднюють його 
ідентифікацію.
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В результаті – трансформація Украї-
ни з урізаною територією в якусь по-
добу УРСР зі столицею в Харкові.

Миротворці
Якщо такий алгоритм не спрацьо-

вує, настає наступний етап – через 
військову ескалацію, в якій буде 
звинувачена країна-жертва агресії, 
буде здійснено введення контин-
генту регулярних збройних сил під 
виглядом миротворчого. З огляду 
на тривалість процедур вироблення 
рішення на міжнародному рівні, 
ініціатор „миротворчої операції“ 
може діяти більш оперативно заради 
якнайшвидшого вирішення проблеми 
і обґрунтовуючи це гуманітарним 
прикриттям – недопущенням заги-
белі мирного населення. На думку 
начальника ГШ ЗС РФ В. Герасимо-
ва, викладеній в статті „З досвіду 
Сирії“, „до відкритого застосування 
сили переходять тільки в крайньому 
випадку, як правило, під виглядом 
миротворчої діяльності та кризового 
врегулювання“.

Завершальним етапом є фаза 
стабілізації-трансформації. Це пе-
рехідний етап, коли цілі гібридної 
агресії досягнуті і завдання, яке 
вирішується – це остаточно стабілі-
зувати ситуацію на окупованій тери-
торії і трансформувати її в найбільш 
оптимальну форму існування в якості 
залежної території або кількох тери-
торій з різним статусом і ступенем 
інтегрованості з окупантом. Описані 
фази і етапність не мають строгих 
розмежувань і наступні фази можуть 
супроводжуватися збереженням дії 
попередніх.

Є фактори, які не врахували
Однак уже в рамках проекту „Но-

воросія“ стався збій через появу не-
розрахункового сценарію, обумов-
леного декількома факторами, що 
не були передбачені або адекватно 
оцінені:

– переоцінка проросійських на-
строїв та очікувань російськомовно-
го населення Сходу і Півдня України;

– недооцінка потенціалу само-
організації і опору агресору з боку 
українського суспільства;

– недооцінка бойового потенціалу 
ЗС України та добровольчих баталь-
йонів, зокрема, розгром основних 
сил незаконних збройних форму-
вань в ході безпрецедентного в іс-
торії аеромобільних сил рейду 95-й 
ОАМБР окупованими територіями 
Донбасу в липні–серпні 2014-го;

– інцидент зі знищенням штатним 

ЗРК „Бук-1М“ російських збройних 
сил цивільного авіалайнера малай-
зійської авіакомпанії (рейс МН17).

Все це разом призвело до перехо-
ду гібресії з алгоритму „кримського 
бліцкригу“ в алгоритм затяжного 
конфлікту з різким зростанням 
витрат і ціни війни для агресора, 
а також поставило його перед необ-
хідністю переходу до псевдомирного 
процесу (Мінськ) і переведення війни 
в подальший режим інтра-фази. Ак-
тивність в рамках інтра-фази концен-
трується на кількох напрямках:

– диверсійно-терористичний (пері-
одичні підриви вибухових пристроїв 
в Одесі, Харкові та ін.) з метою ство-
рення медіа-ефектів опору „київ-
ській хунті“, „громадянської війни“ та 
слабкості влади;

– політико-підривний – робота 
з політичними та громадськими 
структурами всередині країни, що 
стоять на пацифістських (капітулянт-
ських) та проросійських позиціях.

Наявний й елемент крипто-ві-
йни у вигляді зовнішнього контуру 
управління, уособлюваного фігурою 
Віктора Медведчука. Мета – оброб-
ка вищого політичного керівництва 
України на предмет федералізації 

країни як єдино можливої альтерна-
тиви для „мирного врегулювання“ 
в рамках „безальтернативних“ 
Мінських домовленостей. Останні 
являють собою, як вже відзначалось 
вище, елемент технології гібридної 
війни.

На порядку денному 
посилення санкцій
На завершення слід зазначити, 

що нові напрацювання російського 
генштабу на основі першої близь-
косхідної кампанії ВС РФ в Сирії, 
роблять акцент на „дистанційному 
безконтактному впливі на супротив-
ника за рахунок масованого засто-
сування високоточних і далекобійних 
засобів ураження з повітря, моря 
і з космосу“. Таким чином, можна 
зробити висновок, що комплекс 
гібресії може бути доповнений ком-
понентом високотехнологічної без-
контактної війни, що трансформує 
агресію гібридного типу в класичну 
війну нового покоління. Також слід 
звернути увагу на те, що Росія, по-
боюючись реакцій на гібресію, готу-
ється до активної оборони. Словами 
В. Герасимова – „для нейтралізації 
військових небезпек і загроз, в тому 
числі протидії гібридним методам 
тиску, прийнятий додатковий комп-
лекс узгоджених загальнодержав-
них військових і несилових заходів. 
Основними з них є заходи, спря-
мовані на зміцнення міжнародних 
позицій, збереження і розширення 
російської присутності в регіонах, які 
зачіпають національні інтереси кра-
їни…“. Тому гібридна активність Росії 
в суміжному геополітичному просто-
рі буде наростати, незважаючи на 
зростання труднощів внутрішнього 
характеру. Це означає, що події, 
які ми спостерігаємо в Молдові, на 
Південному Кавказі, а згодом про-
являться і в Центральній Азії та кра-
їнах Балтії, вписуються в технологію 
глобальної гібресії Росії. Їй можна 
протистояти тільки жорсткими і пре-
вентивними, а не реактивними діями 
з боку Заходу. На порядку денному 
не пом’якшення чи зняття санкцій 
з Росії, а їх посилення за іранським 
взірцем, а також надання збройної 
допомоги Україні – як форпосту, що 
стримує російську агресію в Європі. 

 

Гібридна активність 
Росії в суміжному 
геополітичному 
просторі буде 
наростати. Їй 
можна протистояти 
тільки жорсткими 
і превентивними, 
а не реактивними 
діями з боку Заходу. 
На порядку денному 
не пом’якшення чи 
зняття санкцій з Росії, 
а їх посилення за 
іранським взірцем, 
а також надання 
збройної допомоги 
Україні – як форпосту, 
що стримує російську 
агресію в Європі. 
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 Якщо говорити предметно про ті 
обставини, які відбулися в Україні, 
то для початку слід виділити низку 
ключових моментів, які стали пере-
думовами для розв’язання гібридної 
війни:

– відсутність в Україні зброї стри-
мування (у 1994 році, під тиском РФ і 
США, країна позбавила себе ракет-
но-ядерного потенціалу);

– позаблоковий статус і відсут-
ність відповідного для такого стану 
військового потенціалу (у 2008 році 
Україна не отримала ПДЧ в НАТО, 
а з 2010 року проголосила позабло-
ковий статус);

– відсутність будь-яких договорів 
щодо гарантії безпеки (Україна не 
мала міжнародно-визнаного статусу 
нейтральної держави, а так званий 
Будапештський меморандум в інтер-
претації країн-гарантів не мав зо-
бов’язального характеру);

– відсутність єдності всередині са-
мої країни як у політикумі, так і серед 
населення;

– складна економічна ситуація 
в країні, викликана низкою чинників.

Усе це в сукупності, а також без-
ліч інших обставин – відсутність 
реформ, корупція та олігархія, ство-

рило певне підґрунтя для розвитку 
подальших подій.

Ключові інструменти
Коли говоримо безпосередньо 

про так звану гібридну війну, слід 
зробити акцент на низці ключових 
інструментів, які Кремль інтенсивно 
застосовував і продовжує застосо-
вувати у війні з Україною. Звичайно, 
цей список не повний і може бути 
розширений з огляду на те, що „гі-
бридна війна“ на те і гібридна, щоб 
пристосовуватися до нових реалій, 
однак варто зупинитися на найбільш 
важливих моментах, які проявилися 
під час окупації Криму та Донбасу.

Міжнародно-політична 
складова
Головним завданням Кремля 

в цьому напрямку було, є і буде 
формування в іноземних партнерів 
думки про Україну, як про країну, 
яка „не відбулася“, яка є „зоною не-
стабільності“, такою собі „чорною 
дірою“ і т.п.

З цією метою РФ блокує на міжна-
родному рівні під час конференцій, 
круглих столів, багатосторонніх пе-
реговорів позиції та ініціативи Украї-

ни з тих чи інших питань, в тому числі 
ті, що стосуються агресії РФ (чого 
варта ситуація з літаком МН-17). За-
тягує переговорний процес вирішен-
ня конфлікту на Донбасі та ігнорує 
питання деокупації Криму (процес 
реалізації „Мінська-2“). Постійно 
піднімає в Європі питання про нібито 
масове обмеження прав російсько-
мовного населення в Україні, утиски 
національних меншин, радикалізм, 
нацизм і т.п., чого насправді в кра-
їні немає. Організовує тісну роботу 
з опозиційними політичними пар-
тіями низки європейських держав, 
а також з окремими індивідуумами 
з метою донесення Європі необхід-
ної Кремлю точки зору про Україну. 
(Чого вартий приклад з французькою 
партією „Національний фронт“, яка у 
2014 році отримала кредит на суму 
9 млн євро від російського банку).

Економічна складова
Наявність тісних економічних 

зв’язків, що склалися за часів СРСР 
і залишилися в пострадянський пері-
од, монополія на поставки вуглевод-
нів у суміжні держави, а також той 
факт, що РФ залишається головним 
споживчим ринком для пострадян-

Гібридні інструменти російської 
агресії проти України. 
Уроки для Європи
Агресія РФ проти України – як під час окупації Криму, так і під час 
захоплення Донбасу – досить яскраво відображає основні моменти 
такого поняття, як „гібридна війна“ – узгоджене застосування політико-
дипломатичних, інформаційно-психологічних, економічних і силових 
інструментів для досягнення стратегічних цілей. Україна, на жаль, 
сьогодні опинилася в епіцентрі цієї війни. Однак, незважаючи на всі 
негативні наслідки, пов’язані також і з людськими жертвами, більш ніж 
за два роки протистояння з Росією Україна стала носієм унікальних 
знань щодо характеру того інструментарію, який застосовує Кремль під 
час гібридної війни. Отримані українцями знання та вміння можуть 
стати в нагоді для країн Європейського континенту, щоб підготуватися до 
можливих сценаріїв розвитку подій, які Кремль може застосувати і проти 
мирної Європи.
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ських країн, стали ледь не найголо-
внішими інструментами реалізації 
гібридної війни.

З метою організації максимальної 
залежності країни в мирний час, від-
бувалося розширення присутності 
російських фінансових інституцій 
в Україні (поява низки великих ро-
сійських банків, які надавали дер-
жавним органам та підприємствам 
кредити на максимально комфорт-
них умовах) і оволодіння російським 
бізнесом ключовими промисловими 
і сільгосппідприємствами.

Коли ж до влади в Україні приходи-
ли проукраїнські сили, відбувалося 
різке збільшення цін на енергоресур-
си, поява безлічі продовольчих війн 
– „сирної“, „молочної“ „шоколадної“ 
і т.д. Усе це використовувалося і ви-
користовується з метою фактичного 
виснаження української економіки 
та підриву суспільно-політичної ста-
більності.

Коли ж у 2014 році ситуація мак-
симально загострилася і почалося 
протистояння РФ та України на 
Донбасі, то Кремль ввів повне ем-
барго на торгівлю з Україною, а для 
вантажів, які йдуть транзитом через 
РФ, створив спеціальний режим. І це 
на тлі того, що РФ, за словами росій-
ських лідерів, нібито „не є учасником 
конфлікту в Україні“... Тоді до чого ці 
обмеження і війни?

Інформаційна складова
Одну з найважливіших ролей 

в процесі гібридної війни відіграють 
засоби масової інформації (ЗМІ). Ко-
ристуючись логікою, що „інформація 
– ключ до свідомості людей, а той, 
хто контролює свідомість мас, контр-
олює їхні думки і вчинки“, Кремль 
як в Україні, так і в РФ та далекому 
зарубіжжі максимально використо-
вує підконтрольні ЗМІ. При цьому, 
в Криму та на Донбасі ліквідовані 
всі українські канали, радіо і газети, 
здатні вплинути на думку населення.

Через радіо, телебачення та 
друковані видання створюється два 
протилежні світи: з одного боку 
– успішна РФ з потужною армією, 
яка з кожним днем стає все силь-
нішою, з іншого – Україна, яка за-
грузла у чварах. При цьому реальна 
ситуація в економіці власної країни 
і негативні процеси, що відбува-
ються на території РФ, навмисно 
замовчуються. Формується думка 
про Україну, як про регіон нестабіль-
ності, де постійно обмежується ро-
сійськомовне населення, гнобляться 
національні меншини, відбувається 
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розгул бандитизму, утиск інакомис-
лення, економічні проблеми, мітинги, 
чвари і т.п.. На адресу України, ї ї 
лідерів та патріотичного населення 
навішуються всілякі „ярлики“, що 
легко запам’ятовуються і викликають 
злість, зневагу, на кшталт „київська 
хунта“, „каральні війська“, „караль-
на операція“, „фашисти“, „бандерів-
ці“ і т.п.. Проводиться підміна понять 
– „сепаратисти“, які взяли в руки 
зброю і агітують за від’єднання та 
приєднання до РФ, називаються 
„ополченцями“, а реальні російські 
військовослужбовці, які беруть 
участь у війні на Донбасі без роз-
пізнавальних знаків, називаються 
„відпускниками“ і „добровольцями“. 
Навмисно допускаються помилки 
в перекладі іноземних статей та 
перекручування заяв іноземних по-
садових осіб, політичних діячів, екс-
пертів та журналістів.

Військова складова
Військовий компонент використо-

вувався і використовується для до-
сягнення РФ стратегічної переваги, 
заганяючи Україну в стратегічний 
глухий кут.

При цьому механізми його за-
стосування в Україні – в Криму і на 
Донбасі –  незначно, але різняться.

Особливістю окупації Криму 
стала наявність на півострові ЧФ 
РФ. Це дозволило вводити в оману 
міжнародне співтовариство і на між-
народному рівні говорити лише про 
„передислокацію військ“, „ротацію“ 
та „навчання“. Загалом застосовува-
лися такі механізми:

– захоплення спецпідрозділами 
(ДРГ) РФ без будь-яких розпізна-
вальних знаків важливих державних 
об’єктів та утримання контролю над 
ними;

– блокування українських вій-
ськових частин у місцях постійної 
дислокації із застосовуванням поряд 
з регулярними частинами козачих 
військових формувань;

– блокування Перекопського 
перешийку та Арабатської стрілки, 
захоплення українського нафтови-
добувного обладнання, що перебу-
вало у морі;

– нарощування військової при-
сутності РФ у Криму за рахунок 
передислокації військових частин та 
підрозділів з континентальної час-
тини Росії, перекидання армійської 
авіації та техніки (нахабно ігноруючи 
взяті на себе зобов’язання щодо ре-
жиму перебування російських військ 
у Криму);

– взяття повного контролю над пів-
островом Крим.

На Донбасі, де не було ні укра-
їнських регулярних частин, ні будь-
яких складів з озброєнням (єдиний 
склад знаходився в н.п. Артемівськ 
(нині Бахмут) і ніколи не перехо-
див під контроль так званих „ДНР“ 
і „ЛНР“), Кремль використовував 
військову складову за схожим сцена-
рієм, але з деякими відмінностями:

– захоплення диверсійними гру-
пами РФ будівель СБУ, МВС, комен-
датур з метою отримання озброєння 
та його роздачі колабораціоністам 
з числа місцевого населення;

– застосування козацьких вій-
ськових формувань для виконання 
бойових завдань;

– захоплення прикордонних пунк-
тів управління на кордоні між РФ та 
Україною з метою забезпечення до-
ставки особового складу, озброєння 
та військової техніки;

– насичення Донбасу озброєнням 
і технікою, перекидання боєприпасів 
та паливно-мастильних матеріалів;

– виведення з бойового стану 

введених на лінію розмежування 
в південно-східні регіони Донбасу 
на кордон з РФ українських частин 
і підрозділів шляхом обстрілу їх ар-
тилерією з території Росії;

– введення регулярних військ на 
територію України в момент, коли 
київська влада фактично могла за-
вершити проведення спецоперації 
на Донбасі;

– постійна бойова підготовка 
місцевого населення, добровольців 
з Росії та інших країн, а також кадро-
вих російських військових та форму-
вання з їх числа постійних військових 
формувань.

Як Кремль приховує свої дії
При цьому Кремль використовував 

весь наявний комплекс заходів щодо 
приховування своїх дій в Україні. На-
рощував бойові можливості поблизу 
кордону з Україною під виглядом 
проведення навчань, зборів, контр-
ольних заходів тощо. З метою мінімі-
зації масових втрат в одній окремій 
військовій частині, військовослуж-
бовці регулярних підрозділів часто 
використовувалися не в складі всьо-
го підрозділу, а в складі окремих груп 
з частин і з’єднань по всій території 
РФ. Крім штатних військовослуж-
бовців, інтенсивно використовува-
лися і використовуються добровольці 
з колишніх військовослужбовців. На 
„передовій“ переважно знаходяться 
„ура-патріоти“ „русского мира“, 
криміналітет та місцеве безробітне 
населення. При цьому вогневу під-
тримку першого ешелону здійснюють 
штатні кадрові російські підрозділи. 
Це також дозволяє, певним чином, 
уникати демаскування регулярних 
російських частин і підрозділів. 
Кремль інтенсивно застосовує за-
соби радіоелектронної боротьби, 
безпілотні літальні апарати, сучасне 
високоточне озброєння. Фактично, 
Донбас був перетворений на полігон 
для відпрацювання нових способів 
та методів ведення війни і перевірки 
можливостей нового озброєння.

В цілому, події в Україні демон-
струють, що сучасна РФ для досяг-
нення своїх цілей в так званій зоні 
„виняткових інтересів“ (до якої, на 
думку Москви, належить і Україна) 
не зупиниться ні перед чим і готова 
застосовувати весь наявний інстру-
ментарій для проведення експансіо-
ністських агресивних дій.

 

Одну з найважливіших 
ролей в процесі 
гібридної війни 
відіграють засоби 
масової інформації. 
Користуючись логікою, 
що „інформація – 
ключ до свідомості 
людей, а той, хто 
контролює свідомість 
мас, контролює їхні 
думки і вчинки“, 
Кремль як в Україні, 
так і в РФ та 
далекому зарубіжжі 
максимально 
використовує 
підконтрольні ЗМІ. 
При цьому, в Криму та 
на Донбасі ліквідовані 
всі українські канали, 
радіо і газети, здатні 
вплинути на думку 
населення.
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 Фактично, реальні реформи в ЗС 
України розпочалися з початком вій-
ськових дій на Донбасі, коли в країні 
була проведена наймасштабніша 
з часів Другої світової війни пере-
дислокація військ в Європі, збільши-
лася – завдяки мобілізації, хвилі якої 
йшли одна за одною, – чисельність 
армії, у війська розпочалася по-
ставка небаченої раніше кількості 
озброєння і військової техніки (ОВТ), 
бойова підготовка поступово поча-
ла переходити з паперу на полігони 
та у навчальні центри.

Поступово до реальних потреб 
сьогоднішнього дня почало приводи-
тися законодавство в сфері безпеки 
і оборони. Так, наприклад, навесні 
цього року указами президента 
України були затверджені рішення 
РНБО „Про Концепцію розвитку 
сектора безпеки і оборони України“ 
і „Про Стратегічний оборонний бю-
летень України“, в яких законодавчо 
закріплені основні завдання рефор-
мування ЗСУ.

У цих документах, зокрема, 
вказується, що даний процес пла-
нується проводити у два етапи: до 
кінця 2017 року і до кінця 2020 
року, і здійснити в рамках єдиних 
підходів до формування оборонного 
потенціалу держави, забезпечивши 
їм провідну роль у виконанні завдань 
оборони.

З цією метою передбачається ви-
конати ряд завдань, а саме:

• оптимізацію структури і чисель-
ності ЗС України;

• відновлення технічної готовності 
озброєння, військової та спеціальної 
техніки, модернізацію і оновлення їх 
складу;

• вдосконалення системи підго-
товки військ (сил);

• реформування системи опера-
тивного (бойового) та матеріально-
технічного забезпечення;

• забезпечення сумісності з ін-
шими складовими сектора безпеки 
і оборони в спільних діях у рамках 
певних сценаріїв.

Усі вказані вище завдання пла-
нується реалізовувати на підставі 
принципу поступового наближення 
ЗС України за показниками підго-
товки, технічного оснащення і все-
бічного забезпечення до стандартів 
НАТО.

Що таке стандарти НАТО?
Для багатьох словосполучення 

„стандарти НАТО“ є великою загад-
кою: що це і для чого воно потрібне 
в українських збройних силах?

Стандарти НАТО, або як їх ще 
називають STANAG – це стандар-
тизаційні угоди, прийняті в Альянсі 
для уніфікації збройних сил усіх 
його 28 членів, які дозволяють най-

більш ефективно здійснювати спіль-
не управління силами і засобами 
збройних сил НАТО, проведення 
спільних операцій і місій, бойову 
підготовку, технічне оснащення 
збройних сил, розробку і виробни-
цтво озброєння та військової техніки 
тощо. 

Для України ідеальним і цілком ло-
гічним результатом реформування 
армії за натовським зразком був би 
подальший вступ у саму організацію. 
Але сьогодні через певні  причини 
можливість євроатлантичної інтегра-
ції України є лише теоретичною.

Тому тут виникає цілком логічне 
запитання: чи варто нашій країні 
в таких умовах братися за дорогі 
військові реформи за натовським 
зразком? Відповідь дуже проста 
– безумовно. Адже реформування 
української армії за цими стандар-
тами, хоча і не гарантує членство 
України в НАТО, але прискорить 
створення в ній армії високої боє-
готовності, в якій кожен військовос-
лужбовець – це, перш за все, про-
фесіонал, який щодня займається 
бойовою підготовкою, експлуатує 
сучасне ОВТ і не думає про те, як 
прогодувати свою сім’ю і де знайти 
для неї житло.

У той же час слід зазначити, що 
в самій НАТО її члени не завжди 
користуються цими стандартами. 

Т е к с т :  І г о р  Ф е д и к ,  о г л я д а ч  „ D e f e n s e  E x p r e s s “ ,  К и ї в
С п е ц і а л ь н о  д л я  Ц е н т р у  д о с л і д ж е н ь  а р м і ї ,  к о н в е р с і ї  т а  р о з з б р о є н н я

Операція „РефорНАТОвання“
Чи зможе Україна за допомогою НАТО реформувати свої 
збройні сили

Тривалий час питання реформування збройних сил було для 
державного керівництва України менш ніж другорядним. Але 
війна, яка спалахнула на Сході країни в 2014 році, змусила його 
переглянути своє ставлення до армії і сьогодні її реформування 
є одним з головних завдань держави. З одного боку, війна – не 
найкращий час для такої реформи, але з іншого – саме вона 
є найкращим мотиватором для проведення позитивних змін 
у збройних силах і найоб’єктивнішим „інспектором“ їх результатів. 
А якщо враховувати допомогу, яку Україна отримує в цьому 
питанні від своїх зарубіжних партнерів, і в першу чергу від 
НАТО, то майбутні результати військового реформування мають 
всі підстави для того, щоб називатися успішними. Але чи так це 
насправді?
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c и г н а л  з  В а р ш а в и

Кожна країна-член НАТО має 
й свою власну національну систему 
стандартизації, яка відрізняється від 
загальнонатовської. Так, наприклад, 
США, Великобританія, інші країни 
військові операції планують, відпо-
відно до своїх оперативних стандар-
тів. Але при діях у складі контингенту 
НАТО вони керуються загальними 
стандартами. Крім того, за словами 
українських військових фахівців, 
в Україні існують свої стандарти, 
багато з яких значно жорсткіші, ніж 
ті, якими користуються в країнах-
членах Альянсу. Тому впровадження 
стандартів НАТО в українській армії 
не означає скасування вітчизняної 
системи стандартизації, а заміну 
тільки тих ї ї складових, які дійсно 
поступаються прийнятим в Альянсі 
і є явно застарілими. Також слід ро-
зуміти, що впровадження стандартів 
НАТО дасть конкретний результат 
лише тоді, коли це буде здійсню-
ватися не на папері, а реально на 
практиці, і виконуватися на всіх рів-
нях: від рядового до генерала.

Співробітництво і допомога
Для реалізації військової реформи 

Альянс надає сьогодні Україні різну 
допомогу. Так, наприкінці 2014 року 
були запущені п’ять трастових фон-
дів, а саме: для модернізації систем 
зв’язку та автоматизації ЗС України, 
перепідготовки та соціальної адап-
тації військовослужбовців, які беруть 
участь в АТО, фізичної реабілітації 
(протезування) поранених військо-
вослужбовців, реформування сис-
тем логістики та стандартизації ЗС 
України, а також боротьби з кібе-
рзлочинністю. На саміті НАТО в Вар-
шаві, за результатами засідання ко-
місії Україна–НАТО, було прийнято 
рішення про організацію понад 40 
напрямків допомоги Украї ні через 
згадані трастові фонди, а також про 
тісніше військово-технічне співро-
бітництво. Крім того, було прийнято 
рішення про запуск в Україні фонду 
з розмінування. У питанні діяльності 
трастових фондів НАТО в Україні  це 
позитивні зміни, які повинні покра-
щити комунікацію Альянсу й України 
і тим самим поліпшити та прискорити 
реформування української армії за 
стандартами НАТО.

Сьогодні також триває тісна вій-
ськова співпраця з НАТО у форматі 
спільних військових навчань, участі 
українських підрозділів у місіях 
Альянсу, залучення до підготовки 
наших військових натовських ін-
структорів.

Крім того, українській армії окре-
мими членами НАТО передається 
різне нелетальне озброєння. Свіжим 
прикладом цього є передача Спо-
лученими Штатами на початку липня 
ц.р. нової партії контрбатарейних 
радарів AN/TPQ-49 і AN/TPQ-36.

Завдяки цій допомозі, а також 
спільній роботі держави, військових 
і волонтерів, в українській армії по-
чалися позитивні зміни. Так, у війська 
почала централізовано надходити 
відремонтована, модернізована 
техніка, а також окремі зразки но-
вого ОВТ. На сьогодні практично 
завершено такий важливий про-
цес легалізації добровольців, який 
почався влітку 2014 року. Піднято 
матеріальне забезпечення військо-
вослужбовців, одним з результатів 
чого стало збільшення охочих підпи-
сати контракт з Міноборони, серед 
яких чимало тих, хто брав участь 
в бойових діях на Донбасі. Закінчу-
ється формування Сил спеціальних 
операцій – нового виду збройних 
сил, завданнями якого будуть про-
ведення глибинних рейдів і засідок 
у тилу противника, диверсій, під-
готовка плацдармів для просування 
основних військ, деблокування 
оточених військ і т.д. Створюються 
нові підрозділи, які проходять бо-
йове хрещення в зоні бойових дій. 
Українські військовослужбовці отри-
мують неоціненний бойовий досвід, 
який суттєво підвищує боєздатність 
збройних сил у цілому.

Опір старої системи
У той же час слід зазначити, що 

– незважаючи на позитивні зміни, 
зокрема завдяки посильній допо-
мозі Альянсу – військова реформа 
перебуває тільки на початку вели-
кого шляху, де треба зробити дуже 
багато і подолати безліч проблем, 
головною з яких залишається силь-
ний опір старої системи.

Сьогодні можна чути заяви вищо-
го політичного і військового керівни-
цтва країни про те, що в 2020 році 
ми зможемо побачити „натовську“ 
модель військового устрою держави. 
Але з іншого, якщо бути відвертим, 
за всіма оптимальним прогнозами 
і обіцянками про армію натовського 
зразка, в реальності перспективи 
не такі райдужні.  Сьогодні, на тлі 
військового конфлікту з РФ, можна 
спостерігати сильний опір старої 
системи, яка звикла нічого не ро-
бити, ні за що не відповідати і лише 
проїдати бюджетні кошти. Адепти 
цієї системи, які звикли перебувати 

в створеній ними зоні комфорту, 
сьогодні намагаються максимально 
гальмувати всі реформи в армії, зо-
крема, перехід на стандарти НАТО. 
Тому сьогодні державне і військове 
керівництво країни в процесі обо-
ронних реформ має нарешті прояви-
ти волю до прийняття кардинальних 
рішень і зломити їх опір. В іншому 
випадку, в 2020 році, замість того, 
щоб підводити підсумки і перера-
ховувати досягнуті результати, ми 
вкотре будемо розводити руками 
і шукати винних.

Слід також сказати і про трастові 
фонди. Незважаючи на величезний 
галас у пресі, який супроводжував 
процес їх запуску, після більш ніж 
року їх присутності в Україні про ре-
зультати їх роботи сьогодні чомусь 
замовчують. Причина тут, швидше 
за все, полягає в тому, що результати 
ці або скромні, або їх зовсім немає. 
Пояснити таку ситуацію можна, по-
перше, тим, що до сьогоднішнього 
дня потенціал більшості трастових 
фондів НАТО використовувався не 
в повному обсязі, а деякі з них уза-
галі не працювали. Це є наслідком 
того, що до останнього часу в укра-
їнському уряді не було органу, який 
би координував діяльність цих фон-
дів, силових, а також інших відомств 
України.

Крім того, діяльність трастових 
фондів НАТО гальмувалася через 
бюрократичну тяганину, яка панує 
в українських державних інституціях 
і, зокрема, в Міністерстві оборони. 
Радники, надіслані з Альянсу, бачать 
атавістичний страх пострадянського 
чиновника перед іноземцем. Крім то-
го, вони відкрито говорять про слаб-
ку ініціативність українців, повільне 
виконання затверджених програм, 
обмеження доступу до департамен-
тів Міноборони і Генштабу, а також 
про проблеми з налагодженням 
контактів з контрпартнерами і отри-
манням необхідної інформації.

І лише недавно, зі змінами в укра-
їнському уряді, там нарешті з’явила-
ся ланка, яка буде відповідати за 
координацію діяльності трастових 
фондів НАТО і українських силових 
відомств. У той же час, не слід пере-
більшувати діяльність цих трастових 
фондів, оскільки лише деякі з них 
безпосередньо стосуються про-
цесу військової реформи і тому не 
можуть кардинально вплинути на ї ї 
результат.

Також сьогодні є певні проблеми 
з фінансуванням усіх сфер життєді-
яльності збройних сил: від ремонту 
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ОВТ до виплати обіцяних надбавок 
військовослужбовцям, які беруть 
участь в АТО.

Держоборонзамовлення, через 
проблеми з його формуванням і реа-
лізацією, до цього часу не може ста-
ти повноцінною основою технічного 
переоснащення української армії.

Нерідко від роботи над рефор-
муванням структур військового 
управління відводяться офіцери 
з принциповою позицією і на їх 
місце ставляться більш „слухняні“. 
Як результат, у протистоянні по лінії 
„що потрібно державі – що потрібно 
адептам старої системи“, на жаль, 
перемагає останнє.

Вразливим місцем української 
армії залишається логістика. Якщо із 
забезпеченням підрозділів на пере-
довій інтендантські служби та волон-
тери якось справляються, то на етапі 
бойового злагодження на полігонах, 
під час перекидання підрозділів у но-
ві місця дислокації, виникає чимало 
проблем. Звичайно, в Міністерстві 
оборони під тиском громадськості 
обіцяють реорганізувати тилову 
службу, але поки що – за відгуками 
військовослужбовців, виведених 
з фронту на полігон – ситуація сут-
тєво не змінилася.

Чарівної палички нема
Загалом, розглядаючи пробле-

матику військового реформування 
в Україні за стандартами НАТО, 
сьогодні з упевненістю можна від-
значити такі основні моменти: по-
треба армійської реформи є більш 
ніж актуальною, всі можливості для 
ї ї проведення на сьогодні є, як є і ї ї 
перші позитивні результати, єдина 
істотна перешкода – це наявність 
в армії старої системи, яка саботує 
проведення реформи, оскільки ро-
зуміє загрозу для свого існування.

Слід також зазначити, що хо-
ча реформування ЗС України за 
стандартами НАТО і становить для 
держави велику цінність і користь, 
при цьому необхідно розуміти, що 
ні ці стандарти, ні трастові фонди 
не є тією чарівною паличкою, яка 
миттєво зробить нашу армію непе-
реможною. Насправді вони є лише 
одним з інструментів, без правиль-
ного використання яких, а також 
паралельної копіткої повсякденної 
діяльності української влади і самих 
військових, в Україні не будуть ство-
рені дійсно високобоєздатні збройні 
сили. Ані в 2020 році, ані впродовж 
наступних років...
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c и г н а л  з  В а р ш а в и

 Бред Піт ніколи в реальному житті 
не воював, не бачив справжнього бою 
та справжньої смерті; всі зіграні ним 
солдати – від початку до кінця вигадані 
персонажі. Надя Савченко бачила ві-
йну зсередини, а смерть – в метрах 
від себе. Здавалося б, очевидно, чиє 
свідчення про війну є точнішим, а трак-
тування подій – правдивішим. Але... 
Але подивіться „Лють“ (в оригіналі 
„Fury“, 2014 р., режисер Девід Ейер).
Коли восени 2014-го цей фільм вийшов 
на екрани, мені якось було не до кіно, 
тож мені на очі він потрапив лише нещо-
давно – і відразу вразив неочікуваною 
точністю та правдивістю.

Не важить, що війна на екрані – Друга 
світова, а місце дії – Німеччина в останні 
тижні Рейху. Відмінності настільки незна-
чні, що поки про нашу українсько-росій-
ську війну не зняли повноцінного прав-
дивого кіно – дивіться „Лють“, подумки 
замінюйте колір уніформи, марки авто-
матів та моделі танків – і майже не по-
милитесь... Тим більше, що наша тактика 
бою, на превеликий жаль, досі саме така, 
яка була „у них“ шість десятків років тому, 
тож якщо хочете уявити, як насправді ми 
наступали гарячим літом 14-го, як піхота 
повзла за танками, як ці танки горіли та 
рвалися на мінах, та як снарядами роз-
носили все, що бачили, – дивіться „Лють“, 
нічого точнішого в деталях я поки що на 
екрані не бачив...

Але наразі я не про це. Крім правди-
вості деталей, „Лють“ вражає великою 
Правдою війни, якої я б ніколи не чекав 
від Голлівуда. Сценаристам, режисеру та 
акторам вдалося дотримати повноцінний 
„баланс правди та Правди“ – той самий 
баланс, якого постійно не вистачає 
нашим журналістам та, особливо, по-
літикам.

Про що я? Про озвіріння людини на 
війні, про жорстокість, зрештою – про 
Добро та Зло. Авторам „Люті“ вдалося 
чесно показати, як на війні люди розлюд-
нюються, як домінуючою емоцією стає та 
сама лють, винесена у назву, бо інакше 
ти просто не виживеш, тим більше, не 
матимеш шансу на перемогу. Фільм 
чесно показує, що на війні різниця між 
кожним окремим солдатом з різних боків 
– мінімальна, і чим довша війна, тим ця 
різниця все меншає. І що жорстокість та 

насилля з обох боків нічим не відрізня-
ються, а конкретний вбивця та ґвалтівник 
– вбивця та ґвалтівник, незалежно від 
кольору уніформи. Здавалося б, саме 
про це нам наразі все частіше товкма-
чать з екранів ТБ, причому озвучують цю 
„крамольну“, а насправді дуже просту, 
абсолютно очевидну для будь-кого, хто 
був „там“, та стару як світ істину дуже різ-
ні персонажі – від запроданців на кшталт 
Руслана Коцаби до справжньої героїні 
Наді Савченко. Це все – правда, правда 
війни з маленької літери.

Ця правда очевидна і для Девіда Ейе-
ра, Бреда Піта та інших творців „Люті“. 
І вони демонструють цю правду глядачеві 
з невблаганною жорстокістю. Але на від-
міну від наших політиканів, вони не втра-
чають за нею і іншу Правду, з великої лі-
тери. Для них очевидно, що хоч з кожного 
боку фронту зібрались дуже різні особи 
– від чистих героїв до покидьків, а пере-
важно різноманітні комбінації першого 
з другим, – і хоч кожний окремий боєць 
з кожного боку може виявитися хорошою 
людиною, а може – злочинцем, і хоч кон-
кретні вчинки кожної людини є добрими 
чи поганими поза тим, на якому ця люди-
на боці, – це ще аж ніяк не означає, що 
сторони у війні „рівні“, „однакові“, і що не 
важить, яка зі сторін переможе.

Герой Бреда Піта, сержант Дон Кольєр 
з позивним „Татусь“, правду кажучи, 
військовий злочинець навіть за формаль-
ними законами того часу. Його екіпаж 
– час від часу взагалі мародери. Це все 
не виправдовується, просто безжально 
демонструється глядачеві. Але також 
глядач бачить, що, за великим рахунком, 
вони всі все ж таки „Воїни Світла, Воїни 
Добра“, бо те, проти чого вони воюють, 
все одно на порядки огидніше, страшні-
ше та неприйнятніше, аніж те, що вони 
несуть на своїх танках. Окремий німець 
на тому боці може бути значно кращим 
за будь-кого окремого з американських 
солдатів – і від цього вони в цілому не 
перестають бути визволителями світу 
від нацизму, а цей навіть дуже хороший 
німець – захисником нацистського режи-
му. Він персонально може бути ні в чому 
не винним, просто силою обставин опи-
нився не на тій стороні – і це достатня 
підстава вбити його, бо „не та сторона“ 
не повинна перемогти.

Правдива „Лють“: Бред Піт 
проти Коцаби і Савченко

Євген Дикий, Одеса

м і ж  і н ш и м
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Саме ці прості речі, цю Правду 
війни з великої літери, чомусь абсо-
лютно очевидну для далеких від ре-
ального фронту голлівудських про-
дюсерів та акторів, від нас старанно 
намагаються приховати, заваливши 
її, з одного боку, тупою блювотною 
казенною пропагандою, а з іншого 
– нібито „гуманістичними“ та „лібе-
ральними“ розмовами про „там теж 
такі самі люди“.

Так, там теж люди. Люди стояли за 
спинами „беркутів“, коли ті розстрі-
лювали нас, на той час беззбройних, 
на Груші та Інститутській, та з битами 
відловлювали нас у дворах. Люди 
стріляли в нас з іноземної зброї 
під командою чужинських офіцерів 
на нашій рідній українській землі, 
та розрізали животи українським 
студентам. Так, вони всі – теж люди. 
І вони „такі самі, як ми“ в тому сенсі, 
що теж дуже різні та геть неоднакові. 
Так, серед нас, м’яко кажучи, не 
всі були та лишаються „ангелами 
з крильцями“, були відверті покидьки 
та бандити. Так, серед них – не всі 
покидьки та бандити, трапляються 
окремі люди честі, з власною гідніс-
тю та переконаннями. Так, у момент 
бою, або в момент допиту чи роз-
стрілу ворога, взагалі в ті моменти, 
коли люди вбивають чи калічать одне 
одного – різниця між нами та ними 
мінімальна, якщо взагалі є. Це все 
– абсолютна правда. Та, що з ма-
ленької літери.

А Правда у тому, що попри все це, 
наш світ, світ, за який ми воюємо, 
і їхній, за який вбивають та помира-
ють вони, відрізняються незрівнянно 
більше, аніж кожний з нас окремо від 
будь-кого з них. У нашому світі вби-
вають лише на війні, і то переважно 
в бою. У їхньому світі одні „теж такі 
ж люди“ вивозять інших людей і кида-
ють замерзати на смерть в снігу про-
сто за інші погляди, а інші „теж такі ж 
люди“ змушують інших людей на сце-
ні зрікатися своєї мови та нації, і роз-
бивають битами голови тим, хто не 
зрікся – і це в їхньому світі вважаєть-
ся „нормальним“. У нашому світі їхніх 
полонених, якщо вже їм поталанило 
не потрапити під гарячу руку прямо 

біля передової, очікують публічні 
суди з адвокатами та купою преси, 
а наших у їхньому світі – в кращому 
разі „парад полонених“ у Донецьку, 
а якщо суди – то такі, як над Сен-
цовим та Савченко. У нашому світі 
говорять різними мовами, у їхньому 
за українську вбивають. У нашому 
світі буває дуже недолуга влада, як-
от наразі, але принаймні ми самі ї ї 
собі обираємо, у їхньому світі „голо-
сує“ 120% населення... Цей перелік 
можна продовжувати нескінченно, 
зрештою, у нашому світі Коцабу ви-
правдав апеляційний суд, а певно 
скоро Європейський суд присудить 
йому компенсацію за відсидку. І так, 
за цей наш світ, за його відмінність 
від їхнього світу, варто воювати, вар-
то вмирати самому та вбивати інших, 
тих, з отого не-нашого світу. Наш світ 
різниться від їхнього рівно настільки 
ж, настільки світ сержанта „Татуся“ 
від світу Гітлера. І це – Правда нашої 
війни, та сама правда, яку так добре 
показали голлівудські майстри сто-
совно війни минулої.

На всякій війні немає абсолютних 
Добра та Зла, бо навіть янгол в бою 
неминуче стає схожим на опонента, 
і навіть на боці сатани трапляються 
праведники. Але є війни, в яких 
Менше Зло та Більше Зло різняться 
настільки, що це можна і треба при-
рівняти до битви Добра та Зла. Наша 
війна – така, і тому завершенням її 
має бути лише перемога. Наш світ 
несумісний з їхнім, хоч як би ми могли 
співіснувати з кожним з „них“ окре-
мо. В нашому світі знайдеться місце 
для них, як знайшлося місце для 
більшості колишніх нацистів у новій 
вільній Німеччині, нас же у їхньому 
світі очікує в кращому разі гетто, 
а швидше – концтабір. Два ці світи 
неможливо вмістити у одній країні, 
виживе або наш, або їхній – як і в ту 
велику війну.
І якщо під черговою зливою „там-теж-
люди“ виникнуть сумніви та вагання 
– не читайте Коцабу та Савченко. 
Краще передивіться „Лють“.
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З краю:
Справа Єфремова багато в чому символічна – дивовижно, 
але за останні два з половиною роки за ґратами за 
звинуваченнями в сепаратизмі не опинився жоден 
впливовий екс�регіонал, хоча роль колишніх соратників 
Януковича у розпалюванні вогнища сепаратизму на 
Донбасі сумніву не піддається. Реальний тюремний строк 
для Єфремова стане аргументом, яким влада зможе 
відбивати всі звинувачення з боку опонентів у змові з екс�
регіоналами чи неналежній роботі правоохоронців.

Ф о т о :  а р х і в
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Прецедент Єфремова
 Доведення до логічного кінця 

кримінального провадження 
проти луганського екс-
регіонала Олександра 
Єфремова – справа честі для 
чинної української влади.

„Мені хочеться кричати всім 
серцем, що я невинуватий. У мене 
були можливості виїхати з країни, 
але я цього не робив, і робити не 
збираюся“, – емоційно розповідав 
Олександр Єфремов у залі Печер-
ського суду. Але з кількох десятків 
присутніх у невеликій і задушливій 
судовій залі йому, схоже, не вірив 
ніхто. Не повірив і суддя, відправив-
ши Єфремова за ґрати на два місяці, 
а невдовзі це рішення в силі залишив 
апеляційний суд. Прикметно, що 
судили Єфремова в тій самій кімнаті, 
де кілька років тому судили ниніш-
нього очільника Генпрокуратури 
Юрія Луценка, який став головним 
натхненником справи проти колиш-
нього впливового регіонала. 

Від комсомольця 
до сепаратиста
Історія кар’єрного злету Олек-

сандра Єфремова досить типова 
для незалежної України. Колишній 
комсомолець і секретар комітету 
Компартії на одному з луганських 
заводів, Єфремов після розпаду 
СРСР одразу зайнявся бізнесом, 
який швидко пішов угору на хвилі 
приватизації. За словами луганчан, 
Єфремов особисто доклав руку до 
банкрутства та занепаду не одно-
го з численних місцевих заводів. 
В 1998 році він зайняв крісло ке-
рівника області, де протримався 
аж до Помаранчевої революції. На 
парламентських виборах 2006-го 
Єфремов з сьомого місця списку 
Партії регіонів потрапив у Верховну 
Раду, а після перемоги Віктора Яну-
ковича на президентських виборах 
успадкував від нього крісло голови 
фракції синьо-білих.

За цей час Єфремов став одним 
з ключових спікерів традиційно не-
багатої на ораторів Партії регіонів. 
За кілька років він створив собі 
вкрай одіозний імідж в очах патрі-
отичного електорату, захищаючи 
дії регіоналів у найнеприємніших 
ситуаціях: після побиття депутатів-
опозиціонерів у 2010-ому прямо 
у сесійній залі, після побиття учас-
ників „мовного майдану“ у 2012-

ому під Українським домом, після 
„виїзного засідання парламенту“ 
у 2013-ому, коли регіонали та ко-
муністи зібралися у будівлі комітетів 
ВР і без жодного контролю з боку 
опозиції та преси швидко наухвалю-
вали цілу купу потрібних їм рішень. 
Крім того, Єфремов вважався одним 
з головних проросійських „яструбів“ 
тодішньої партії влади, послідовно 
підтримуючи інтеграцію з Росією, 
посилення статусу російської мови, 
невтомно викриваючи міфічних „на-
цистів-бандерівців“ та працюючи на 
розкол суспільства по лінії Схід–За-
хід. 

В епіцентрі подій 
Під час Євромайдану Єфремов зі 

звичним завзяттям захищав „лінію 
партії“ та президента Януковича, 
був одним з організаторів голосу-
вання за диктаторські закони 16 січ-
ня – що, втім, не завадило йому вже 
наступного дня після втечі Януковича 
звинуватити його в корупції та відпо-
відальності за кровопролиття. 

І увесь цей час Єфремов зали-
шався лідером „луганської групи“ 
в Партії регіонів, яка хоч і програла 
внутрішньовидову боротьбу „до-
нецьким“, але користувалася усіма 
благами доступу до державних 
ресурсів. У ЗМІ тих часів чимало 
писали про мільярдні оборудки, які 
організовував Єфремов зі своїм 
оточенням.

Коли в Луганську почалися сепа-
ратистські заворушення, Єфремов 
цілком природним чином опинився 
в епіцентрі подій. На мітингах адеп-
тів так званої „руської весни“ він 
заявляв про нелегітимність дій по-
стмайданної влади, зриваючи овації 
протестувальників. За численними 
свідченнями, він був безпосередньо 
причетний до формування перших 
загонів сепаратистів, які штурмува-
ли будівлі органів державної влади, 
тоді ще озброєних не автоматами 
чи системами „Град“, а переважно 
палицями та камінням.

І цілком відкрито в центральних 
ЗМІ Єфремов вперто повторював 
основну тезу російської пропаган-
ди першої половини 2014-го про 
„необхідність почути народ Донба-
су“. Фейковий референдум травня 
2014-го, на якому було „проголо-
совано“ за створення т.зв. „ЛНР“ 
та „ДНР“ Єфремов не наважився 
назвати фарсом, хоча цей захід був 

ще менше схожий на демократичне 
волевиявлення, ніж сумнозвісний 
„референдум у Криму“. „Якщо вони 
висловлюють таку точку зору, треба 
сідати і розбиратися, що відбува-
ється в цьому регіоні, а не гарма-
тами і танками змусити їх думати 
по-іншому“, – заявив тоді Єфремов. 
Тоді ж він збирався навіть подавати 
судовий позов проти тих, хто „вико-
ристав війська проти мирних людей 
на Сході“, маючи на увазі українські 
добровольчі батальйони та Збройні 
сили.

Втім, свою причетність до ство-
рення „ЛНР“ Єфремов усе ж запере-
чував. Однак факти вперто свідчать 
про протилежне – станом на кінець 
2014-го, більшість різноманітних „мі-
ністрів“, „народних мерів“ та інших 
„чиновників ЛНР“ виявилися людь-
ми з оточення Єфремова, раніше 
працювали в його приватних струк-
турах чи були підлеглими по лінії 
виконавчої влади. Крім того, в часи 
тотального хаосу та „віджиму“ біз-
несу на користь нових „керівників“ 
регіону, власність Єфремова дивним 
чином майже не постраждала. Тому 
в масовій свідомості Єфремов став 
одним із головних відповідальних 
за трагедію, яка розгорнулася на 
українському Донбасі.

Поразки не пробачать
Але до пори постмайданна вла-

да Єфремова не зачіпала, лише 
у лютому 2015-го його ненадовго 
затримали – але не за сепаратизм, 
а за організацію голосування за 
диктаторські закони. Невдовзі сюди 
додалися звинувачення у розпалю-
ванні міжнаціональної ворожнечі 
та фінансуванні тероризму. Однак 
Єфремов швидко вийшов на сво-
боду під сміховинну заставу в 60 
тисяч гривень, кримінальні справи 
проти нього буксували та розвалю-
вались, невдовзі з нього зняли навіть 
електронний браслет стеження. Єф-
ремов жив, намагаючись не привер-
тати особливої уваги громадськості, 
періодично відвідуючи свою родину, 
що живе у Відні. 

Вдруге його затримали якраз 
у літаку Київ–Відень 30 липня. 
Схоже, цього разу прокуратура 
поставилася до обвинувачень про-
ти Єфремова значно серйозніше. 
Йому інкримінують незаконне при-
власнення майна компанії „Лугансь-
квугілля“, замах на територіальну 
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цілісність України та причетність до 
створення „ЛНР“. Цікаво, що одним 
з ключових свідків по двох останніх 
епізодах став інший луганський екс-
регіонал Володимир Ландик, який 
колись конкурував з Єфремовим 
за контроль над регіоном. Ландик 
має до Єфремова і суто особисті 
претензії: він вважає, що саме той 
був причетний до розкручування 
історії з побиттям сином Ландика, 
Романом, моделі Марії Коршунової 
у 2011 році.

Попри те, що Єфремов наполе-
гливо доводив, що не має жодного 
наміру втікати з України, суд більше 
повірив стороні обвинувачення: 
прокурори доводили, що Єфремов 
з його багатством та зв’язками, 
перебуваючи на волі, цілком може 
тиснути на свідків по справі, нама-
гатися знищити докази або й взагалі 
зникнути, за прикладом багатьох 
колишніх колег по ПР.

Справа Єфремова багато в чо-
му символічна – дивовижно, але 
за останні два з половиною роки 
за ґратами за звинуваченнями 
в сепаратизмі не опинився жоден 
впливовий екс-регіонал, хоча роль 
колишніх соратників Януковича 
у розпалюванні вогнища сепаратиз-
му на Донбасі сумніву не піддається. 
Можна пригадати хіба що екс-мера 
Слов’янська Нелю Штепу, яка свого 
часу відкрито закликала до введен-
ня російських військ, і вже понад 
два роки перебуває за ґратами. 
Але Штепа – фігура зовсім не того 
масштабу, скоріше за все, вона в цій 
історії опинилася в ролі цапа-відбу-
вайла. Значно спритнішим виявився 
екс-мер Дружківки Володимир 
Проценко, який взагалі домігся 
виправдувального вироку щодо 
звинувачень у сепаратизмі (хоча, за 
свідченнями донеччан, брав активну 
участь у сепаратистському русі), 
прокуратура таке рішення оскаржи-
ла, але екс-мер уже зник із поля зо-
ру. Фактично, ніякими звершеннями 
у цій сфері прокуратура пишатися 
не може – прізвища тих, хто справді 
сів за ґрати за „сепаратистськими“ 
статтями, нічого не скажуть україн-
ському обивателю.

Реальний тюремний строк для 
Єфремова стане аргументом 
Тож, на відміну від багатьох інших 

гучних кримінальних справ, справа 
Єфремова, схоже, не обмежиться 
лише гучним затриманням головного 
фігуранта. Невдовзі після Єфремова 
за ґратами опинився інший одіозний 

екс-регіонал з Луганська Володи-
мир Медяник, і Юрій Луценко дуже 
прозоро натякнув: якщо Медяник 
співпрацюватиме зі слідством та 
розповість цікаві подробиці про 
роль Єфремова у створенні „ЛНР“, 
він цілком може розраховувати на 
вихід з СІЗО. Крім того, генпрокурор 
анонсував і наступні гучні затриман-
ня та новини по цій справі.

А свідчень учасників та очевидців 
тих подій прокуратурі треба буде 
багато. Адже головна проблема, яка 
постає перед слідчими – місце фак-
тичного скоєння злочину, тобто сам 
Луганськ, зараз непідконтрольний 
українській владі, і про якісь слідчі дії 
чи збір речових доказів не може бу-
ти й мови. Тому саме покази свідків, 
вочевидь, мають стати основою для 
звинувачувального рішення суду. 

Але шлях до такого рішення лише 
почався. Втім, генпрокурор Луцен-
ко розуміє – поразки у цій справі 
громадськість йому не пробачить. 
Йому та й владі загалом ця справа 
необхідна навіть суто з піарної точки 
зору: українці вже стомилися слу-
хати пояснення високопосадовців 
щодо того, чому одіозні постаті часів 
Януковича досі не сидять за ґратами. 
І реальний тюремний строк для Єф-
ремова стане аргументом, яким вла-
да зможе відбивати всі звинувачення 
з боку опонентів у змові з екс-регіо-
налами чи неналежній роботі право-
охоронців. Крім того, якщо Єфремов 
змінить свою лінію поведінки і почне 
співпрацювати зі слідством, від ньо-
го можна буде довідатися багато ці-
кавого щодо того, як починалась та 
розгорталась російська агресія, і це 
неабияк допоможе Україні у гібрид-
ному протистоянні з РФ, насамперед 
у інформаційній площині. Зрештою, 
вирок Єфремову буде знаком того, 
що Україна все ж здатна карати тих, 
хто зазіхає на ї ї цілісність та неза-
лежність. 

Мілан Леліч, Київ

1 липня В Україні скасували оподаткування 
пенсій. За рахунок цього близько 300 тисяч 
пенсіонерів отримають підвищення до своєї 
пенсії.

1 липня Рада ЄС продовжила економічні 
санкції проти Росії ще на півроку. Як відомо, 
санкції були введені 31 липня 2014 року 
і були посилені у вересні 2014 року. 9 
березня 2015 року Європейська Рада 
вирішила пов’язати термін дії санкцій 
з повним виконанням Мінських угод.

3 липня Українська громада Польщі 
протестує проти того, що польські 
прикордонники не впустили до Польщі 
український музичний гурт „Ot Vinta“ через 
те, що діяльність гурту нібито становить 
„загрозу державному ладу і громадській 
безпеці“. Перед цим „Ot Vinta“ заборонили 
виступати на фестивалі „Ніч на Івана 
Купала“, організованому Обʼєднанням 
українців у Польщі 2 липня у Перемишлі. 
Тоді концерт гурту було скасовано 
через наполягання місцевої організації 
вболівальників футбольного клубу 
„Полонія“, представники якої звинуватили 
музикантів у „просуванні бандерівської 
ідеології“. Українці Польщі вважають, що 
останнє рішення польської влади є черговим 
актом антиукраїнської істерії, яка останнім 
часом нагнітається у польському суспільстві.

4 липня Заступник глави Адміністрації 
президента Костянтин Єлісєєв заявив, що 
Україна виконала всі зобов’язання щодо 
лібералізації візового режиму з Євросоюзом, 
і в самому ЄС це підтвердили, що вирішення 
питання безвізового режиму тепер цілком 
залежить виключно від ЄС.

5 липня За добу в зоні проведення 
антитерористичної операції 3 військових 
загинули, ще 13 зазнали поранень. По 
всьому фронту від Луганська до Пісок 
українські війська відкривали вогонь у 
відповідь. Таку суху статистику українці 
отримують від ЗМІ майже щодня. Щодня 
на кордоні з окупованими територіями 
відбуваються від 40 до 100 обстрілів. Рідко 
коли не гинуть українські вояки чи мирні 
мешканці, зазвичай кожного дня гинуть 1–3 
українці.

6 липня Президент Петро Порошенко 
підписав закон, який встановлює 35-
відсоткові квоти для україномовних пісень 
в ефірі українських телерадіоорганізацій. 
Цей закон передбачає, що вже через 
рік частка україномовного продукту на 
телебаченні повинна становити не менше 
55%, а через 2 роки – не менше 60%. 
А також 25%–30% і 35% відповідно – на 
радіостанціях. Окрім того, перевага у видачі 
ліцензій надаватиметься тим радіостанціям, 
які погодяться збільшити частку 
україномовного продукту на 5% і більше. 
Закон вступає в дію через 4 місяці.

8 липня Президент Росії Володимир Путін 
під час телефонної розмови з канцлером 
Німеччини Ангелою Меркель і президентом 
Франції Франсуа Олландом закликав їх 
вплинути на президента України Петра 
Порошенка через „провокаційний характер 
дій українських військ на південному 
сході“. У Кремлі знову заявили, що хочуть о
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 У столиці Вірменії не вщухають 
протести проти уряду. „Ми 
хочемо в заручники до “Сасна 
Црер”!“ – скандують люди 
на площі Свободи в центрі 
Єревана, де проходять протести 
на підтримку групи „Сасна 
Црер“, яка захопила будівлю 
полку Патрульно-постової 
служби (ППС).

Починаючи з 17 липня, „Сасна 
Црер“ („Хоробрі з Сасуна“ – на честь 
вірменського епосу) утримувала під 
своїм контролем поліцейську дільни-
цю в єреванському районі Сарі Тах. 
У заручниках опинилися дев’ятеро 
поліцейських, в тому числі і заступ-
ник голови республіканської поліції 
Єревана. Один поліцейський загинув 
під час захоплення, ще двоє поліцей-
ських, як і двоє з групи „Сасна Црер“, 
поранені. У перші години нападу на 
будівлю правоохоронні органи бло-
кували соціальні мережі і глушили 
телефонний зв’язок у місті, щоб на-
падники не змогли поширювати свої 
повідомлення і заклики.

Органи нацбезпеки Вірменії назва-
ли захоплення відділку терористичним 
актом. Серед вимог групи, що скла-
дається з опозиціонерів „Установчого 
парламенту“, ветеранів карабаської 
війни, – звільнення всіх політв’язнів. 
У першу чергу, одного з лідерів орга-
нізації Жірайра Сефіляна, якого за-
тримали місяцем раніше і звинуватили 
в організації незаконного перевезення 
та зберігання зброї. „Сасна Црер“ 
також вимагала відставки президента 
Вірменії Сєржа Саргсяна і його уряду. 
Представники опозиції заявили, що 
були змушені піти на крайні заходи, 
тому що чинний президент веде авто-
ритарну політику.

Щоб запобігти силовому вирішен-
ню конфлікту, опозиційні активісти 
почали влаштовувати мітинги на під-
тримку „Сасна Црер“. Вони проходили 
центром Єревана та влаштовували 
сидячий пікет. Мітинги продовжилися 
і в районі Сарі Тах, там, де розташова-
ний захоплений полк ППС. Активісти 
спробували звести барикади біля полі-
цейської дільниці. Протестуючи проти 
дій влади, жителі села, де проживав 
один з членів „Сасна Црер“, перекри-
ли автодорогу Мегри – Єреван. У ході 
переговорів з опозиційною групою 
було звільнено трьох поліцейських, які 
були їхніми заручниками.

Протести супроводжувалися масо-
 вими арештами активістів і їх лідерів 
з Координаційної ради – було за-
тримано близько 200 учасників про-
тестів.

Як розповідає Даніель Іонісян, 
28-річний активіст і координатор 
Союзу поінформованих громадян, 
у перші години затримання більшість 
людей було вивезено в невідомому 
напрямку. Активістам вдалося їх 
знайти тільки завдяки тому, що один 
із затриманих зміг зв’язатися зі сво-
їми родичами і повідомити, де його 
утримують. Виявилося, що понад сто 
осіб тримали в спортзалі військової 
частини внутрішніх військ.

„Дорогою в поліцейські дільниці 
людей били. 106 осіб відвезли не 
в поліцейську дільницю, а у військову 
частину внутрішніх військ, де утриму-
вали до 16 годин. Людей позбавили 
права на адвоката, на дзвінок, не 
годували, багатьох били. Це, фактич-
но, було викраденням. Усередину не 
впускали ані адвокатів, ані депутатів. 
Поліцейські були серйозно озброєні“, 
– каже Іонісян.

„Журналістів почали бити 
дерев’яними кийками“
Близько трьох тисяч людей зі-

бралися в районі Сарі Тах на мітинг 
29 липня. Ситуація на той момент 
загострилася – люди прийшли не 
лише підтримати „Сасна Црер“, але 
й протестувати проти протиправних 
дій поліції.

„Дії поліції подіяли на користь тих, 
хто захопив полк ППС“, – вважає 
активіст.

Якщо в перші дні підтримка „Сасна 
Црер“ була порівняно невеликою, то 
після розгону вона в рази збільши-
лася.

У ніч з 29 на 30 липня, яку вірмен-
ські ЗМІ потім охрестили як „Чорна 
ніч“, поліція діяла з особливою жор-
стокістю, атакувавши при цьому не 
тільки активістів, а й журналістів, які 
висвітлювали протест.

„Правоохоронці заявили, що верх-
ня частина території в районі Сарі 
Тах, де зібралися протестувальники, 
– це стратегічна зона, і люди не 
можуть там перебувати. Поліцейські 
також дали їм п’ять хвилин на те, щоб 
покинути цю зону. Однак люди не 
йшли – з цієї точки добре було видно 
будівлю полку ППС і все, що відбу-
валося навколо“, – згадує події тієї 

Протести в Єревані „законодавчого закріплення на постійній 
основі особливого статусу Донбасу, 
проведення конституційної реформи та 
амністії, організацію місцевих виборів“.

8 липня Кількість обстрілів у зоні 
проведення АТО на Донбасі зросла втричі 
– до 3 тисяч, стверджує моніторингова 
група ОБСЄ. ОБСЄ запевняє, що загроза 
інтенсифікації ситуації залишається, тому що 
позиції сторін конфлікту знаходяться дуже 
близько одна до одної.
8 липня Секретар Київської міської ради 
Володимир Прокопів підписав проект 
рішення про перейменування Московського 
проспекту на проспект Степана Бандери.

8 липня Верхня палата польського 
парламенту ухвалила постанову 
щодо визнання Волинської трагедії 
геноцидом польського народу з боку 
українців, назвавши це актом історичної 
справедливості.

9 липня Віктор Медведчук заявляє про 
намір сепаратистів обміняти полонених за 
принципом „всіх на всіх“ у разі оголошення 
Верховною Радою амністії бойовикам. За 
словами Медведчука, в полоні у Донецькій 
і Луганській областях перебувають 112 
українців, ще 525 вважаються безвісти 
зниклими. Член переговорної Мінської 
підгрупи від України Ірина Геращенко раніше 
неодноразово заявляла про блокування 
з боку бойовиків усіх спроб організувати 
обмін полоненими, яких, за даними уряду, 
є понад 600 осіб.

9 липня Президент України Петро 
Порошенко заявив про досягнуту 
домовленість, яка призведе до отримання 
нового статусу у стосунках з Альянсом. 
Про це він заявив на спільній з Генсеком 
НАТО прес-конференції після завершення 
засідання Комісії Україна–НАТО. 
„Ми домовилися запустити процес, 
який дозволить Україні отримати 
статус партнерства з розширеними 
можливостями“, – заявив президент 
Порошенко.

9 липня В ООН заявили, що у червні на 
Донбасі зафіксовано найбільші втрати 
серед цивільних із серпня 2015 року. 
Більшість загинули внаслідок артобстрілу, 
також частина загиблих стала жертвами 
підриву на мінах і саморобних вибухових 
пристроях. За даними ООН, загальна 
кількість загиблих з початку бойових дій 
на Донбасі сягнула 9 470 осіб, 21 880 
зазнали поранень. До 2 тисяч загиблих були 
цивільними особами. 

10 липня Мілітаризація анексованого 
Росією Криму йде повним ходом, на 
півострові сконцентровано до 80 тисяч 
військового контингенту. Про це в інтерв’ю 
„Голосу Америки“ заявив лідер Меджлісу 
кримськотатарського народу, нардеп від 
БПП Мустафа Джемілєв.

11 липня На Донеччині, в районі Троїцького 
стався бій між силами ЗСУ та диверсійною 
групою бойовиків з 20 осіб. Унаслідок 
бою диверсанти відступили, залишивши 
на полі одного вбитого – громадянина 
Російської Федерації, рядового Цакірова о
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ночі журналіст незалежного видання 
civil.net 21-річний Мкртич Карапетян. 
Він разом з оператором вів пряму 
трансляцію подій.

Люди не йшли, і поліцейські почали 
закидати натовп світлошумовими гра-
натами і пускати сльозогінний газ.

„Після того, як дим розсіявся, 
журналісти побачили поліцейських, 
переодягнених у цивільний одяг, які 
почали бити дерев’яними кийками 
представників ЗМІ та активістів, що 
залишилися. Людей били по ногах та 
у голови“, – каже Карапетян.

Оператор видання lragir.am Марут 
Ванян висвітлював протести усі два 
тижні. Він також був у районі Сарі 
Тах у ту ніч і також говорить про „ті-
тушок“.

„Близько 10 міцних хлопців били 
мене дерев’яними палицями зі свіжого 
дерева. Трохи товщі, ніж поліцейські 
кийки. Дерево було свіже, а всередині 
багато вологи. Спочатку я захищався 
руками, рюкзаком, а після того, як 
отримав сильний удар по коліну, впав 
на землю горілиць“, – згадує Ванян, 
показуючи на гематоми.

„Коли я лежав на землі, підійшов 
поліцейський і сказав йти. Я йому ка-
жу, що в мене зламана нога, викличте 
швидку. А він: встав і пішов звідси!“ 
– каже журналіст. Потім він пам’ятає, 
як кілька людей тягнули його по землі, 

„як мішок“, і кинули біля дерева. Вони 
не підпускали нікого надати йому 
медичну допомогу. Швидку допомогу 
Ванян викликав самостійно та вже 
кілька днів перебуває в єреванській 
лікарні ім. Григорія Просвітителя.

Разом з ним у палаті лежить ще 
один потерпілий під час розгону 
мітингу. Скульптор за професією, 25-
річний Геворг Мнацаканян був у себе 
вдома в районі Сарі Тах, коли почався 
протест. Він вийшов з дому і пішов до 
мітингарів, коли поліцейські почали 
зачистку мітингу світлошумовими 
гранатами. У результаті у Мнацака-
няна численні опіки ніг. Лікарі витягли 
з його тіла 8 осколків.

У ході розгону мітингу постраж-
дало четверо дітей, а за медичною 
допомогою, за офіційними даними, 
звернулися 73 людини, серед них 
– близько 20 журналістів. Понад 150 
людей було затримано.

31 липня група „Сасна Црер“ ви-
рішила скласти зброю та оголосити 
себе військовополоненими. Умовою 
опозиціонерів була присутність жур-
налістів під час їх передачі в руки 
поліції. Група заявила, що вважає 
„місію з підняття всенародного бунту 
виконаною“ і тепер вони будуть про-
довжувати свою боротьбу з в’язниці.

Рішення здатися, як пояснили у „Са-
сна Црер“, далося нелегко. У ситу-

Натана Леонідовича, уродженця міста 
Омськ. Ще двоє нападників були затримані. 
Пораненим було надано необхідну медичну 
допомогу. На даний час вони перебувають 
у медичному закладі. Серед затриманих 
командир роти і командир взводу 
російських окупаційних військ.

12 липня Федеральне бюро розслідувань 
США почало навчання співробітників 
спецоперацій Національного 
антикорупційного бюро України.

14 липня Представники Департаменту 
спецрозслідувань ГПУ в результаті обшуків 
виявили залишки снайперської гвинтівки, 
з якої бійці „Беркута“ стріляли в активістів 
Майдану біля Жовтневого палацу. 
„Знайдені в озері елементи снайперської 
гвинтівки (яку вся країна бачила в руках 
убивці під Жовтневим палацом) і автоматів 
стане черговим доказом на судовому 
процесі“, – зазначив генпрокурор України 
Юрій Луценко. 

14 липня Верховна Рада перейменувала 
місто Кіровоград на Кропивницький у 
рамках закону про декомунізацію. Марко 
Кропивницький (1840–1910) – український 
письменник, драматург і актор родом 
з Кіровоградської області, один 
з основоположників українського театру.

15 липня З програмного документа 
Республіканської партії США, 
„Республіканської платформи“, який буде 
офіційно оприлюднено на партійному з’їзді, 
було виключено вимоги про надання Україні 
летальних озброєнь. Це відбулося під тиском 
представників виборчої кампанії Дональда 
Трампа.

18 липня Російських танків на тимчасово 
окупованих територіях зараз більше, 
ніж у Німеччини і Великої Британії разом 
узятих. Про це заявив представник України 
у Мінських перемовах Євген Марчук. 
Він запевнив, що українська розвідка 
достеменно знає, через який залізничний 
перехід чи кордон із російського боку 
заходять ешелони, скільки і яку техніку 
там привезли, куди потім ця техніка йде 
і де її розвантажують. „Абсолютно точно 
відомо, що з того боку знаходиться 702 
танки трьох модифікацій, це сучасні танки, 
готові до бою. Артилерійських систем 
різних, ствольної артилерії, реактивної 
і мінометів – це більше тисячі. Вже не кажучи 
про інші параметри, але це найважливіші 
компоненти, які, як правило, пов’язані 
з діями наступального характеру. Або 
нанесенням дуже великих втрат для 
протилежної сторони“, – заявив український 
перемовник.

19 липня 10% українців хочуть 
позбутися окупованого Донбасу, 7,4% 
українців виступають за незалежність 
непідконтрольних територій Донбасу, 
ще 3,2% вважають, що ці території 
повинні увійти до складу Росії. Про це 
свідчить опитування фонду „Демократичні 
ініціативи“ та Центру імені Разумкова. Ще 
47,9% відповіли, що ці території повинні 
залишитися у складі України на колишніх 
умовах, 24,6% – залишитися у складі 
України з отриманням більшої незалежності.

У ніч з 29 на 30 липня, яку вірменські ЗМІ 
потім охрестили як „Чорна ніч“, поліція діяла 
з особливою жорстокістю, атакувавши при 
цьому не тільки активістів, а й журналістів, які 
висвітлювали протест.
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ації, коли поліція здійснила атаку на 
будівлю полку ППС з використанням 
бойової техніки і снайперів, вони ви-
рішили не стріляти у відповідь, щоб 
не допустити ще більше жертв з обох 
сторін.

„Це дуже важке рішення. Але ми 
не могли принести в жертву життя 
таких же хлопців, як ми“, – сказав 
Варужан Аветісян, маючи на увазі 
поліцейських, які штурмували будів-
лю не з власної волі, а за наказом 
керівництва.

Служба нацбезпеки Вірменії пору-
шила кримінальну справу за фактом 
захоплення території полку ППС і за-
ручників в Єревані. Заарештованим 
загрожує до 15 років позбавлення 
волі.

„Нам потрібні 
не вибачення, а дії“
Президент Сєрж Саргсян, який 

зберігав мовчання упродовж про-
тестів, усе ж відреагував на напад на 
журналістів в Сарі Тах.

„Я прошу вибачення в наших жур-
налістів за події з 29 по 30 липня: це 
найістотніше наше упущення за ці 
дні. Безумовно, всі висновки будуть 
зроблені. Висловлюючи вам вибачен-
ня, я прошу – тільки журналістів, але 
не правоохоронців – забути про ці 
події, оскільки насправді впевнений, 
що подібного вже не станеться. І хочу 
також, щоб ці інциденти в подальшому 
навіть на підсвідомому рівні не чинили 
впливу на ваш вільний спосіб дій“, 
– заявив лідер Вірменії.

Правоохоронці заявили, що ведеть-
ся слідство за фактом нападу на жур-
налістів і активістів у ніч з 29 на 30 лип-
ня. До журналіста Ваняна поліцейські 
приходили в першу ніч, як він потрапив 
до лікарні, о 5-й ранку. Вони допитали 
його, як свідка, незважаючи на те, що 
він не хотів говорити і скаржився на 
сильний біль. Журналіста Карапетяна 
на допит зовсім не запрошували. Але 
він каже, що не піде, тому що вважає, 
що є достатньо відео- і фотоматеріалу 
для того, щоб знайти винних.

Журналісти не вірять, що розсліду-
вання буде завершено. І вибачення 
приймати від президента не поспі-
шають.

„Він вибачився або говорив “за-
будьте”? Поки намагаюся забути 
про мої болі“, – каже Ванян і додає, 
що страху у нього немає, і він продо-
вжить роботу, коли вийде з лікарні.

„Я буду працювати ще більше 
і краще“, – сміючись, каже Карапетян, 
висловлюючи загальні настрої серед 
журналістів.

„Починаючи з минулого року, коли 
на проспекті Баграмяна було скоєно 
напад на журналістів, усі вимагали, 
щоб винні були покарані. Відпо-
відальність мали понести генерали, 
заступники шефа поліції, які просто 
вказували на журналістів, щоб їх 
били. Але цього не сталося. Нам 
потрібні не вибачення, а дії“, – каже 
Гехам Варданян, редактор порталу 
media.am, медіа-експерт.

„Цього року напад став можливим 
саме через те, що минулого ніхто 
не був покараний. У цілому це для 
нас нове. Ніколи Вірменія не була 
країною, де питання з журналістами 
вирішували силою“, – додає він.

Міжнародні правозахисні органі-
зації – ОБСЄ та „Human Rights Watch“ 
також засудили насильницькі методи 
поліції.

Вибори без виборів
Якщо протести на проспекті Багра-

мяна в минулому році мали соціаль-
ний характер – люди протестували 
проти підвищення цін на електрику, то 
цього року виступи вже набули анти-
урядового характеру.

„Довгий час не відбувається нор-
мальних виборів, люди втрачають 
шанси на те, що можна щось змінити 
в країні шляхом виборів або мирних 
протестів. Все більше з’являється лю-
дей, які думають, що проблеми можна 
вирішити просто збройним бунтом“, 
– каже активіст Даніель Іонісян.

„Все це вже давно кипіло – це не 
перший день. Люди завжди так жили 
в цьому середовищі, де не все пра-
вильно, не все так, як треба“, – каже 
31-річна музикантка Хасмік. За її сло-
вами, вона спершу не підтримувала 
тих, хто захопив поліцейський полк 
ППС. „Спочатку був шок, звичайно. 
Але коли ти розумієш, у чому справа, 
це вже виходить за межі. Ти теж хочеш 
бути заручником, стати їх соратни-
ком, воїном“, – каже жінка.

Мітингарі, що прийшли під єре-
ванську оперу, вдягнуті у футболки 
з принтом „Сасна Црер“.

„Ми хочемо показати, що довіряє-
мо “Сасна Црер”, віримо в їхні ідеї“, 
– каже 19-річна студентка Анжела. 
Вона прийшла на протест зі своїми 
подругами. 

„Ми також прийшли сюди, щоб 
змінити наше майбутнє і побудувати 
його тут, у Вірменії. Ми не хочемо 
залишати нашу батьківщину через 
погане економічне становище. Умови 
життя тут дуже погані, і люди вийшли 
на площу, щоб змінити це. Ми хоче-
мо, щоб наші права дотримувалися, 

19 липня За добу в зоні проведення 
антитерористичної операції 7 
військовослужбовців загинули, 14 отримали 
поранення – це найбільші втрати за один 
день впродовж усього літа.

20 липня В центрі Києва підірвали 
автомобіль відомого білоруського 
журналіста, який в останні роки працював 
в Україні, Павла Шеремета. Основними 
версіями вбивства журналіста слідство 
розглядає його професійну діяльність та 
дестабілізацію ситуації в Україні.

22 липня Кабінет міністрів України виділив 
17 млн грн на підтримку та модернізацію 
веб-порталу державних закупівель 
„Prozorro“, що допоможе підготувати 
систему до повноцінного запуску для 
всіх замовників з 1 серпня. Нагадаємо, 
Верховна Рада 25 грудня 2015 року 
прийняла закон, що встановлює обов’язкове 
проведення усіх державних закупівель через 
систему електронних закупівель „Prozorro“ 
з 1 квітня 2016 року для міністерств і 
великих держкомпаній, а з 1 серпня 2016 
року – для всіх держкомпаній і держорганів. 
Економія бюджетних коштів, завдяки 
системі електронних державних закупівель 
„Prozorro“, в травні 2016 року становила 
217 мільйонів гривень при 16,4 тисячі 
проведених тендерів.

23 липня Сейм Польщі також проголосував 
за резолюцію „Про встановлення 11 липня 
Днем пам’яті поляків, жертв геноциду, 
вчиненого ОУН–УПА“.

24 липня Українська розвідка повідомляє: 
бойовики підтягнули „Гради“ та важку 
артилерію під Дебальцеве і Горлівку.

24 липня Головним принципом політики 
США була і залишається підтримка 
українського народу. Про це під час 
церемонії відкриття активної фази навчань 
„Сі Бриз–2016“ заявив посол США 
в Україні Джеффрі Пайєтт.

25 липня Кабінет міністрів призначив 
заступника міністра охорони здоров’я Уляну 
Супрун виконуючою обов’язки міністра 
охорони здоров’я. Супрун довгий час була 
позаштатним консультантом комітету ВРУ 
з питань охорони здоров’я. Вона також 
директор гуманітарних ініціатив Світового 
Конгресу Українців, співзасновник та 
директор громадської організації „Захист 
патріотів“, директор Школи медичної 
реабілітації Українського Католицького 
Університету. Уляна Супрун народжена 
в США, отримала українське громадянство, 
переїхала в Україну в часи Майдану та 
займалася волонтерством.

28 липня Україна, після майже двомісячної 
перерви, відновила поставки вугілля із 
зони АТО через залізничний перегін 
„Нікітовка–Майорськ“. Залізничники 
України на тимчасово окупованій території 
провели перевірку відновленого маршруту 
і констатували факт її придатності для 
використання.

30 липня Екс-главу фракції Партії регіонів 
Олександра Єфремова затримано за 
підозрою у посяганні на територіальну о
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цілісність і недоторканість України. Єфремов 
є беззаперечним лідером тієї частини 
політикуму Луганщини, яка підтримувала 
Януковича. Він повністю контролював 
область в часи Майдану і саме на нього 
покладають відповідальність за здачу 
області бойовикам і Росії.

1 серпня За рішенням суду колишнього 
лідера фракції Партії регіонів Олександра 
Єфремова взяли під варту строком на 60 
діб. Нагадаємо, що це вже друге затримання 
Єфремова, однак першого разу суд його 
відпустив.

2 серпня В районі Авдіївки Донецької 
області ситуація загострилася – бойовики 
мінометами обстрілюють житлові квартали.

3 серпня Міністерство охорони здоров’я 
ініціює проведення засідання Ради 
національної безпеки і оборони України 
щодо низького рівня вакцинації в країні. За 
даними міністерства, станом на 1 липня 
цього року щеплення проти туберкульозу 
серед дітей першого року життя отримали 
лише 11,5%, поліомієліту – 39%, кашлюку, 
дифтерії, правця – менше 2%, гемофілії 
– 4%.

3 серпня НАК „Нафтогаз України“ 
в рамках розгляду в Арбітражному інституті 
Торгової палати Стокгольма заявив вимоги 
щодо компенсації їй компанією „Газпром“ 
сумарно понад 26,6 млрд доларів. 
Водночас, „Газпром“ висунув претензії на 
суму 38,7 млрд доларів.

3 серпня Екс-депутат від Партії регіонів, 
луганчанин Володимир Ландик заявляє, 
що організатором захоплення будівлі 
Луганської ОДА та облуправління СБУ 
у березні 2014 року був Олександр 
Єфремов. Про це він готовий свідчити у суді. 
За його словами, Єфремов віддав команду 
тодішньому голові Луганської облради 
Валерію Голенку організувати автобуси 
з молодими людьми з Росії для захоплення 
будівель.

4 серпня Київ поки не може обговорювати 
кандидатуру нового російського посла 
через відсутність позитивної динаміки у 
контексті дій РФ на Донбасі. Про це заявив 
міністр закордонних справ України Павло 
Клімкін.

5 серпня Представники Генпрокуратури 
прийшли до НАБУ з обшуком. Представники 
прокуратури пред’явили судову ухвалу, 
в якій вказано, що підставою для обшуку 
є розслідування за фактом незаконного 
прослуховування НАБУ телефонних 
розмов фігурантів одного з кримінальних 
проваджень, яке розслідує Бюро. Як 
відомо, НАБУ не має законного права 
прослуховувати телефонні розмови. 
Однак у ВР зареєстрований законопроект, 
який би дозволяв НАБУ вести власне 
прослуховування. Комітет ВР рекомендував 
його до схвалення. Голосування поки не 
було.

5 серпня Патруль спостерігачів Спеціальної 
моніторингової місії ОБСЄ констатував 
підрив машини, у якій перебував ватажок 
так званої „ЛНР“ Ігор Плотницький у 

щоб у нас було право голосу, а уряд 
змінювався“.

Дівчата були під час розгону у ніч з 
29 на 30 липня, але кажуть, що навіть 
після цього не бояться дій поліції. „Ми 
повинні бути сміливими, якщо хочемо 
виграти цю битву“, – кажуть вони.

Поруч з ними стоїть і мати одного 
затриманого з „Сасна Црер“, Біляна 
Армена. Вона каже, що поки трива-
ло захоплення дільниці, їй дзвонили 
з поліції і вимагали, щоб вона вмови-
ла свого сина вийти – вона не погоди-
лася. Зараз їй не дають побачень.

Після „Чорної ночі“ і здачі групи в 
руки правоохоронців, кількість про-
тестувальників зменшилася. Однак 
активісти вважають, що це тимчасо-
вий ефект – потрібен час, щоб пере-
групуватися. До того ж, більшість ліде-
рів Координаційної ради, яка займа-
лася організацією мітингів, опинилися 
за ґратами до жовтня. Це в тому числі 
і троє представників парламентської 
партії „Спадщина“, а також член руху 
„Нова Вірменія“. Їм закидають органі-
зацію масових заворушень. Восени 
очікують і наступної хвилі протестів.

„Ми самі спробуємо самоорга-
нізуватися – ось наша мета. Тут не 

повинно бути ніяких лідерів, народ 
повинен самоорганізуватися і діяти“, 
– каже Арутюн Ахтамазян. Він один 
з учасників Координаційної ради, 
якому вдалося уникнути затримання.

„Мене теж били, у мене є синці та 
травми на ногах. Після розгону наш 
КДБ чергував у моєму подвір’ї, і я не 
міг вийти з дому. Але сьогодні це зро-
бив“, – додає Ахтамазян. Він тільки що 
звертався зі сходів Оперного театру 
до мітингарів і закликав їх не при-
пиняти відстоювати свої права. Люди 
підтримували його і скандували у від-
повідь „Сасна Црер!“.

„Усі хочуть, щоб цей поганий уряд 
пішов. Вони злодії! – каже 60-річний 
Левон, ще один з учасників протесту. 
– Вони панують вже 25 років! Якось 
рішучості нам не вистачає все зміни-
ти. Ось цих хлопців з “Сасна Црер”, 
які поклали своє життя на вівтар, 
терористами назвали. Але це не так. 
Вони благородні і гідні люди, патріоти. 
У всіх просто вже терпець уривається. 
Восени вже щось велике буде“.

Тетяна Козак, Єреван

Після „Чорної ночі“ і здачі групи в руки 
правоохоронців, кількість протестувальників 
зменшилася. Однак активісти вважають, 
що це тимчасовий ефект – потрібен час, 
щоб перегрупуватися. До того ж, більшість 
лідерів Координаційної ради, яка займалася 
організацією мітингів, опинилися за ґратами 
до жовтня.
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 Оновлена партія оголосила 
бій олігархам, але не 
змогла об’єднатися навіть 
з однодумцями. 

Після перемоги Євромайдану 
вкрай гостро постала проблема 
зміни політичних еліт. Власне, сама 
Революція гідності була зокрема 
й протестом прогресивних сил сус-
пільства проти верхівки, що не відпо-
відала викликам часу. 

Молоді обличчя
Розмови про створення певної 

„партії Майдану“, яка б стала по-
літичним представником громадян-
ського суспільства, точилися ще під 
час самих протестних подій. Однак 
після перемоги над режимом вони 
швидко зійшли нанівець. 

Але потреба в зміні якості влади 
від того нікуди не зникла. Вже пер-
ші місяці роботи постмайданівської 
влади довели, що вона за своєю сут-
тю значно менше відрізняється від 
поваленого режиму Януковича, аніж 
того хотілося би самим майданівцям 
(звісно, треба робити поправку на 
складний спадок Януковича і росій-
ське вторгнення). 

Але на дострокові парламентські 
вибори восени 2014-го громадян-
ське суспільство пішло навіть не різ-
ними колонами, а радше окремими 
кандидатами. У списку ледь не кож-
ної демократичної партії обов’язково 
були військовий, журналіст та гро-
мадський діяч. Для когось цей похід 
закінчився вдало, як для провідних 
оглядачів „Української правди“ Сер-
гія Лещенка та Мустафи Найєма, 
які зайняли високі місця у списку 
„Блоку Петра Порошенка“, хтось, 
як лідер „Демократичного альянсу“ 
(ДА) Василь Гацько, пролетів повз 
парламент, невдало зблокувавшись 
із „Громадянською позицією“ Анато-
лія Гриценка.

Потрапивши у Верховну Раду за 
різними списками, різноманітні про-
гресивні депутати-неофіти створили 
декілька об’єднань та спільних ініціа-
тив, найвідоміша – „Єврооптимісти“, 
куди залучили депутатів 4-х з 5-ти 
фракцій умовного промайданівсько-
го табору. Завдяки координації дій 
між собою та з партнерами поза 
парламентом „прогресивні“ з різним 
успіхом тиснули на владу і можуть 

записати собі в актив ряд проведе-
них законопроектів.

Завдяки появі нових депутатів 
діяльність парламентських фракцій 
стала більш відкритою, чимало за-
критих кулуарних домовленостей 
тепер негайно „зливаються“ журна-
лістам або в соціальні медіа. Дехто, 
як Сергій Лещенко, настільки напо-
легливо викривав корупційні домов-
леності колег по БПП, що, фактично, 
перетворився на вигнанця всередині 
фракції. 

Малювання рейтингів
Але будь-які успіхи молодих де-

путатів залишалися суто локальною 
справою, глобально вплинути на 
ситуацію в держуправлінні розпоро-
шені по різних фракціях нардепи не 
могли. Обіцянки „змінити ситуацію 
зсередини“ залишилися невикона-
ними (за винятком згаданої вище 
відкритості). Тож на порядок денний 
знову вийшло питання створення 
„прогресивної партії молодих об-
лич“. Основу політичної платформи 
підказав сам час – боротьба з ко-
рупцією як з головним внутрішнім 
ворогом України.

Процеси активізувалися з при-
їздом до України екс-президента 
Грузії Михаїла Саакашвілі, який 
наприкінці весни 2015-го став 
керівником Одеської ОДА. Авто-
ритет, напрацьований імідж борця 
з корупцією, потужна харизма 
– цього вітчизняним молодим анти-
корупціонерам дуже не вистачало. 
Довкола Саакашвілі та його „Руху 
за очищення“ почали гуртуватися 
молоді нардепи та представники 
третього сектора. 

Сам Саакашвілі особливо актив-
но критикував тодішній уряд Арсенія 
Яценюка, в кулуарах тільки й розмов 
було про дострокові парламентські 
вибори, на яких соціологи з аналі-
тиками малювали ще не створеній 
„антикорупційній партії“ захмарні 
рейтинги, аж до 30%. 

Попри те, що з відставкою Яце-
нюка та призначенням Володимира 
Гройсмана тема дострокових вибо-
рів суттєво втратила актуальність, 
об’єднавчі процеси в „антикорупцій-
ному середовищі“ не припинилися, 
хіба що Саакашвілі фактично не 
брав у них участі, сфокусувавшись 
на локальних проблемах Одеського 
регіону. Його колеги зрозуміли, що 

Альянс проти системи Луганську. Спочатку йшлося про те, що 
Плотницький отримав рани, несумісні 
з життям, однак пізніше нібито від імені 
лідера бойовиків почали поширювати чутки, 
що він здоровий і проводить наради. Однак 
через кілька днів з’явилась інформація про 
те, що Плотницький зник.

7 серпня Близько 7:00 російська 
окупаційна влада із невстановлених причин 
призупинила здійснення пропускних 
операцій для громадян та транспортних 
засобів на адмінмежі з Кримом.

7 серпня Сергій Куліш у стрільбі виборов 
для України першу срібну медаль у 
Ріо–2016.

8 серпня Міністерство фінансів пропонує 
урізати витрати на стипендії з нового 
бюджетного року для 95% студентів.

9 серпня У Джанкойському районі 
анексованого Криму розшукують 
чотирьох осіб слов’янської зовнішності 
у камуфльованому одязі з шевронами 
у вигляді ромба і прапора Російської 
Федерації. 

10 серпня Федеральна служба безпеки 
Росії стверджує, що запобігла вчиненню 
в окупованому Криму терактів, начебто 
підготовлених Головним управлінням 
розвідки Міноборони України. Згідно 
з повідомленням на сайті ФСБ, об’єктами 
нападу були визначені „критично 
важливі елементи інфраструктури і 
життєзабезпечення півострова“, а мета 
– „дестабілізація соціально-політичної 
обстановки в регіоні в період курортного 
сезону“. Згідно з заявою ФСБ, на території 
Криму виявлена „група диверсантів“, при 
затриманні якої загинув співробітник ФСБ 
Росії, а двох „диверсантів“ було захоплено. 
Пізніше виявилося, що один із „диверсантів“, 
уродженець України, проживав у Москві 
і мав антиукраїнські погляди, а другий 
– громадський активіст із Мелітополя, який 
раніше зник. Родина зниклого заявила про 
викрадення.

10 серпня Президент Росії Володимир 
Путін звинувачує владу України в тому, що 
вона „переходить до терору“. Він заявив, 
що вважає такі дії фактичним оголошенням 
Україною війни Росії, і Росія у свою чергу 
буде жорстко відповідати.

11 серпня Президент Петро Порошенко 
доручив привести в посилену бойову 
готовність підрозділи, що стоять біля 
адмінмежі з Кримом. Президент Петро 
Порошенко назвав „фантазіями“ 
звинувачення Росії на адресу українських 
військових у підготовці терактів у Криму.

12 серпня У Ріо в спортивній гімнастиці 
Олег Верняєв приніс Україні другу медаль 
– знову срібну.

12 серпня Прем’єр РФ Дмитро Медведєв 
вважає, що рішення про розрив 
дипломатичних відносин з Україною може 
бути прийнято керівництвом РФ, якщо у 
Москви не залишиться інших інструментів.
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коли б не були призначені вибори, 
а працювати треба на перспекти-
ву. Відкладення виборів, навпаки, 
може стати плюсом – є досить часу 
для спокійної організації партійної 
роботи і підготовки до битви зі „ста-
рими партіями“. Втім, поки що молоді 
політики не змогли домовитися на-
віть про єдиний фронт боротьби. 

Перехідний етап
Перемовини тривали кілька місяців 

і закінчилися майже одночасними 
оголошеннями про створення двох 
„партій нових облич“: перша на осно-
ві „Демальянсу“, з додаванням кількох 
колишніх журналістів та активістів-
інтелектуалів; друга – „грузинсько-
прокурорська“, основу якої склали 
соратники Саакашвілі, і куди увійшли 
одразу два екс-генпрокурори – Давід 
Сакварелідзе та Віталій Касько.

Цілком логічне питання – чому ді-
ячі, які декларують однакові цінності 
та мету – не змогли утворити єдину 
партію, адже це пішло би на користь 
їм самим? Воно поки залишається 
без прямої відповіді, в обох силах 
запевняють, що до „партнерів“ 
ставляться з великою повагою, 
і не виключають, що ще зможуть 
об’єднатися в якійсь перспективі. 
Втім, у неофіційних розмовах причи-
ни непорозумінь вже давно відомі. 

Насамперед, і це цілком відпові-
дає українським політичним тради-
ціям, сторони не домовилися щодо 
того, хто ж очолить нову політсилу. 
В „Демальянсі“ схилялися до колек-
тивного лідерства, принаймні на 
перехідний період трансформації, 
„грузинська партія“ більше схиляла-
ся до традиційної лідерської моделі. 
Згоди щодо конкретних прізвищ 
майбутніх очільників партії теж до-
сягнуто не було. Є й інші, більш дру-
горядні причини, чому антикорупці-
онерам не вдалося домовитися. Так, 
у ДА вважали, що немає потреби 
створювати нову партію, достат-
ньо переформатувати їхню, тоді 
як інший табір хотів почати процес 
партбудівництва з нуля, крім того, 
з’ясувалися розбіжності і в підходах 
до фінансування нового проекту. До 
кінця не зрозумілою в усіх процесах 
залишається роль самого Саакаш-
вілі. За одними чутками, він різко 
знизив публічну активність і навіть 
переклав клопоти щодо перегово-
рів по новій партії на плечі своїх 
грузинських соратників через те, що 
нинішній одеський губернатор уже 
найближчими місяцями збирається 
повернутися на батьківщину. А в Ад-

міністрації президента розповіда-
ють, що Саакашвілі нікуди їхати не 
збирається, натомість він уже нала-
годив хороший зв’язок з прем’єром 
Гройсманом.

У будь-якому разі, в першій декаді 
липня процес перезапуску почав 
„Демальянс“. На своєму з’їзді до 
лав ДА увійшли чотири нардепи, 
окрім згаданих Лещенка та Найєма. 
Це їхня колега по фракції Світлана 
Заліщук та екс-член „Самопомочі“ 
Вікторія Пташник (тим самим у „Де-
мальянсу“ вперше з’явилося парла-
ментське представництво). Також до 
партії приєдналися представники 
платформи „Нова країна“ Андрій 
Длігач та Владислав Оленченко 

(прикметно, що голова „Нової кра-
їни“ Володимир Козленко опинився 
у „грузинсько-прокурорському“ та-
борі), екс-заступники міністрів Олег 
Дерев’янко та Світлана Коломієць.

Спеціально під партійних нео-
фітів переформатували і структуру 
управління партією. Фактично, всі 
нові VIP-партійці одразу ввійшли до 
партійного керівництва – Заліщук 
стала співголовою ДА разом з Гаць-
ком, а Найєм, Пташник, Лещенко, 
Длігач, Оленченко, Дерев’янко, 
Коломієць стали членами правління, 
де компанію їм склали два „старі“ 
демальянсівці – Максим Черкасен-
ко та Зоя Буницька. Втім, нинішнє 
керівництво оголосили перехідним 
– у вересні має пройти новий з’їзд, 
де партія остаточно визначиться зі 
своєю програмою і планом дій та, 
ймовірно, проведе ребрендінг.

Вийти з „Фейсбуку“
Тим часом нові та старі очільники 

партії відправилися в тур регіонами, 
де вони проводять зустрічі з місце-
вим активом та журналістами. 
Роботи справді багато – далеко не 
всі пересічні партійці на місцях із 
захопленням сприйняли приєднання 
до партії нових облич (які ще й од-
разу зайняли в ДА найвищі посади). 
А саме місцеві організації, мабуть, 
найголовніший актив „Демальянсу“. 
Як організація він налічує вже понад 
20 років, і майже по всій Україні 
є хай не надто чисельні, зате пере-
вірені часом, протестними акціями, 
громадськими ініціативами та вибо-
рами організації, члени яких справді 

віддані ідеям ДА. А таким в Україні 
може похвалитися далеко не кожна 
політсила навіть з тих, що обходять 
ДА за популярністю.

Як зацікавити та зберегти ви-
борця – для партійних стратегів ДА 
це питання зараз є найголовнішим. 
„Демальянс“ давно називають 
„партією Фейсбуку“. На будь-яких 
імпровізованих опитуваннях у со-
цмережі партія неодмінно займає 
найвищі місця за рейтингом, що ра-
зюче контрастує з реальним життям. 
В цілому по Україні популярність ДА 
знаходиться десь на рівні статис-
тичної похибки, а кожен локальний 
успіх стає подією в партійному житті. 
Серед партійного поповнення теж 
є чимало топових блогерів та відо-
мих у навколополітичних та експерт-
них колах людей – однак „широким 
народним масам“, на відміну від 

Далеко не всі пересічні партійці на місцях 
із захопленням сприйняли приєднання до 
партії нових облич (які ще й одразу зайняли 
в ДА найвищі посади). А саме місцеві 
організації, мабуть, найголовніший актив 
„Демальянсу“. Як організація він налічує 
вже понад 20 років, і майже по всій Україні 
є хай не надто чисельні, зате перевірені 
часом, протестними акціями, громадськими 
ініціативами та виборами організації, члени 
яких справді віддані ідеям ДА. А таким 
в Україні може похвалитися далеко не 
кожна політсила навіть з тих, що обходять 
ДА за популярністю.
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„просунутої публіки“, їхні прізвища 
навряд чи скажуть дуже багато. 
Тим паче, впізнаваність і підтримка 
– дуже різні речі. Представники ДА 
поки обіцяють використовувати в агі-
таційній роботі досить типові методи: 
активно спілкуватися зі ЗМІ, шукати 
ініціативних громадян у регіонах, 
робити ставку на безпосереднє 
спілкування з виборцями.

Ситуація ускладнюється тим, що 
„Демальянсу“ треба буде докладно 
пояснити виборцям, чим він відрізня-
ється від „грузинсько-прокурорсько-
го“ проекту. Абсолютно однакові 
гасла та заяви, ідентична ідеологія 
та позиціонування, і, що звідси ви-
пливає, орієнтація на один і той 
самий, не такий уже й численний 
електорат. Хіба що прізвища різні 
– і якщо Саакашвілі все ж таки нава-
житься відкрито приєднатися до пар-
тії своїх соратників, демальянсівцям 
може стати непереливки. А робота 
у конкурентів триває – в середин-
і серпня вони оголосили про старт 
„Національної антикорупційної 
платформи“ з метою „кардинально 
змінити систему на правову демо-
кратичну“.

По суті, аналогічне амбіційне 
завдання ставить перед собою 
і оновлений „Демальянс“. І, звісно, 
головним ворогом виступає нинішня 
корупційна олігархізована система, 
тоді як основним конкурентом – па-
ралельний антикорупційний проект. 
Нездатність об’єднуватися губила 
вже не один громадський рух в Укра-
їні, і взаємопоборення між двома 
таборами зіграє на руку тій самій 
системі. Але шлях партійного будів-
ництва, обраний демальянсівцями, 
з поступовою розробкою ідеології 
та програми, зміцненням місцевих 
осередків і таке інше – куди кра-
щий звичного в українській політиці 
створення проектів-„одноденок“ під 
конкретну персону і конкретні ви-
бори. Але саме вибори покажуть, 
чи змогли демальянсівці досягнути 
реальних результатів.

Мілан Леліч, Київ

Справа „Інтера“

 Третього серпня в інтернет потрапив „злив“ переписки 
російського журналіста-пропагандиста Леоніда Муравйова 
зі співробітницею міністерства держбезпеки „ДНР“ Тетяною 
Єгоровою, з яких випливало, що через креативного дирек-
тора структури київського телеканалу „Інтер“ „Національні 
інформаційні системи“ (НІС) Марію Столярову здійснювалася 
координація сюжетів про конфлікт на Донбасі, фактично, су-
голосність контенту у вигідному для „ДНР“ світлі. 

Росіянку Столярову цілком випадково викрили в ї ї анти-
українській позиції в лютому 2016-го і депортували на 5 
років з України, Муравйову заборонили в’їзд в Україну трохи 
менше року перед тим, хоч за підписами керівництва „Інтера“ 
його представляли перед прикордонними органами України 
ледве не як майбутнього редактора каналу. 

Далі більше. Окрім Столярової і названих осіб, у переписці 
засвітилися люди, пов’язані раніше з каналами „Донбас“, 
„Україна“, „17“ та „112“. Усіх їх поєднує одне: наближеність 
до представників колишньої правлячої сили в Україні. На „112-
му“ вже відхрестилися від співпраці зі згаданим у переписці 
колишнім співробітником, у „17-го“ зараз інші проблеми: до-
вести українським силовикам, що їхні журналісти випадково 
опинилися неподалік місця вбивства журналіста Павла Ше-
ремета 20 липня. А назагал картина вимальовується не над-
то хороша: всі розповіді про п’яту колону в інформаційному 
середовищі, виявляється, мають підґрунтя, все це діється під 
носом в української влади, яка покриває існування цих ЗМІ. 
Причому, якщо зануритися в переписку Столярової і Мурав-
йова, то виявиться, що вони координували чорний піар проти 
представників влади, як-от уже колишнього прем’єра Яценюка, 
вихвалялося налагодження життя в окупованих землях тощо. 

Прикметно, що керівництво „Інтера“ в особі Ганни Безлюд-
ної вмило руки, заявивши, що якщо це і не підробка, а воно 
схиляється саме до цього, то „Інтер“ не має впливу на про-
дакшн, контент НІСу: „Я не керую цими людьми, не маю до 
них жодного стосунку, вони самі приймають свої рішення“, 
– заявила Безлюдна „Детектору медіа“. А все ж власник у них 
один, це Сергій Льовочкін, екс-глава адміністрації Януковича, 
і питання, чи його погляди на те, що відбувається в країні, спів-
падають з „креативниками“ НІСу, залишається відкритим. Як 
і те, хто злив переписку в інтернет – сама Єгорова, чи невідомі 
хакери. До слова, те, що розкрутити дану переписку взявся 
сайт „Миротворець“, котрий останнім часом грає в головного 
Дон Кіхота медіапростору, не випадкове. Вочевидь, вивісити 
контакти всіх журналістів і фіксерів, які працюють з акредита-
ціями „ДНР“, було замало, аби перекрити шлях до висвітлення 
подій на Сході. Тепер запрацювала „важка артилерія“: справ-
жні контакти київських журналістів з сепаратистами у Доне-
цьку з метою викривлення інформації. Те, що канал контактів 
буде звужено, це очевидно. Чи буде справжня реакція СБУ, 
доведеться почекати: наразі спецслужба „вивчає“ переписку.

Роман Кабачій, Буча під Києвом
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Блоги як порятунок від цензури

 Війна та захоплення 
Донбасу незаконними 
збройними формуваннями 
радикальним чином змінили 
інформаційний простір 
регіону. Якщо до початку 
бойових дій у Донецьку 
та Луганську працювали 
вільні ЗМІ, які не соромилися 
випускати матеріали, незручні 
для місцевої влади, а також 
показувати реальну картину 
того, що відбувається, то тепер 
там діє жорстка цензура.

Газети, що виходили в Донецьку 
та Луганську до війни, нині закриті. 
Їхні редакції захоплені і розгромлені. 
Журналісти були змушені виїхати. 
На місці цих закритих ЗМІ, багато з 
яких мали довгу історію і були засно-
вані ще в перші роки існування СРСР, 
адміністрація сепаратистів тут же 
відкрила нові. З 2014 року у Доне-
цьку стали виходити газети, які, по 
суті, служать агітками нової влади 
– „Донецкая Республика“, „Ново-
россия“, „Голос Республики“ і т.д. 
Утім, їх складно назвати повноцінни-
ми ЗМІ. Адже їхнє завдання полягає 
не в тому, щоб інформувати читача, 
а в тому, щоб пропагувати погляди 
збройних угруповань, які захопили 
на Донбасі владу.

Міністерство інформації і 
сучасні технології
Статті, які публікуються в цих 

газетах, проходять цензуру в так 
званому „міністерстві інформації 
ДНР“. Майже на кожній шпальті 
обов’язково публікується фотографія 
лідера сепаратистів Олександра 
Захарченка в парадній формі, 
з бойовими нагородами. Все це дуже 
нагадує пресу у Туркменістані, де на 
перших шпальтах також обов’язково 
публікується фотографія місцевого 
диктатора Бердимухамедова, через 
що різні газети практично неможли-
во одну від одної відрізнити.

Не кращим чином йдуть справи 
і в інтернеті. Хоча інтернет передба-
чає більшу свободу, ніж друковане 
ЗМІ, бойовики намагаються контро-
лювати і цю частину інформаційного 
простору. Кілька інформаційних ре-
сурсів, які працюють сьогодні у захо-
плених сепаратистами районах 
Донецької області, також подають 

інформацію вкрай однобоко. Їхнє 
завдання, як і завдання заснованих 
бойовиками газет – пропаганда не-
нависті до України, а також створен-
ня ілюзії процвітання в „республіці“.

Ті інформаційні ресурси, що не 
захотіли підкорятися цензурі, були 
змушені покинути донецькі редакції. 
Тепер вони ведуть роботу на під-
контрольних Україні територіях. 
У Донецьку та Луганську вони бло-
куються місцевими провайдерами, 
яких нова влада поставила перед 
простим вибором – закрити доступ 
до незручних для них джерел інфор-
мації або припинити роботу.

В умовах, що склалися, єдиною 
альтернативою повністю залежним 
та підконтрольним бойовикам ЗМІ 
стали соціальні мережі. На Донбасі 
вони поки не заблоковані, тож за-
лишаються єдиним способом для 
поширення правдивої інформації 
і критики, яку не пропустить цен-
зура сепаратистів. За десятиліття 
життя в Україні, де завжди існувала 
свобода слова, жителі східних об-
ластей звикли до неї і сьогодні не хо-
чуть від неї відмовлятися. На щастя, 
сучасні технології дають можливість 
обходити обмеження цензури без 
особливого ризику. Всі незадоволе-
ні у Донецьку та Луганську сьогодні 
можуть зареєструвати анонімні 
акаунти в „Livejournal“, „Facebook“, 
„Вконтакте“ і писати що завгодно, 
висловлюючи своє ставлення до 
подій. Як правило, у таких пабліків 
та блогів досить швидко зростає 
число підписників і читачів, і з часом 
вони, фактично, перетворюються  
на повноцінні ЗМІ, з яких люди ді-
знаються про реальний стан речей 
на Донбасі.

Чутки, плітки 
та брудна білизна
За іронією долі, цензурою сьо-

годні в Донецьку заборонені навіть 
ті, хто сам боровся за її введення. 
Деякі лідери бойовиків, які раніше 
самі вимикали українські телеканали 
і громили редакції газет, тепер по-
трапили у немилість до „глави ДНР“ 
Олександра Захарченка і тепер 
є персонами нон-ґрата на місцевому 
ТБ та в інших офіційних ЗМІ „ДНР“. 
Така доля спіткала, наприклад, по-
льового командира Олександра 
Ходаковського, який користувався 
великим впливом на самому початку 

війни. Згодом Ходаковський та його 
люди були відсунуті на другий план 
угрупованням Захарченка. Спроби 
створити всередині „ДНР“ опозицій-
ну до Захарченка політичну силу ні 
до чого не привели – лідер бойовиків 
вдало заблокував їх. Деякий час 
Ходаковський, позбавлений доступу 
до ЗМІ бойовиків, звертався до своїх 
прихильників через свій блог у „Жи-
вому Журналі“ http://aleksandr-
skif.livejournal.com/. Там він виступав 
з досить жорсткою критикою Захар-
ченка, а також періодично видавав 
деяку інсайдерську інформацію. Од-
нак у якийсь момент Ходаковському, 
мабуть, пригрозили, що якщо він не 
припинить свої літературні вправи, 
то може повторити долю інших по-
льових командирів „ДНР“ та „ЛНР“, 
які були знищені в ході боротьби за 
владу на Донбасі. Тому з початком 
червня Ходаковський свій блог за-
кинув і зовсім притих.

„Скандали, інтриги, розслідування 
ДНР“ марно шукати в газетах. Зате 
про все це можна дізнатися з блогу 
http://insider-dnr.livejournal.com, де 
обговорюють чутки, плітки та брудну 
білизну різних функціонерів „респу-
бліки“. Або ж в інших схожих блогах, 
наприклад, http://dpr-uncut.livejourn-
al.com або http://novorossiago.livejo
urnal.com.

„Криптограф Новороссии“
У „ДНР“, як у будь-якій великій 

структурі, існують різні угруповання, 
що змагаються між собою, проте 
в їхніх представників через цензу-
ру немає можливості публікувати 
компромат одне на одного у ЗМІ. 
Тому компромат на конкурентів 
залишається зливати тільки через 
блоги, прикриваючись анонімністю. 
У блогах сепаратисти зводять одне 
з одним особисті рахунки, не за-
буваючи для порядку іноді кидати 
звинувачення в бік України, щоб 
уникнути звинувачень у провокатор-
стві та непатріотичності. Особливо 
велика частина негативних публіка-
цій присвячена Денису Пушиліну та 
його оточенню, що походить з фі-
нансової піраміди МММ. Пушиліна 
в Донецьку відверто ненавидять, але 
через гарні стосунки з кураторами у 
Москві цей персонаж лишається не-
потоплюваним.

На просторах інтернету можна 
знайти навіть якусь подобу опо-
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зиційного інтернет-ТБ „ДНР“. На 
youtube.com зареєстрований канал 
„Криптограф Новороссии“, де ано-
німний ведучий, одягнений у маску 
та військову форму, зриває завісу 
з того самого Пушиліна та інших 
одіозних персон із оточення Захар-
ченка. Саме так виглядає сьогодні 
свобода слова по-донецьки. Без 
маски вона поки що неможлива.

Більшість з цих анонімних опо-
зиційних блогів, які доносять людям 
правду про ситуацію у „донецькій 
республіці“, пов’язують із Павлом 
Губарєвим та тим самим польовим 
командиром Ходаковським. Таким 
чином вони намагаються дискре-
дитувати команду Захарченка та 
розраховують, що у майбутньому 
зможуть посилити свій вплив на під-
контрольній бойовикам території 
Донеччини. Також пишуть і фанати 
колишнього ватажка бойовиків Ігоря 
Стрєлкова, які вважають, що тільки 
він вів справжню боротьбу за „Но-
воросію“, а після його відкликання 
владу на Донбасі повернули собі 
олігархи.

Соціальні мережі 
замінили кухні
Втім, є і блогери, що симпатизують 

Україні, але при цьому продовжують 
жити в районах, захоплених бойо-
виками. Найбільш цікавий паблік 
„Свердловськ, ти повинен це знати“, 
який веде „Вконтакте“ анонімний 
співробітник „народної міліції ЛНР“ 
зі Свердловська Луганської області. 
Там він регулярно викладає мілі-
цейські зведення, які бойовики ніде 
не публікують. Завдяки цим публі-
каціям вдається дізнатися реальну 
картину того, що відбувається на 
захоплених бойовиками територіях. 
Майже кожен день в групі з’являється 
інформація про вбивства, розборки 
між п’яними „ополченцями“, пограбу-
вання, самогубства.

Не менш цікаві також групи, які 
створюються працівниками різних 
підприємств, заводів і шахт, під-
контрольних бойовикам. Як правило, 
ці групи бувають закритими і потр-
апити туди можна тільки на запро-
шення когось із учасників. Саме там 
зазвичай обговорюють борги по 

зарплатах, загальну ситуацію на ви-
робництві, перспективи тих чи інших 
підприємств в умовах, що склалися. 
На окупованому Донбасі соціальні 
мережі замінили людям кухні, де за 
радянських часів могли висловлю-
вати невдоволення радянські грома-
дяни. Через 25 років після розпаду 
СРСР цензура знову повернулася до 
Донецька та Луганська, а за спробу 
вийти на вулицю і захистити свої пра-
ва можна поплатитися життям.

На щастя, за цей час далеко 
вперед пішов і технічний прогрес. 
З’явився інтернет, де встановити за 
інформацією тотальний контроль не-
можливо. А це дає надію, що навіть 
там, де сьогодні діє цензура, люди 
будуть мати доступ до інформації 
і зможуть робити відповідні висно-
вки.

Денис Казанський, Київ

На просторах інтернету можна знайти навіть якусь подобу опозиційного 
інтернет-ТБ „ДНР“. На youtube.com зареєстрований канал „Криптограф 
Новороссии“, де анонімний ведучий, одягнений у маску та військову форму, 
зриває завісу з того самого Пушиліна та інших одіозних персон із оточення 
Захарченка. Саме так виглядає сьогодні свобода слова по-донецьки. Без 
маски вона поки що неможлива.
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 Це один із найуспішніших молодих українських 
художників, відомий переважно своєю довоєнною 
картиною „План втечі з Донецької області“ та 
іншими роботами на шахтарську тематику. Його 
картини продаються на мистецьких аукціонах, 
а він сам ніколи не забуває згадати, що є сином 
шахтаря з Донеччини. З Романом Мініним 
ми говорили про пожвавлення мистецького 
середовища в Україні, програмування митцями 
майбутнього та шукали причини неможливості 
втечі з Донецької області.

В останні два з половиною воєнні 
для нас роки відбувається дуже 
багато культурних подій, і багато 
митців говорять про певні культурні 
зрушення. Є теорія, що мистецтво 
вигадане для того, щоб забезпе-
чувати стрес, необхідний людській 
психіці, але якого вже немає у при-
родному середовищі. А тут війна, 
яка і є стресом, а людям усе одно 
цікаве мистецтво. Навіщо воно їм?
Я думаю, що кожна з культурних по-
дій – це заявка на якусь стабільність. 
Якщо, наприклад, говоримо про 
фестиваль, то кожен фестиваль хоче 
бути регулярним. Чим стабільніший 
фестиваль, тим краща його репута-
ція, а отже, збільшуються можливості 
фестивалю і зростає якість подій. 
У цих умовах, що є, – війна, інші фак-
тори нестабільності у Європі, – ми не 
можемо планувати наперед. Концеп-
ція життя нашого чиновника – це жит-
тя одним днем: нахапати і змотатися, 
а після мене хоч потоп. Можливо, 
якраз молодь, яка творить культуру, 
тим самим показує, що хоче позбути-
ся такої концепції та планувати своє 
майбутнє. Мені би дуже хотілося, 
щоб так було. Непланування май-
бутнього архітекторами, що будують 
райони, виїжджаючи з яких, ти будеш 
годинами стояти в заторах, збігаєть-
ся з неплануванням майбутнього тих 
людей, які купують ці квартири. Це 
стосується і нашої культурної політики 
– це великий простір, вакуум, у який 
проникають приватні ініціативи. Ті 
люди, що відповідальні за стратегію 
розвитку культури в нашій державі, 
за формування ідеології, майбутнє 
не планують. Для мене ідеологія – це 
і є план майбутнього, інтеграція в часі 
та просторі. І чиновники, що топлять-
ся у минулому, влаштовують танці 
довкола традицій, видають це за іде-
ологію. Це підміна понять. А питання 
культури, як і питання війни, лишають-
ся в руках волонтерів. Чим швидше ми 
звільнимося від старих систем і побу-
дуємо нові, тим швидше все змінимо. 
Тільки потрібно розуміння, що ми 
разом робимо спільну справу.

Ще одна причина, чому зараз 
активізувались культурні ініціативи, 
– це принцип компенсаторності. Як-
що десь дуже погано, то десь має бу-
ти добре, щоб була рівновага. Кожна 
людина має компенсувати погані 
емоції. Те саме – з цілим соціумом. 
Це як на одній з моїх картин: „Срочно 
нужна доза надежды или наркоза“.

Зараз хочеться це все хвалити, 
але яка може бути небезпека? Всі ці 
ініціативи небезпечні лише тим, що 

Роман Мінін:
„Ідеологія – 
це і є план 
майбутнього“
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на них можуть заробити інші чинов-
ники. Ми будемо висувати ініціативи, 
а чиновники будуть говорити: а це 
ми зробили, а ці мільйони пішли на 
ось це. Поки не буде прозорості, 
даних у вільному доступі про грошові 
потоки, поки не буде списків усіх ви-
датків на культуру, я не буду спокійно 
ставитися до таких заходів.

Коли ти пишеш картини, то свідо-
мий того, що програмуєш майбут-
нє?
Не завжди. Я почав робити картини 
в 2007 році, той же „Шахтарський 
фольклор“. Відтоді минуло майже 
десять років. І за цей період можна 
вже побачити паралакс, тобто по-
глянути на зміщення об’єкта з двох 
позицій. Потрібні дві точки зору: 
одна – це 2007 рік, інша – 2016-ий. 
Так можна зрозуміти, як було та як 
стало, і запрограмувати наступний 
рух у часі та просторі певного твору 
мистецтва, його коефіцієнт корисної 
дії. І тепер, коли я це розумію, вже 
можна брати на себе амбіційне за-
вдання програмування. Може, прав-
да, статися щось глобальне – напри-
клад, третя світова війна, за якої все 
може згоріти чи бути розбомбленим. 
Та якщо все буде добре, то я хотів би, 
щоб сталося диво: щоб розверзло-

ся небо й рука Бога обережно, як 
іграшку, поставила великий скляний 
музей сучасного мистецтва й суво-
рим голосом сказала: „Ось вам! На 
згадку!“. Щоб у цьому музеї сучасно-
го мистецтва на столі лежали гроші 
й записочка про те, у кого та скільки 
картин треба купувати. І щоб кожен 
був приємно здивований дізнатися, 
що він у списку. Цей музей з’явився 
б як доказ того, що це потрібно, бо 
ми цим користуємося, як доказ того, 
що в нас є майбутнє. Що ми цінуємо 
те, що було недавно, те, що є зараз, 
і те, що буде.

Якщо митці програмують майбутнє, 
то чи можна сказати, що саме вони 
винні в теперішніх негараздах?
Різні мистецтва діють у часі по-різно-
му. Коли виступає поет чи музикант, 
то це мистецтво, яке діє тут і тепер. 
Від цих митців, звичайно, багато за-
лежить. Але образотворче мистецтво 
– це навіть не кіно, воно ще більш упо-
вільнене. Це все одно, що на циферб-
латі неба рухомим рядком написати 
рекламу Бога: „Люди, вам треба 
жити вічно, щоб встигнути прочитати 
хоч трохи“. Картини можуть впливати 
десь через сто років, мені так здаєть-
ся, – за сто років люди починають 
цим якось користуватися.

Чи подобаються тобі проекти на 
перетині мистецтв?
Дуже подобаються. Наприклад, 
подобається співпрацювати з му-
зикантами. Але тут є небезпека. 
Кожна творча людина вважає, що 
має хист до всього. Десять років тому 
я вважав себе здібним музикантом, 
але зараз розумію, що це не так. 
Розподіл праці – це добре. Кожен 
має займатися своєю справою. Якщо 
в тебе хороший голос, це не озна-
чає, що ти можеш писати композицію 
й аранжування, навіть вірші. У тебе 
просто хороший голос, заспокойся, 
будь ласка! А в іншої людини пре-
красні вірші, але співати вона не 
вміє. Скооперуйся з нею! От я хотів 
би співпрацювати з архітекторами. 
Але співпраця архітектора з ху-
дожником монументального жанру 
зробить проект дорожчим. Найголо-
вніше, чого зараз вчать архітекторів, 
– це шляхи, способи та прийоми 
здешевити проект. У результаті ми 
отримуємо нецікаві проекти. Але ці 
колаборації нам необхідні, як мис-
тецтво заради мистецтва. Не треба 
прогинатися під можливості, бо 
можливості в нашій країні маленькі. 
Колись у Харкові був конкурс на 
паркову скульптуру, і я хотів зробити 
великий калейдоскоп у шість метрів 
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висотою. Щоб люди налаштовували 
його і дивилися у вічко на красиві 
скельця. І тут я почав ґуґлити та по-
бачив, що у світі вже є великий калей-
доскоп висотою в п’ятиповерховий 
будинок. Він стоїть на перехресті 
паркових доріг, і люди проходять 
під ним, стають та дивляться вгору 
й бачать тисячі дзеркал. Чому мені 
на думку спав саме шестиметровий 
калейдоскоп? Бо я знав, що на біль-
ше грошей не дадуть. Тобто я одра-
зу підлаштувався під можливості 
Харкова. Це зашореність мислення, 
внутрішні рамки – у цьому наша 
різниця. Бо художник, який придумав 
той величезний калейдоскоп, не мав 
обмежень, він думав лише про те, як 
зробити дійсно вражаючий твір, щоб 
він гармоніював із ландшафтом та 
був зручний людям. Нам зараз необ-
хідно, щоб рамки нашого мислення 
виходили за межі наших можливос-
тей. Тоді ці потреби, що виходять за 
межі можливостей, у майбутньому 
і розширять наші можливості. А по-
ки ми будемо пристосовуватися, 
чиновники, що виконують регулюючу 
функцію наших можливостей, будуть 
їх стискати й стискати.

Як гадаєш, чи впливає поп-культу-
ра на мистецтво?
Впливає, бо ми, митці, мислимо 
образами, а будь-яке мистецтво 
– це робота з образами. І втручання 
в образотворче мислення будь-яко-
го, навіть попсового, фільму чи героя 
– це все робота з образами. Можна 
з часом усе перевернути і чорне зро-
бити білим, а біле – чорним. Можна 
найбільш огидний рогатий образ із 
зубами зробити позитивним і навпа-
ки. Тому система цінностей залежить 
від роботи з образами. Я би хотів, 
щоб ця система цінностей з добром 
і злом зберігалася, бо йдеться про 
психологічний баланс. Звісно, коли 
не буде ні добра ні зла, стане зруч-
но, адже не буде воєн. Утім, якщо 
тіло всього людства природним спо-
собом до цього прагне, якщо наука 
та сучасні технології за двісті років 
зітруть поняття добра і зла, зна-
чить, такий наш шлях. І це все можна 
стерти шляхом масової культури теж. 
Наскільки вона, заробляючи гроші, 
несе відповідальність за ці процеси 
– це інше питання. Інструменти робо-
ти з соціумом уже настільки відпра-
цьовані, що соціум уже не може щось 
масово відкинути, тому нам лишаєть-
ся сподіватися на нашу природу, яка 
буде зберігати поняття краси хоча би 
ще кілька століть.

Будь-який твір цікавий, коли в ньому 
є конфлікт між добром і злом. Часто 
ці конфлікти, як коктейль, змішані 
(чим більше інгредієнтів у коктейлі 
– і горілка, і шампанське… – тим більш 
дивовижною може бути його дія). Ві-
зьмемо фотографії Арсена Савадова 
– шахтарі в балетних пачках. Які тут 
можуть бути конфлікти? Цінність цьо-
го твору спірна, як користь коктейлю 
– вітамінів мало, але по голові дає. 
Автор експлуатує художні засоби: біле 
– чорне, жіноче – чоловіче, балерина 
– шахтар, а також питання сексу-
альності. І завжди, як вишенька на 
тортику, запитання: навіщо? Сучасне 
мистецтво завжди ставить питання: на-
віщо? Якщо згадати картини Айвазов-
ського, то навряд чи колись до нього 
люди підходили та питали, навіщо він 
це робить. Їх дивувало: як? Ну, як він 
може так майстерно передати стан 
води!? Як він може так багато писати? 
Це завжди буде дивувати людей: як він 
це зробив? Питання „навіщо“ в нас пе-
реважно не виникає. На питання „як“ 
може відповісти наука: як корабель 
пливе, як людина співає? А питання 
„навіщо“ – це питання релігії. І це 
питання палить усю контору. У наших 
душах є такий ніби USB-порт, у який 
вставляється релігійне переживання. У 
кожного різний сакральний досвід. Але 
ще до цих портів дуже добре підходить 
мистецтво. І та ж Марина Абрамович 
яскраво це демонструє. На її перфор-
мансі „Наодинці з художником“ люди 
плачуть, і це сакральні переживання. 
Це давня функція мистецтва. Візуаль-
не мистецтво раніше обслуговувало 
релігію, а потім завдяки таким, як 
Мартін Лютер, воно вийшло в мирське 
середовище, і тут воно – свідомо чи 
несвідомо – шукає ці сакральні порти. 
Те саме робить і масова культура – на-
магається вбудуватися в ці сакральні 
порти і запропонувати щось людині.

А навіщо саме твої роботи?
Коли я обрав шахтарську тему на 
диплом, прочитав увесь доступний 
шахтарський фольклор і не повірив, 
що це справді фольклор. Усе дуже 
поверхово і часом навіть радянські 
шахтарські пісні більше потрапляють 
в точку. Я цей фольклор не прийняв 
і маю на це моральне право, бо ви-
ріс у шахтарському середовищі, всі 
мої родичі – шахтарі. Я подумав: ну, 
добре, тоді це зроблю я.

Дуже часто ти включаєш у свої кар-
тини тексти…
Для гармонії форми та змісту. Бо 
сама форма узагальнена до сим-

волів, вона примітивна, здається, 
що таке може намалювати кожен 
шахтар. Я люблю монументально-де-
коративне мистецтво за те, що воно 
відтинає все непотрібне. Як кажуть 
архітектори, найкраща скульптура 
– це та, яку ти спустив з гори, і від якої 
все зайве відвалилося. І я так само 
залишаю чіткі графічні виразні лінії, 
що вже нічого ні забрати, ні додати, 
– концентрат. Але щоб композиція, 
достатньо примітивна, почала жити, 
треба вдихнути в неї життя, – я ро-
блю це словом. Можливо, неясно, 
чи картинки ілюструють вірш, чи вірш 
наповнює картинки. А в роботі „План 
втечі з Донецької області“ я текст за-
шифрував, бо ж план втечі має бути 
секретним. Потім я став шифрувати 
його і в інших роботах. З 2011 року 
у повітрі почало витати, що донецькі 
стали чимось особливим у просторі 
та часі. Ах так, ми не такі? Добре, 
я підкреслю це. Покажу в роботах, 
ніби в нас своя культура і своя окре-
ма мова.

Тобі вдалося втекти з Донецької 
області?
Ні, не зовсім. Там живуть мої батьки, 
і я завжди готовий повернутися. Якби 
я їх звідти забрав і якби мій тато ловив 
рибу в Дніпрі, тоді вдалось би. Наразі 
це кільце не розірвалося. Ще тут є ін-
ший аспект: навіщо втікати? Я розумі-
ю, що там залишаються тисячі й тисячі 
людей, і я не хочу їх лишати наодинці 
з їхньою мрією.

А в них є ця мрія?
Так! Мрія виїхати з Донецької об-
ласті. Коли я працював із тими дітьми, 
дев’яносто відсотків мені це сказали. 
А діти проектують бажання своїх 
батьків. Не можна залишати людей 
з такими їхніми бажаннями. Навіщо 
робити регіон, у якому люди будуть 
завжди нещасні, будуть намагатися 
звідти виїхати, регіон як постійне 
джерело біженців? Тому нам треба 
зробити все, щоб потенціал цього 
регіону був втілений, щоб він розви-
вався.

Тобі подобається, що твій Димитрів 
перейменували на Мирноград?
Так. Я позитивно сприймаю зміни 
в нашому суспільстві, від ленінопаду 
до перейменування міст. 

Назви вплинуть на людей?
Обов’язково. Це нова матриця об-
разного мислення.
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З різних боків 
Атлантики на зустріч 
в „Azalea’s Room“

Alexander Khodchenko, Lane 
Steinberg. Azalea’s Room 
// Great Britain: Sugarbush 
Records, 2016.

 Українські музиканти дедалі 
частіше подорожують різними краї-
нами, беруть участь у міжнародних 
фестивалях і сольних програмах 
за кордоном. Однак, попри те, що 
Україна починає бути впізнавана на 
музичній мапі світу і водночас стає 
дедалі менш екзотичною, спільні за-
кордонні проекти – радше виняток, 
аніж правило.

Олександр Ходченко – київський 
мультиінструменталіст (гітарист, 
органіст, піаніст), саундпродюсер 
і композитор – прокладав свій за-
кордонний шлях іще з кінця 90-х 
років. Його власні експерименти 
були відкритими для інших музикан-
тів, тож він співпрацював із багатьма 
колегами, попри географічні відстані 
між ними. Sterling Roswell (Spacemen 
3) із Британії, Lane Steinberg зі США, 
Faiseur De Pluie та Berangere Maximin 
із Франції, Henri Cording із Канади 
– той невеликий перелік музикантів, 
із якими Олександрові Ходченку вда-
валося створювати цікаві проекти.

Нарешті 2009 року разом із Лей-
ном Стайнбергом (Lane Steinberg) зі 
США Ходченко заснував гурт „8Х8“. 
Знайомство, а відтак і співтворчість 
народжувались у листах. Як зізна-
ється Олександр Ходченко: „У цьому 
листуванні обговорювалася любов 
до спадщини музики 60-х років ХХ 
століття. По різні боки Атлантики 
наша самостійна творчість у той чи 
інший спосіб інтерпретувала екстра-
вагантне звучання музики та ідей 
епохи 60-х“. 

До речі, кожен із творців „8Х8“ має 
власну дискографію, що сягає кінця 
1980-х. Лейн Стайнберг, зокрема, 
є учасником американських гуртів 
„The Wind“, „Tan Sleeve“, „Cracked 
Latin“, „Grahame Steinberg“, співпра-
цює з видатним музикантом R. Stevie 
Moore. А в доробку Олександра 
Ходченка – 12 альбомів, серед яких 
– його сольні роботи, а також спільні 
проекти з українськими та європей-
ськими музикантами. Окрім того, 
авторська музика Олександра по-
стійно звучить в ефірах незалежних 
радіостанцій Франції, Австралії, Но-
вої Зеландії, Іспанії, США, Канади.

У проекті „8Х8“ Лейн Стайнберг 
„відповідає“ за вокал і тексти пісень. 
На Олександрі Ходченку – здебіль-
шого тягар композиторства, аранжу-
вання і, звісно, інструментальні партії. 
Критики відзначають, що можна про-
вести паралелі гурту „8Х8“ з відтінка-
ми творчості Brian Wilson, „Procol Ha-
rum“, „The Move“, „The Beatles“, ELO, 
XTC, „The Kinks“. Мелодійна й легка 
бароко-психоделія вбирає вібрації 
музики періоду другої половини 60-х 
років. Дивує і водночас прикметним є 
те, що ці музиканти ніколи не зустріча-
лися і навіть не вели розмови по теле-
фону або скайпу. Вони написали без-
ліч листів один одному, обговорюючи 
музичні ідеї й записали певну кількість 
треків, які й стали піснями проекту. 
„8Х8“ використовують вінтажний спо-
сіб звукозапису, що переплітається 
з сучасною технікою обробки звуку.

Нині дискографія „8Х8“ – це два 
альбоми: „The Anatomy Of An Apric-
ot“ (2011) та „Azalea’s Room“ (2013). 
Обидва вийшли на компакт дисках у 
Нью-Йорку. І ось прекрасна новина: 
у червні 2016 року британський 
лейбл „Sugarbush Records“ випустив 
альбом „Azalea’s Room“ на червоно-
му вінілі.

То яка ж вона, „Azalea’s Room“? 
Можете перечитати десятки відгуків 
провідних закордонних критиків, 
які в один голос розповідають про 
те, що це особлива музика, „один 
з найкращих незалежних проектів“, 
випущених в останні роки на рекор-
дингах. Ще ви зможете прочитати 
про ремінісценції з 1960-х і 1980-х, 
особливий голос Стейнберга та вір-
туозність Ходченка. А можете просто 
увімкнути альбом і поринути у психо-
делічну подорож. Прогулюючись, не 
дивуйтеся, як перед вами одчиняти-
муться двері, за якими калейдоскоп 
подій змінюватиметься настроями, 
фарбами й оксамитом голосу та 
вібраціями інструментів. Не бійтеся 

загубитися, адже та сама музика ви-
веде вас із цих 10 кімнат-композицій 
і залишить вишуканий післясмак.

Придбати альбом „Azalea’s Room“ 
можна в мережі Інтернет. А для гур-
манів, звісно, є вініл. 

І найсвіжіша новина від Олексан-
дра Ходченка: 2016 року „8Х8“ за-
кінчує роботу над третім альбомом. 
І музиканти анонсують його вихід 
найближчим часом.

Закодована 
безкінечність Олексія 
Мікрюкова

King Imagine. After The Endless 
// Kyiv, 2016.

 King Imagine, тобто київський му-
зикант, композитор і саундпродюсер 
Олексій Мікрюков, у травні 2016 
року презентував новий реліз автор-
ського альбому „After The Endless“. 
Для шанувальників інді-музики ім’я 
King Imagine – це особливий бренд 
і особлива сторінка в історії незалеж-
ної музики в Україні. Адже Олексій 
Мікрюков розпочинав свою кар’єру 
в музиці ще в 1989 році як гітарист 
панк-гурту „Zooy E Orchestar“.

Згодом Олексій обирає і торує 
оригінальний та гідний подиву й за-
хоплення власний музичний шлях: 
влітку 1993 року він натрапляє на 
Євгена Александрова, з яким орга-
нізовує „Schizotronics“, а 1996 року 
разом з київським поетом Данилом 
Кубаєм засновує своєрідний шумо-
вий оркестр з 13 музикантів – гурт 
„Іслам Inc“, а з 1998 року розпочи-
нає проект „Rooteniya P“.

Особливою сторінкою є його 
робота як звукового інженера з пер-
шим українським реггі/даб гуртом 
„Rootmans Band“. Також із бас-гіта-
ристом Кирилом Мачинським („Roots 
Controlla“) він заснував „the digital 
roots dub project Dub Compressors“. 
У 1999 році разом із композитором 
Олександром Kохановським (Panki-
fared) розпочав студійний проект 
„Superapes“, що спеціалізувався на 
експериментах із електронною та 
ембієнтною музикою. З 2004 року 
Олексій Мікрюков активно співпра-
цює з українським гуртом „Foa Ho-
ka“ як звукорежисер, автор музики 
і реміксів, а 2006 року розпочав 
співпрацю з Міжнародним рухом 
Ukr.tele.kom як реміксер, співавтор 
й інженер мастерингу. Нині він є уча-
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к у л ь т р е в ю

Короткий список, 
обов’язковий для 
перегляду

к у л ь т р е в ю

5050

 Починаючи кожну розмову 
про український короткий метр, 
маємо зважати на те, що для зна-
чного кола співрозмовників, на-
віть обізнаних і зацікавлених су-
часною українською культурою, 
це поняття є досить абстрактним. 
Наріжною проблемою залиша-
ється слабкий доступ глядача до 
українського короткометражного 
фільму. Й це попри те, що розви-
ток короткого метра в Україні, 
більш-менш незалежного від 
держфінансування та студій, 
є динамічнішим і цікавішим, ніж 
повного метра. Для прикладу, на 
цьогорічний Одеський міжнарод-
ний кінофестиваль подали заявки 
на участь понад 200 коротких 
українських фільмів, стільки ж – 
і на минулорічну „Молодість“.

Фестивалі – це одна з небагатьох, 
утім доволі обмежена, можливість 
побачити українські короткоме-
тражки. Київські „Молодість“ і „Від-
крита ніч“, львівський „Wiz-Art“ чи 
одеський МКФ у своїх програмних 
секціях регулярно висвітлюють су-
часне українське короткометражне 
кіно. В останні два-три роки як нові 
майданчики утверджуються „86“ 
у Славутичі на Київщині і „Docudays 
UA“ в Києві. Зате з 2013 року з Украї-
ни виїхав унікальний фестиваль ані-
маційного кіно „Крок“.

Певним етапом у боротьбі за гляда-
ча короткометражного фільму були кі-
ноальманахи, що пробивались у вузь-

кий кінотеатральний прокат. Практи-
ка співпраці над такими збірками, 
водночас, гуртувала й пов’язувала 
коло творців. До широких екранів 
дійшли „Мудаки. Арабески“ (2010), 
„Україно, goodbye!“ (2012) з його 
продовженням „Українські злі“ (2013, 
лише онлайн-дистрибуція) та щорічні, 
починаючи від 2012 року, збірки 
Національного центру Олександра 
Довженка „Українська нова хвиля“. 
Кілька документальних кіноальмана-
хів постали як реакція на події в країні 
після Майдану.

Кінопрокат, як і спеціальні покази, 
обмежувався доволі малою кількіс-
тю екранів і відбувався винятково 
в найбільших містах України. Сама 
якість фільмів не завжди була пере-
конливою.

Позитивним зрушенням у попу-
ляризації й доступі до українського 

короткого метра може стати спіль-
ний проект вітчизняних режисерів, 
інтернет-видання Lb.ua і талановитої 
режисерки та продюсерки Марини 
Степанської під назвою „Шорт-лист“. 
Першочерговою ціллю проекту 
є виведення українського короткого 
метра з інформаційного гетто.

Ідея „Шорт-листа“ полягає в то-
му, що раз на два тижні в Інтернеті 
публікується певний український ко-
роткометражний фільм та супрово-
джується широким інтерв’ю з його 
автором. Вже самі розмови Марини 
Степанської та редакторки відді-
лу „Культура“ Lb.ua Дар’ї Бадьор 
з режисерами є розлогим і цікавим 

сником проектів „Shadows Pole“ 
і „CrossWorlds“, а також працює як 
незалежний композитор.

Усі ці перерахування – лише для 
ілюстрації того, наскільки одна 
людина може бути вписана в істо-
рію розвитку музики в Україні. При 
цьому, на жаль, огляди й описи 
робіт Олексія Мікрюкова чи King 
Imagine, фактично, не знайти 
в мережі Інтернет. І це не його про-
вина, а радше відсутність фахової 
критики й орієнтація медіа лише 
на поп-музику чи „полегшену“ 
рок-музику. Тож сподіваємося, 
що цей невеличкий огляд справді 
відкриє перед вами, дорогі читачі, 
особливу музику.

Отже, знайти музику King Ima-
gine не складе проблеми – фак-
тично, роботи Олексія Мікрюкова 
є у вільному доступі на різних ре-
сурсах. Сьогодні ж ми радимо вам 
послухати новий реліз „After The 
Endless“, реалізований у київській 
домашній студії Олексія.

Шість композицій, у яких тісно 
переплетено електронну музику, 
джаз-ф’южн, контемпорарі та 
психоделік, переносять слухача 
у світ, який не має кінця. Голос, 
який час від часу вривається 
в композиції (вокал – Ірина Скрип-
нікова) є лише точкою відліку для 
нових пошуків. При цьому відзна-
чимо своєрідну легкість альбому, 
що частково пов’язана з вкра-
пленнями джаз-ф’южну. Слухач 
має змогу самостійно кодувати 
власну безкінечність, власне від-
чуття музичної невагомості, у чому 
вчергове простежується особлива 
риса робіт Олексія Мікрюкова 
– свободи, якою не важко ділитися 
з тим, хто так само її потребує.

Наразі, за словами, альбом „Ki-
ng Imagine“ готується до випуску 
на вінілі.

Ірина Плехова, Київ
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фільм
екскурсом у стан речей української 
кіногалузі.

Проект стартував наприкінці квіт-
ня 2016 року на інтернет-сторінках 
видання Lb.ua. На момент написання 
статті опубліковано п’ять різних за 
жанром і тематикою кіноробіт: ігрові 
„Ядерні відходи“ (2012) Мирослава 
Слабошпицького, „Повернутись зі 
світанком“ (2013) Нарімана Алієва, 
„Обійми“ (2013) Філіпа Сотниченка, 
„Алкоголічка“ (2013) Юлії Гонтарук 
та анімаційна „Дівчинка з риб’ячим 
хвостом“ (2013) Сергія Мельничен-
ка.

Відкрився „Шорт-лист“ знаним 
і титулованим фільмом-переможцем 
фестивалю в Локарно „Ядерні відхо-
ди“ Мирослава Слабошпицького. Ця 
виразно арт-гаусна картина є ста-
тичною і стриманою історією праців-
ників у зоні відчуження. Фільм знятий 
без діалогів, а на 24 хвилини екран-
ного часу є лише 11 кадрів. У філь-
мографії режисера „Ядерні відходи“ 
займають місце між іншими „німими“, 
проте більш динамічними „Глухотою“ 
(2010) і „Плем’ям“ (2016).

Незворушні герої „Ядерних відхо-
дів“ з однаковою рутинністю й апаті-
єю працюють, споживають свої обіди 

і кохаються. Так, ніби уподібнилися 
зимовій порожнечі й грубій маши-
нерії з власного оточення. Ядерними 
відходами, у різкій метафорі режисе-
ра, є самі герої, що втратили емоції 
й можливість продовжувати власний 
рід.

Серед перших фільмів „Шорт-лис-
та“ були дебютні роботи режисерів 
молодшого покоління Нарімана 
Алієва і Філіпа Сотниченка. Окрім 
режисерського цеху, цих авторів 
об’єднує діяльність у громадській 
організації СУК (Сучасне українське 
кіно), створеної з метою підтримки 
й популяризації творів молодих кіне-
матографістів. Як у „Повернутись зі 

світанком“ Алієва, так і в „Обіймах“ 
Сотниченка у різних настроях роз-
кривається тема відносин батька 
і сина.

„Повернутись зі світанком“ 23-річ-
ного Нарімана Алієва – доволі зріла 
лірична замальовка про розставан-
ня сина з батьком. Син виїжджає 
з рідного кримськотатарського села, 
де не бачить свого майбутнього, 
і прощається з батьком. Ролі батька 
й сина зіграли непрофесійні актори 
– дядьки Нарімана, що додає грі 
природності, а персонажам пере-
конливості. Важливий акцент фільму 
– мальовничість тихого приморсько-
го села ранньою весною: затишок 
і спокій, які судилося втратити синові. 
„Повернутись зі світанком“ є першим 
фільмом у трилогії „Кримські історії“, 
знятої Алієвим у рідному Криму.

„Обійми“ Філіпа Сотниченка 
є вдалою кримінально-психоло-
гічною драмою, в якій режисер, 
у небанальний спосіб, створює 
міцну інтригу. В зображенні історії 
слідчого, наркокур’єра та його бать-
ка Сотниченко віддає перевагу спо-
стереженню над поясненням, жесту 
над словом, а близьким планам над 
загальними. Режисер продовжив 

розпрацьовувати жанрове кіно, за-
лишаючись у тематиці складних сі-
мейних зв’язків, у своєму наступному 
фільмі „Син“ (2015), що був високо 
оцінений на фестивалях в Україні та 
за кордоном.

Тема батьків і дітей є притаман-
ною й „Алкоголічці“ Юлії Гонтарук. 
У сюжеті фільму розповідається про 
дівчинку, що мріє бути балериною. 
Але тітка, з якою вона живе, має 
інші плани на ї ї майбутнє. Матір 
дівчинки, яку тітка називає „алко-
голічкою“, у фільмі не показано, але 
ї ї фігура є визначальною в поведінці 
дитини. Від своєї матері героїня 
успадкувала як талант, так і невда-

чу, і до неї дівчинка повертається 
у своїх думках. У „Алкоголічці“, так 
само як у „Повернутись зі світан-
ком“, постають питання еміграції 
й браку перспектив на майбутнє 
в тому місці, де є герої.

Від ігрового кіно Юлія Гонтарук 
відійшла під час Майдану й війни, 
почавши активно знімати фронтові 
документальні репортажі в об’єднан-
ні „Вавилон’13“. Проте у планах 
Гонтарук – повернення до ігрових 
фільмів.

Ситуація зі знаходженням глядача 
українськими анімаційними філь-
мами ще складніша, ніж у випадку 
ігрових. У число перших фільмів 
„Шорт-листа“ потрапила одна з кра-
щих українських анімацій останніх 
років – режисерська робота Сергія 
Мельниченка „Дівчинка з риб’ячим 
хвостом“. Ця винахідлива казкова 
історія повна пригод і різноманітних 
героїв, яких цілком могло б вистачити 
на повний метр.

Перші короткі метри „Шорт-лис-
та“ видаються цікавими та вмілими 
роботами. Проте у випадку цього 
проекту художній рівень не є пер-
шочерговою вартістю. Важливішою 
є сама можливість бачити україн-

ський короткий метр і стежити за 
молодими авторами.

В найближчих планах „Шорт-лис-
та“ залишається утримувати фокус 
на фільмах останніх років, що були 
успішними на українських та закор-
донних фестивалях. Окрім ігрових 
і анімаційних, показувати також 
документальні фільми. Якщо проект 
буде успішним, у відкритому доступі 
опиниться змістовна добірка сучас-
них українських короткометражок 
з компетентним коментарем до них.

Олексій Телюк, 
Київ – Варшава
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Море, молодість, 
література

Санченко Антон. Земля 
Георгія [Текст]: повісті / Антон 
Санченко, Львів, Видавництво 
Старого Лева, 2016, 420 с.

 Мариністика – вигідний хід в укра-
їнському літературному процесі, 
адже не кожному під силу зі знанням 
справи описати морські пригоди 
своїх персонажів, тому текстів на від-
повідну тематику в нас наразі не так 
уже й густо. Моряк і філолог Антон 
Санченко вирішив підняти цю багату 
на нові можливості цілину, тож цьо-
горіч у „Видавництві Старого Лева“ 
з’явилася його чергова книжка, 
„Земля Георгія“, автобіографічне під-
ґрунтя якої засвідчує, що й у наш час 
життя на палубі лишається яскравим 
і вартим того, щоб про нього дізна-
лися українські читачі.

Збірка містить шість відносно не-
великих за обсягом текстів, деякі 
з них уже виходили друком раніше. 
Їхній жанр визначено як повість, 
що досить нетипово для сучасної 
української літератури. Створені 
в різні роки, вони розміщені не за 
датою написання, а в довільно-
му порядку, логіка якого не зовсім 
зрозуміла. Через таку хронологічну 
неузгодженість ті, хто гортатимуть 
книжку з першої до останньої сто-
рінки, можуть відчути щось, схоже 
на дежавю: автор, забувши, що він 
уже раніше звертався до цього епі-
зоду, знову переказує трагікомічну 
історію про грузинського хлопчика, 
який прийшов з’ясовувати стосунки 
з учителем, прихопивши батькового 
„калаша“.

Сюжетна лінія текстів розвиваєть-
ся переважно довкола однієї події, 
наприклад, подорожі оповідача до 

Грузії по мандарини, його конфлікту 
зі старим, ще радянського гарту, ка-
пітаном, клопотів із контрабандною 
рибою. Проза Санченка часто напо-
внена деталями, позиченими зі зло-
боденної сучасності, які, зважаючи 
на описуваний час, можна вважати 
анахронізмами. У цьому заразом 
проявляється і сильна, і слабка сто-
рони його творчості: сильна – бо 
робить її актуальною та іронічною, 
читачі з радістю впізнають знайомі їм 
реалії, на які натякає автор (згадка 
про Липецьку фабрику Порошенка, 
вигуки „зрада!“, що, мабуть, повинні 
нагадувати про критиків нинішньої 
української влади); слабка – бо за 
кільканадцять років нове видання 
треба буде оснащувати додаткови-
ми примітками, оскільки мало хто 
пам’ятатиме, що таке той Липецьк 
і де він стоїть.

Критики вже зауважували – хто 
докірливо, хто доброзичливо, – що 
Антон Санченко не належить до при-
хильників мовного пуризму, недарма 
ж видавці зазначили на звороті 
книжки: „У тексті дотримано лексич-
них уподобань автора“. Разом із тим, 
його мова, навіть попри русизми, 
видається цілком природною, надто 
якщо зважити на недостатнє розро-
блення морської теми в українській 
літературі останніх років. Відчуття 
міри в доборі запозичень робить 
Санченкові повісті водночас питомо 
українськими та наближеними до 
зображуваної дійсності – зокрема 
російськомовного оточення головних 
персонажів. Ту ж функцію виконують 
і жаргонізми, що створюють ілюзію 
живого спілкування автора з чита-
чами. Очевидно, з цією ж метою 
його оповідь перемішана солоними 
моряцькими жартами та різноманіт-
ними евфемізмами, що мають засту-
пати ще хльосткіші вислови (адже, як 
зізнається одного разу автор, він дав 
собі слово не порушувати в красно-
му письменстві мовних табу).

Закономірно, що в книзі можна 
знайти також специфічну термі-
нологію, яку використовують на 
флоті: від назв видів торгових суден 
до рибальського спорядження чи 
деталей навігаційної техніки. Однак 
у цьому виданні такі слова переваж-
но малозрозумілі широкому загалу, 
лишаються непоясненими й викону-
ють роль своєрідних екзотизмів, що 
надають художній мариністиці осо-
бливого колориту.

Попри те, що Антон Санченко 
створює пригодницьку літературу, 
його творчість позначена численни-

ми інтертекстуальними відсилками, 
які вважають ознакою радше інте-
лектуальної прози. Однак жартів-
ливий тон Санченкового письма, 
звернення не лише до високої, 
а й масової культури (наприклад, 
популярних телепередач і пісень) 
запроваджують такі правила вза-
ємодії з текстом, коли читачі самі 
вирішують, чи схоплювати на ходу 
всі авторські алюзії, чи з необтяже-
ним сумлінням пропустити їх повз 
увагу. Сам письменник „родом“ 
із Радянського Союзу та хвацьких 
дев’яностих, однак анітрохи через 
це не комплексує, тож спокійнісінько 
наповнює оповідь спогадами про 
часи свого бравого юнацтва, натя-
ками на улюблені радянські фільми 
та жартома нарікає: сучасній молоді 
доводиться окремо пояснювати те, 
що для людей його покоління є за-
гальновідомими „мемами“. Проте, 
здається, саме на такий молодняк 
він і орієнтується в текстах найпер-
ше. „Я досі на боці молодості, хай 
вже і не своєї“, – запевняє своїх не-
видимих співрозмовників бувалий 
у бувальцях оповідач.

І те, що цей винахідливий і напо-
легливий, спостережливий і чуйний 
вічний юнак у тільняшці увійшов до 
пантеону українських літературних 
персонажів – беззаперечна заслу-
га Антона Санченка, унікального 
в сучасному вітчизняному письмен-
стві своєю залюбленістю в тему моря 
й морських пригод.

Ольга Максимчук, Київ

„До тебе я ще 
верну...“
Кириченко Світлана. Птах 
піднебесний. Спогади про 
Василя Стуса / Світлана 
Кириченко, Київ, Смолоскип, 
2016, 160 с.

 В ніші книг, присвячених боротьбі 
українців проти радянської тота-
літарної системи, вже котрий рік 
успішно працює колись емігрант-
ське, а тепер київське видавництво 
„Смолоскип“, яке нещодавно по-
радувало читачів презентацією 
новинки – спогадів шістдесятниці 
Світлани Кириченко про її близького 
друга Василя Стуса. Книжку можна 
вважати продовженням інших дис-
идентських мемуарів авторки, які 
під назвою „Люди не зі страху“ вже 
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виходили друком в українській пері-
одиці, а відтак, 2013 року, і в „Смо-
лоскипі“. „Птах піднебесний“ також 
спершу побачив світ у журнальному 
варіанті („Дніпро“, 1998, 1–2), але 
нинішній книжковий формат має свої 
переваги, адже спомини доповнені 
рядом корисних для читача матері-
алів, наприклад, енциклопедичними 
довідками про Кириченко та Стуса. 
Спогади зосереджені довкола не-

тривалого періоду поетового пере-
бування на свободі поміж двома 
тюремними строками (осінь 1979 
– травень 1980). Цікавою є розпо-
відь Кириченко про поїздку Стуса до 
Москви, зокрема, про його невдалу 
спробу поспілкуватися з академіком 
Сахаровим; про музичні смаки поета 
й придбаний на засланні програвач 
із безліччю платівок; про здатність 
Стуса жартувати навіть над власни-
ми, набутими в неволі хворобами. 
Хоч авторка й наголошує на тому, 
що намагалася якомога точніше від-
творити свої розмови з поетом, не 
белетризуючи їх, проте відмовити 
її текстові в художності не випадає. 
Книга буде особливо цінною для тих, 
хто прагне дізнатися про українське 
дисидентство 1970–80 років зі слів 
очевидців тієї доби.

Ольга Максимчук, Київ

Одне літо й сотня 
помаранчів
Вишня і Я: повість / Олексій 
Чупа. – Львів, Видавництво 
Старого Лева, 2016, 128 с.

 Коли сонце світить особливо 
яскраво й кожен новий день прино-
сить ще більше радості й відкриттів 
– це, певно, дитинство. Зазвичай такі 
відчуття минають надто швидко – до-

ти, доки власні діти не повертають 
спогадів і не створюють нових. А що, 
коли малюки з’являються несподіва-
но? І знаходимо ми їх, наприклад, 
у супермаркеті?

Попри всю абсурдність ситуації, 
саме це сталося з героєм нової 
повісті Олексія Чупи „Вишня і Я“. 
33-річний Ярчик живе, як і більшість 
чоловіків його віку: ходить на роботу, 
зустрічається з друзями, час від часу 
потерпає від невдалих стосунків. Він 
легко прив’язується до людей і легко 
їх відпускає, нічим не переймаючись, 
ні про що не шкодуючи. У своєму 
житті герой послуговується так зва-
ним „законом терезості“, суть якого 
полягає в тому, що Всевишній завжди 
бачить ваші втрати й обов’язково від-
шкодує їх, коли помітить. Принаймні, 
у молодого чоловіка саме так і відбу-
вається. Чи то він просто намагається 
в це вірити.

Ось і появу шестирічної дівчинки 
з дивакуватим іменем Вишня Ярчик 
сприймає як компенсацію за втра-
чені стосунки й кота. З її приходом 
життя героя зазнає суттєвих змін 
і набуває нового змісту. З рака-
самітника чоловік перетворюється 
на дбайливого татуся чи старшого 
брата, який щохвилини думає про 
мале створіння, яке оселилося в його 
квартирі. Несподівано для себе ге-
рой помічає, наскільки, здавалося б, 
досі важливі стосунки з іншими людь-
ми втрачають тепер будь-який сенс. 
Якщо до появи Вишні він багато часу 
проводив з друзями, то згодом усві-
домив, що більше не бачиться з ними, 
і найцікавіше – жоден зі знайомих не 
виходить першим на контакт. З часом 
Ярчик розуміє, що всіх їх, „які нібито 
виправдовували і наповнювали сен-
сом його існування“, замінила одна 
маленька дівчинка.

Аналогічних впливів зазнають 
і інші речі – побут, ставлення до 
майбутнього. Все це починається зі 
змін у квартирі, які герой починає 
спостерігати. Чоловік наводить лад 
у приміщенні, хоча раніше він його 
не хвилював. Цінності, які влашто-
вували раніше, втрачають своє 
значення перед чимось набагато 
важливішим.

Своєю чергою, для дівчинки також 
багато змінюється. Тепер у неї є на-
дійна опора, Велет (як вона ніжно 
називає Ярчика), що здатен за-
хистити в будь-яку мить. Цікаво, що 
у стосунках героїв, як, у принципі, 
в усьому романі, відчутна своєрідна 
легкість, з якою обоє приймають 
рішення, ставляться до довколишніх, 

живуть, урешті-решт. Читається ця 
книжка теж легко, можливо, завдяки 
авторському вмінню говорити про 
серйозні речі просто. Так само, як 
і в інших книгах – „Бомжі Донба-
су“, „Казки мого бомбосховища“, 
„Акваріум“. Щоправда, у „Вишні...“ 
саме ця безтурботність, з якою герої 
ставляться до всього, що їх оточує, 
подекуди й лякає. Складається вра-
ження, що Ярчик не до кінця розуміє 
відповідальності, яку взяв на себе. 
У тексті жодним словом не пояс-
нено, як може маленька дівчинка 
просто жити в когось у квартирі, без 
документів і в незрозумілому стату-
сі (хоча натяки на це зустрічаємо 
у ставленні мами подруги Юльки, 
яка не відпускає ї ї гратися з Вишн-

ею). У всьому решта – суцільна 
ідилія, що розгортається в маленькій 
квартирі протягом трьох літніх міся-
ців і якій не завжди віриш. 

Але суттєвий плюс цієї книжки 
в тому, що автор постає перед чита-
чем у новій ролі – він не боїться пока-
зати власних слабкощів, пов’язаних 
зі страхом виховання та й загалом 
присутності дитини, – тим, про що 
чоловіки зазвичай не говорять від-
крито.

„Вишня і Я“ Олексія Чупи – це оспі-
вування дитинства в усіх його проя-
вах. Три місяці літа, які герої прожили 
разом, кардинально змінили життя 
кожного з них. Маленька дівчинка 
знову подарувала самотньому Ве-
лету дитинство, тоді як він навчив її 
любити довколишній світ і цінувати 
себе в ньому. „У дорослих усе не 
так, – міркує Ярчик. – Вони багато 
знають і бачать. Але часто вже не 
вміють відчувати. Вони бачать те, що 
хочуть бачити. І змушують серце ві-
рити в свою правоту. А немає нічого 
гіршого, ніж обдурене самим собою 
серце“. Тому герой застерігає Вишню 
від втрати її справжності, дитячої на-
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ївності, вміння щиро й беззастереж-
но любити світ. І читачів цієї книжки, 
вочевидь, також.

Лілія Шутяк, Чернівці

Вперед у минуле

Мельник Ярослав. Маша, або 
Постфашизм: роман / Ярослав 
Мельник, Львів, Видавництво 
Старого Лева, 2016, 288 с.

 Кожна антиутопія по-своєму ви-
переджує свій час, навіть якщо де-
кораціями і не служать футуристичні 
реалії. Водночас вона є своєрідним 
дзеркалом свого часу – кривим, 
страхітливим, у зображенні якого не 
одразу й упізнаєш те сьогодні, осо-
бливо коли не надто й хочеться впіз-
навати. Тож новий роман Ярослава 
Мельника „Маша, або Постфашизм“ 
– не лише для любителів масового 
футуристичного чтива з елементами 
пригод, еротики, не лише для по-
ціновувачів призабутого класичного 
натуралізму. Все це, як звичайно 
в антиутопії, – обгортка. Це полі-
фонічний філософський роман для 
тих, хто не боятиметься роздивитися 
зблизька виразки сьогодення.

Цілком логічно, що в наш час по-
стколоніалізму, постмодернізму (ще 
якихось пост-) з’явився цей роман 
про покоління чи то постгуманізму, 
чи то постфашизму. Зрештою, такі 
питання насправді турбують купку 
диваків. А решта – більшість – живуть 
собі день у день своїм тихим оби-
вательським життям, продовжуючи 
традиції дідів-прадідів, плекаючи 
й передаючи своїм дітям світ, в якому 
не споконвіку, але вже дуже давно 
є люди і... стори.

Стори – не тварини й не люди, 
результат химерного й дивовижного 
за задумом, суттю і наслідками екс-
перименту. Автор не бавиться з чита-
чем у приховані коди чи алюзії. Топос 
роману (події відбуваються у 3896 
році у Рейху), деталі побуту людей 
і сторів, а ще розлогі публіцистичні 
вставки, що постійно переривають 
головну оповідь, з яких не лише 
довідуємось про історію цієї дивної 
держави, ї ї політичний уклад тощо, 
а й отримуємо купу інформації для 
роздумів, – все прямо веде до тра-
гічних подій ХХ століття, злочинів 
фашизму. Сказати, що стори це 
колишні люди, – і правда і ні. Поза-
як їхні далекі предки справді були 

людьми, яких загнали у гетто, де 
вони у скотських умовах поступово 
втратили людську сутність. А те, що 
стори постали, властиво, з людей, не 
заперечують навіть палкі захисники 
наявного ладу: „Чи не було і цього 
разу в цих концтаборах людей? Чи 

не було там поетів, мислителів? Вони 
там були. І навіть ті істоти, які, роз-
клавшись морально, втратили будь-
яку форму, були ще все-таки людьми. 
“Власне стори” – це щось інше“.

Сцени з побуту людей і сторів, 
правду кажучи, часом шокують. 
Цей шок викликають не лише від-
верті натуралістичні деталі фізичних 
і психологічних знущань (напри-
клад, Дім доїть Машу і вся родина 
п’є це молоко, господар веде її як 
худобу на запліднення до іншого 
стора тощо), не лише сцени забиття 
й поїдання сторів людьми чи навпаки 
(по суті, канібалізм), не лише сцени 
з історії нацистських концтаборів чи 
ГУЛАГу, що автоматично зринають 
у голові як закономірна паралель. 
Шок викликає передусім байдужість 
і беземоційність учасників цього 
буденного жахіття. Адже це всього 
лиш стори, вони – не люди. Ці слова, 
мов мантру, повторюють персонажі-
люди, усвідомлюючи, якою все-таки 
хиткою є межа між ними й сторами. 
А що ж робить людину людиною? 
Питання старе, як світ, втім, Ярослав 
Мельник не береться на нього від-
повісти. Лиш розбудивши читацький 
мозок, він закидає ниточки до клуб-
ків-відповідей.

Украй важливою постає роль 
середовища, адже Дім, по суті, на-
вчає Машу бути людиною. І навіть 
здається, що все людське – своє-
рідний набір навиків, які Маша, як, 
зрештою, і Дім, може легко втратити, 
опинившися між сторів далеко від 
людей. Однак, звісно, все не так 

просто. Тим цікавіше спостерігати, 
як у здичавілій істоті поступово про-
кидається людина.

Історія Дмитра Огіна, Дубова та 
інших – теж історія пробудження 
людини в людині. Науково-технічний 
прогрес та сексуальна революція 
докорінно змінили уявлення про лю-
дину, ї ї сутність, межі та можливості. 
„Всі боялися комунізму, а всередині 
рабовласницької структури, засно-
ваної на праві особистої власності, 
розвиватися можна було тільки… на-
зад, у зворотний від гуманізму бік“. 
Так на уламках звичного старого 
світу постав новий Рейх, планетарна 
держава, що захищає своїх грома-
дян від жахіть минулого. Та серед за-
зомбованих, заколисаних міфом про 
могутній стабільний вільний Рейх, 
з’являється купка романтиків, в голо-
ви яких закрадається сумнів. Утім, 
де межа, за яку не можна пересту-
пити? Чи таки все заради Правди? 
Повстати проти минулого (зрадити 
дідів-прадідів), повстати проти сьо-
годні (знищити своє теперішнє життя, 
порвати з рідними), повстати проти 
себе (визнати себе чудовиськом) – ці 
моральні дилеми доведеться долати 
Діму та його однодумцям.

Утім, цей роман – не лише про фі-
лософію жорстокості чи бунтарства. 
Це історія про життя в мушлі, хай і не 
віртуальній. Це історія про фізичні 
й моральні межі, про вигадані та 
справжні кордони, а ще про страх 
здолати ці кордони, про страх змін 
і потугу оманливої стабільності. Це 
роман про сутність держави, що 
за будь-яку ціну захистить своїх 
громадян від них самих (чого варті 
хоча б іронічні загравання автора 
зі змінами до Конституції Рейху). 
Зрештою, це роман про сутність де-
мократії як такої й одвічний конфлікт 
більшості й меншості.

Фінальна сцена, прописана у стилі 
голлівудських блокбастерів (до речі, 
не єдина в романі): втікачі стоять на 
вершині хребта. Внизу горять вогні 
невідомого великого міста, де все 
лякає: будинки-коробки, електричні 
вогні, літаки, машини – інше, незна-
не досі минуле чекає на них попере-
ду. Вони здолали багато перешкод 
і з тривогою вдивляються в майбутнє, 
сподіваючись, що всі випробування 
і постфашизм залишають позаду. Так 
і людство: долає свій шлях, множить 
досягнення і помилки, марно споді-
ваючись, що минуле ніколи не стане 
знову майбутнім.

Зоряна Дрозда, Львів
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У к р а ї н с ь к и й  ж у р н а л

Саміт НАТО став ще 
одним сигналом, що процес 
співробітництва України 
з Альянсом є двобічним, 
вимагає зусиль обох сторін 
та прийняття рішень, які 
часто є непростими. Але саме 
такий підхід спроможний 
забезпечити практичні 
трансформації в Україні, 
а Альянсу дозволить 
отримати надійного 
й передбачуваного союзника 
на своєму східному кордоні.
 Валентин Бадрак, Київ 

Тема: 
Сигнал з Варшави

Зрада чи перемога? 

Прецедент Єфремова

Блоги як порятунок 
від цензури




