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Наш читачу!

 Кілька років тому ми присвятили наш журнал темі українських високих 
технологій, що використовуються в світі або конкурують з міжнародними 
марками. Тоді для багатьох Україна була синонімом відсталої країни. Мало 
хто за кордоном знав, що більшість спецефектів у голлівудських фільмах 
зняті завдяки спеціальним кранам для кінокамер,  створених у київській 
фірмі. Інша українська фірма PocketBook сміливо конкурувала на ринку 
електронних книг.
Не треба забувати, що Україна залишається космічною державою 

і виробляє, хоча й не без проблем, ракети-носії супутників. 
«“Зеніт”. Вона, напевно, найкраща після наших», — відповів нещодавно 

відомий американський інженер і підприємець Ілон Маск на запитання 
ведучої у програмі CNN про улюблену ракету. Ракети «Зеніт» виробляють на 
заводі «Південмаш» у Дніпрі.
Однак цього разу нам хочеться показати, як Україна та українці 

почуваються у світі технологій майбутнього — ринку ІТ та стартапів. Далеко 
не всі знають, що обсяг послуг, які надають українські ІТ-фірми та фахівці 
західним партнерам, — достатньо великий. І це на тлі війни, анексії Криму 
та витоку мізків. Лише у Севастополі до анексії працювало майже дві тисячі 
інформатиків в ІТ-компаніях. Більшість з них виїхали на материк і працюють 
у Києві, Львові чи Одесі. Додаймо, що Львів і Одеса — дві Мекки українського 
туристичного бізнесу — це також потужні осередки ІТ-сфери в Україні, поряд 
з Києвом та Харковом.
У світі відомі також українські стартапи. Звісно, до Кремнієвої Долини 

Україні досить далеко, проте українці активно співпрацюють з найбільшими 
міжнародними гравцями.
Про все це довідаєтесь у номері, який тримаєте в руках. Але й цього 

разу ми не забули про політику. Якщо в інших країнах політичне життя 
пригальмовується на час канікул, то в Україні літній сезон сповнений гарячих 
подій. Одна з тих, які розбурхали медіа — позбавлення Міхеїла Саакашвілі 
українського громадянства. Про це і багато іншого — у найсвіжішому номері 
«Українського журналу». 
Гарного вам літа!
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Спосіб ухвалення законів а-ля 
Верховна Рада спричинив 
бурю у лівому та ліберальному 
сегменті польських соцмереж. 
Удруге після виборів–2015 
і вперше після «Чорного 
протесту» польська опозиція 
змогла сформулювати 
в Інтернеті більш виразний 
наратив, ніж праві опоненти. 
Із занудної довколасудової 
плутанини протест швидко 
став sexy i cool.

Ми дуже конкурентні, 
наприклад, на ринку IT-
аутсорсу, наші інженери 
цінуються і в Штатах, 
і в Європі дуже високо. 
Відповідно, нам треба 
вдосконалитись у ще двох 
таких важливих речах, як 
побудова бізнес-моделей 
і розуміння користувачів. 
Тобто це емпатія, на якій 
побудований метод дизайн-
мислення.

В Україні навіть створилася 
своя стартап-культура. 
В кожному місті-мільйоннику 
є стартап-інкубатори та 
акселератори — компанії, 
що обіцяють допомогти 
підприємцям-початківцям 
розробити бізнес-модель, 
реалізувати та вдосконалити 
продукт чи вивести його на 
той чи інший ринок. Такі 
компанії дають поради 
самі, привозять експертів, 
вкладають власний капітал.
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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.

Після розстрілу Майдану та з початком російської 
агресії, Юлія Тимошенко, звільнена з Качанівської 
колонії, де відбувала покарання, намагалась активно 
повернутися до політики. Але це не сприйняли ані 
пересічні майданівці, ані політичні лідери, які не 
збиралися ділитися з нею владою, отриманою після 
повалення Януковича.

Більшість фільмів про війну на Сході України, 
профінансовані Держкіно, до прокату так і не 
доберуться, бо це неігрові картини. Їхня доля 
— фестивальна, а потім, у кращому випадку 
— телевізійна, та це сумнівно в умовах, коли нашим 
каналам наше ж і не дуже потрібне, принаймні за 
гроші. А це реальне вбивство кадрів, фінансів та 
авторських голосів.
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ЖУРНАЛ

 У липні Польщею вкотре про-
котилася хвиля протестів проти 
політики керівної партії «Право 
і справедливість». Цього разу 
вийти на вулиці поляків змусив 
проект судової реформи. Про-
тести показали, що польська 
опозиція повертає собі Інтернет, 
вміє проводити мирні демон-
страції та досягати мети. На-
томість досі не зуміла  повною 
мірою використати потенціал 
позапартійних протестувальни-
ків.

Захід сонця, що догорає за будинками 
Нового міста у Варшаві, тиха мелодія 
Imagine Джона Леннона — гімн мрій-
ників про щастя людства всіх часів, на 
плакатах — заклики про свободу, рів-
ність перед законом та незалежність 
судової влади... Так в ефірі світових 
телеканалів виглядали липневі про-
тести у Польщі. У десятках міст країни 
над Віслою з 12 по 24 липня понад 
100 тисяч поляків протестували проти 
судової реформи, що її намагалася 
запровадити  партія влади «Право 
і справедливість».

Статус-кво нікого не влаштовує

Протести почалися після того, як 
спершу Сейм, а потім Сенат ухвалили 
закони «Про загальні суди» та «Про 
Державну раду судочинства». Апогеєм 
став прийнятий цими інституціями за-
кон «Про Верховний суд». Протести де-
факто завершилися президентським 
вето щодо двох із трьох законів. 
Напруження спало. Але, як виглядає, 
статус-кво нікого не влаштовує.
Те, що реформа судової системи 

у Польщі давно назріла, ні для кого не 
є таємницею. Поляки мало довіряють 
суддям, а процеси можуть тягнутися 
роками. Натомість розв’язання болю-
чої проблеми, запропоноване ПіС, для 
багатьох виявилося неприйнятним. 
Так, наприклад, проголосований пар-
ламентом, де ПіС складає більшість, 

закон «Про загальні суди» дає міністру 
юстиції великі права змінювати голів 
судів, прокурорам — вплив на вибір 
суддів для розгляду справи, закон 
«Про Державну раду судочинства» 
максималізує вплив парламентської 
більшості на вибір членів Ради, і наре-
шті, закон «Про Верховний суд» перед-
бачає відсторонення усіх суддів, які 
зараз є у складі органу. Призначення 
нових відбуватиметься за поданням 
парламентської більшості (до попра-
вок президента – міністра юстиції), а 
вирішальний влив на те, хто буде голо-
вою Верховного суду, матиме прези-
дент, а не інші судді. Ще більше, ніж 
зміст законів, частину поляків обурив 
спосіб їхнього розгляду та ухвалення 
— вночі, без урахування поправок, 
голосували «за», навіть коли у тексті 
були знайдені логічні помилки.

Sexy i cool

Спосіб ухвалення законів а-ля Верхо-
вна Рада спричинив бурю у лівому та 
ліберальному сегменті польських со-
цмереж. Удруге після виборів–2015 
і вперше після «Чорного протесту» 
польська опозиція змогла сформулю-
вати в Інтернеті більш виразний на-
ратив, ніж праві опоненти. Із занудної 
довколасудової плутанини протест 
швидко став sexy i cool. Символ про-
тесту — свічки та сформований з них 
ланцюг світла — швидко привернули 
увагу до протестувальників і в Польщі, 
і поза її межами.

«Три рази вето!» — заклик до пре-
зидента заветувати всі три закони 
— став головним лозунгом учасників. 
Захист судової гілки влади від законо-
давчої та виконавчої об’єднав протес-
тувальників. Але поза цим про єдність 
важко говорити.
Частина з тих, хто вийшов на вулиці, 

це члени та прихильники партій «Гро-
мадянська платформа» та «Сучасна», 
а також «Комітету захисту демократії». 
Це переважно люди 40+, для яких ме-
тою було не тільки скасування судової 

реформи, а й висловлення незадово-
лення політикою ПіС загалом. Звідси 
й більш радикальні гасла: «Будеш 
сидіти!» (про Ярослава Качинського), 
«Геть з ПіСом!». Окремо від лібералів 
протестували ліві, переважно при-
хильники партій «Союз лівих демо-
кратів» та «Разом» віком від 20 до 
60. Вони зібралися, звісно, обурені 
голосуванням у Сеймі та Сенаті, проте 
не втрачали можливості покритикува-
ти й попередню владу, яка залишила 
проблему судів нерозв’язаною і досі 
не визнає своєї провини за розкол 
польського суспільства. Третя кате-
горія — найбільш молодіжна, міські 
25–35-річні хіпстери, які за ініціати-
вою «Акції Демократія» вирішили об-
межити протест виключно закликами 
за незалежність судів та пошанування 
Конституції, відмовилися від партійної 
символіки та широкої критики уряду.
Власне, останні польські протести 

помолоділи — було помітно, що справа 
судочинства викликала ширшу мобілі-
зацію, ніж реформа Конституційного 
суду у грудні 2015-го чи не цілком за-
конне ухвалення бюджету на 2017 рік. 
Проте польські політики поки що не 
знають, як цю конструктивну енергію 
використати — сьогоднішні партії не 
відповідають поставленому запиту про 
«реформи з людським обличчям», без 
необхідності обирати між заможністю 
та правами людини. Водночас, молодь 
підходить до справи дещо інфантильно 
— критикує і владу, і парламентську 
опозицію, опцію створення своїх по-
літичних структур теж не розглядає.

Українська карта

Варто наголосити, що останні про-
тестні акції у Польщі не були проти-
стоянням громадян проти влади. ПіС 
має високий показник підтримки 
— понад 30%, її прибічники часто 
сприймали дії протестувальників як 
спробу перевороту та помсту буржуїв 
за вигідні простим людям реформи. 
Що важливо, це перші протести, під 

На марші з Фемідою: чому та як 
десятки тисяч поляків захищали 
судову систему країни
ОЛЕНА БАБАКОВА, ВАРШАВА
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час яких була активно використана 
«українська карта».
Порівняння польських протестів 

з українським Майданом 4-річної 
давнини можна зустріти майже в усіх 
українських ЗМІ, котрі так чи інакше 
писали на цю тему. Зрештою, такими 
порівняннями не гребували сама 
польська влада та опозиція. Тільки 
якщо останні наводили Майдан як 
приклад боротьби громадян за свої 
права, то проурядовий табір, який, до 
речі, активно підтримував українців 
узимку 2013–2014-го, тепер викорис-
товує Революцію Гідності як синонім 
кривавого перевороту, що призвів до 
руїни та розчарував самих учасників.
Польські та українські протести, 

звісно, не можна ставити в один 
ряд. По-перше, визначення «дикта-
тура» щодо влади партії Ярослава 
Качинського, на щастя, залишається 
журналістським образом, по-друге, 
польська влада має високий рівень 
підтримки серед населення, по-третє, 
ані з боку правоохоронних органів, 
ані з боку протестувальників не було 
запиту на силове вирішення конфлік-
тної ситуації. Єдине, що могло нагада-
ти українцям ті часи, це певна естети-
ка протестів — свічки, квіти у щитах 
поліції, а також градус напруження 
у суспільстві — прибічники та проти-
вники судової реформи ПіС, здається, 
збудували між собою таку стіну, яку 
важко буде розібрати без спеціально 
скерованих зусиль.
Якщо українські паралелі з Май-

даном принаймні можна пояснити 
недосвідченістю школи міжнародного 
аналізу — як говорить польська при-
казка, ми любимо тільки ті пісеньки, 
які знаємо, — то риторика польських 
політиків була явно маніпулятивною 
і тільки розбурхала суспільні настрої. 
На підставі іронічних постів кількох 
українців у мережі Facebook популяр-

ний антиукраїнський портал kresy.pl 
вибудував цілу теорію, як українські 
мігранти хочуть повалити польську 
владу.

Конспірологічні ідеї

До речі, у середовищі прибічників 
ПіС демонстрації швидко почали 
обростати конспірологічними тео-
ріями. 7 найбільш абсурдних ідей 
урядового табору зібрав на своїй 
сторінці у мережі Facebook редактор 
журналу «Контакт» Павел Цивінський: 
1) за протестами стоїть бізнесмен та 
філантроп Джордж Сорос; 2) хто стоїть 
— невідомо, але все планувалося за-
здалегідь, про це свідчать однакові 
свічки протестувальників; 3) міністр 
закордонних справ Вітольд Ващиков-
ський вважає, що до кризи призвели 
корпорації, які протестують проти 
ущільнення податкової системи; 4) 
план повалення польського уряду 
створив фонд «Відкритий діалог», 
який до цього ініціював кілька про-
ектів в Україні та Казахстані, і теж 
пов’язаний з Соросом; 5) астротур-
фінг — протестувальників накручували 
через фейкові профілі у соціальних 
мережах; 6) спеціальні служби змогли 
вплинути на президента Дуду через 
комедійний сітком «Вухо президента»; 
7) протести у Варшаві ініціював ЄС, 
бо хоче змусити Польщу... прийняти 
біженців. І хоч хвиля протестів спала, 
у правому сегменті польського Інтер-
нету досі вирує жвава дискусія, як 
розібратися зі зрадниками держави.

Чи чекає Польщу ще й закон 
«Про іноземних агентів»?

24 липня президент Польщі Анджей 
Дуда озвучив своє рішення — на-
класти вето на закони «Про Верхо-
вний суд» та «Про Державну раду 

судочинства», підписати закон «Про 
загальні суди». Опозиція ще один день 
намагалася вибороти третє вето, але 
швидко відмовилася від ідеї подаль-
ших акцій. Польські політики знають, 
як іти з ПіС на конфронтацію, проте 
розгубилися, коли частину їхніх вимог 
було виконано.
Рішення президента Дуди накласти 

вето на два закони розкололо при-
хильників ПіС. Поміркована частина 
проурядових інтелектуалів та журна-
лістів зітхнула з полегшенням. Вели-
ку хвилю іронічних твітів викликав 
пост віце-прем’єра Ярослава Ґовіна, 
котрий заявив, що президента під-
тримує, закони йому не подобаються 
і суперечать Конституції, хоча він за 
них і голосував. Натомість більшість 
проурядових ЗМІ розвиває теорію 
про #зраду та недоречні поступки гла-
ви держави під впливом «вулиці та за-
кордону». Віце-міністр юстиції Патрик 
Які звинуватив Дуду у перешкоджанні 
декомунізації в Польщі. А Ярослав 
Качинський прямо назвав дії свого 
протеже «великою помилкою».
Найближчий місяць поляки відпо-

чиватимуть від політичних баталій. 
Натомість осінній сезон готує чимало 
несподіванок: канцелярія Дуди пред-
ставить свій проект судової реформи, 
а Сейм розгляне новелізацію Вибор-
чого кодексу. До того ж, у владному 
таборі вже лунають голоси, що треба 
приборкати непокірні НУО, прийняв-
ши рішення на кшталт російського за-
кону «Про іноземних агентів». Ці теми 
є важливими для польського суспіль-
ства, тому якщо повториться сценарій 
нічних сесій, як із законами про суди, 
— тисячі поляків знову будуть протес-
тувати. Питання в тому, чи до того часу 
опозиційні політики нарешті вирішать, 
що запропонувати розбурханому гро-
мадянському суспільству, окрім гасла 
«Всі проти ПіС!». 

ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО



В одному з інтерв’ю ви сказали, 
що є ЗМІ, які займаються історією, 
є такі, що показують сучасність, 
тобто новинні, а є такі, які зосеред-
жуються на майбутньому…
Я вважаю, що ЗМІ, які висвітлюють 
історію, так само, як і буденні події, 
це нормально. І та робота, яку вони 
виконують, це важливо, я сам такої 
роботи багато переробив.
Стосовно «Платформи»: ми нала-

штовані на те, щоби спробувати за-
зирнути за горизонт, намагаємося ви-
світлювати якісь інноваційні речі, які 
могли б допомогти людям, що живуть 
в Україні, розвиватися, навчатися, 
знати про кращі міжнародні кейси, 
брати з них приклад і не зупинятися 
на своїх досягненнях.
Це квінтесенція ідей, організацій, 

якихось прикладів, які надихають 
і створюють мотивацію для змін.

Чи це було пов’язано з суспільно-по-
літичною атмосферою 2010-2012 
років в Україні?
Ми спостерігали за трендами, які 
активно розвивались у Сполучених 
Штатах. Наприклад, є такий рух, який 
називається ТЕD — technology, enter-
tainment, design. Це цікаві лекції про 
щось нове від науковців, дизайнерів, 
підприємців, бізнесменів. Ми бачили, 
що цей рух набирає обертів дуже ак-
тивно. І нам хотілося бути частиною 
цього. І тому ми почали відслідкову-
вати події в країні, які були дуже схожі 
на TED. Тоді ще в Києві спільноти TEDх 
не було, вона з’явилася трохи пізніше, 
ніж заснувалася медіаплатформа. 
І ми одразу почали підтримувати і досі 
підтримуємо дружні стосунки з TEDx-
Київ і багатьма тедексами по Україні. 
Але нам хотілося зібрати цю активну 
спільноту на нашому сайті. Так само, 
як і тих, кого цікавить інтелектуальний 
відпочинок, хто хоче подивитися, пе-
рейняти чийсь досвід і послухати якусь 
лекцію чи взяти участь у публічних об-
говореннях, воркшопах і подібних 
речах. Тому почали збирати події, які 
відбувалися в Києві, на одному сайті. 
Це був сайт-афіша «Платформа». І десь 

у 2014 році ми перезапустили сайт 
і додали медійний компонент — статті, 
найняли головного редактора, який 
досі працює з нами, це Юрій Марчен-
ко. І «Платформа» перетворилася на 
електронний журнал.

Згодом ви поїхали на стипендію 
у Стенфорд і повернулися звідти з іде-
єю дизайн-мислення. Що це таке?
Це такий метод створення інновацій, 
метод вирішення складних проблем 
ефективним способом. По суті, це та-
кий підхід, який застосовується в дуже 
багатьох компаніях Кремнієвої До-
лини, на майстер-класах у Стенфорді. 
Дизайн-мислення або Human Center-
ed Design — це інноваційні способи 
вирішення складних або простих 
проблем. Це може стосуватися чого 
завгодно: від якогось комп’ютерного 
девайсу до руху за права жінок.
Цей метод заснований на глибин-

ному вивченні, розумінні користу-
вачем продукту, сервісу чи якогось 
явища. Я розумію, що в Україні вза-
галі дуже погано з емпатією. Але коли 
я побував на цих майстер-класах, 
зрозумів, наскільки потужний цей 
концепт — дуже простий, але дуже 
сильний — і мені захотілося перенести 
цей стенфордський досвід в українські 
реалії, допомогти різним компаніям 
у складних питаннях.

Тобто ви тепер пропагуєте цю ідею 
в Україні. Як це на практиці вигля-
дає? Чи є на це попит?
Я вважаю, що насправді немає 
іншого шляху пропагування чи по-
пуляризації теми, окрім того, щоб 
цим зайнятися. Просто робити різні 
проекти, продукти, сервіси, і тому 
зараз у колаборації з декількома ком-
паніями я якраз це і роблю. Тобто ми 
збираємо групи талановитих людей, 
професіоналів і робимо проекти ра-
зом з ними. Зараз є велика співпраця 
з компанією під назвою ZEO Alliance, 
ми з ними робимо багато заходів, 
освітніх воркшопів на цю тему і зби-
раємося в результаті цього відібрати 
команду з 14 сильних спеціалістів, які 
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Олександр Акименко: 

«Роби те, що проповідуєш!»
РОЗМОВЛЯВ ПЕТРО АНДРУСЕЧКО

Олександр Акименко 
— журналіст, консультант 

із впровадження 
інновацій. Співзасновник 

та керівник компанії 
«Платформедіа». 

Видавець інтернет-
журналу 

http://platfor.ma/. 
З початку 2012-го до 
серпня 2013 року 
очолював відділ 
журналістських 

розслідувань української 
версії журналу Forbes. 

Після Революції Гідності 
брав участь у проекті 
YanukovychLeaks.org. 

Стипендіат JSK Fellowship 
2015–2016 років 
у Стенфордському 

університеті. 
Вивчав стратегічний 

менеджмент, 
підприємництво, основи 

венчурного капіталу, 
медіабізнес, інвестиції, 

дизайн-мислення, 
підривні інновації та 
розвиток демократії. 
Після повернення 

в Україну займається 
пропагуванням ідеї 
дизайн-мислення.
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будуть півроку працювати у форматі 
«research and development», робити 
інноваційні продукти разом.

Тобто це цілком практичні речі, а не 
теорія?
Ми починаємо з теоретичного матері-
алу, але його дуже мало, максимально 
десь годинні лекційні матеріали, потім 
продовжуємо з більш практичними 
речами — це воркшопи, які тривають 
від двох днів до тижня, і потім уже 
з відібраними людьми працюємо 
у форматі дизайн-мислення на тему, 
яка задана компанією. По суті, це 
вже практична робота, яка не має 
нічого спільного з освітнім процесом. 
Це якраз практика. В англійській мові 
є чудовий вираз: «practice what you 
preach» (роби те, що проповідуєш), 
то ми намагаємося йому слідувати. 
Не розказувати про те, який це пре-
красний метод, а просто працювати 
за цим методом.

Якщо говорити про потенціал Украї-
ни в плані власних технологій майбут-
нього, що тут заважає його розвитку, 
порівнюючи з іншими країнами? 
Є плюси?

Допомагає власне те, що в нашій 
країні ми маємо, на щастя, розумних 
людей, дуже талановитих інженерів, 
людей, які працюють зі складними 
системами, здатні їх створювати 
і працювати зі складними проекта-
ми. Ми дуже конкурентні, наприклад, 
на ринку IT-аутсорсу, наші інженери 
цінуються і в Штатах, і в Європі дуже 
високо. Відповідно, нам треба вдо-
сконалитись у ще двох таких важливих 
речах, як побудова бізнес-моделей 
і розуміння користувачів. Тобто це ем-
патія, на якій побудований метод ди-
зайн-мислення. І якщо ми підтягнемо 
ці дві дуже практичні і дуже зрозумілі 
речі, я думаю, що українські компанії 
будуть здатні створювати круті про-
дукти, просто тому, що ми можемо 
об’єднувати технології, інженерні на-
уки з бізнес-моделями і емпатією.

Українська влада і бізнес розуміє ці 
виклики майбутнього, потреби в під-
тримці інновацій?
У бізнесу більше мотивації, звичайно, 
тому що вони в пошуках нових продук-
тів, нових моделей і вони інвестують 
у те, щоби створювати ці нові продукти 
на своїй базі. Щодо влади — поки що 

ніяких особливих запитів від людей, 
які працюють в уряді, не було. Але 
я знаю, що є дуже багато потужних 
розробок і прикладів, де дизайн-метод 
застосовується у policy-making, знаю, 
що Сингапур нещодавно опублікував 
свої дизайн-стратегії на майбутнє 
— як зробити все інноваційним: місто, 
країну. Є розробки. Я думаю, що вони 
з набуттям популярності цього методу 
будуть використані і для створення ре-
форм і різних інновацій у державному 
секторі. Бізнес більш активний у цьому 
плані. Тому що вони бачать в цьому 
реальний простий інструмент для ство-
рення своїх нових продуктів, які тут 
і зараз будуть приносити їм прибутки.

Ви шукаєте зв’язки з компаніями чи 
компанії вже самі починають до вас 
звертатися?
Зараз запитів від компаній до нас 
більше, ніж ми намагаємося якимось 
чином переконувати людей. Тобто 
є, на щастя, прогресивні компанії 
в Україні, які дуже цінують такі під-
ходи, хочуть підтягуватися до світових 
стандартів створення проектів і за-
мовляють наші послуги.

ФОТО: НАТАЛЯ ЛЬВОВА
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HiTech-бум на тлі кризи: 
як зароджується українська 
економіка інновацій
СТАНІСЛАВ ЮРАСОВ, КИЇВ

Попри економічну кризу та війну з Росією, в Україні починають 
зароджуватися високотехнологічні кластери. Дронобудування, 
комп’ютерний зір та biotech — це тільки перші ластівки.

 Практично всі сфери економіки 
України похитнулися після початку 
військово-політичного конфлікту 
з Росією. Торговельні санкції з обох 
сторін, анексія Криму, створення  на 
сході країни невизнаних республік 
з торгівлею, яка не піддається контр-
олю. Усі ці події стали причиною по-
мітного спаду ВВП, а також обсягів 
експорту.

IT-аутсорсинг виручив

Цікаво, що наведені події практично 
не зачепили лише одну сферу еконо-
міки — технологічну. Навпаки, кіль-
кість співробітників, що працюють 
в українських IT-компаніях, стрімко 
зростає. За оцінками керівного ди-
ректора GlobalLogic в Україні Ігора 
Бєди, минулого року спеціалістів на 
цьому ринку стало на 10-15% більше. 
У 2016 році на ринку працювали 90-
100 тисяч інженерів. До 2020 року 
в Україні працюватиме близько 180 
тисяч спеціалістів, йдеться у пре-
зентації ще однієї великої IT-компанії 
EPAM.
Попит на професію IT-інженера 

в Україні зріс із початком війни 
з Росією та девальвації національної 
валюти — гривні. Компанії, які пра-
цюють на нашому ринку, виконують 
замовлення переважно для західних 
замовників, як-от Google, Microsoft та 
інших гігантів. Вони отримують вируч-
ку у валюті, зарплати також прив’язані 
до долара. Тому IT-сфера в Україні 
стала практично єдиним ринком, де 
зарплати з початком кризи не впали, 
а навіть зросли у кілька разів у грив-
невому еквіваленті. За даними НБУ, 
експорт IT-послуг продовжує зростати. 

Лише за квітень-травень його обсяги 
зросли на 26%, порівнюючи з ана-
логічним періодом у минулому році. 
Тепер за квартал наші «айтішники» 
продають за кордон послуги на суму, 
що перевищує 500 млн доларів.

Ґрунт для стартапів

Чимала концентрація аутсорсинг-роз-
робників на українському ринку, зви-

чайно, призводить до появи великої 
кількості технологічних стартапів. За 
даними керівного партнера AVentur-
es Capital Андрія Колодюка, у 2017 
році в Україні налічується 3 тисячі 
стартапів. «Найближчими роками 
може стати до 5 тисяч. Відповідно, 

зростатиме й кількість інвестицій, 
а також їх обсяг», — підкреслює він. 
За його словами, якщо у 2016 році 
загальна сума вкладень у стартапи 
склала 88 млн доларів, у 2017 році 
в один лише Grammarly (онлайн-сер-
віс перевірки англійської граматики) 
вже проінвестували 110 млн доларів. 
Це може свідчити про те, що за під-
сумками цього року обсяг вкладень 
в українські інноваційні проекти буде 
значно більшим, аніж роком раніше.

Інновації, які літають

У міру того, як розвивається ринок 
інноваційних сервісів та проектів, 
в Україні починають з’являтися 
окремі високотехнологічні напрямки, 
в яких наші команди отримують одну 
з кращих у світі експертиз. Гарний 
приклад — розробки у сфері дронів та 
безпілотників. Ця сфера у нашій кра-
їні наразі ніяк не регулюється. Дер-
жава не встановила жорстких вимог 
до пілотування гаджетів, що літають, 
і це дає розробникам явну перевагу: 
вони без перешкод можуть прово-
дити тести будь-яких нових об’єктів 
практично на будь-якій місцевості. 
В Україні вже виросла перша велика 
компанія в галузі дронобудування 
— Drone.ua. Вона продає десятки 
професійних дронів у різні країни 
Європи і домовилася про спільне ви-
робництво з партнерами з Риги. Ще 
одна компанія з цієї ж галузі, яка 
готується вивести на американський 
ринок свій перший комерційний 
дрон — український стартап Kray Te-
chnologies. Команда розробників не-
щодавно продемонструвала готовий 
прототип великого агродрона, який 

У міру того, як 
розвивається 
ринок інноваційних 
сервісів та проектів, 
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з’являтися окремі 
високотехнологічні 
напрямки, в яких наші 
команди отримують 
одну з кращих у світі 
експертиз. Гарний 
приклад — розробки 
у сфері дронів та 
безпілотників.
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здатний вносити добрива на поля. 
Тепер Kray опрацьовує десятки попе-
редніх замовлень з-за кордону.

Зір для машини

Наступна інноваційна галузь, в якій 
українські розробники постачають 
на глобальний ринок проривні 
технології — це комп’ютерний зір 
та розпізнавання образів за допо-
могою алгоритмів, які навчаються 
самостійно. Про цей напрям мало хто 
знав до того часу, коли у 2012 році 
Google купив український стартап 

Viewdle за понад 30 млн доларів. 
Для американського IT-гіганта наша 
розробка представляла інтерес на-
самперед тому, що він працював над 
інтегруванням комп’ютерного зору 
у свої пошукові алгоритми. Українські 
команди (спеціалісти у галузі розпіз-
навання образів) у різних компаніях 
також працювали над розумною авто-
мобільною навігацією на замовлення 
великих автомобільних концернів. 
Тепер одна з великих команд у цій 
галузі зосереджена в компанії Ring 
Labs (R&D-структура каліфорнійської 
компанії Ring). Вона працює над уті-

ленням технології штучного інтелекту 
та комп’ютерного зору у дверні дзвін-
ки та домашні ІР-камери з метою 
забезпечення безпеки власників 
будинків та квартир.

Biotech на перспективу

Розробки у сфері інтернету та IT 
— це тепер найбільш популярна ні-
ша для українських стартапів. Проте 
й передумови для того, що в Україні 
з’являтимуться нові інноваційні на-
прямки. Наприклад, перший заступ-
ник міністра економічного розвитку 
Максим Нефьодов робить ставку 
на biotech. «Україна може стати біо-
технологічною державою. Високі тех-
нології виробництва насіння, високі 
технології виробництва хімії для них. 
Їх модифікації та переробки. Це та 
сфера, де ми можемо стати світовим 
лідером», — заявляв він нещодавно. 
Незважаючи на подібні оптимістичні 
заяви чиновника, в Україні наразі 
зовсім небагато проектів, що пра-
цюють у цій сфері. Один з найбільш 
яскравих прикладів — стартап Myh-
elix, що аналізує ДНК людини та дає 
рекомендації щодо здорового спосо-
бу життя.
Стартапи в biotech, як правило, 

вимагають значно тривалішого 
(порівняно з інтернет-стартапами) 
терміну повернення інвестицій та на-
явності доброї матеріальної бази для 
проведення дослідів та тестів. Остан-
нє, на жаль, є ахіллесовою п’ятою 
України. Небагато інститутів можуть 
похвалитися сучасними лаборато-
ріями. З «довгими грошима» у нас 
також проблема. Місцеві інвестори 
поки не готові вкладати у проекти, 
де перспектива повернути вкладене 
перевищує 2-3 роки. Явним мінусом 
в Україні є відсутність державного ін-
тересу до розвитку HiTech-напрямів. 
Уряд не виділяє гранти на стартапи, 
не підтримує фінансово наукові роз-
робки. І тут зміни наразі не перед-
бачаються.
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Небагато інститутів можуть похвалитися 
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 У львівських офісах SoftServe, EPAM, 
ELEKS, GlobalLogic, N-iX та Intellias 
загалом працює понад 6 тисяч пра-
цівників. Ці компанії можна назвати 
найбільшими гравцями місцевого аут-
сорс-ринку. Хоча львівський ІТ-бізнес 
надає перевагу аутсорсинговій моделі 
(майже 90%), у місті розташовані 
і доволі відомі продуктовики — Nravo, 
наприклад, створюють мобільні ігри, 
а TicketsUA займаються системами 
бронювання квитків, бізнес-логікою та 
платіжними шлюзами. Також у Львові 
розташовані R&D-офіси таких відомих 
компаній, як Oracle та Siemens.

Не готові до ризику?

Зі стартапами у місті ситуація гірша. Як 
сказав керівний партнер українського 
венчурного фонду Aventures Capital 
Євген Сисоєв, у Львові на кількість роз-
робників кількість стартапів дуже мала 
і у них мікрорезультати. Відомий інвес-
тор бачить причину в тому, що місцеві 
технічні спеціалісти не готові до ризику 
і надають перевагу стабільній зарп-
латні в аутсорс-компаніях. Та це не 
означає, що стартапів у Львові немає. 
Нещодавно місцевий Senstone зібрав 
на краудфандинговому майданчику 
Kickstarter 300  тис. доларів (у шість 
разів більше, ніж заявлена сума), за-
світившись у таких виданнях зі світо-
вим іменем, як The Verge, Business 
Insider, Mashable, Wired та Cnet. Sens-
tone — це прикраса-трансформер, яка 
дозволяє перетворити голосові нотатки 
у текст. Він може бути кулоном, брасле-
том чи брошкою. Аксесуар з технічною 
начинкою здатен розпізнавати 7 мов 
та працювати без підзарядки 3 дні. 
Одним із тих, хто захотів Senstone та 
підтримав стартап грошима, став го-

ловний редактор видання TechCrunch 
Майк Батчер.
За останні декілька років розвиток 

Львова у сфері ІТ набрав доволі швид-
ких темпів. Згідно з даними профільно-
го дослідження IT Research львівського 
ринку, у Львові найбільша концентра-
ція «айтішників» серед українських 
міст — на 1000 львів’ян, які працюють, 
їх понад 60. При цьому кількість тех-
нічних спеціалістів у Львові постійно 
збільшується завдяки випускникам 
вишів, яких щороку понад 4000. 
Якщо з’ясовувати, з чого почалися 

зміни, то стартом можна вважати 
2008 рік, коли Львів найняв амери-
канську консалтингову компанію Mo-
nitor Group. Результатом їхньої роботи 
стала стратегія конкурентоспромож-
ності міста, яка визначала дві пріо-
ритетні галузі — туризм та ІТ. Це стало 
початком зародження львівського ІТ-
Кластера, який взяв на себе обов’язок 
впроваджувати зміни у бізнес-серед-
овище міста, займатись освітніми та 
інфраструктурними проектами і підтри-
мувати імідж Львова як міста, де ком-
фортно жити та вести бізнес. Тоді Львів 
поставив за мету збільшити кількість 
«айтішників» у місті з 5 до 15 тисяч і до-
сягнув її за 5 років. На даний момент 
у місті живе та працює майже 20 000 
ІТ-спеціалістів. У вересні львівський 
ІТ-Кластер покаже результати най-
свіжішого IT Research, яке дозволить 
побачити актуальну ситуацію на ринку 
та порівняти показники з попередніми 
дослідженнями.

«Для міста дуже важливо викликати 
в туристів правильні асоціації. Раніше 
Львів був просто європейським і ту-
ристичним містом, а зараз уже почав 
асоціюватися з ІТ-індустрією, і це дуже 
тішить. Місто є привабливим для життя 

і комфортним для праці. У Львові що-
року зростає кількість ІТ-компаній. 
До 2020 року кількість ІТ-спеціалістів 
прогнозовано зросте до 30 000. Такі 
цифри вже змушують задуматися над 
стратегією та розвитком ІТ. ІТ-індустрія 
впливає на місто, змінює його на 
краще, створює попит на ринку праці, 
впливає на інші сфери. Коли Lviv IT Clu-
ster лише розпочинав свою діяльність, 
компаній було зовсім небагато, але 
вже тоді ми розуміли, що треба руха-
тися в цьому напрямку. На сьогодні ми 
маємо кілька масштабних проектів, 
серед яких — найбільша конференція 
у Східній Європі, ІТ-Аrena, на яку ми за-
прошуємо кваліфікованих ІТ-експертів 
та бізнесменів зі всього світу. Також 
восени цього року розпочинаємо 
будівництво інноваційного району IT 
Park із сучасними офісами, університе-
том та лабораторіями, відкритими для 
всіх студентів, аби спільно продукувати 
нові ідеї і створювати нову концепцію 
Львова як потужного ІТ-хабу Європи», 
— розповів СЕО Львівського ІТ-Класте-
ра Степан Веселовський.

Innovation District IT Park

Будівництво львівської «Кремнієвої 
долини» стартує восени 2017-го. Inno-
vation District IT Park займатиме площу 
в 10 гектарів та будуватиметься у дві 
фази. Максимальний термін будівни-
цтва першої фази — два з половиною 
роки (тривалість всього проекту — від 5 
до 6 років). Вартість цієї фази проекту 
— 95 мільйонів доларів. В першу чергу 
збудують шість восьмиповерхових бу-
дівель для офісів, мультифункціональ-
ний центр, який включатиме сервіси, 
розважальну зону, шопінг, великий 
фітнес-зал, а також дитячий садочок. 

Львів технологічний
ЮЛІЯ ЛІПЕНЦЕВА, ЛЬВІВ

Відомий завдяки старим вуличкам з бруківкою та чудовій 
архітектурі, Львів може вразити не лише історичними пам’ятками 
і кавою, а й швидкістю розвитку галузі інформаційних технологій. Тут 
розташовані офіси понад 250 ІТ-компаній, місцеві ВНЗ створюють 
інноваційні напрямки підготовки для студентів, а міська влада 
сприяє розвитку необхідної «айтішникам» інфраструктури. Влада, 
бізнес та освітні заклади діють разом та переслідують спільні цілі 
заради створення умов для ефективного розвитку галузі. 
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До першої фази входить також будівни-
цтво університету з лабораторіями. Бо, 
як кажуть ініціатори проекту, велика 
місійна концепція ІТ-парку в тому, щоб 
забезпечити середовище для учнів 
— лабораторії, куди можна запросити 
студентів, які навчаються на ІТ-спеці-
альностях у будь-якому з університетів.
Загалом місцевий бізнес та влада 

приділяють чимало уваги навчальним 
закладам, які  є для них кузнею ка-
дрів. ІТ-спеціалістів у Львові готують 
7 вишів. В одному лише Львівському 
Політехнічному університеті є шість 
спеціальностей, пов’язаних з ІТ: про-
грамна інженерія, комп’ютерні науки, 
системний аналіз, комп’ютерна інже-
нерія, прикладна математика та інфор-
матика. В місті також діє профільний 
IT-університет «Комп’ютерна академія 
ШАГ», аналогів якому немає в країні. 
Програма ВНЗ передбачає максимум 
практики, а іспити приймає не лише 
викладач, який читає курс, а й запро-
шені сторонні екзаменатори.

Школи для малих і дорослих

ІТ-компанії активно інвестують в на-
вчальні заклади та мають можливість 
вплинути на програму та спеціальності. 
В 2015 році Український Католицький 

Університет відкрив кафедру Computer 
Science, в розробці навчальної про-
грами якої брали участь представни-
ки ІТ-індустрії і власники компаній. 
Щотижня на зустрічі зі студентами 
запрошують представників галузі, біз-
несменів та підприємців-інноваторів, 
які діляться досвідом. Навчання про-
ходить частково англійською мовою, а 
заняття проводять викладачі західних 
університетів та українські викладачі 
з міжнародним досвідом. Висока ймо-
вірність, що випускник такого курсу 
працевлаштується в компанії-партнері 
програми.
Окрім типової вищої освіти, в місті 

діє чимало ІТ-шкіл, куди часто йдуть 
вчитися люди з вищою освітою чи так 
звані світчери — ті, хто вирішив зміни-
ти професію і обрав для себе ІТ-галузь. 
Найвідомішою є Lviv IT School, де за 
спеціальними програмами навчають 
як дорослих, так і дітей. LITS заснували 
в 2012 році і з того часу школа активно 
обростала новими курсами та відкри-
ла представництва ще в п’яти містах 
України, окрім Львова. Місцеві великі 
компанії також мають свої освітні про-
грами, найбільш відомими серед яких 
є курси від SoftServe, Eleks та EPAM.
Послухати лідерів галузі, презенту-

вати стартап чи завести корисні кон-

такти львівські розробники та праців-
ники галузі можуть на конференціях, 
які в місті проводяться на високому 
рівні. Lviv IT Arena, яка вже декілька 
років проходить щоосені, збирає 
найкращих доповідачів з України та 
гостей з-за кордону. У 2016 році кон-
ференція зібрала понад 1800 учас-
ників з 12 країн світу. Доповідачами 
виступили представники компаній зі 
світовим іменем, а всі виступи звуча-
ли виключно англійською мовою. На 
минулорічній Lviv IT Arena виступали 
засновники Anton&Irene, одної з най-
відоміших дизайн-студій США. Також 
організаторам вдалося залучити 
Естер Дайсон, яку видання The New 
York Times назвало найвпливовішою 
жінкою в ІТ. 

Потужний ІТ-хаб Європи

Не менш цікава, але більш нішева 
щорічна конференція, яка проходить 
у Львові — GDG DevFest. За 5 років 
вона виросла у найбільшу технічну 
подію, пов’язану з технологіями Google 
в Центральній і Східній Європі. За цей 
час організаторам вдалося запросити 
майже 30 доповідачів, які працюють 
безпосередньо в Google. Ядро аудито-
рії, що відвідує подію, складають роз-
робники, які безпосередньо працюють 
з «гуглівськими» технологіями — їх на 
DevFest майже 80%. В цілому, останній 
GDG DevFest Ukraine відвідало понад 
700 учасників. 
Львівські «айтішники» активно ство-

рюють спільноти. Як наслідок — у місті 
проходить багато дрібних подій, 
розрахованих на невелику кількість 
людей. Тут є групи розробників, HR-ів 
та PR-ників, проектних менеджерів, 
бізнес-аналітиків та тестувальників. 
Існує навіть окрема спільнота для тих, 
хто лише починає свій шлях в ІТ. Там 
досвідчені професіонали діляться із 
новачками досвідом та допомагають 
зробити перші кроки.
Безсумнівно, Львів став містом, від-

критим для ІТ. Упродовж останніх п’яти 
років львівський IT-ринок зріс утричі. 
90% директорів IT-компаній вважають 
місто сприятливим для розвитку біз-
несу, і понад 83% збираються надалі 
інвестувати у нього. Багато місцевих 
компаній відкривають представни-
цтва за кордоном, ринок експорту 
зростає, і велика кількість українських 
«айтішників» переїжджає до Львова 
з інших міст. Львову вдалося заохотити 
конкурентів діяти спільно заради всім 
потрібної мети — стати потужним ІТ-
хабом Європи.

 

Будівництво львівської «Кремнієвої долини» 
стартує восени 2017-го. Innovation District IT Park 
займатиме площу в 10 гектарів та будуватиметься 
у дві фази. Максимальний термін будівництва 
першої фази — два з половиною роки. Тривалість 
всього проекту — від 5 до 6 років. Вартість цієї 
фази проекту — 95 мільйонів доларів.

МАКЕТ ІТ-ПАРКУ. ФОТО: ЮЛІЯ ЛІПЕНЦЕВА
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Українська ІТ-галузь демонструє високі темпи розвитку. 
Але проблема полягає в тому, що українські ІТ-компанії 
переважно орієнтовані на експорт, тобто аутсорсинг, хоча 
накопичений досвід за державної підтримки дозволить 
швидко підняти й модернізувати всю українську економіку.

Галузь на злеті

 На початку літа у Лондоні відбулася 
міжнародна конференція Ukraine’s Tr-
ansformation: Assessments and Solut-
ions, на якій ще раз наголошувалося 
про роль саме перспективних техно-
логій для розвитку всієї української 
економіки.
Українська ІТ-індустрія посідає пер-

ше місце в Європі та четверте місце у 
світі за кількістю ІТ-фахівців та експор-
тує послуг на понад $3 млрд на рік. 
Тринадцять ІТ-компаній, які працюють 
в Україні, входять у ТОП-100 аутсор-
сингових компаній світу. 

Стан ІТ та освіта

Згідно з результатами дослідження, 
проведеного компанією PwC, за 
останні чотири роки внесок ІТ-галузі 
у вітчизняний ВВП зріс із 0,6 до 3,3% 
— з $1,1 до $2,7 млрд. Досягти такого 
ефекту вдалося за рахунок збільшен-
ня кількості програмістів — із 42,4 тис. 
до 91,7 тис. осіб. Окрім прямого вне-
ску ІТ в економіку, експерти досліджу-
вали й непрямі. Так, банківські депо-
зити ІТ-фахівців у 2015 році становили 
5,8 млрд грн, а обсяг обов’язкового 
продажу валютної виручки — 2 млрд 
грн.
Тим часом через кризу та війну 

спостерігалося зменшення темпів 
зростання експорту ІТ-послуг, по-
рівняно з 2011–2012 роками (коли 
ріст становив 27%) і 2013-им (30%). 
У 2015 році цей показник упав до 7%. 
У 2016 році вже спостерігалася деяка 
стабілізація — до 10-15%. 
Ключовими передумовами по-

дальшого росту ІТ-індустрії в Україні 
є ІТ-освіта та розвиток людського капі-
талу, вважає Тарас Кицмей, член ради 
директорів та співзасновник компанії 
SoftServe. Державі та бізнесу потрібно 
якнайактивніше інвестувати ресурси 
у розвиток цих ключових напрямків, 
піднімаючи якість університетської ІТ-

освіти загалом, оновлюючи навчальні 
програми та створюючи нові освітні 
майданчики.
Україна вже досягла певного про-

гресу у цьому напрямку. Налагоджена 
взаємодія між державою, бізнесом 
та університетами, результатами якої 
стають нові сучасні освітні проекти, 
що готують генерацію молодих фахів-
ців нової якості. Обов’язком ІТ-бізнесу 
є також створення умов для безпе-
рервного розвитку ІТ-спеціалістів 
усередині самих компаній.

«На жаль, ми часто стикаємося 
із застарілим сприйняттям нашої 
індустрії виключно як аутсорсингу, 
— наголошує Тарас Кицмей. — Однак 
за понад 10 років діяльності наші ком-
панії акумулювали величезний досвід 
та вибудували кращі практики у таких 
напрямках, як проектний менедж-
мент, бізнес-аналіз, системна архітек-
тура, управління якістю та підтримка 
продукту. Сьогодні ми пропонуємо 
послуги розробки продуктів з нуля, що 
складно назвати аутсорсингом. Якість 
та вартість наших послуг є висококон-
курентною на ринку, що є додатковою 
причиною розглядати українські ІТ-
компанії як бізнес-партнера». 
Великі глобальні компанії на зразок 

Google, Uber, Amazon демонструють 
приклад успішної побудови нового 
бізнесу, що ґрунтується на сучасних 
ІТ-технологіях та інноваційних рішен-
нях. Більшість компаній, що працю-
ють сьогодні, будуть змушені також 
здійснити цифрову трансформацію, 
якщо вони прагнуть стати успішними 
і у майбутньому. Драйверами циф-
рової трансформації є технології на 
зразок хмарних рішень, віртуальної 
реальності, штучного інтелекту, не-
йронних мереж, аналізу даних тощо. 
У цих технологіях українська ІТ-галузь 
має величезний досвід, що відкриває 
значні можливості для успіху на гло-
бальному ринку.

Зацікавленість інвесторів

На початку літа представники україн-
ських ІТ-компаній відвідали декілька 
міст у Канаді та США (Сан-Франциско, 
Остін, Нью-Йорк), де зустрічалися 
з потенційними інвесторами. Вони 
все з більшою зацікавленістю див-
ляться у бік України — як місця для 
розгортання своїх центрів розробки 
і найму талановитих українських про-
грамістів. 
Сьогодні в Україні функціонують вже 

понад 100 R&D-відділень провідних 
компаній, включаючи Oracle в Дніпрі 
(понад 200 осіб), Boeing у Києві (понад 
400 працівників), Snap Chat в Одесі 
(понад 150 співробітників) та ін. 

«У 2018–2020 роках їхнє число 
збільшиться експоненційно і обсяг ін-
дустрії з поточних 5 мільярдів доларів 
на рік (за оцінкою Світового банку) 
подвоїться. Окремо буде активно 
розвиватися середовище стартапів. 
Талановиті розробники, які через 
аутсорсинг уже попрацювали на 
компанії, що входять у Fortune-500, 
пропонуватимуть світовому ринку 
свої продукти, і сміливо можна очі-
кувати появи українського Viber або 
Skype у найближчі 5 років», — вважає 
Дмитро Овчаренко, керівний партнер 
компанії SBT Systems Ukraine.
За його словами, у США та ЄС 

є великий попит на IT-інженерів та 
їхня нестача. У США це складає 200 
тис. вакансій, а в ЄС — 900 тис. У той 
же час у всіх сусідніх країнах уже спо-
стерігається перевантаженість R&D-
центрами: у Польщі, Румунії, Чехії. 
Тому у глобальних компаній просто 
немає інших альтернатив.
Крім того, американським компа-

ніям стало важче влаштовувати на 
роботу іноземних працівників у США 
в зв’язку з запровадженням жорсткі-
ших правил після приходу до Білого 
дому Дональда Трампа. «Особливо 

УКРАЇНА  ТЕХНОЛОГІЧНА
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політика нової адміністрації вплинула 
на візи H1B. Хоча робота з візою L1 
або візити у Штати на підставі B1/B2, 
як і раніше, доступні. З іншого боку, 
мотивація американських гравців 
не перевозити програмістів у Штати, 
а приходити в Україну і відкривати 
свої філії тут, зросла», — відзначає 
Овчаренко.

Сценарії розвитку

Впливає на розвиток галузі також 
і система оподаткування. Так, сьогодні 
при наявності загальної системи опо-
даткування є спрощена система для 
ІТ-фахівців у формі приватних підпри-
ємств, чим і користується більшість.
Аналітики PwC спрогнозували три 

сценарії розвитку галузі. Якщо нічого 
не змінювати, тобто зберегти теперіш-
ню податкову ставку, то у 2020 році ІТ-
доходи держбюджету становитимуть 
21 млрд грн, а кількість ІТ-фахівців 
становитиме 142 тис. осіб.
У разі ж підвищення податку до 

20%, доходи держбюджету до 2020 
року становитимуть 13 млрд грн, 
а в індустрії залишаться працювати 
всього 72 тис. фахівців. Це найбільш 
песимістичний сценарій.
Оптимістичний сценарій: податки 

збільшуватимуться щорічно на 1%, 
але держава зробить важливі кроки 
на підтримку ІТ-індустрії — від рефор-
мування освіти до просування вітчиз-
няних компаній за кордоном. За таких 
умов у 2020 році дохід держбюджету 
становитиме 27 млрд грн, а працюва-
тимуть у галузі 146 тис. фахівців.
При цьому внесок ІТ-галузі у ВВП 

зросте з нинішніх 3,3 до 4,5%, що 
становитиме 5,1 млрд дол. експортної 
виручки до 2020 року. При цьому кіль-
кість робочих місць в ІТ та суміжних 
галузях зросте з 420 до 670 тис. осіб.

Дмитро Овчаренко вважає, що 
у разі максимальних преференцій 
з боку держави українська ІТ-галузь 
може добитися навіть світової ролі, 
і для цього потрібно не копіювати 
чужий досвід. «Для головного вектора 
розвитку необхідно вибирати нові, кре-
ативні сфери, у яких є шанс, і надати їм 
максимальні преференції. А шанс є не 
тільки для ІТ. Проте саме інформаційні 
технології можуть стати локомотивом 
для інших галузей. Для цього потрібно 
піти за сценарієм максимальних пре-
ференцій», — вважає експерт.

Державна підтримка

До речі, 31 травня Кабінет міністрів 
України затвердив план заходів з під-
тримки розвитку індустрії програмної 
продукції України на 2017 рік.
Рішення спрямоване на форму-

вання сприятливих умов розвитку 
зазначеної індустрії для створення 
високопродуктивних робочих місць, 
залучення інвестицій, збільшення 
обсягів випуску високотехнологічної 
продукції, стимулювання наукоміст-
кого експорту та імпортозаміщення, 
реалізацію науково-технічного потен-
ціалу держави.
За інформацією Асоціації «ІТ Укра-

їни», яка взяла активну участь у роз-

робці та прийнятті даного документа, 
передбачається: 
– «Внесення змін до КПК стосовно 
використання в якості доказу копій 
даних, створення для цього порядку 
сертифікації програмно-апаратних 
засобів та унеможливлення ви-
лучення елементів інформаційних 
систем (серверів, обладнання, 
тощо).

– Спрощення видачі дозволу на за-
стосування праці іноземців, залуче-
них в ІТ-сфері.

– Продовження дерегуляції бізнесу, 
а саме максимального спрощення 
видачі ліцензій на відкриття валют-
них рахунків за кордоном.

– Збільшення держзамовлення для 
ІТ та суміжних спеціальностей та 
його ефективний розподіл між ВНЗ 
у залежності від рівня підготовки 
випускників.

– Посилення підготовки школярів 7-9 
класів з програмування та алгорит-
мізації та введення у шкільну про-
граму для 10-11 класів предмету 
«Алгоритмізація, програмування та 
бази даних». Дані зміни проходити-
муть у рамках концепції «Четверта 
індустріальна революція» та у від-
повідності до сучасних трендів (IoT, 
Big Data, Cloud Computing).

– Збільшення інвестиційної прива-
бливості України через співпрацю 
з міжнародними аналітичними 
агенціями стосовно перспектив 
розвитку ІТ-галузі в Україні».

Таким чином, план передбачає 
усунення законодавчих перешкод 
у роботі ІТ-галузі та значну підтримку 
розвитку ІТ-освіти в Україні. Будемо 
сподіватися на те, що у найближчому 
майбутньому Україна таки перетво-
риться на справжнього ІТ-«тигра»!
 

У разі максимальних 
преференцій з боку 
держави українська ІТ-
галузь може добитися 
навіть світової ролі, і 
для цього потрібно не 
копіювати чужий досвід.

ФОТО: СТЕФАНІЯ АМАМДЖЯН
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 Цьому сприяють багато чинників, 
головним серед яких є хороша інже-
нерна освіта українців. Завдяки ній 
в Україні працює близько 100 тисяч 
IT-фахівців, які створюють ринок обо-
ротом $2,6 млрд. І, як свідчать дані 
консалтингової компанії PwC, країна 
входить у топ-20 найбільших екс-
портерів IT-послуг в світі. Ще зовсім 
недавно Україна лише постачала по-
слуги IT-аутсорсингу, та вже сьогодні 
сама розробляє ідеї та намагається 
продавати їх на світовому ринку.
Тут все частіше з’являються ком-

панії, що виробляють високотехно-
логічні продукти та претендують на 
швидке зростання. Журналісти все 
більше пишуть новин про те, як укра-
їнський стартап отримав інвестиції, 
зібрав потрібну суму на Kickstarter 
чи як про нього написав The Wall 
Street Journal.
В Україні навіть створилася своя 

стартап-культура. В кожному місті-
мільйоннику є стартап-інкубатори 
та акселератори — компанії, що обі-
цяють допомогти підприємцям-почат-
ківцям розробити бізнес-модель, ре-
алізувати та вдосконалити продукт чи 
вивести його на той чи інший ринок. 
Такі компанії дають поради самі, при-
возять експертів, вкладають власний 
капітал.
Поки що більшість цікавих і пер-

спективних компаній реєструються 
та їдуть працювати в США. Там 
більш захищені їхні права, там вони 
ближче до інвесторів, та й цільова 
аудиторія в основному у всіх знахо-
диться в Штатах. Адже в Україні не 
кожен може собі дозволити іграшку 
або гарнітуру за $200.
Проте українські стартапи все 

частіше залишають офіс розробників 
в Україні. Це стимулює інших амбіт-
них українців продукувати власні ідеї 
та створювати ІТ-підприємства. Най-
краще ж про українські стартапи мо-

жуть розповісти самі компанії. Тому 
ось ті, що дають найповнішу картину 
стартаперського руху. 

Великі гроші

$110 млн — таку суму зовсім нещо-
давно, в травні, отримав стартап 
Grammarly. Це — рекордні для україн-
ських проектів інвестиції. Інвестора-
ми стали фонди General Catalyst, IVP 
і Spark Capital.

Grammarly — інтелектуальний 
онлайн-сервіс перевірки граматики 
англійської мови, заснований на 
технологіях штучного інтелекту. Цей 
додаток допомагає користувачам 
покращити якість письмового спіл-
кування. Для цього він пропонує 
виправлення, що роблять текст 
граматично, стилістично і структур-
но правильним. Сервіс у режимі 
реального часу відстежує помилки 
в тексті і рекомендує, як їх більше не 
повторювати. У програми є як плат-
на, так і безкоштовна версія. Зараз 
Grammarly використовують близько 
7 млн користувачів на день.
Компанію заснували в 2009 році 

студенти київського Міжнародного 
християнського університету Максим 
Литвин, Олексій Шевченко та Дмитро 
Лідер. Спочатку вони розробляли 
програму для студентів, які вивчають 
англійську, а згодом побачили попит 
навіть серед тих, хто користується 
цією мовою в побутовій переписці. 
Хоча є багато аналогічних сервісів, та 
Grammarly має свої переваги, за які 
користувачі готові платити. Це швид-
ко зробило компанію прибутковою, 
і зараз в підприємстві працюють 150 
співробітників у трьох офісах: Києві, 
Сан-Франциско і Нью-Йорку.
Отримані $110 млн — перші сто-

ронні інвестиції в історії компанії. 
Хоча грошей від платних передплат-
ників досить, аби компанія отриму-

вала прибуток та реінвестувала його 
у розвиток, творці стартапу вірять: за-
лучені кошти прискорять розвиток.
Другий український стартап, який 

отримав великі інвестиції — Gitlab. 
Він надає веб-сервіс хостингу IT-
проектів і є своєрідним opensource-
конкурентом сервісу GitHub, але для 
корпоративного сектора.
Суть цієї розробки в тому, що всі 

зміни, які програмісти вносять у код 
проектів, відображаються іншим 
учасникам. Це може бути корисним 
для великих компаній, де над кожним 
проектом працює велика кількість 
розробників.

Gitlab був заснований у 2011 році 
харківським підприємцем Дмитром 
Запорожцем. У 2015-ому стартап 
пройшов відбір у найвпливовіший 
каліфорнійський бізнес-інкубатор 
Y Combinator, що інвестував в такі 
відомі проекти, як Airbnb і Dropbox. 
У тому ж році стартап отримав $1,5 
млн від американського актора 
Ештона Катчера.
А вже в 2016 році компанія залу-

чила $20 млн на розвиток від August 
Capital, Khosla Ventures і Y Combina-
tor. Сьогодні в команді стартапу пра-
цює понад 140 осіб, а його клієнтами 
є близько 100 000 компаній, в тому 
числі NASA, Intel та Uber.

Гігантський інтерес

В історії української стартап-культури 
були вже і компанії, яких викупили сві-
тові гіганти. Найвідоміший з них –—Vi-
ewdle, поглинений самою Google.
Цей проект ще в 2006-ому ство-

рили інтернет-підприємець Єгор Ан-
чишкін та фізик Юрій Мусатенко. Тоді 
вони використали напрацювання 
вчених з Кібернетичного центру На-
ціональної української академії наук. 
Разом з ними стартапери розробили 
технологію, що вміла розпізнавати 

Бум стартапів в Україні: 
найяскравіші проекти
МАРІЯ КСЬОНДЗИК, КИЇВ

Україну охопила незвичайна лихоманка. Це мода на стартапи. 
Складно знайти українця, який не чув про це слово. І ще 
складніше знайти юнака чи дівчину, що не мріють про IPO.

УКРАЇНА  ТЕХНОЛОГІЧНА
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обличчя людей і об’єкти на фото 
і відео. Не знайшовши інвестиції 
в Європі, Анчишкін та Мусатенко 
почали шукати їх у США. Окрім цього, 
творці чотири рази передумували, 
як і де можна використовувати 
технологію, доки не запропонували 
її великим виробникам мобільних 
телефонів.
У 2012 році стартап придбала аме-

риканська корпорація Google. Сума 
угоди не оголошується, але аналітики 
вважають, що вона складає $30-45 
млн. 
Технологію Viewdle корпорація ви-

користовувала для свого пошуку за 
зображенням. Однак у складі ІТ-гіган-
та команда проекту попрацювала не-
довго — на початку 2014 року Google 
закрила компанію. Частина команди 
стартапу переїхала до США та приєд-
налася до компанії Motorola Mobility.
Ще один знаменитий стартап 

з українським корінням, який сподо-
бався гігантові — Looksery.
Це програма для мобільних при-

строїв, що дозволяє в реальному часі 
змінювати власне обличчя так, щоб 
красиво виглядати на фото і навіть 
під час відеочату. За допомогою про-
грами на фотографії можна схуднути, 
погладшати, вирівняти колір шкіри 
і усунути її дефекти, змінити колір 
очей або форму черепа, накласти на 
обличчя анімацію мультяшного героя 
або героя фільму жахів тощо.
Схоже на можливості Snapchat, 

чи не так? Справа в тому, що ця од-
на з найбільших у світі соцмереж і 
купила український Looksery в 2015 
році, запровадивши його функції в 
свій додаток.

Суму угоди сторони не розголошу-
ють, однак на ринку вважають, що 
вона склала близько $150 млн.

Looksery створили в 2013 році 
український програміст Юрій Мо-
настиршин та російський бізнесмен 
Віктор Шабуров. Їхній додаток був 
успішним: через кілька місяців після 
запуску одну тільки його iOS-версію 
встановили 3 млн разів. Через рік 
засновники стартапу вийшли на 
веб-платформу Kickstarter, де охочі 
можуть своїми коштами допомогти 
розвинути той чи інший проект. За-
мість необхідних $30 000 стартап 
зібрав 46  тисяч доларів. 
Після вдалої кампанії на Kickstart-

er про команду написали TechCrunch, 
Forbes, VentureBeat та інші популярні 
ЗМІ. Це допомогло залучити західних 
клієнтів та вийти на прибутковість 
з оборотом $1 млн на місяць. А зго-
дом — продати компанію соціальній 
мережі.

Kickstarter у допомогу

Багато стартапів на своєму початку 
звертаються по допомогу до крауд-
фандингових платформ на кшталт 
Kickstarter і Indiegogo. Але не всі 
збирають потрібні суми. І тим пак не 
всі збирають в рази більше, ніж тре-
ба. Та серед українських стартапів є 
проекти, які свого часу сколихнули 
Kickstarter.
Один із перших українських стар-

тапів, що завдяки Kickstarter про-
славився на весь світ — Petcube. 
Продукт компанії являє собою куб 
зі стороною 10 см та оснащений ши-
рококутною камерою, мікрофоном, 

динаміками і лазером. Цей пристрій 
дозволяє віддалено гратися зі своєю 
домашньою тваринкою. Потрібно 
лише підключитися до інтернету, 
керувати лазером та спостерігати, як 
кішка чи цуценя намагаються спій-
мати рухливу червону крапку.
У 2013 році Petcube вийшов на Ki-

ckstarter і зібрав рекордну на той мо-
мент суму для українського стартапу 
— $251 000 замість необхідних $100 
000. Ідея Petcube була настільки не-
звична, що про неї не говорив тільки 
ледачий. Через рік журі конкурсу The 
Europas визначили Petcube кращим 
в Європі hardware-стартапом.
У 2016 році стартап знову вийшов 

на краудфандингову платформу, 
представивши нові продукти. Серед 
них був пристрій, що дозволяє не 
тільки дистанційно гратися з вихо-
ванцем, а й годувати його. На цей 
раз проект зібрав $319 000, а про-
сив $200 000.
Ще більш успішну Kickstarter-кам-

панію вдалося провести українсько-
му стартапу uGears. Його в 2014 
році створив колишній журналіст 
Денис Охрименко, який захопився 
дизайном. Він вигадав гарні пазли 
з фанери, які також є робочими ме-
ханізмами: наприклад, годинник, ме-
троном або трамвайчик на рейках. 
Щоб почати масове виробництво 
Охрименко залучив бізнес-партнера 
— видавця Геннадія Шестака. 
У листопаді 2015 року засновники 

запустили краудфандингову кампа-
нію, щоб вийти на західний ринок. 
Зібрати вони хотіли всього $15 000. 
Але користувачам Kickstarter так 
сподобався продукт uGears, що вони 
допомогли проекту зібрати в 26 разів 
більше — 400 тисяч доларів.
Це не єдиний успіх uGears. У черв-

ні цього року стартап знову вивів на 
Kickstarter свої пазли і знову встано-
вив грошову ціль розміром $15 000. 
Вдруге кампанія пройшла не так 
успішно — uGears зібрав всього в 15 
разів більше —  $233 000.

Здивуй мене, якщо зможеш

Українці можуть дивувати світ не 
тільки прибутковими рішеннями, але 
й дуже незвичайними.
Наприклад, Luciding. Це рішення, 

що допомагає керувати сновидіння-
ми. Причому не тільки потрапляти 
в бажані ситуації й місця уві сні, але 
й учити там мови. Як це можливо?

LucidCatcher, продукт стартапу, — 
це пов’язка на голову з електродами, 
які під час сну передають електричні 

UGears у 2014 році створив колишній журналіст 
Денис Охрименко, який захопився дизайном. 
Він вигадав гарні пазли з фанери, які також 
є робочими механізмами: наприклад, годинник, 
метроном або трамвайчик на рейках.
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сигнали в мозок. Коли людина отри-
мує ці сигнали, то розуміє, що вона 
спить і бачить сон, отже, може ним 
керувати. Співзасновниця стартапу 
Марина Вермішян пояснює, що в ке-
рованих снах можна вчитися. Напри-
клад, уві сні легше діставати з пам’яті 
пасивну лексику. Згадавши її, людина 
може попрактикуватися й поговорити 
з кимось уві сні мовою, що вивчає. 
Коли людина прокинеться, за слова-
ми Вермішян, вона все пам’ятатиме. 
За таким же принципом люди можуть 
спробувати водити авто, мотоцикл 
і навіть літак. Про проект писали такі 
знамениті видання, як The Atlantic, 
New York Magazine та інші.
Творці проекту працюють над 

пристроєм уже три роки. За весь 
час вони отримали кілька інвестицій 
розміром від $15 000 до $20 000. 
А в травні цього року стартап вийшов 
на Kickstarter і зібрав $87 000 із 
необхідних $75 000.
Ще дивніший стартап — Hushme. 

Це Bluetooth-гарнітура, що дозволяє 
зробити розмову користувача не-
чутною для оточення. Гарнітура наді-
вається на нижню частину обличчя 
та закриває рота. Пристрій містить 
мікрофони, що дозволяють користу-
вачеві розмовляти по телефону так, 
що на відстані трьох метрів його бесі-
ду ніхто не почує — гарнітура Hushme 
знижує гучність голосу на 50-60%.
Автор Hushme харків’янин Роман 

Сакун придумав створити першу 
в світі маску, що гасить звук, улітку 
2015 року. Разом із конструктор-
ським бюро ARTKB він розробив 
прототип гарнітури та вивів її на Kick-
starter. Розробники стверджують, що 
на світовому ринку є велика потреба 
в пристрої, який може захистити кон-
фіденційність мови у відкритих офісах 
і громадських місцях.
Вони посилаються на дані ФБР, 

згідно з якими в 2015 році збиток від 
кримінальної діяльності офісних ме-
неджерів склав $300-600 млрд. У цю 
суму входить і частка крадіжки інфор-
мації з конфіденційних телефонних 
розмов. А Hushme нібито може допо-
могти у вирішенні цієї проблеми. 
У січні поточного року творці не-

звичайного гаджету взяли участь 
у виставці електроніки CES 2017, що 
в Лас-Вегасі. Вони привернули так 
багато уваги, що про Hushme напи-
сали такі авторитетні в світі видання, 
як TIME, The Telegraph, BBC, Mashab-
le, Engadget та багато інших.
У травні цього року Hushme вий-

шов на Kickstarter і зібрав необхідні 
$70 000. 

З Криму до Києва
ЮЛІЯ НЕСОВА, ПРАЦЮЄ В IT, КИЇВ

 Я і мій чоловік працюємо в IT-сфері. У зв’язку з анексією Криму і санк-
ціями,  робота наших компаній і, відповідно, наша робота в Криму при-
пинилася, тому ми вирішили переїхати до Києва. 
В Україні було і зараз є багато людей, що працюють в ІТ. Більшість моїх 

друзів — «айтішники». Я працюю у цій сфері з 2012 року, а мій чоловік 
— уже сім років. В Україні для IT вкрай сприятлива атмосфера. У цю сфе-
ру зараз надходять великі інвестиції. З початком військових дій на Сході 
України були хвилювання з боку замовників, які природно переживали за 
свої інвестиції. Але, в принципі, пройшло кілька років, і навпаки, кількість 
вакансій зростає, з’являються нові проекти.
Проекти, над якими я зараз працюю, стосуються різних тем. Перший 

проект був пов’язаний зі створенням help-desk. Другий — спрямований 
на аналіз та візуалізацію даних. Вони різні, я можу підлаштовуватися під 
них, мені це цікаво. Я розумію, що мені хочеться різноманітності. Але 
також є відчуття, що ці різноманітні проекти збагачують мене у профе-
сійному плані. 
Загалом ситуація в Криму до 2014 року не відрізнялася від тієї, що 

була у великих містах України, тут було багато IT-компаній. Севастополь, 
в принципі, зручне місто, він дуже приємний для життя. 
Після анексії Криму ми думали про переїзд в інші країни. Але ми зро-

зуміли, що аж настільки кардинально міняти наше життя ми не хочемо. 
Нам просто хотілося залишити ті можливості, які у нас були, кар’єрне 
зростання. Переїзд для нашої сім’ї був вимушеним рішенням. Ми взагалі 
не були готові до різких змін, ми не дозріли до цього, не хотіли зриватися 
невідомо куди за кордон. А Україна — це щось рідне.
Деякі знайомі залишилися в Криму. З того, що я знаю, хтось залишився 

працювати на проектах, спонсорованих з Росії. Частина людей залиши-
лася працювати через анонімайзери — в інший спосіб там у тебе не було 
шансів працювати на міжнародні проекти. На той момент ще не було 
закону, який забороняв їх використовувати. Насправді це дійсно сер-
йозна ситуація, бо якщо якийсь сайт налаштований, щоб не працювати 
в Криму, тебе блокують одразу. Щойно ти відкриваєш сторінку — тебе тут 
же блокують або взагалі нічого не відкривається. Мій чоловік — фрілан-
сер, працює віддалено через платформу,  на якій він шукає проекти. Він 
у Криму не працював, ми просто взимку туди поїхали. Там він включив 
ноутбук, де була відкрита вкладка, і йому одразу все заблокували. Всю 
його роботу, його профіль, все інше. Йому довелося довго з’ясовувати 
ситуацію. 
Українське IT дійсно годується з-за кордону, це не секрет. Закордонні 

проекти цікавіші, у тому числі фінансово, тому багато людей прагне пра-
цювати на закордонних проектах.
Звісно, у Києві ситуація краща, ніж в інших містах. Це столиця, і звісно, 

вибір тут набагато більший. Зосередженість компаній, варіантів проектів 
в одній точці — висока. Тому ти можеш вибирати, що саме ти хочеш роби-
ти. Мені тут дуже сподобалося. В принципі, у мене виріс фінансовий дохід, 
порівнюючи з Кримом. Але це більше пов’язано з тим, що я доросла до 
нового рівня. Це, скоріш за все, відбулося б і у Криму. Але в Києві мене 
приваблює те, що я можу обирати проекти, які мені цікаві. 
В Україні у IT-сфери є потенціал та зростання. Це видно, наприклад, 

з того, що відбувається в Києві — організовують конференції міжнарод-
ного рівня, постійно хтось приїжджає. Наприклад, нещодавно була конфе-
ренція в Києві, куди приїжджав сам творець мови php, однієї з найбільш 
використовуваних. А якщо такі «гастролі» відбуваються, це показник того, 
що люди зацікавлені побачити Україну. 
Я не бачу нестачі роботи. Я підписана на розсилку, хоч не шукаю нової 

роботи, але до мене періодично приходять нові вакансії, я розумію, що 
вакансій завжди багато, завжди є з чого вибрати. Це означає, що щось 
постійно відбувається і що з’являються все нові проекти. 
 

19



20

УКРАЇНА  ТЕХНОЛОГІЧНА

 Попри великий опір консерватив-
ної еліти, місто потрохи змінюється. 
В центрі цих змін, рухів — підпри-
ємницьке ядро. Після появи чотири 
роки тому Impact Hub Odessa, у місті 
з’явилося щонайменше 4 інших 
коворкінгів, які сьогодні складають 
екосистему для тих, хто прагне струк-
турної еволюції на ринку праці та 
послуг. Усі ці простори переповнені 
молодими людьми, які сьогодні ба-
гато знають про майбутнє, про інші 
культури, про найновіші практики 
управління, володіють навичками 
XXI століття з емпатії та емоційного 
інтелекту.
Якщо подивитися на місто з неба 

(наприклад, завдяки квадрокоптеру), 
то можна побачити невеликий центр 
міста, який швидко росте в небо, 
і сірі спальні райони, які є місцем 
життя більшості одеситів. Креатив-
ність у місті — це поодинокі осеред-
ки, які стають потужними магнітами 
для іноземців, для гостей з інших міст 
України.
Кінофестивалі, книжкові ярмарки 

та поетичні читання, музичні перфор-
манси, сучасні вистави, квест-кімна-
ти, кіберзмагання — все це стає тран-
спортним засобом для молоді, яка 
не бачить себе у традиційній ролі по-
кірного держслужбовця чи частиною 
розгалуженої системи торгівлі у місті. 
Вони стають програмістами замість 
інженерів, дизайнерами замість 
економістів, віддаленими копірайте-
рами замість офісних службовців.
Культурне життя Одеси говорить 

про те, що містяни еволюціонують 

набагато швидше, ніж міська інфра-
структура. Зміни на вулицях значно 
відстають від стандартів урбаністич-
них проектів Європи, міська влада 
не має інструментів та бажання 
змінювати процедури у містобудівни-
цтві, що зустрічає потужний спротив 
у креативних колах. 
Інноваціям потрібний відповідний 

простір, який дозволить думці вийти 
за межі традиційного мислення, сус-
пільних рамок, культурних бар’єрів 
та створити щось нове, що буде мати 
вагу, призначення та попит не лише 
у своєму оточенні, але й отримає 
світовий розголос. 
Сучасна Одеса — це запекла 

боротьба між декількома світами, 
боротьба за простір, боротьба за 
напрямок розвитку міста. Для по-
тужного поштовху необхідні великі 
інфраструктурні проекти. Більшість 
населення перебуває поза межами 
діалогу щодо нової ідентичності міс-
та через відсутність таких традицій. 
Комунікація мер–містяни — односто-
роння, адміністративна, і не відпо-
відає сучасним запитам на міський 
діалог. 

Старовинні двері 
у відкрите море

Нещодавно одеський скульптор 
створив пам’ятник «Дім Сонця». Він 
у формі справжніх одеських міських 
дверей, які відчинені. Стоячи перед 
ними, можна дивитись, як сходить 
сонце з-за морського обрію. Ці двері 
запрошують містян до того, щоб вони 

відкривали світ, а також, можливо, 
символізують відкритість міста.
Відкритість — це завжди руйнуван-

ня бар’єрів. Наприклад, створений 
Міхеїлом Саакашвілі центр надання 
адміністративних послуг досі працює, 
незважаючи на багато запеклих дис-
кусій щодо цього проекту. Він є сим-
волом відкритості державних послуг, 
простоти їх отримання.
Інший символ відкритості — Зеле-

ний театр. Цього року було багато 
розмов щодо бажання влади віддати 
землю під ним для будівництва, на-
віть влаштовувалися акції протесту, 
але в результаті місце функціонує. 
Це міський простір, де більшу час-
тину часу містяни можуть проводити 
безкоштовно, проводити збори, 
насолоджуватися гамаками та май-
данчиками для дітей, спостерігати 
за театральною грядкою овочів. Хто 
б тут не виступав, у Зеленому театрі 
немає відчуття зверхності спікера, 
скоріше спільного простору для ду-
мок та дискусій.

Інновації — на перетині культур

Одеса є мультинаціональним пере-
хрестям. Тут є корейський квартал, 
єврейський і болгарський осередки, 
є потужні культурні центри німецької 
та французької культури, впродовж 
року проводяться дні різних культур: 
грузинської, литовської, угорської і т.д. 
Усе це створює в місті різноманітність, 
необхідну для появи талантів. 
Звісно, що імміграція для Одеси 

— поняття не нове. Цей процес не-

Одеса – місто зустрічі 
культур та трендів
АНДРІЙ ФЕДОТОВ, ОДЕСА 

У кав’ярні «Старбакс» часто буває таке, що до тебе підходить 
зовсім незнайома людина і починає спілкуватися. Кав’ярні цієї 
мережі стають своєрідними осередками, де люди з різних країн, 
зачаровані кавовим ароматом цього місця, почуваються як 
вдома. Зменшення дистанції взаємодії — один з принципів нової 
економіки, який руйнує ієрархію, об’єднує людей навколо ідей, 
інновацій, креативного мислення замість того, щоб перейматися 
статусами та здобутками у минулому.
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спинний через багато факторів: 
хтось повертається на свою землю 
в Ізраїль чи Болгарію, хтось шукає 
нові можливості у США чи Німеччині, 
хтось відчуває потяг до пригод та ба-
жання відривати нові горизонти. Міс-
то ніколи не цуралося того факту, що 
тут велика динаміка міграції, у цьому 
його і сильна, і слабка сторона.

Нові ідеї та підходи

Одеса має потужний IT-сектор. Зрозу-
міло, що інфраструктура міста не на-
лаштована на пошук інвестицій для 
технологічних стартапів, але місто 
дозволяє цим ідеям народжуватися. 
Тут є багато програм, які присвячені 
пошуку нових ідей, хакатонів, про-
грам підтримки. З’являється багато 
освітніх курсів для молоді, яка прагне 
поринути у світ IT чи інших креатив-
них професій.
Серед відомих одеських стартапів: 

Readdle, який створив pdf-рідер для 
Mac; програма для смартфонів, яку 
купив Snapchat за 150 мільйонів 
доларів; Kwambio — один із провід-
них постачальників послуг 3D-друку 
виробів з кераміки та металу.
Окрім технологічної розробки, 

в Одесі багато майстерень автор-
ського українського одягу чи взуття. 
Одеса завжди була постачальником 
тканини не тільки для українських 
міст, але і для сусідніх держав завдя-
ки існуванню найбільшого в Європі 
ринку товарів «7 кілометр», який при-
ймає та продає оптом товари пере-
важно з Азії. Це значно спрощує для 

виробників роботу та дозволяє дума-
ти нестандартно, експериментувати, 
шукати нові рішення.
Останнім часом з’являється все 

більше екологічних рухів. Одеситів 
вчать сортувати сміття, з’являються 
проекти з переробки пластику. Це 
посилюється законом про привати-
зацію будинків та перехід управління 
ними до власників будинків. Нові 
організації більше зацікавлені в ре-
зультатах, більше орієнтуються на 
нові можливості для розвитку.
Крім того, є тренд на екологічні 

«зелені» ресторани та вуличну їжу. 
Загалом ринок харчування в Одесі 
досить потужний, є багато різних 
форматів, які роблять місто доступ-
ним та зручним для його жителів та 
гостей. Найбільшим досягненням, 
мабуть, є відкриття соціального рес-

торану 4city за моделлю івано-фран-
ківського проекту Urban Space 100. 
Майже 250 засновників передали 
у статутний фонд по 1000 доларів, 
а 70% прибутку буде йти на соціальні 
проекти у місті. Ресторан управляєть-
ся модним одеським ресторатором, 
а отже, гості можуть розраховувати 
та інноваційні страви у меню. 
Ще один напрямок для змін — ве-

лоінфраструктура. Місто потрохи зви-
кає до велосипеда як рівноправного 
учасника дорожнього руху. Міська 
влада почала будувати велодоріжне 
коло в центрі міста, майже кожне ка-
фе має стоянку для велосипедів, є ба-
гато сервісів, які допомагають орен-
дувати велосипед для прогулянки. 
Але сьогодні нарівні з велосипедами 
з’являється також електротранспорт. 
На «Трасі здоров’я» (велодоріжка 
вздовж узбережжя) можна зустріти 
багато гіроскутерів та представників 
його продуктової родини.
Сучасна Одеса — це рух. На місто 

значно вплинула війна на сході кра-
їни. Багато переселенців сьогодні 
є саме тими, хто впроваджує зміни, 
хто шукає інновації та намагається 
конкурувати за ніші. Відкриття кор-
донів з Європейським Союзом тільки 
посилить ці зміни, дасть більше мож-
ливостей ще активніше виступати 
у якості креативного міста, де можна 
створювати світові інновації, вивча-
ти нові культури і не відмовлятися 
від своїх цінностей, споживацьких 
звичок та смаків.
 

Сучасна Одеса — це 
рух. На місто значно 
вплинула війна на 
сході країни. Багато 
переселенців сьогодні 
є саме тими, хто 
впроваджує зміни, 
хто шукає інновації 
та намагається 
конкурувати за ніші.

ФОТО: СТЕФАНІЯ АМАМДЖЯН
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УКРАЇНА  ТЕХНОЛОГІЧНАМІЖ  ІНШИМ

 Друзі та знайомі, від яких я чую, що становлення української нації від-
будеться не за мовним і не за культурним принципом, дуже мудро говорять 
— зі свого погляду вони, безперечно, праві. Маючи на увазі українську мову 
та культуру.
Вони не хочуть об’єднуватися навколо української мови та культури 

і всі потуги такого плану викликають у них внутрішній спротив. І я їх можу 
зрозуміти. У них є цікавіша — і мова, і культура. Українське — для них чуже 
й навіть чужинське, а тому глибоко нецікаве, хоч нібито вони давно живуть 
поруч із ним. Від нього можна відмахнутися, з нього можна посміятися, 
оголосити недолугим, звести до анекдоту, етнографії, низького соціального 
стану тощо. Воно до них не промовляє і цінністю для них не є. Ніхто з них 
ніколи не переймається українським, час від часу нагадуючи, що вони вищі 
за всі ці тарганячі перегони і муки формування ідентичності. Вони навіть не 
помічають, коли роблять нам неприємно або боляче. Тому що їм не болить. 
Без нього вони можуть спокійно обійтись — і обходяться. Проблеми індіан-
ців шерифа не турбують.
Зрештою, тут знову їхня правота: всі на цьому святі життя — егоїсти, і не-

ма чого витрачати емпатію на якихось українців з їхніми партикулярними, 
хутірськими і вузькочолими інтересами. Українське ж для них завжди як не 
одіозне, то обтяжливе, зайве, факультативне, необов’язкове. Тоді як існує 
щось значно більш вагоме і значуще, на що можна за звичкою спертися. 
І воно аж ніяк не українське.
От тільки штука в тому, що вони лукавлять. Якщо становлення української 

нації відбудеться БЕЗ української мови та культури, значить, воно відбу-
деться З російською мовою та культурою. Такі реалії. Бо становлення нації 
у принципі неможливе без мови та культури. Нація не може бути безликою 
і без’язикою, хоч як її не називай — громадянською, політичною чи супер-
культурною.
Для дуже багатьох людей концепт «нація без мови та культури» просто 

означає націю з іншою мовою та культурою. Означає, але ніколи не назива-
ється. І це, як на мене, найбільша пастка. Вони ніколи не скажуть, що хочуть 
тут панування всього російського, але воно мається на увазі і стоїть в усіх 
установках за умовчанням. Бо, за великим рахунком, Україна без україн-
ського — це Україна з російським. Адже природа не терпить порожнечі.
Український націоналізм для них неприйнятний у будь-якій формі, нато-

мість передбачена ними альтернатива, як би вони хитро це не маскували 
— просто інший націоналізм. Націоналізм іншої культури та іншого народу. 
І цей націоналізм — російський. Хоча вони принципово це заперечувати-
муть. Бо його називають не націоналізмом, а оголошують чимось над-
культурним і універсальним, певною життєздатною і перевіреною формою 
культурного життя, яка дозволяє їм триматися в колі своїх московсько-пе-
тербурзьких інтересів і жити у світі, абсолютно або частково ізольованому 
від українського, а будь-які спроби змінити статус-кво на користь україн-
ського сприймають як звуження власних інтересів, які вони ніколи не на-
зивають національними, хоч саме такими вони і є. Для них шаблоном стало, 
що саме українське призводить до розколу країни. Не російські впливи, які 
де-факто призвели до втрати територій, а саме українське є чинником, яке 
начебто все тут зламає, розколе і знищить. Українське — жупел, щось не-
бажане, страхітливе і потенційно небезпечне, що провадить, зрештою, до 
розколу. І ця логіка мислення від моїх друзів мені здається, м’яко кажучи, 
дивною і образливою.
Це все, що я хотів сказати на цей момент.

 

Нація без мови 
та культури? 
АНДРІЙ БОНДАР
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 Те, що відбувається зараз у Польщі, має принципове значення для 
України.
Сьогодні в Польщі відбулися протести проти «замаху на Верховний 

Суд». Одне з гасел — «ви забрали в нас літо, не забирайте у нас свобо-
ди!». У Любліні вийшло півтори тисячі осіб, кільканадцять тисяч осіб про-
тестували в Кракові, Познані, Гданську.
Польща — наш найближчий сусід, Польща — це наші друзі, колеги, 

партнери, які підтримували нас під час Майдану всім, чим могли. Поль-
ща — це принциповий стратегічний партнер України. Поляки відстоюють 
цінності, життєво важливі для нас.
Ці протести у Польщі — життєво важливі для нас. Моральна підтримка 

тої Польщі, яка відстоює зараз свою Конституцію, Верховний Суд, де-
мократію, свободу — життєво важлива для нас. Підкреслюю — життєво 
важлива. Це літо принципове для України не тільки подіями в АТО. Це 
літо принципове, бо події в Польщі матимуть колосальний вплив на 
Європу, на світ. Кожного в Україні зачепить, якщо «замах на Верховний 
Суд» Польщі виявиться успішним.

 

#zaangażowanie 
w obronę wartości 
МАРІАННА КІЯНОВСЬКА
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Саакашвілі 
без українського 
громадянства

24

ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО
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 Історію про позбавлення Саа-
кашвілі українського громадянства 
першим розповів 26 липня депутат 
від Радикальної партії Ігор Мосійчук. 
Упродовж дня телефони прес-служби 
президента України не реагували на 
дзвінки журналістів. Порошенко тим 
часом коментував у «Твіттері» події 
дня, оминаючи питання Саакашвілі. 
Лише через певний час на офіційній 
сторінці Державної міграційної служби 
України з’явилася інформація з цього 
питання.

«Президентом видано указ про втра-
ту громадянства України. Припинення 
громадянства України у випадках, 
передбачених законом, є конституцій-
ною нормою», — зазначено у заяві.
Міграційна служба посилалася на 

статті Закону України «Про громадян-
ство». Згідно з документом, підста-
вою для позбавлення громадянства 
є ситуація, в якій громадянин України 
отримав інше громадянство, або під 
час процедури набуття українського 
громадянства подав неправдиві дані, 
фальшиві документи.

Саакашвілі і злочини

Міхеїл Саакашвілі, як і люди з його 
оточення, стверджують, що політик 
зрікся грузинського громадянства. 
Тим самим підозра в подвійному 
громадянстві, фактично, не може бути 
приводом у даному випадку. Україн-
ські медіа, посилаючись на джерело 
з оточення Порошенка, стверджують, 
що причиною позбавлення Саакаш-
вілі українського громадянства могло 
бути приховування ним інформації 
про судові покарання проти Саакашві-
лі, або про скоєння ним злочинів.

«Це зроблено в суворій відповід-
ності з законом, на підставі ст. 21 ЗУ 

«Про громадянство». Нещодавно Генп-
рокуратура Грузії передала українській 
стороні факти, що не були їй відомі під 
час прийняття рішення про надання 
Михайлу Саакашвілі громадянства 
України і які Михайло Саакашвілі 
навмисно приховав», — написав на 
«Фейсбуці» радник міністра внутрішніх 
справ та депутат Верховної Ради Укра-
їни Антон Геращенко.
Однак достеменно не відомо, про 

які конкретні порушення з боку Саа-
кашвілі, приховані ним у ході набуття 
українського громадянства у 2015 
році, йдеться.
Відомо натомість, що у 2014 році 

його звинуватили у перевищенні служ-
бових повноважень під час прибор-
кання протестів грузинської опозиції 
у листопаді 2007 року, а також в атаці 
на медіа-холдинг Imedi, плюс у неза-
конному використанні бюджетних 
коштів на свої приватні потреби. Про-
те дані справи відомі всім і таємниці 
з цього ніхто не робив.
Генеральна прокуратура Грузії 

раніше зверталася до України з про-
ханням видати Саакашвілі, проте 
Київ ігнорував грузинські запити. На-
томість нещодавно президент Петро 
Порошенко перебував з дводенним 
візитом у Грузії.

Від дружби до сварки

Про ймовірність втрати Саакашвілі 
українського громадянства йшлося 
ще у травні, про що натякали люди 
з його оточення та він особисто. 
Натомість більшість коментаторів 
стверджували, що Адміністрація пре-
зидента Порошенка не відважиться 
на цей крок, незважаючи на перма-
нентний конфлікт між Порошенком 
та Саакашвілі, що почався восени 

2016 року. Грузинський екс-президент 
неодноразово робив його надбанням 
громадськості.
Втім, усе починалося абсолютно 

інакше. Після втечі Віктора Януковича 
у 2014 році Саакашвілі запропонував 
новій владі допомогу — свою власну та 
грузинських колег — у реформуванні 
країни. Наприкінці того ж року кілька 
осіб з оточення Саакашвілі увійшли до 
Кабінету міністрів Арсенія Яценюка. 
Саакашвілі на той момент запропо-
нували посаду віце-прем’єр-міністра 
України, від якої той відмовився. 
Натомість він очолив створену По-
рошенком Дорадчу міжнародну раду 
реформ.

«Михайло Саакашвілі — мій друг зі 
студентських років. Я пам’ятаю його 
як вольову та рішучу людину і маю 
підставу йому довіряти», — говорив По-
рошенко, представляючи його в Одесі. 
Щоб грузинський колега міг отримати 
нове крісло, український президент 
надав йому українське громадянство. 
Серед низки завдань, які були постав-
лені перед новим одеським губернато-
ром, були боротьба з корупцією та за-
хист прав громадян. Порошенко також 
додав, що одна з головних цілей Саа-
кашвілі — боротьба з олігархами. Адже 
попереднього губернатора області 
вважали людиною Ігоря Коломойсько-
го, дніпропетровського олігарха.

«Одеса — це місто з найбільш не-
використаним потенціалом. Це не 
слабкість, це унікальна можливість», 
— підкреслював новопризначений 
губернатор. Саакашвілі обіцяв зміни 
у кадровій політиці, а також боротьбу 
з контрабандою із Придністров’я.
Експерти в один голос заявляли, 

що Одеса — одне з найскладніших 
міст в Україні для здійснення реформ. 
Роками у регіоні зав’язувалися інтер-

З  КРАЮ

ПЕТРО АНДРУСЕЧКО, КИЇВ

Наприкінці липня президент Петро Порошенко підписав 
декрет про позбавлення колишнього президента Грузії Міхеїла 
Саакашвілі українського громадянства. Процедура відбулася 
у досить типовий для української політики спосіб — спочатку 
поповзли чутки, які підтвердити офіційно було непросто. «Герой» 
цієї саги тим часом перебував у США, куди, якщо вірити словам 
самого Саакашвілі, потрапив із українським паспортом, 
оскільки інших паспортів, згідно з українським законодавством, 
він не має. З моменту підписання Порошенком декрету 
Саакашвілі де-факто перетворився на особу без громадянства.
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еси різних політичних, злочинних та 
бізнесових груп. У корупційних умовах 
кордон з Придністров’ям і три порти 
давали можливість вести нелегальні 
інтереси у великих масштабах.

«Саакашвілі — камікадзе. Прийняв 
цю пропозицію, щоб показати, як 
слід реформувати країну. Саме тому 
він вибрав такий складний регіон, як 
Одеса. Він хоче довести свою правоту 
не тільки українцям, але й грузинам», 
— зазначав професор Олег Панфілов 
з Університету Ілії у Тбілісі.

Кадрова політика

До Одеси Саакашвілі привіз своїх лю-
дей. У боротьбі з корупцією повинен 
був допомогти Давид Сакварелідзе, 
який одночасно посів посади заступ-
ника Генерального прокурора України 
та прокурора Одеської області. Неза-
баром Сакварелідзе став жертвою 
підкилимних ігор в українській генп-
рокуратурі і наприкінці березня 2016 
року його звільнили.
Екс-президент Грузії привіз із со-

бою не тільки грузинів. Заступником 
одеського губернатора призначили 
Сашу Боровика, який походив зі 
Львова і понад двадцять п’ять років 
мешкав, навчався та працював на 
Заході. Боровик відповідав за залу-
чення інвестицій. Втім, до Одеси вони 
не прийшли. Місцевий активіст Андрій 
Федотов стверджував, що у Боровика 
емоції переважали над професіона-
лізмом.
На початку травня 2016 року Бо-

ровик пішов у відставку у зв’язку із 
виходом нового закону про заборону 
подвійного громадянства держслуж-
бовцям, а Боровик мав також німець-
кий паспорт.
Офіційно з цієї ж причини звільнила-

ся з посади в.о. заступника губерна-
тора Марія Гайдар. Донька відомого 
російського політика Єгора Гайдара 
відповідала в Одесі за реформування 
служби охорони здоров’я та соціальної 
сфери. Дехто оцінював її роботу до-
сить непогано, хоча окремі ідеї що-
до закостенілої української системи 
охорони здоров’я викликали чимало 
запитань. Наприклад, пропозиція 
підписувати контракти між лікарями 
та обласною адміністрацією і ввести 
систему оплати праці медперсоналу 
залежно від кількості пацієнтів.
Справжню бурю емоцій, пов’язаних 

з кадровою політикою Саакашвілі, ви-
кликало призначення 26-річної Юлії 
Марушевської заступницею Саакаш-
вілі, а пізніше — керівником Одеської 
митниці, тобто одного з ключових 

місць у регіоні з точки зору боротьби 
з корупцією. Чимало людей задавали 
собі питання — якими такими винят-
ковими якостями володіє філолог за 
фахом і активістка Євромайдану без 
професійного досвіду. Незабаром 
з’ясувалося, що Марушевська — дру-
жина директора телеканалу «24», що 
належить меру Львова Андрію Садо-
вому.
Політолог Володимир Фесенко тоді 

підкреслював, що проблеми в області 
вимагатимуть від нового губернатора 
швидких ефективних дій. Саме від цьо-

го буде залежати подальша кар’єра 
самого Саакашвілі. «Так чи інакше 
— це сміливий та ризикований експе-
римент», —підкреслював Фесенко.
Ймовірно, цей експеримент ви-

явився для Саакашвілі та Порошенка 
надто ризикованим. Уже через кіль-
ка місяців Саакашвілі посварився 
з прем’єром Яценюком та його ото-
ченням, звинувативши їх не тільки 
у спробах перешкодити реформуван-
ню Одеської області, але й у підриві 
реформ у всій країні.
Критики одеського губернатора під-

креслювали, що той приділяв більше 
уваги власному іміджу, ніж інтересам 
регіону. У листопаді 2016 року Саа-
кашвілі пішов у відставку, попутно за-
кинувши Порошенку небажання взяти 
на себе відповідальність у боротьбі 
з корупцією в країні.
Саакашвілі активно взявся за по-

літичну діяльність. Зареєстрував пар-
тію «Рух нових сил». Їздив регіонами 
і зустрічався з прихильниками. На 

одному з телеканалів навіть почав 
вести власну передачу «Інша Україна», 
де часто критикував президента Петра 
Порошенка.
Саакашвілі, відомий своєю екс-

пресивністю, у своїй критиці влади 
часто переходив межі усталеного. 14 
червня снайпер-розвідник війни на 
Донбасі заспівала в його програмі 
пісню «Шоколадна дупа», героєм якої 
був президент України.

Боротьба з політичними 
противниками?

На думку Давида Сакварелідзе, за 
цією справою стоїть страх перед 
конкуренцією з боку грузинського екс-
президента.
Журналісти «Української правди» 

вважають, що президент просто по-
збувається політичних опонентів.
Щоправда, у травні поточного року 

президент позбавив українського 
громадянства колишнього радника 
Саакашвілі Сашу Боровика та колиш-
нього депутата Радикальної партії 
Андрія Артеменка. Обидва, всупереч 
українському законодавству, посідали 
друге громадянство.
Чи можна вважати випадковістю, 

що Саакашвілі позбавили громадян-
ства у той момент, коли той перебував 
за кордоном? Важко сказати. Однак 
чи зможе він повернутися до Києва?

«Я живу в Україні вже понад тринад-
цять років, я брав участь у трьох рево-
люціях: Революції на граніті та двох 
Майданах! У мене лише одне-єдине 
громадянство — українське, і їм не 
вдасться мене його позбавити! Зараз 
мене хочуть змусити отримати статус 
біженця. Цього не буде! Я не збираюся 
ніде залишатися та отримувати ніякий 
статус! Я буду домагатися законного 
права повернутися в Україну!», — за-
явив Саакашвілі у відповідь на новину 
про позбавлення громадянства. Екс-
губернатор Одеської області ствер-
джує, що позиватиметься до суду щодо 
історії з українським паспортом.

«Я буду радий, якщо Саакашвілі, 
зібравши всі формальні юридичні ар-
гументи, в суді доведе правомірність 
свого володіння українським паспор-
том, розвінчавши всі претензії», — від-
повів на «Фейсбуці» міністр внутрішніх 
справ Арсен Аваков. Міністр також 
підкреслив, що восени український 
парламент повинен обговорити по-
правки до закону про громадянство, 
щоб у майбутньому «казусів Саакаш-
вілі» більше не було.

 

З  КРАЮ

Саакашвілі активно 
взявся за політичну 
діяльність. Зареєстрував 
партію «Рух нових 
сил». Їздив регіонами 
і зустрічався з 
прихильниками. На 
одному з телеканалів 
навіть почав вести 
власну передачу «Інша 
Україна», де часто 
критикував президента 
Петра Порошенка. 
У своїй критиці влади 
часто переходив межі 
усталеного. 



27

ВІКТОР ТОЛА, КИЇВ

Політичний проект Юлії 
Тимошенко за майже два 
десятиліття свого існування 
пережив чимало злетів та падінь, 
але незмінно залишається у 
вищій лізі української політики. 
І залишатиметься там у 
найближчому майбутньому. 

 Зареєстрована у 1999 році партія 
«Батьківщина», осколок партії «Грома-
да» екс-прем’єра Павла Лазаренка, 
вперше потрапляє до Верховної Ради 
у 2002 році (як складова Блоку Юлії 
Тимошенко), та займає там четверте 
місце за кількістю депутатів.
Відповідно до зростання персональ-
ного рейтингу її лідерки, зростає 
і рейтинг самої партії.
Так, на парламентських виборах 

2006-го вона вже посідає друге міс-
це. Але пік представництва «Батьків-
щини» у ВР припадає на позачергові 
вибори до парламенту у 2007 році, 
коли вона отримує максимальний для 
себе результат та проводить під купол 
156 депутатів.

Від «Громади» 
до Об’єднаної опозиції

Однією з особливостей політичної 
сили Тимошенко того часу було те, що 
«Батьківщині» всі соціологічні опиту-
вання завжди давали менше відсо-
тків, аніж вона фактично отримувала 
у день голосування. Цей феномен по-
яснювався особливостями електорату 
Юлії Володимирівни, значна частина 
якого намагалася не афішувати своїх 
симпатій до неї, а також тим, що соціо-
логи не завжди могли охопити під час 
опитувань невеличкі населені пункти 
Центральної України, де проживав 
«ядерний» електорат ЮВТ.
Після поразки Тимошенко на пре-

зидентських виборах 2010 року та 
приходу до влади в Україні Віктора 
Януковича починає хитатись і її пар-
тія. Зокрема, «Батьківщина» втрачає 
депутатів у ВР, переважно пред-
ставників бізнесу, які перебігають до 
Партії регіонів. 
Нищівний удар «Батьківщині» був 

нанесений арештом Тимошенко 
в 2011 році. Одночасно на партію та 
її представників почався тиск влади 
на всіх рівнях — від голів обласних 

осередків до родичів відомих пред-
ставників «Батьківщини».
Під час перебування Тимошенко за 

ґратами «Батьківщину» від знищення 
чи переходу на маргінес фактично 
втримала друга людина в партії, 
Олександр Турчинов. Також допомо-
гло об’єднання з командою Арсенія 
Яценюка. Зокрема, це вирішило про-
блему з фінансуванням. 
У 2012 році, напередодні парла-

ментських виборів, навколо «Батьків-
щини» групуються опозиційні сили, 
серед яких «Громадянська позиція» 
Анатолія Гриценка, «Народний Рух», 

«Фронт Змін» Яценюка. На парламент-
ські вибори таке об’єднання іде під на-
звою Об’єднана опозиція «Батьківщи-
на» та отримує 101 місце у парламенті. 
Лідером фракції стає Яценюк.

Не відчула момент

Після розстрілу Майдану та з початком 
російської агресії, Юлія Тимошенко, 

звільнена з Качанівської колонії, де 
відбувала покарання, намагалась ак-
тивно повернутися до політики. Але це 
не сприйняли ані пересічні майданів-
ці, ані політичні лідери, які не збирали-
ся ділитися з нею владою, отриманою 
після повалення Януковича.
Тимошенко опинилась у ситуації 

«не на часі», але не відчувши цього, 
взяла активну участь у президент-
ських перегонах 2014-го, де зайняла 
друге місце з величезним відривом 
від переможця Петра Порошенка.
На позачергові парламентські 

перегони–2014 колишня політична 
опонентка Януковича мусила йти 
сама. Відносини з її колишніми одно-
партійцями Яценюком та Турчиновим 
уже були вкрай напруженими, двоє 
останніх створили новий політичний 
проект — «Народний фронт».
Тимошенко, вперше після звільнен-

ня, відчула суспільний запит на прихід 
до влади нових облич. 
Але серед молоді, яку Тимошенко 

внесла у прохідну частину свого 
партійного списку, широковідомим 
був лише Ігор Луценко, київський ак-
тивіст, відомий боротьбою з незакон-
ними забудовами у столиці і активний 
учасник Майдану.
Однак найбільш вдалим з точки зо-

ру технології кроком було залучення 
до лав «Батьківщини» (хоч і дистанцій-
но) Надії Савченко, яка була захопле-
на у полон бойовиками т.зв. «ЛНР» під 
час боїв під Луганськом та вивезена 
до РФ, де російська влада вчинила 
показовий суд над нею. Савченко 
тоді швидко стала символом неско-
реності українського духу. Зробивши 
її першим номером у передвиборчих 
списках, «Батьківщина» компенсу-
вала відсутність відомих військових, 
комбатів, волонтерів, які опинились 
у лавах електорально близьких до 
«Батьківщини» Блоку Порошенка та 
«Народного Фронту».
Прикметно, що на парламентських 

виборах 2014 року «Батьківщина», 
на відміну від попередніх виборів до 
ВР, якраз отримала дещо менше від 
того, що партії анонсували соціологи. 
До парламенту потрапило лише 17 
депутатів за списками та дві людини 
з мажоритарних округів, «Батьків-
щина» стала найменшою фракцією 
Ради. 
Після фактичного обміну Надії Сав-

ченко на двох російських військових 
багато хто в українському політикумі 

Шляхами «Батьківщини»

На тлі непопулярних 
дій влади рейтинг 
«Батьківщини» почав 
зростати, на відміну, 
наприклад, від НФ та 
БПП. І цілком природно, 
Тимошенко почала 
протискати ідею про 
дострокові вибори 
до парламенту. Тим 
більше, що протиріччя 
між нею та іншими 
партнерами серед 
парламентської 
більшості дедалі 
загострювалися.
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1 липня Паризький суд виніс рішення 
проти української перекладачки Анни 
Чесановської через її критику на адресу 
скандальновідомого режисера Пола 
Морейри, автора фільму «Україна, маски 
революції», зобов’язавши її сплатити 
штраф та компенсацію, які перевищують 
13 тисяч євро. Цей же фільм викликав 
обурення не лише в Україні. Всі без ви-
нятку французькі журналісти, що постійно 
працюють або регулярно відвідують 
Україну, підписали лист, в якому висло-
вили своє обурення з приводу трансляції 
фільму та назвали його маніпулятивним.

1 липня СБУ встановила причетність 
спецслужб РФ до атаки вірусу Petya.A, що 
відбулася 27 червня.

2 липня Українські військові затримали 
двох співробітників ФСБ РФ на адмін-
кордоні з окупованим Кримом. Також 
було знайдено гумовий човен, на якому 
шпигуни прибули в Україну.

4 липня Європейський парламент про-
голосував за надання Україні додаткових 
торговельних преференцій. Відповідно до 
досягнутих домовленостей, квоти на то-
мати, пшеницю, кукурудзу та мед будуть 
збільшені. Преференції будуть введені на 
строк до трьох років, в якості доповнення 
до Угоди щодо поглибленої та всеохопної 
зони вільної торгівлі.

4 липня Польща накладе вето на потен-
ційний вступ України до Європейського 
Союзу, якщо не будуть вирішені історичні 
питання та питання прав меншин. Про це 
заявив міністр закордонних справ Польщі 
Вітольд Ващиковський. «Наше послання 
дуже чітке: з Бандерою ви до Європи не 
увійдете», — заявив він. 

5 липня На засіданні гуманітарної під-
групи у Мінську українська сторона так 
і не отримала інформацію щодо долі 132 
заручників, яких утримують на окупова-
ній частині Донбасу. Водночас бойовики 
визнають, що утримують тільки 69 за-
ручників. Проте звільнення і цих людей 
бойовики блокують.

6 липня Міністр закордонних справ 
Британії Борис Джонсон заявив про 
сумнів щодо готовності України до 
рішучості у здійсненні судової реформи. 
«Я зараз скажу мантру, яку ви багато 
разів чули: Україна за три роки після 
революції зробила більше, ніж за деся-
тиріччя. Це так... Але є все більше ознак 
того, що реформи стають нерішучими», 
— заявив він. Джонсон наголосив, що 
є шість напрямків, прогрес у яких є най-
важливішим для міжнародних партнерів 
— це виборча, медична, судова, пенсій-
на реформи, реформа держслужби та 
приватизація.ог
ля
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очікував конфлікту у «Батьківщині» 
між харизматичною Савченко, яка 
на тої час мала шалену суспільну 
підтримку в Україні, та самою Тим-
ошенко. У парламенті політичні 
опоненти Тимошенко, у неофіційних 
розмовах, навіть припускали, що 
Савченко, якщо і не займе крісло 
лідерки «Батьківщини», то принаймні 
зможе за собою «забрати» якусь час-
тину однопартійців. Але, як досвід-
чений політик, Тимошенко вирішила 
відійти убік та не заважати Надії 
особисто знайомитися зі специфікою 
української політики. Відповідно ді-
яла і «Батьківщина». Її прес-служба 
та піарники також дистанціювалися 
від Савченко. Це призвело до того, 
що колишня кремлівська полонена 
зробила велику кількість вкрай контр-
оверсійних заяв та кроків і за кілька 
місяців майже повністю втратила 
суспільну підтримку.
Останнім кроком, після котрого 

шляхи «Батьківщини» та Савченко 
розійшлися, став приїзд останньої 
до Мінська на зустріч з керівниками 
т.зв. «ДНР» та «ЛНР». Герой України 
вийшла з лав партії «Батьківщина», 
а незабаром її виключили і з фракції, 
але політична сила Тимошенко не 
стала ініціювати позбавлення свого 
колишнього першого номера списку 
депутатського мандата.

«Люди віддали за неї свої голоси, 
і вона має право працювати у Верхо-
вній Раді», — пояснювала тоді такий 
крок ЮВТ. 

На перевибори!

У новому парламенті «Батьківщина» 
взяла участь у формуванні коаліції 
з НФ, БПП, Радикальною партією 
Олега Ляшка та «Самопоміччю». Але 
з самого початку між коаліціантами 
відносини відверто не склалися. Зо-
крема, «Батьківщина» не сприймала 
ідею підняття тарифів за споживання 
газу для населення та комунальних 
тарифів, які активно впроваджував 
у життя Кабмін Арсенія Яценюка.
Разом із тим, на тлі непопулярних 

дій влади рейтинг «Батьківщини» по-
чав зростати, на відміну, наприклад, 
від НФ та БПП. І цілком природно, 
Тимошенко почала протискати ідею 
про дострокові вибори до парламен-
ту. Тим більше, що протиріччя між 
нею та іншими партнерами серед 
парламентської більшості дедалі 
загострювалися. Дії уряду Яценюка 
Тимошенко критикувала гостро та 
відкрито. Тож у лютому 2016 року 
«Батьківщина» виходить з коаліції.

Але майже за тиждень до того 
Тимошенко та колишній голова СБУ 
Валентин Наливайченко повідомля-
ють про об’єднання своїх політичних 
проектів. Але об’єднання не має під 
собою жодної конкретики. Наливай-
ченко, маючи в активі лише громад-
ське об’єднання під назвою «Анти-
корупційний рух», на прес-конферен-
ціях говорить лише загальні речі про 
«спільне політичне майбутнє».

«Наші команди твердо стоять 
на необхідності якомога швидшої 
відставки уряду. Після того ми зо-
бов’язані зробити все можливе, 
щоби сформувати новий технічний 
уряд, але якщо цього не вийде — на-
ша спільна команда наполягатиме 
на дострокових виборах», — лідерка 
«Батьківщини» також не розповідала 
чіткого плану дій.
Але до об’єднаних дій чи, тим біль-

ше, об’єднання проектів так і не ді-
йшло. Лише команда Наливайченка 
переїхала до офісу «Батьківщини» 
на вулицю Турівську. Як показав 
час — ненадовго. Зараз той самий 
Наливайченко позиціонує себе як 
самостійний гравець та одноосібно 
рекламує свою ж політичну силу 
«Справедливість». А згодом він за-
явив уже про співпрацю з «Рухом 
нових сил» Михайла Саакашвілі.
Ані «Батьківщина», ані Тимошен-

ко особисто нічого про об’єднання 
з екс-президентом Грузії поки не 
говорять.
У публічному просторі «Батьків-

щина» зараз зосередилася на двох 
основних темах: тарифи (особливо 
за газ) та заборона продажу землі. 
А об’єктом критики переважно є уряд 
та прем’єр-міністр. З призначенням 
головою Кабміну Володимира Грой-
смана, за яке фракція «Батьківщини» 
не голосувала, опозиційна риторика 
біло-сердечних не зменшилася. На-
впаки, за останні півроку Гройсман 
з Тимошенко перейшли до відвертих 
персональних образ одне одного.

 «Мамою української економічної 
слабкості, знищення української 
незалежності, корупції, популізму 
і неефективності є Юлія Тимошенко», 
— заявив прем’єр у лютому на засі-
данні Кабміну.

«У відповідь на аргументовані фак-
ти ми почули образливі і недостойні 
слова прем’єр-міністра України. Моя 
реакція стосується не образливих 
слів проти мене, моя реакція стосу-
ється того, що прем’єр-міністр думає, 
що його політика дозволяє українцям 
жити краще і краще», — не забарила-
ся Тимошенко з відповіддю.
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7 липня Парламентська асамблея 
ОБСЄ в Мінську прийняла резолюцію 
«Відновлення суверенітету і територі-
альної цілісності України». Крім того, 
в документі засуджується тимчасова 
окупація Криму Російською Федера-
цією і тривала гібридна агресія Росії 
проти України на Донбасі. Також своєю 
резолюцією ПА ОБСЄ «наполегливо 
закликає» Росію припинити спонсору-
вання терористичної діяльності в Україні 
шляхом припливу бойовиків, грошових 
коштів і зброї через непідконтрольну 
уряду ділянку українсько-російського 
державного кордону, а також припинити 
будь-яку підтримку незаконних зброй-
них формувань у Донецькій і Луганській 
областях, які здійснюють терористичні 
акти в Україні.

7 липня Чисельність військовослужбов-
ців регулярних військ РФ, які перебува-
ють на окупованих територіях України, на 
сьогодні перевищує 30 тисяч осіб. Про 
це заявив начальник Генерального шта-
бу Збройних сил України Віктор Мужен-
ко. За даними Муженка, на потреби цих 
військових угруповань Росія щомісяця 
постачає 5 тисяч тонн пального та 500 
тисяч боєприпасів. Начальник Генштабу 
ЗСУ також заявив, що чисельність росій-
ських військових в анексованому Криму 
збільшилася вдвічі з березня 2014 року, 
а чисельність озброєння — у 5 разів.

9 липня Держприкордонслужба затрима-
ла полковника РФ Валерія Гратова, якого 
російські спецслужби планували зробити 
«заступником міністра держбезпеки 
ПМР». У куртці виявили внутрішню ки-
шеню, у якій був аркуш паперу з устано-
вчими даними та телефонами перших 
осіб ПМР і людей з РФ, орден «Червона 
зірка», смартфон, флеш-носії інформації. 
На них виявлені фотографії затриманого 
з терористами Моторолою, Гіві, (Олек-
сандром) Захарченком, відео обстрілів 
української території, агітаційні матеріа-
ли «ДНР» та «ЛНР», фото з місць бойових 
дій — Дебальцево, Донецький аеропорт, 
Горлівка, Сніжне, Іловайськ.

9 липня Санкції США стосовно Російської 
Федерації залишатимуться чинними, 
доки російська сторона не припинить 
дії, які призвели до цих заходів. Про це 
заявив державний секретар США Рекс 
Тіллерсон, зазначивши, що Росія пови-
нна зробити перший крок.

10 липня Для громадян Російської Фе-
дерації, які планують в’їхати до України, 
з наступного року запроваджується 
механізм попередньої реєстрації. Грома-
дянин РФ, який має бажання прибути на 
територію України, повинен заздалегідь 
зареєструватися і надати МЗС необхідні 
дані, які буде визначати МЗС. ог

ля
д 
по

ді
й

Влада, звісно, намагається проти-
діяти піар-активності ЮВТ. Перш за 
все, у суспільстві формується уявлен-
ня, що колишній прем’єр, а відповід-
но і «Батьківщина», насправді грають 
на користь росіян. ЮВТ пригадують 
контракт із «Газпромом», через який 
Україна довгі роки була залежна від 
російського монополіста, пригадують 
Юлії Володимирівні теплі стосунки 
з Володимиром Путіним.
Не на користь Тимошенко пішов 

і скандал із «плівками Онищенка» 
— записами розмов з вітчизняними 
політиками, оприлюднених бізнес-
меном-депутатом Олександром Они-
щенком, проти якого НАБУ порушило 
кримінальну справу. На цих плівках 
іде мова про фінансовий зв’язок 
між Тимошенко та Онищенком, про 
який неодноразово писали україн-
ські ЗМІ.

Списувати не варто

Але загальне розчарування владою у 
суспільстві, з одного боку, та медійна 

активність Тимошенко — з іншого, 
поки що дозволяють їй самій та 
«Батьківщині» бути лідерами як у пре-
зидентському, так і в парламентсько-
му рейтингах.
На практиці це опосередковано 

підтвердили перші місцеві вибори 41 
об’єднаної територіальної громади 
у грудні 2016 року. Хоча вони про-
водилися не по всій Україні, а лише 
там, де були сформовані нові грома-
ди, «Батьківщина» показала там най-
кращий результат, отримавши 104 
депутатських мандати. Поступилися 
біло-сердечні пропрезидентській «Со-
лідарності» лише у кількості обраних 
голів: 7 отримала провладна партія, 
а команда Тимошенко — 3.
Тож списувати з рахунків ветера-

на української політики та її партію 
в осяжній перспективі точно не 
варто. 

 

ФОТО: WWW.BATKIVSHCHYNA.LVIV.UA

У публічному просторі «Батьківщина» зараз 
зосередилася на двох основних темах: 
тарифи (особливо за газ) та заборона 
продажу землі. А об’єктом критики переважно 
є уряд та прем’єр-міністр. З призначенням 
головою Кабміну Володимира Гройсмана, 
за яке фракція «Батьківщини» не голосувала, 
опозиційна риторика біло-сердечних не 
зменшилася. Навпаки, за останні півроку 
Гройсман з Тимошенко перейшли до відвертих 
персональних образ одне одного.
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10 липня Російська Федерація повинна 
вивести тисячі своїх військових з України 
та припинити підтримувати бойовиків 
своїм озброєнням та управлінням. Про це 
заявив генеральний секретар НАТО Єнс 
Столтенберг.

11 липня Верховна Рада надала згоду 
на притягнення до кримінальної відпо-
відальності депутатів від провладних 
партій Борислава Розенблата та Максима 
Полякова. Антикорупційні органи звину-
вачують депутатів у вимаганні хабара 
від компанії-нерезидента за видобуток 
бурштину в Україні. Також Рада зняла 
недоторканість із народного депутата від 
групи «Воля народу» Олеся Довгого, якого 
підозрюють у «дерибані» землі на Жуково-
му острові в Києві, що завдало державі 
збитків на 82 млн грн.

11 липня Верховна Рада не дозволила 
притягнути до кримінальної відповідаль-
ності народних депутатів Андрія Лозового 
від Радикальної партії Ляшка та Євгена 
Дейдея від «Народного фронту». Обох 
звинувачують у несплаті податків.

13 липня Рада в першому читанні підтри-
мала законопроект №6614, який входить 
до пакета пенсійної реформи. Проект 
закону, за словами міністра соціальної 
політики Андрія Реви, напрацьовувався 
урядом спільно з вітчизняним експертним 
середовищем, соціальними партнерами, 
міжнародними експертами, пройшов 
розгляд Національною радою реформ 
протягом року. Законопроект передбачає 
підвищення пенсій з 1 жовтня 2017 року 
для більш як 5,6 млн пенсіонерів. Крім 
цього, за словами міністра, прийняття 
цього законопроекту дозволить підвищити 
рівень пенсійного забезпечення, припи-
нити «зрівнялівку» та запустити механізм 
щорічного автоматичного перерахунку 
пенсій.

13 липня Верховна Рада прийняла в 
цілому нову редакцію закону про Консти-
туційний суд України. Закон передбачає 
зміну структури, повноважень КС, а також 
встановлення процедури розгляду кон-
ституційної скарги. Відповідно до закону, 
КС буде діяти в складі 6 колегій, 2 сенатів 
і Великої палати. Крім того, суд отримує 
право видавати забезпечувальні накази 
і зупиняти дію будь-якої законодавчої нор-
ми, конституційність якої оскаржується. 
При цьому також уводиться відповідаль-
ність за невиконання рішень КС.

14 липня В рамках саміту Україна–ЄС 
представникам Євросоюзу були передані 
факти обходу Росією санкцій через деякі 
країни Європи.

14 липня Головна військова прокуратура 
спільно з Департаментом захисту На-ог
ля
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КРИСТИНА ЗЕЛЕНЮК, КИЇВ

Епопея з депутатським імунітетом: 
чому народні обранці з року 
в рік обіцяють зняти з себе 
улюблених недоторканність, але 
так і не роблять цього, натомість 
прикривають мандатом свої 
правопорушення.

 Вже понад 20 років українські по-
літики обіцяють виборцям після об-
рання до Верховної Ради скасувати 
депутатську недоторканність. Цей 
пункт присутній в усіх без винятку 
передвиборчих програмах політич-
них партій. Але з моменту прийняття 
Конституції України в 1996 році 
сумнозвісна стаття 80, що гарантує 
народним обранцям імунітет, зали-
шається незмінною.

«Народним депутатам України 
гарантується депутатська недотор-
канність. Народні депутати України 
не несуть юридичної відповідальності 
за результати голосування або ви-
словлювання у парламенті та його 
органах, за винятком відповідальнос-
ті за образу чи наклеп. Народні депу-
тати України не можуть бути без згоди 
Верховної Ради України притягнені 
до кримінальної відповідальності, за-
тримані чи заарештовані», — йдеться 
у статті 80 Основного закону.
Конституція, Закон України «Про 

статус народного депутата» та Кри-
мінальний процесуальний кодекс 
забороняють правоохоронним орга-
нам навіть слідчі дії з депутатами про-
водити. Якщо нардеп підозрюється 
в чомусь, спочатку ГПУ (за поданням 
Національного антикорупційного бю-
ро або Спеціалізованої антикорупцій-
ної прокуратури) повинна направити 
відповідне подання в комітет Верхо-
вної Ради з питань регламенту. Якщо 
він дасть згоду, питання про зняття 
з депутата недоторканності виносить-
ся на голосування в зал. Окрім того, 
якщо у прокуратури є підстави вважа-
ти, що підозрюваний може перехову-
ватися від слідства десь за кордоном, 
вона може подати окремі подання на 
арешт і затримання депутата.
Кожен український президент, за-

пускаючи конституційну реформу, 
— а така вже українська традиція, що 
кожен новий президент переписує 

Основний закон, — сердечно обі-
цяв скасувати радянський рудимент 
у вигляді депутатської недоторкан-
ності. Майже одразу після прийняття 
Конституції у 1996 році тодішній пре-
зидент Леонід Кучма і його оточення 
надумали переписати Основний 
закон. Чого вони хотіли? Щоб пре-
зидент міг самостійно розпускати 
парламент, його чисельність з сьо-
годнішніх 450 депутатів скоротити 
до 300 — загалом хотіли суттєво роз-
ширити повноваження гаранта. Але 
їх спроба зазнала поразки. Мало хто 
пам’ятає, але на референдум у 2000 
році було винесене і питання про 
зняття депутатської недоторканності. 
І 89% громадян підтримали скасуван-
ня імунітету народних обранців.
Але навіть достатньо вагомі цифри 

опитувань та Помаранчева рево-
люція, в результаті якої народилася 
Конституція–2004 з парламентсько-
президентською формою правління, 
не змусили Верховну Раду скасувати 
депутатську недоторканність. Ба біль-
ше, як і за Кучми, оточення Віктора 
Ющенка дуже хотіло зміцнення пре-
зидентської вертикалі — повернення 
до президентсько-парламентської 
форми правління Конституції–96. Ця 
спроба, як і за Кучми, провалилася. 
А от президентові-втікачу Вікторові 
Януковичу вдалося не тільки кон-
ституційний переворот здійснити, 
повернувшись до президентської 
форми правління, а й увести змішану 
систему виборів.
Недосконалість виборчої системи 

— наріжний камінь у питанні скасу-
вання депутатської недоторканності. 
Лише у 2006 і 2007 роках депутатів 
Верховної Ради обирали за пропо-
рційною системою, хоч і з закритими 
списками. До змішаної системи з ма-
жоритарним компонентом поверну-
лися за часів Януковича. Мажоритар-
ка, та й закриті пропорційні списки 
також, дозволяють нечистим на руку 
кандидатам, діставшись парламенту, 
ховатися за депутатським мандатом. 
А відсутність важелів контролю з боку 
виборців дає поле для корупційного 
маневру.

Реаліті-шоу «Недоторканні»

Після Революції Гідності та достроко-

Бути чи не бути 
недоторканними
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цполіції та спецпідрозділом «Корд» провели 
обшуки у справі злочинної організації 
екс-президента Віктора Януковича та 
екс-міністра доходів та зборів Олександра 
Клименка. За даними головного військо-
вого прокурора Анатолія Матіоса, було 
проведено 183 обшуки у приміщеннях, які 
належать екс-міністру Клименку.

15 липня Печерський райсуд Києва обрав 
нардепові від «Опоблоку» Михайлові Доб-
кіну запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою терміном на 2 місяці з альтер-
нативою внесення застави у сумі 50 млн 
гривень. В діях нардепа вбачають ознаки 
умисної змови групи осіб для зловживан-
ня службовим становищем та сприяння 
шахрайству з метою заволодіння 78 га 
земельних ділянок м. Харкова норматив-
ною вартістю понад 220 млн грн.

17 липня Україна готова сприяти від-
новленню територіальної цілісності 
і суверенітету Молдови. Таку заяву зробив 
президент України Петро Порошенко на 
спільному з прем’єр-міністром Молдови 
Павлом Філіпом брифінгу. У свою чергу, 
прем’єр-міністр Молдови назвав заяви 
про блокаду Придністров’я Україною та 
Молдовою спекуляціями.

17 липня 70% згодні на компроміси за-
ради досягнення миру на Донбасі і лише 
18% бачать силовий шлях відновлення 
миру на Сході України. Про це свідчить 
опитування, проведене 9–13 червня Фон-
дом «Демократичні ініціативи» імені Ілька 
Кучеріва та соціологічною службою Центру 
Разумкова. 52% опитаних вважають, що 
не всі компроміси прийнятні, і лише 18% 
згодні йти на будь-які поступки заради 
миру. Зросла підтримка ідеї введення на 
Донбас міжнародного миротворчого кон-
тингенту — вона становить уже понад 60%.

20 липня МВФ відклав вимоги про зе-
мельну реформу. Ключовими вимогами 
Фонду є пенсійна реформа, приватизація 
і боротьба з корупцією.

21 липня Правоохоронні органи РФ відмо-
вили Україні в екстрадиції 21 колишнього 
співробітника «Беркута», які підозрюються 
в розстрілі 48 активістів Євромайдану. 
Всім цим особам Росія надала громадян-
ство або так званий притулок.

21 липня Генеральна прокуратура відкри-
ла кримінальне провадження про несплату 
співголовою фракції Верховної Ради «Опо-
зиційний блок» Олександром Вілкулом 
податків в особливо великому розмірі 
—19, 6 млн грн.

22 липня Ольга Харлан — чемпіонка світу 
2017 року в індивідуальному фехтуванні 
на шаблях. У фіналі українська спортс-
менка виявилася на голову сильнішою за ог
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вих парламентських виборів у 2014 
році тільки лінивий не кричав про 
необхідність скасування депутат-
ської недоторканності та переходу 
до пропорційної виборчої системи 
з відкритими списками. Навіть 
в коаліційній угоді відповідні норми 
записали, говорячи про боротьбу 
з корупцією, відділення бізнесу від 
політики та скасування скомпромето-
ваної мажоритарки. Але віз і нині там. 
Складається таке враження, що владі 
вигідний статус-кво: з одного боку, 
збереження депутатського імунітету 
дозволяє їм бути завжди у безпеці, 
а з іншого — смикати за ниточки опо-
нентів. Нинішня система — це замкне-
не коло. Найбільші шанси перемогти 
за мажоритарною системою в округах 
саме у бізнесменів. І саме бізнесме-
ни частіше за інших готові порушувати 
закони і заробляти на політиці.
Разом із тим ніхто не каже, що не-

доторканність народним обранцям 
зовсім не потрібна. Так, нардепи 
не повинні відповідати за свої ви-
ступи з трибуни Верховної Ради. Цей 
принцип був уперше законодавчо за-
кріплений Біллем про права — актом 
англійського парламенту 1689 року. 
Тобто депутатів не повинні переслі-

дувати за їхні виступи та політичну 
діяльність. Але депутат не повинен 
ховатися за імунітетом від правоохо-
ронних органів, а повинен відповіда-
ти перед законом за вчинене право-
порушення, як і всі звичайні українці 
без усіляких привілеїв.
Проте, як показує практика, ниніш-

нє восьме скликання Верховної Ради 
не дуже зацікавлене у скасуванні де-
путатської недоторканності. А розгляд 
чергового подання від ГПУ, НАБУ та 
САП на депутата-порушника закону 
перетворюється на гостросюжетний 
трилер з «договорняками». Першою 
скандальною ластівкою в середині 
2015 року було подання на позафрак-
ційного Сергія Клюєва. Вже тоді його 
брат, колишній голова Адміністрації 
президента за часів Віктора Януко-
вича Андрій Клюєв, переховувався 
в Росії. Сергія Клюєва ГПУ звинува-
чувала у шахрайстві, привласненні, 
розтраті майна або заволодінні ним 
шляхом зловживання службовим ста-
новищем, зловживанні владою або 
службовим становищем. За інфор-
мацією українських ЗМІ, тільки укра-
їнським держбанкам брати Клюєви 
завдали збитків на 28 млрд грн. Але 
ці факти не завадили Верховній Раді 

Недосконалість виборчої системи — наріжний 
камінь у питанні скасування депутатської 
недоторканності. Мажоритарка, та й закриті 
пропорційні списки також, дозволяють нечистим 
на руку кандидатам, діставшись до парламенту, 
ховатися за депутатським мандатом. А відсутність 
важелів контролю з боку виборців дає поле для 
корупційного маневру.

ФОТО: DAZV.GOV.UA
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З  КРАЮ

Аззу Бесбес з Тунісу — 15:5. Тепер Харлан 
є триразовою чемпіонкою світу.

22 липня У Сирії воюють понад 500 
військових РФ, які воювали на Донбасі, 
— заявляє СБУ.

 23 липня Конфлікт на Донбасі — криза, 
яка потребує невідкладної уваги і яку 
необхідно завершити якомога швидше. 
Про це заявив спецпредставник Держ-
депу США з питань України Курт Волкер. 
«Це не є замороженим конфліктом, це 
— гаряча війна», — заявив Волкер. Він 
підкреслив, що у США розуміють, що 
конфлікт на Донбасі — не внутрішній, 
а є саме актом агресії РФ щодо України.

23 липня Суд Москви за клопотанням 
Слідчого комітету заочно заарештував 
прокурора Головної військової про-
куратури України Руслана Кравченка 
і слідчого з особливо важливих справ 
Вадима Приймачка. Кравченко в даний 
час підтримує обвинувачення в заочно-
му судовому процесі над екс-президен-
том Віктором Януковичем у справі про 
держзраду. Слідчий Приймачок домігся 
через суд права на виїмку документів 
в Адміністрації президента Росії на 
вулиці Іллінка в Москві.

24 липня Фонд державного майна оголо-
сив початок проведення аукціонів з під-
вищенням ціни з продажу пакетів акцій 8 
обласних енергетичних компаній. Україна 
планує отримати від продажу всіх обле-
нерго майже 300 мільйонів доларів.

25 липня Президент Сполучених Штатів 
Дональд Трамп стверджує, що Україна 
саботувала його передвиборчу кампанію. 
На переконання Трампа, такі дії України 
були спрямовані на просування кандида-
тури його опонентки, Гілларі Клінтон.

26 липня «Укренерго» повністю припини-
ло перетікання електроенергії на тимча-
сово неконтрольовані території Донецької 
області.
 
26 липня Парламент США посилив санк-
ції проти Росії. Законопроект передбачає 
можливість запровадження санкцій проти 
державних підприємств РФ, що здійсню-
ють операції у металургійній, гірничодо-
бувній галузях та на залізничному тран-
спорті; посилює антиросійські секторальні 
санкції щодо фінансового сектора РФ та 
російської енергетики.
Ним чітко визначено, що політикою Спо-
лучених Штатів є підтримка уряду України 
у відновленні суверенітету та територі-
альної цілісності і засудження та протидія 
всім дестабілізаційним зусиллям уряду 
РФ в Україні. Документ також передбачає 
надання допомоги у реформуванні енер-
гетичного сектора України та зменшення ог
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зняти з Клюєва лише депутатську не-
доторканність, за арешт і затримання 
народні обранці не голосували, фак-
тично давши нардепу втекти в Росію, 
де він перебуває і досі.
Другим гучним поданням стала 

справа проти нардепа-«радикала» Іго-
ря Мосійчука. Тодішній генпрокурор 
Віктор Шокін прийшов у ВР не просто 
з паперовими доказами, а приніс ще 
й зняте прихованою камерою відео, 
на якому схожа на Мосійчука людина 
обговорює з невідомими особами 
одержання хабара за розв’язання 
проблем із державними органами 
влади та надсилання депутатського за-
питу. Все це, за версією прокуратури, 

було пов’язане з лобіюванням бізнес-
інтересів. У той же день спецпідрозділ 
СБУ арештував Мосійчука прямо 
у сесійній залі. Проте через декілька 
місяців Вищий адміністративний суд 
визнав незаконною постанову парла-
менту про зняття недоторканності че-
рез порушення регламенту — подання 
генпрокурора не пройшло через 
регламентний комітет перед винесен-
ням на обговорення у сесійній залі.
Також варто згадати про скан-

дальновідому справу проти члена 
депутатської групи «Воля народу» 
Олександра Онищенка. На час голо-
сування за поданням ГПУ про зняття 
недоторканності в липні 2015 року 
він уже втік за кордон. Нардепу інкри-
мінують організацію злочинної схеми 
на підприємстві «Укргазвидобування» 
і привласнення коштів в особливо ве-
ликих розмірах. СБУ також розслідує 
справу за статтею «державна зрада», 
підозрюючи Онищенка в отриманні 
громадянства Росії.

Обіцяного три роки чекають

Вже рік по тому, якраз під кінець VI се-
сії Верховної Ради, генпрокурор Юрій 
Луценко буквально закидав Раду 
поданнями про зняття з депутатів не-
доторканності. Політологи та експерти 
назвали все це «реаліті-шоу недотор-
канних». Всього в кейсі ГПУ та САП 

було шість подань. «Радикала» Андрія 
Лозового звинувачують в умисному 
ухиленні від сплати податків на 1,846 
млн грн, декларація молодого нарде-
па рясніє багатствами, походження 
яких він до пуття пояснити не може. 
Але Рада не дала згоди на притягнен-
ня Лозового до відповідальності. Нар-
депа від «Народного фронту» Євгена 
Дейдея звинувачують в незаконному 
збагаченні на 6,1 млн грн. У підсумку, 
сесійний зал, як і у випадку з Лозо-
вим, не дав згоди на зняття з нього 
недоторканності. Третім виявився ще 
один «народнофронтівець», Максим 
Поляков, якому інкримінують отри-
мання хабара в розмірі $7,5 тис. Тут 

депутатський корпус виявився посту-
пливішим та зняв з нього депутатську 
недоторканність. А от на затримання 
та арешт згоди не дав.
Скандальновідомого ще за часів 

екс-мера Києва Леоніда Черновець-
кого депутата Олеся Довгого під-
озрюють у зловживанні службовими 
обов’язками, вчиненими у співучасті, 
з метою незаконного відчуження 10 
земельних ділянок природно-заповід-
ного фонду-заказника «Острів Жуків» 
загальною площею 44,25 га. Тут 
Рада дослухалася до генпрокурора та 
зняла з нього недоторканність. Ще од-
ним у кейсі ГПУ, НАБУ і САП виявися 
нардеп від БПП Борислав Розенблат. 
Як і у випадку з Ігорем Мосійчуком, 
депутатам у сесійній залі продемон-
стрували відео з прихованої камери, 
де він вимагає хабар. У діях політика 
вбачаються ознаки зловживання 
впливом і хабарництва на $280 тис. 
за незаконний видобуток бурштину. 
Але докази прокуратури не перекона-
ли депутатів — голосів вистачило лише 
на зняття недоторканності.
На «десерт» залишили нардепа від 

«Опозиційного блоку» Михайла Добкі-
на. З нього колеги по парламенту і не-
доторканність зняли, і згоду на арешт 
і затримання дали. В діях нардепа 
вбачають ознаки умисної змови гру-
пи осіб для зловживання службовим 
становищем та сприяння шахрайству 

Ніхто не каже, що недоторканність народним 
обранцям зовсім не потрібна. Але депутат 
не повинен ховатися за імунітетом від 
правоохоронних органів, а повинен відповідати 
перед законом за вчинене правопорушення, як 
і всі звичайні українці без усіляких привілеїв.
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залежності від російських енергетичних 
ресурсів.

28 липня Слідчі НАБУ завершили роз-
слідування справи щодо відстороненого 
голови Державної фіскальної служби Ро-
мана Насірова та вручили йому остаточну 
підозру. Справу передають до суду.

28 липня Міжнародний енерготрейдер 
з реєстрацією в Швейцарії AOT Energy 
відкрив в Україні своє представництво. 
Основним заявленим видом діяльності 
ТОВ «АОТ Енерджі Україна» є торгівля при-
родним газом. Раніше свої представни-
цтва в Україні відкрили міжнародні трей-
дери Trafi gura, MET Holding, DufEnergy.

28 липня Генпрокурор Юрій Луценко 
розповів, що сума арештованого майна 
екс-міністра доходів і зборів Олександра 
Клименка та його дочірніх компаній 
сягає 6 мільярдів гривень. У рамках 
розслідування справи Клименка під 
вартою залишаються 9 людей, а ще 18 
— під заставою на загальну суму 59 млн 
гривень.

28 липня За результатами конкурсу, до 
складу нового Верховного суду потра-
плять 80% старих суддів. Зі 120 суддів 
тільки 25 є кандидатами з-поза судової 
системи: науковці або адвокати.

30 липня З полону бойовиків ОРЛО 
звільнено чинного суддю Апеляційного 
суду Луганської області Віталія Руденка. 
Дев’ять місяців він незаконно утриму-
вався та піддавався тортурам у «МДБ 
ЛНР». За словами самого Руденка, його 
було затримано бойовиками 15 жовтня 
2016 року під час перетину пункту про-
пуску Станиця Луганська. Суддя був 
змушений поїхати в Луганськ, щоб по-
ховати батька, однак бойовики захопили 
його на КПП.

30 липня В Україні різко зросла кіль-
кість постраждалих від торгівлі людьми. 
За 6 місяців 2017 року Національною 
поліцією встановлено та надано допо-
могу 156 потерпілим від злочинів у сфері 
торгівлі людьми. Серед них 119 жінок і 
12 дітей.

30 липня Бойовики ОРЛО відпустили 
українського блогера Людмилу Сурженко 
зі слідами фізичного впливу. Їй само-
стійно вдалося перетнути КПП Станиця 
Луганська у важкому психологічному 
стані, після чого їй було надано необхідну 
медичну допомогу. Приводом для за-
тримання стало невиконання Сурженко 
команд бойовиків. Блогер є інвалідом 
з дитинства, користується слуховим 
апаратом, в якому на той час вийшли з 
ладу акумулятори.
 ог
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з метою заволодіння 78 га земельних 
ділянок у Харкові на 227 млн грн.
Побачити продовження реаліті-шоу 

«Недоторканні» можна буде вже цієї 
осені. Юрій Луценко анонсував ще 
40 подань на народних депутатів. 
Тому новий політичний сезон обіцяє 
бути спекотним. Проте всі перерахо-
вані вище факти мали би стати під-
ставою для парламенту врешті-решт 
поставити крапку у питанні скасуван-
ня депутатської недоторканності раз 
і назавжди, щоб прокурори не ходили 
до сесійної зали і не випрошували 
в депутатів дозвіл хоча б на прове-
дення слідчих дій з їхніми колегами. 
Вже і спікер Андрій Парубій обіцяє 
винести питання на голосування, 
і більшість фракцій готові дати голоси. 
Але, як виявилося, не все так просто.
Справа в тому, що ще в січні 2015 

року президент зареєстрував у ВР 
законопроект №1776 про внесення 
змін до Конституції, який позбавляв 
недоторканності депутатів і суддів. До-
кумент включили до порядку денного і 
направили на оцінку Конституційного 
суду. Частина норм, що стосувалися 
суддівської недоторканності, були при-
йняті парламентом рівно рік тому під 
час голосування проекту змін до Осно-
вного закону в частині правосуддя. 
Повторно, за словами депутатів, цей 
законопроект приймати не можна. 
Конституція і закон про регламент не 

дозволяють вносити зміни в законо-
проект, який вже пройшов оцінку Кон-
ституційного суду (за процедурою, про-
ект змін до Конституції між першим 
та другим читанням повинен пройти 
погодження Конституційного суду).
Тепер, за словами народних обран-

ців, є два шляхи: або вносити зміни 
в старий президентський закон, зно-
ву відправляти його на оцінку Консти-
туційного суду і приймати в цілому на 
наступній сесії, або писати абсолютно 
новий проект. Спікер Андрій Парубій 
пророкує саме другий варіант розви-
тку подій, проте, за його словами, ще 
тривають остаточні юридичні консуль-
тації. Парубій каже, що, знаючи волю 
і публічну позицію політичних фракцій, 
за наявності юридичних передумов 
і рішення профільного комітету з цьо-
го приводу, він невідкладно винесе 
питання про скасування депутатської 
недоторканності на голосування.
Депутатський корпус готовий дати 

голоси. Але, на відміну від спікера, 
який «веде остаточні юридичні кон-
сультації», депутатам про це нічого не 
відомо. За їхніми словами, на сьогод-
нішній день робота ані з виправлення 
президентського законопроекту, ані 
з розробки нового не ведеться. Тож 
питання про зняття депутатської не-
доторканності може знову підвиснути 
на невизначений термін. 
 

 «Радикала» Андрія Лозового звинувачують в 
умисному ухиленні від сплати податків на 1,846 
млн грн, декларація молодого нардепа рясніє 
багатствами, походження яких він до пуття 
пояснити не може. Але Рада не дала згоди на 
притягнення Лозового до відповідальності.

ФОТО: WWW.RADIOSVOBODA.ORG



34

КУЛЬТРЕВЮ

 Музичні критики прозвали її «українською Бйорк», 
і мало хто знає, що вона є донькою легендарного 
українського музиканта Віктора Морозова. Утім, 
їй нічого не бракує, щоб бути просто Мар’яною 
Садовською, українською співачкою та композиторкою. 
Родом зі Львова, працювала акторкою в Польщі та 
Сполучених Штатах, де розпочалася її музична кар’єра, 
але залишилася жити в Німеччині, бо одружилася 
з німецьким режисером та актором Андре Ерленом. 
Із Садовською ми поговорили про проблеми мігрантів, 
мультикультурні джерела її музики та порушення 
політичних тем мистецтвом.

РОЗМОВЛЯЛА ЛЮБОВ ЯКИМЧУК, КИЇВ

Ти часом використовуєш словоспо-
лучення «хвороба емігранта». Що це 
означає? 
Часом люди з тієї чи іншої причини 
виїздять жити в іншу країну, але не до 
кінця там пускають своє коріння. Усе 
нове, що відбувається в житті людей, 
як нова сорочка чи новий посуд, не 
використовується, відкладається на 
потім. Люди живуть в очікуванні: коли 
повернемося додому, тоді одягнемо 
цю сорочку. Це життя в очікуванні 
повернення. Або ще такий приклад: 
українці, які живуть за кордоном, 
у соцмережах дуже часто зверта-
ються до українців, а не до друзів 
у своїй новій країні. У мене це теж є. 
Коли я бачу щось дуже цікаве, як-от 
добра вистава, вдалий фестиваль, 
хороший концерт, то мені завжди хо-
четься, щоб усе це сталося в Україні. 
Все це майже як нова сорочка, яку 
найкраще вдягнеш тільки вдома. От 
зараз я страшенно вболіваю за ме-
дичну реформу в Україні, і мені дуже 
хочеться, щоб в Україні було так, як 
є у Німеччині. Це я і називаю хворо-
бою емігранта.

Чи пустила ти по-справжньому корін-
ня в Німеччині?
У мене ніколи не було мрії жити 
в Німеччині, і якби щось тут сталося, 
я би не залишалася тут жити. У мене 
вибір країни стався завдяки людині, 
з якою в мене сталася зустріч — мій 
чоловік є німцем. Цей вибір країни не 
був вимріяний, як це буває в людей. 
Але я щораз більше відчуваю, що ко-
ли приїжджаю в Кельн, то опиняюся 
вдома, тут моє гніздо. Я відчуваю цю 
країну і мені за неї болить, бо вона 
теж моя. Тут ростуть мої діти, і це 
страшенно багато означає, тут фор-
мується їхній світогляд. Я належу до 
мистецької сфери, у ній близьких за 
духом людей зустрічаєш усюди. Тобто 
я пустила тут коріння, але могла би це 
зробити і в Польщі, де жила багато 
років, або в Америці. Та водночас 
пуповина, яка мене поєднує з Украї-
ною, ніколи не була обрізана. Кожен 
мій приїзд в Україну якось завжди 
пов’язаний зі співами, незалежно від 
того, в якому я опиняюся середови-
щі. Ми розмовляємо, спілкуємось, 
а потім співаємо. От саме такого спіл-
кування через спів мені страшенно 
бракує в Німеччині.

Коли я вперше почула твої пісні, а це 
було в Берліні, то трохи здивувалася, бо 
ти розказуєш історії перед тим, як всту-
пити в пісню. Тоді це було англійською, 
німецькою та українською мовами. 

Мар’яна Садовська:

«Тема емігрантства 
мене ніколи не 
залишить»
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Тобто це була не лише музика, а ще 
й усний жанр. Ти торкаєшся в них як 
українських традицій, так і політичних 
тем, зокрема розказуєш про війну 
в Україні. Навіщо стільки слів? І чи 
може твоє мистецтво якось впливати 
на людей та політичну ситуацію?
Те, що я роблю, це не коментар до 
пісні, як часто роблять музиканти, 
а повноцінний фрагмент виступу, 
storytelling. Це щось близьке до 
театру, розмовний жанр. Є речі, які 
я повторюю з концерту в концерт, 
але є речі, які змінюю залежно від 
країни та глядача.
Щодо впливу на людей. Будь-яке 

мистецтво має дві первинні функції. 
Одна декоративна: люди завжди 
хотіли, щоб був не просто глечик, 
а гарний глечик, не просто рушник, 
а красивий рушник. Друга функція 
— обрядова. Прикладне мистецтво, 
особливо музика та спів, вживалися 
з вірою, що можна на щось вплину-
ти, можна щось змінити, поєднатися 
з силами природи чи з вищими сила-
ми. Тобто йдеться про пошук духовної 
функції. І в музиці це дуже видно, осо-
бливо, коли записуєш пісні в бабусь.

Застольні, любовні пісні співають-
ся інакше, ніж обрядові. Навіть якщо 
в обрядових піснях тематика побу-
това, однаково спосіб співу відріз-
няється. І у класичній музиці є ці дві 
функції — з одного боку, пошук краси, 
а з іншого — борюкання душі, пошук 
сенсу, пошук відповідей, спроба дати 
раду зі складними темами. Звичайно, 
якоїсь впевненості, що ти впливаєш 
на людей, немає, але намагання спо-
нукати людей думати десь там є. Та 
це не дидактика, бо ти не повчаєш, 
це розмова.
Нещодавно я виступала на фес-

тивалі в Австрії, це був специфічний 
фестиваль жанру Schrammelmusik. 
Музика для відпочинку, розслаблен-
ня. І я мала два сольні фрагменти 
в нашому тріо і вагалася, що ж їм 
заспівати, чи підтримати це свято 
пива-ковбаски? Вирішила все-таки 
заспівати «Чардаш» («Кед мі при-
йшла карта нароковаць»). Без ди-
дактичного коментаря і згадки про 
війну в Україні. Не можу сказати, 
що я вплинула, але кілька осіб після 
виступу підійшло до мене, щоб роз-
питати більше.

Чи можеш розповісти трохи про твої 
етноекспедиції, з яких ти привозиш 
для себе пісні, та колектив «Заграйя-
рочка», про який так часто згадуєш 
на виступах?
Уся моя робота як співачки, власне, 
і почалася з експедицій. Я була актор-
кою, а не співачкою. І якось в Амери-
ці почала розповідати про свої 
подорожі українськими селами, про 
те, які там живуть люди і які обряди 
виконують. Я почала з лекцій-розпо-
відей, а потім уже це сформувалося 
в концертну програму.
Остання моя експедиція пов’язана 

з поїздками в Маріуполь та Волнова-
ху. В один з виїздів я мала спільний 
виступ із Сергієм Жаданом у Волно-
васі. Поки він був на сцені, я стояла 
за кулісами і біля мене — освітлювач. 
І я тоді ні на що не сподіваючись 
спитала, чи в них співають україн-
ських пісень. І він мене ошелешив: 
«Ще й як!». Ми тоді шепотілися, і він 
мені почав розповідати, що в цьому 
будинку культури є невеличка кім-
ната, де працює Ірина Крюченко. 
Вона сама, не маючи професійної 
музичної освіти, багато років їздила 

ФОТО: MEYER ORIGINALS
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місцевими селами і записувала пісні, 
і створила колектив «Заграйярочка». 
Це слово місцевого походження та 
означає «березень». І після виступу 
ми потрапили з Сергієм у цю кімнату, 
і тоді я знайшла скарб. Ірина Крючен-
ко має дуже багато матеріалу, який 
записала на Приазов’ї, буде на цілу 
книгу, і це слід видати.
Мені вдалося туди повернутися 

та поїздити по селах. Я ж виросла 
у Львові з усвідомленням, що Схід-
на Україна — це колгоспи, а в нас 
у Львові — культура. І коли ми почали 
їздити Східною Україною, а ще Північ-
ною і Центральною, для мене як для 
галичанки це було як грім з ясного 
неба. Оце наше, що десь там поза 
Галичиною має бути «русский мир», 
у нас все-таки глибоко сидить. Ме-
не люди часто питають: «А що, там 
українською мовою говорять?». Так, 
розмовляють українською мовою! 
І я зібрала несамовитий матеріал!
В одному селі нам сказали, що 

жінки, які співають, на буряковому 
полі збирають урожай. Ми приїхали 
до них та кажемо: «Ви тут працюєте, 
а ми так невчасно. А, може, ви нам 
поспіваєте?». У тій розмові прозвуча-
ли певні слова та мелодика, яку я теж 
використала в музиці. Спосіб, у який 
одна жінка поставила запитання, був 
дуже мелодійний, і я його просто за-
писала нотами. 

Що вона запитала? 
«А скажіть, пожалуйста, а це чесно, 
що ви наш Донбас так ненавидите?». 
Це була жінка сорока років. Село Єго-
рівка, Волноваський район, Донбас. 
Я — зі Львова, Галичина. І тут— розмо-
ва, яка відбувається на буряковому 
полі. Це питання звучить зараз в од-
ній моїй композиції.
Ще в Маріуполі я довідалася про 

грецькі поселення. Там у селах жи-
вуть старенькі бабусі, які ще знають 
дуже особливі поховальні грецькі 
голосіння. Також один волонтер мені 
розповів, що під Запоріжжям є ал-
банські поселення. Я дуже хочу зро-
бити й там свої дослідження. Колись 
я записувала пісні гагаузів, болгар, 
ромів у селах навколо Одеси. 
Дуже важливо знати, що в Україні 

є шведські, німецькі, грецькі, ал-
банські поселення, щоб ми не були 
такими ігнорантами, як я до війни. 
Щоб ми знали про це мультикультур-
не багатство і щоб воно не згубилося 
поміж цим українсько-російським 
дискурсом, в постійних розмовах про 
росіян як нацменшину.

Навесні ти писала музику до вистави 
Adapt для театру з Філадельфії. Чи мо-
жеш розказати трохи про цю виставу 
та свою роботу над нею?
Я багато років працювала в театрі 
— спершу у Львові, у театрі Леся 
Курбаса, а потім у Польщі, у театрі 
«Ґардженіце». У театрі «Гардженіце» 
музика була частиною дії, частиною 
драматургії. Ця стихія мені дуже 
близька, тому мене регулярно запро-
шують до співпраці над виставами, 
де музика є не тлом, а де актори ви-
користовують спів як частину актор-
ської дії. Саме такою була постановка 
в театрі «Вілма» в Філадельфії — театр 
називається на честь міфічної сестри 
Шекспіра.
А директорка та режисерка цьо-

го театру Бланка Зіска — біженка 
з колишньої комуністичної Чехосло-
ваччини. Вона втекла через Німеч-
чину в Америку і зайнялася театром. 
З нелегальної емігрантки вона стала 
директором одного з найбільших 
театрів у Філадельфії. Їй вдалося 
перенести експериментальний те-
атр з альтернативних майданчиків 
на велику сцену. Все життя Бланки 
пов’язане з тим, щоб не перетворити 
театр на місце для розважального 
жанру, а щоб він був театром, де лю-
ди дивляться, слухають, думають. Во-
на також часто запрошує до співпраці 
режисерів з Європи, які експеримен-
тують, реформують театр.
У автобіографічній п’єсі Adapt, яку 

написала сама Бланка, йшлося влас-
не про оце перебування емігранта 
на межі, на межі цих світів — старого 
і нового дому. Її вистава страшенно 
багатопланова: про втечу з комуніс-
тичної «тюрми», від переслідувань, 
в інший світ. А чи справді ти знахо-
диш свободу у цьому вимріяному сві-
ті, в Америці? Також стояло питання 
несвободи, що нас обмежує, тобто 
консумпція, комерціалізація і т.д. 
Окрім того, у виставі був присутній мі-
фічний елемент. Бланка ввела образ 
жінки-відьми, шаманки, представ-
ниці вимерлого народу. Були колись 
такі полабські слов’яни, які зовсім 
зникли разом зі своєю мовою. Цей 
персонаж постійно нагадує: треба 
повернутися додому, тут твоє корін-
ня, тут твоя мова. Хоч однозначної 
відповіді вистава не дає. І саме для 
цього персонажа зі зниклого світу 
я писала музику. Я навіть жартувала, 
що ця тема емігрантства мене ніколи 
не залишить.

Ми заговорили про композиторську 
роботу, і я не можу не запитати про 

порушення твоїх авторських прав 
на шоу «Голос країни», на телеканалі 
«1+1». Чи продюсери з тобою вже 
зв’язалися та вирішили якось цю 
проблему?
Це навіть не одна композиція. Вони 
використали мої аранжування двох 
пісень: «Ой летіла зозуля» та «Ой 
давно-давно». Я знаю ці пісні з репер-
туару колективу «Древо» з Крячківки, 
але якщо послухати, як ці пісні співа-
ли на «Голосі країни», то ясно, що це 
знято не з автентичного виконання, 
а з мого аранжування. Це назива-
ється крадіжкою. Ніхто зі мною не 
зв’язувався, єдине, що зробили, — на 
Youtube тепер немає вказівки, що 
це народна пісня, але моє прізвище 
також не з’явилося.
Тут є два аспекти: фінансовий 

і аспект кредиту імені. Всюди має 
бути вказане джерело музики чи 
слів. У цій же програмі виконують 
пісні Джамали чи Стінга, що також не 
можна робити, не зазначивши імен 
власників авторських прав. Пошану-
вання авторського права це ще один 
важливий крок у бік демократичної 
правової держави.
Я зареєстрована в організації 

із захисту авторських справ GEMA 
в Німеч чині і написала до них ре-
кламацію, попросила перевірити 
використання моєї музики, вони 
зараз займаються перевіркою. Але 
я жартую і підсміююся, кажучи, що 
я маю вплив на поп-музику.

Ти багато подорожуєш. Як тобі вдаєть-
ся поєднувати роботу і сім’ю? 
Це таке сальто-мортале — поєднання 
професії та родини. Мені це вдається, 
бо ми з чоловіком над цим працюємо 
по-партнерськи. Коли один подоро-
жує, ми стараємося, щоби другий був 
удома. Також нам дуже допомагають 
наші батьки — часом діти залишають-
ся то з однією бабцею, то з іншою. 
Зараз діти у підлітковому віці, і мені 
часом страшно втратити контакт із 
ними. А я більше подорожую, ніж 
чоловік, тож переживаю, що часом 
діти приходять додому і звертаються 
до нього, а не до мене. 
Сьогодні діти поїхали на свої каніку-
ли. І я сказала: «Гафійка, як я без тебе 
буду, коли ти поїдеш?». А вона відпові-
ла: «Тепер ти, мамо, відчуєш, як мені, 
коли ти їдеш». Ми робимо з чоловіком 
те, що любимо, і я сподіваюся, що ді-
ти переймуть цю модель поєднувати 
пристрасть до професії та любов до 
родини.
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Ех, дороги!
НАТАЛКА ПОЗНЯК

 Кілька років тому я запросила до 
нас на Полісся своїх білоруських дру-
зів. Захотілося порівняти їхні «пушчы» 
з нашими. Щоб далеко не їхати, за-
пропонувала гайнути на озеро біля 
села Вербівка, яке ще називають По-
чайнинським. Там і справді є на що 
подивитися: лісова дорога виводить 
на широченне плесо в обрамленні 
височезних дерев, і ти зупиняєшся, 
заворожений червонуватим кольо-
ром гліцеринової води.
Недовго думаючи, ми рушили туди. 

І тут моїх білоруських друзів чекав 
справжній шок, який вони досі згаду-
ють як страшний сон. Бо для того, щоб 
потрапити до озера, потрібно було 
подолати кілька кілометрів бруківки, 
яку в народі називають «сошею». Щоб 
зрозуміти, що це таке, можна уявити 
польову дорогу, вимощену валунами 
різної величини. На відміну від львів-
ської чи київської бруківки, де камені 
все ж підганялися один під одного 
і були більш-менш рівними, тут при 
викладанні дороги з цим ніхто не за-
морочувався. Тож, доки ми дісталися 
до місця, усіх добряче протрусило, 
а Михась усе переймався, чи витри-
має його машина таке випробування 
на міцність. І тепер, через роки, він 
зізнається, що від тієї поїздки у нього 
лишилося два найяскравіших спогади: 
Почайнинське озеро і наша «соша».
Парадокс у тому, що ці дві речі 

— чудова незаймана природа, озера 
і річки, гриби і ягоди, глибока культура 
і давні традиції, народні ремесла від 
ткацтва до лозоплетіння, які досі по-
бутують у краї, гостинні щирі люди... 
і наші «неповторні» поліські дороги 
— досі лишаються тим, що визначає 
обличчя нашого Полісся. Як «інь» 
і «янь». Як плюс і мінус. Тільки в сумі 
вони дають не повноту буття, а той-
таки нуль, на який множаться усі 
спроби популяризації рекреаційних 
можливостей краю.
І дарма, що є на Поліссі «кукушка» 

— найдовша в Європі досі чинна 
вузькоколійка Антонівка–Зарічне, 
визнана одним із семи чудес Рівнен-
щини. І дарма, що уже не перший рік 
проводиться тут етно-тур-фест «Бурш-
тиновий шлях», покликаний популя-
ризувати зелений туризм як у краї, 
так і за межами. І дарма, що якось 
ентузіасти запросили у своєрідний 
тур шанувальників ретро з Європи 

і прокатали їх «кукушкою», показавши 
всі принади Полісся. Гості були в за-
хваті, але потім щиро зізналися: «У вас 
усе чудово. Але європейський турист 
— він вибагливий. Ми можемо день 
лазити вашими лісами і болотами, 
збирати ягоди, ловити рибу, можемо 
забратися на край світу — і нам це 
подобається. Але увечері ми хочемо 
повернутися у комфортабельний 
готельний номер, прийняти душ, по-
дивитися в інтернеті новини, випити 
гарного вина. І ще — ці ваші дороги… 
Це ж смерть для авто. Ми навіть не 
знали, що такі ще існують».
От і розходиться про Полісся слава 

лише як про регіон потенційної «бурш-
тинової республіки». І найбільший па-
радокс у тому, що завдяки бурштину 
в регіоні і справді з’явилося чимало 
людей «з грошима». Пройдешся тією 
ж Дубровицею — одразу видно, де ха-
та бурштинника: щонайменше 2-3 по-
верхи, чудернацький дизайн, ковані 
ворота, а на стовпчиках перед воро-
тами — позолочені леви на задніх ла-
пах. Але часто повз таку хатинку веде 
та ж таки заросла травою «соша». Бо 
у власника — позашляховик, він і не 
такі дороги здолає, а все інше — не 
його справа. А можливо, для нього це 

додатковий екстрим — недарма свого 
часу Вітя Янукович-молодший обирав 
саме поліську глибинку для того, щоб 
влаштовувати гонки на квадроциклах.
Тож зрозуміло, чому немає Полісся 

в каталогах популярних рекреаційних 
маршрутів. І ніхто з потенційних турис-
тів, який шукає варіанти бюджетного 
відпочинку, навіть не здогадується 
про існування унікальних цілющих по-
ліських озер, про неповторні поліські 
краєвиди та чисте повітря, настояне 
пахощами лугових трав та соснової 
глиці, про романтику подорожей по-
ліськими річками, про дивовижних 
майстрів і майстринь, які тчуть, виши-
вають, майструють з дерева, лози чи 
соломи дивовижні речі. Не на продаж, 
а так, для душі. Вони ще пам’ятають 
народні пісні, казки, легенди, яким 
по тисячу років. Але дедалі менше 
співають чи оповідають їх. Бо такими 
дорогами нема кому приїхати, щоб 
послухати їх, оцінити, подякувати. 
А діти тепер більше слухають «радіо 
Шансон» та «Перець ФМ».
А так хотілося б запросити усіх на 

Полісся. Показати небачене, відкрити 
нечуте. Закохати всіх у наш край, щоб 
зрозуміли: не Карпатами єдиними...
 

ФОТО: АРХІВ АВТОРА
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КУЛЬТРЕВЮ

Дунайська 
спадщина: пісні, 
що єднають 
Коло річки, коло гаю, коло тихо-
го Дунаю: аудіозбірка обробок 
фолькових пісень про Дунай, Київ, 
Музичний Батальйон, 2017.

Цьогоріч Ізмаїл, що на Одещині, з 28 
по 30 липня прийматиме вчетверте 
Міжнародний благодійний рок-фес-
тиваль «Дунайська Січ», започатко-
ваний українськими музикантами 
2014 року в Ізмаїлі задля популяри-
зації сучасної української музичної 
культури та підняття патріотичної 
свідомості мешканців Українського 
Придунав’я. Виникнення фестивалю 
невипадкове, адже розпочиналася 
ця культурна експансія, аби не 
допустити на Одещині сепаратист-
ського руху, що набирав оберти 
після Революції Гідності. Чотири 
українські гурти приїхали до Ізмаїла 
і на сходинках перед місцевим Бу-
динком культури розпочали «лагідну 
українізацію». Так із формату імп-
ровізованого фестивалю за чотири 
роки «Дунайська Січ» перетворилася 
на міжнародний рок-фестиваль. 
Цьогоріч 16 рок-гуртів із України, 
Литви та Білорусі заряджатимуть на 
фестивальній сцені в Ізмаїлі.

Однак, звісно, дводенне чи три-
денне свято не може реалізувати 
всіх завдань. Саме тому не лише 
рок-музиканти, а й українські фоль-
клористи, етнографи взялися до 
важливої справи — створення збірки 
«Ой у гаю при Дунаю». Виявилося, 

що українська пісенна традиція на-
лічує понад 50 оригінальних пісень 
про Дунай. Фактично, створення цієї 
збірки спровокувало ще одну важ-
ливу тему — сучасну інтерпретацію 
українського фольклору від україн-
ських рок- та поп-виконавців.
Таким чином, міжнародний фес-

тиваль «Дунайська Січ» започатку-
вав іще одну традицію — учасники 
фестивалю не лише знайомляться 
з автентичними піснями про Дунай, 
а й створюють для них нове оригі-
нальне звучання.
Цьогоріч аудіозбірка «Коло річки, 

коло гаю, коло тихого Дунаю» це 16 
пісень в інтерпретації 18 українських 
колективів та окремих музикантів: 
гуртів «ДахаБраха», «Очеретяний кіт», 
«ТаРУТА», «Без обмежень», «Врода», 
«Гайдамаки», «Фата Моргана», «Дру-
же Музико» «Телері», «Грозовська 
бенд», «Сонячна машина», «Мавка», 
«OT VINTA», «THE UKRAINIANS», «Тінь 
сонця», «Хорея Козацька», Тоня Мат-
вієнко, Іван Леньо.
Фактично, ця аудіозбірка, видана 

для некомерційного, промоційного 
поширення, є своєрідною візиткою 
Придунав’я, розкриває особливу ме-
лодику цього українського краю, ба-
гатого на власну історичну пам’ять. 
До речі, збірка вже потрапила до 
фондів British Library (Лондон, Ве-
лика Британія) і була високо оцінена 
британськими колегами-музикоз-
навцями.
Зазначимо, що організатори Між-

народного благодійного рок-фес-
тивалю «Дунайська Січ» — творче 
волонтерське об’єднання «Музичний 
Батальйон» — планують долучити до 
створення музичної історії україн-
ського Придунав’я й закордонних 
учасників фестивалю. До речі, цьо-
горіч легендарний литовський гурт 
SKYLE та білоруський гурт Vuraj пре-
зентуватимуть у рамках своїх кон-
цертних виступів на фестивалі кілька 
пісень українською мовою. Сподіва-
ємося, що справді «дунайські» пісні 
незабаром увійдуть до репертуару 
європейських виконавців, а україн-
ське Придунав’я у такий музичний 
спосіб матиме своїх шанувальників, 
які зможуть приїжджати згодом на 
українські фестивальні події.
Збірка «Коло річки, коло гаю, коло 

тихого Дунаю» розповсюджується 
на некомерційній основі лише за-
для промоції Придунав’я. Відтак 
ї ї можна замовити через творче 
волонтерське об’єднання «Музич-
ний Батальйон», написавши його 
прес-секретарю і водночас лідеру 

Етно-Рок Фундації «ТаРУТА» Євгенові 
Їжаку Романенку через FB. 

Поезія 
народжується з ... 
«Абетки»
Peredmova. Абетка, Київ, Dobryi 
Bober, 2017. 

Дебютний альбом «Абетка» київсько-
го музичного інді-проекту Peredmova 
розпочинається незвично — не з піс-
ні, а зі своєрідної промови-маніфес-
ту: «Книжковий вірус — це ніякий не 
вірус, адже приносить користь, тож 
читаймо, слухаймо, міркуймо». Важ-
ко не погодитися з Вірою Правило та 
Владиславом Зарічнюком, саме тому 
пропонуємо вам одразу зануритися 
в музичне прочитання цієї платівки. 
Альбом «Абетка», над яким Pered-

mova працювала 11 місяців, вміщує 
десять композицій у dream pop/do-
wntempo-стилістиці, інтро, а також 

одну перехідну звукову доріжку. 
Фактично, перед нами суцільний мі-
німалізм — і, як властиво для абетки, 
тут використано мінімум слів, сила 
яких досягається завдяки музичній 
атмосфері, філософським смислам 
і певній самоіронії. До речі, спільно 
з дизайнером Олександром Клочко-
вим було створено і новий фізичний 
формат альбому — без вмісту CD-дис-
ка, натомість із кодом та посиланням 
для скачування. При цьому альбом 
має два комплекти наклейок-стікерів 
з емблемами «Абетки».
Як визначають самі музиканти, 

Peredmova — це ніжний євро-поп 
з утішним дівочим вокалом, оточений 
хіп-хоп бітами, зануреними в шугейз-
гітари. Владислав Зарічнюк і Віра 
Правило разом створюють музику 
лише рік, адже зустрілися вони у Ки-
єві влітку 2016 року. Віра студіювала 
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теорію літератури в Києво-Могилян-
ській академії. Владислав на той час 
і дотепер є музичним продюсером 
проектів KELBAS, Night Dew Call (хоч 
за фахом він провізор, досліджує 
можливості альтернативної медици-
ни). За рік у доробку Peredmova вже 
є кілька проектів — власне, альбом 
«Абетка», оприлюднений 30 червня 
2017 року, відеокліпи на пісні «I Just 
Wanna Know» та «Казкові Сонцепа-
ди», сольні та фестивальні виступи.
А ще Владислав Зарічнюк та Віра 

Правило за рік фактично створили 
новий лейбл Dobryi Bober, на яко-
му і випустили власний дебютний 
альбом. Окрім просування цікавих 
українських музичних проектів, 
Dobryi Bober є активним учасником 
різноманітних освітніх заходів, що 
знайомлять українську аудиторію із 
розвитком звукозапису в Україні та 
світі, діяльністю окремих лейблів, су-
часними викликами для музикантів у 
створенні цікавого та якісного музич-
ного продукту.
Мінімалізм, що пронизує альбом 

«Абетка», здається, має свою концеп-
туальну основу: Peredmova черпає 
своє музичне натхнення із візуально-
го мистецтва — тому, прослуховуючи 
трек за треком, складається вражен-
ня, що перед нами розкривається 
музичне оформлення цікавого візу-
ального ряду.
Прослухати альбом «Абетка» можна 

на сторінці гурту Peredmova на Sou-
ndCloud, або ж замовивши альбом 
через офіційний сайт проекту чи його 
сторінку на FB.

Ірина Плехова, Київ
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Євромайдан і російсько-
українська війна дали 
поштовх до розвитку 
одночасно двох речей — 
війська, до цього навмисно 
розваленого проросійським 
президентом Януковичем, 
і військового кіно — течії, 
фактично відсутньої в досить 
сильній документалістиці 
України. Наразі, за три 
роки після означених подій, 
настав час рефлексії, час 
для душевного, розумового 
і художнього осмислення 
того, що сталося і досі 
триває, з допомогою 
кінематографічних засобів. 
І 10-й конкурс кінопроектів 
Держкіно України показав, 
наскільки актуальною і 
повноводною є новопостала 
течія.

1. Вавилон

Спочатку був «Вавилон’13», і там 
цифра у назві — це дата наро-
дження: 2013 рік, 30 листопада, 
момент початку Революції Гідності 
на Майдані Незалежності. Далі мо-
лоді кінематографісти, об’єднані 
ідеєю громадського спротиву ре-
жимові зека, зробили понад сотню 
фільмів ізсередини подій, з одного 
і з іншого боків — з коментарями, 
вибухами і смертями Небесної 
сотні вже в лютому 14-го. А за 
кілька тижнів після розстрілу на 
Майдані почалося вторгнення в 
Крим і захоплення всіх державних 
будівель російськими військами, 
пофарбованими в «зелених чоло-
вічків». Оператори «Вавілону’13» 
кинулись у нову гущу подій. Двох із 
них, Ярослава Пілунського та Юрія 
Грузінова, викрало місцеве проро-
сійське ополчення. І лише втручан-
ня Української Гельсінської спілки 
з прав людини, Європейського 
суду з прав людини і цілої низки 
юристів з двох країн дозволило 

визволити операторів з полону 
(невдовзі після того затримані ак-
тивіст Олександр Кольченко та ре-
жисер Олег Сенцов так і залишися 
в’язнями Росії — за сфабриковани-
ми доказами абсурдних дій їм при-
судили 10 і 20 років відповідно).
Після Криму війна перейшла на 

Донбас, де триває і по сьогодні. 
І кіно разом з нею — як тінь, як 
свідок злочину, героїзму, жаху, 
смерті і життя всупереч смерті. 
Донецький аеропорт, Дебальце-
ве, Іловайськ, Піски, Мар’їнка, 
Широкине — гарячі точки війни, 
яку назвали «А(нти)Т(ерорис-
тичною)О(перацією)». Два роки 
тому наші телеканали зарясніли 
короткими документальними 
фільмами-репортажами, такими 
собі кіно-«гемінґвеями», та потім 
з’явилися повнометражні «Рейд. 
Сила нескорених», «Сильніше ніж 
зброя», «Добровольці Божої чоти», 
«Бранці» та інші фільми. Кролячий 
хід для цивільних на протилежний 
бік мирного життя, туди, де страш-
но до оніміння, де божеволіють 
геть не кінематографічно, вола-
ють від болю і помирають значно 
частіше, аніж кажуть в щоденно-
му сухому зведенні «трьохсотих» 
і «двохсотих».
Так поступово, поруч із «нор-

мальним» життям міст — з гуляка-
ми і дискотеками, походами в кіно 
і магазини, офісним штанопроти-
ранням і «разгаворамі-за-жізнь», 
— з’явилася нова ніша. І не лише 
окремо в кіно, а й у самому сус-
пільстві, як би самі люди від цього 
не відмежовувалися, роблячи ви-
гляд, що війни немає. Є, але не 
перед очима, бо хтось спромігся 
захистити нас, таких білих і пухнас-
тих представників XXI сторіччя, від 
злих і тупих, тих, хто хоче поверну-
тися в Радянський Союз. І нове 
кіно, документальне та художнє, 
це демонструє: жорстко або, час-
тіше, «прилизано», аби рейтинг, не 
дай Боже, не перевищував 16+, 
а краще, щоб і взагалі був 12+.

Апокаліпсис сьогодні: 
нове українське кіно 
і війна
ЯРОСЛАВ ПІДГОРА-ГВЯЗДОВСЬКИЙ, КИЇВ
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2. Кіборги

І війна, і кіно до останнього часу 
йшли пліч-о-пліч. Якщо солдати во-
юють, як вони самі кажуть, «на дай 
Бог» — без потрібного матеріального 
і технічного забезпечення, на лю-
бові до батьківщини і ненависті до 
ворога, — то кіно знімається волон-
терами на патріотизмі, ентузіазмі та 
альтруїзмі: без фінансування, належ-
ної безпеки і можливої винагороди. 
Дикий світ! Заради сміху можна 
згадати, що українська короткоме-
тражка «Міна» Вофкі Солов’я, де за 
сюжетом хлопець, живучи в зоні АТО, 
наступає на міну, вийшла на півтора 
року раніше за американсько-іспан-
ський фільм Фабіо Гуальоне і Фабіо 
Резінаро з такою ж назвою і анало-
гічним сюжетом, дотичним вже до 
війни в Афганістані. Так живемо 
і воюємо, з постійним відчуттям по-
єднання захоплення і розпачу…
І тільки новий фільм Ахтема Сей-

таблаєва «Кіборги» може змінити 
бодай кінематографічний стереотип, 
що знімати на війні чи про війну 
можна аматорам і треба лишень 
за «дякую» у вигляді грамоти. По-
перше, за фільм взявся вправний 
режисер, з досвідом, відчуттям 
міри і «в темі»: Сейтаблаєв достат-
ньо напрацювався режисером на 
телебаченні, аби знати професію, 
достатньо довго вів ток-шоу «Хоробрі 
серця» з сотнями історій про АТО, 
щоб знати залаштункову специфіку 
війни, а крім того, він — один з не-
багатьох, хто вже зміг зняти стрічку 
«Хайтарма», правдоподібність якої 
вражає. І по-друге: у випадку по-
вноцінно використаного бюджету 
«Кіборгів», з прописаним розміром 
у 48 мільйонів гривень, фільм може 
виявитися достойним уваги не тільки 
поціновувачів важливого і глибокого 
кіно, а й широкої глядацької аудито-
рії, зі звичайним бажанням побачи-
ти бойовик з героїзмом, аби відчути 
гордість за свою країну, і драмою, 
щоб засмоктало десь під серцем.
Бо крім грошей, фільм на стадії 

проекту отримав у консультанти, 
власне, самих «кіборгів», що за-
хищали Донецький аеропорт, 
а режисерові та продюсеру пообі-
цяли технічну допомогу військових 
частин — з танками, БТРами та ав-
томатами. Плюс додамо — сценарій 
писала Наталя Ворожбит, визнана 
драматургиня, чиї п’єси ставилися 
в Україні, Польщі, Литві, Німеччині, 
Великій Британії та Сполучених Шта-
тах. У кіно за ї ї сценарієм знімали 

шоковий для свого часу та нашого 
телепростору серіал «Школа» Валерії 
Гай Германіки, а тепер знімають зна-
ковий для України «Ворошиловград» 
за Сергієм Жаданом. Наталя заради 
занурення в матеріал їздила на 
передову, де спілкувалася з «кібор-
гами» (вони не люблять, коли їх так 
називають), записувала їхні історії 
(вони не називають себе героями), 
а після повернення довго пропису-
вала персонажів та їхній світ, який 
так відрізняється від нашого.

3. Ворожбит

Долучившись до теми війни на Сході 
України, важко з неї вийти. І мова не 
так про посттравматичний синдром, 
як про світоглядний момент: ні світ 
для тебе вже не є тим самим, ні ти 
сам для світу. От і Ворожбит не змо-
гла позбутися знання, що все, ви-
являється, облаштовано інакше. Ба 
більше: у своїх мандрах територією 
війни вона закохалася у військового 
і вже більше взагалі ні про що інше 
не могла думати. Цей відвертий факт 
драматургиня висловила напряму 
перед Експертною комісією Держ-
кіно, захищаючи проект «Погані до-
роги» як його… сценарист, а заразом 
і режисер-дебютант. П’єса про різні 
прояви кохання на нашій війні, яку 
Наталя кілька років тому готувала 
для лондонського театру «Роял-корт», 
врешті переросла в прагнення на 
основі отриманих нею історій само-
стійно зробити повноцінний фільм. 
Вона не могла віддати комусь те, що 
тепер стало частиною ї ї душі.
Всю силу свого відчуття вона 

спробувала передати відеопробами, 
зробленими з кількома артистками. 
І справді, актриси, зображаючи 
жінок військових, зіграли так, що 
гри й не відчувалося: було життя, від 
якого у глядача пропадав і подих, 
і все навколо. Та комісія, певно, не 
повірила професійній театральній 
сценаристці в ї ї здатність стати 
кінорежисером. І це був один із 
серйозних проколів 10-го конкурсу 
Держкіно і конкретно Експертної 
комісії. Адже загалом сумніватися 
в бажанні солдата стати генералом 
так само безглуздо, як зараз ставити 
під сумнів бажання Годара переква-
ліфікуватися з кінокритика в кінема-
тографіста… Сергій Лозниця, чий но-
вий фільм «Лагідна» був у головному 
конкурсі цьогорічного Каннського 
кінофестивалю і наразі є кращим 
фільмом року, починав свою кар’єру 
документалістом, доволі критично 

і навіть різко висловлюючись про 
художні засоби кінематографа.
Що тепер буде з потужним про-

ектом Наталі Ворожбит — невідомо. 
Його продюсер Юрій Мінзянов — один 
з найбільш поінформованих і хвацьки-
х в Україні, і на нього велика надія, але 
всі українські професіонали від кіно 
знають і чітко усвідомлюють: в наші-
й країні і в цій царині є лише один 
по-справжньому сильний і постійний 
інвестор, і це Держкіно, а більше такої 
влади немає ні в кого.

5. Держкіно

Усвідомлюючи всю відповідальність 
перед сучасністю — перед часом за-
галом і перед суспільством зокрема, 
— Держкіно, в особі його голови Пи-
липа Іллєнка, ввело до переліку тем 
на конкурсі кінопроектів додаткову, 
спеціалізовану секцію: «Про героїзм 
воїнів, які брали участь у захисті 
України в роки Другої світової війни 
та під час проведення антитерорис-
тичної операції». Саме в цій секції 
переможцями стали проекти «Іній» 
Шаунаса Бартаса з 8-го пітчингу та 
«Позивний “Бандерас”» Зази Буадзе 
з 9-го. В деталях ці два проекти, звіс-
но, різні — з відмінною направленіс-
тю, жанром і способом виробництва. 
Але при цьому мають приблизно 
однаковий бюджет (до 40 мільйонів 
гривень) і спільне прагнення показа-
ти людські долі в межових ситуаціях 
війни. «Іній», створений у копродукції 
України, Литви і Франції, є таким со-
бі роуд-муві, яке заїжджає в драму 
і вирулює в мелодраму; тут ро-
мантика війни розбивається об 
реальність, а кохання виникає на 
уламках розбомблених будинків. І це 
настільки вражає, що фільм взяли 
до головного конкурсу цьогорічного 
Каннського кінофестивалю!
В «Бандерасі» все трохи інакше, 

він не розрахований на фестивалі. 
В ньому іній тане на розпечених 
стволах АК-47, а мова йде про мо-
ральний вибір, про розвідників ЗСУ 
і тих, з ким вони воюють — у кого 
сепаратизм сидить в душі. Тобто це 
драматичний екшн, і саме такого 
сильно не вистачає нашим співвіт-
чизникам, втомленим від щоденних 
убитих і поранених та постійної за-
грози повномасштабного наступу 
російських військ. Фільм обіцяють 
випустити в прокат на початку на-
ступного року на 150-170 копіях, 
а це навіть перевищує середній по-
казник для американських фільмів у 
нашому прокаті.
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А що робити фільмам короткоме-

тражним, чиє майбутнє примарне? 
З цього приводу один наш продю-
сер, Андрій Різоль, придумав ноу-
хау, точніше, оновив добре забуту 
стару ідею — показувати коротко-
метражні фільми перед сеансами 
повнометражних на кшталт того, як 
у «совку» демонстрували кіножурна-
ли перед показами, а зараз роблять 
компанії Disney і Pixar, запускаючи 
маленькі мультики перед великими. 
Це соціальний просвітницький про-

ект з промовистою назвою «Дивись 
українське». На 10-ому пітчингу 
Різоль представив його кавалок, 
альманах «Двері», де серед творців 
— найвідоміші українські режисери: 
Михайло Іллєнко, Олесь Санін, Тарас 
Ткаченко, Олександр Кириєнко, Та-
рас Томенко, Олександр Столяров 
та інші. Актуалізовані, вони очевид-
но зачіпають і тему війни (частина 
фільмів уже відзнята і, здається, 
найсильніший з них — руки Кириєн-
ка: про чоловіка, чудово зіграного 
Станіславом Бокланом, який не хо-
че їхати з рідної хати навіть тоді, коли 
весь садок нашпиговано мінами).
Втім, більшість фільмів про війну 

на Сході України, профінансовані 
Держкіно, до прокату так і не до-
беруться, бо це неігрові картини. 
Їхня доля — фестивальна, а потім, 
у кращому випадку — телевізійна, та 
це сумнівно в умовах, коли нашим 
каналам наше ж і не дуже потрібне, 

принаймні за гроші. А це реальне 
вбивство кадрів, фінансів та автор-
ських голосів. Кожний фільм — це 
голос, вартий уваги, погляду, реакції. 
На 10-ому пітчингу всі (!) 7 фільмів, 
які пройшли у другий тур конкурсу, 
отримали прохідний бал, і всі будуть 
включені до програми створення 
та розповсюдження, що гарантує 
виділення на них грошей Держкіно. 
Причому за більшість з них відпо-
відальні знакові люди в нашому кі-
нематографі. До 55-хвилинних «300 

спартанців Луганського аеропорту» 
сценарій написав Тарас Ткаченко, 
автор «Гнізда горлиці», переможця 
і Одеського кінофестивалю минулого 
року, і цьогорічної «Золотої дзиґи». 
75-хвилинного «Нашого капелана» 
буде за власним сценарієм знімати 
Сергій Лисенко, легенда української 
документалістики і музичної теле-
журналістики, який зараз завершує 
повнометражний фільм «Екс».
А 60-хвилинний «Міф» буде робити 

Леонід Кантер, за яким значиться 
ледь не кращий фільм про російсько-
українську війну — «Добровольці Бо-
жої чоти»… Як бути з цими голосами? 
Хто і як подивиться 15-хвилинний 
фільм Крістіана Жерегі «Ковчег», що 
отримав найвищий бал на пітчингу 
серед 162 (!) проектів, фільм, де 
буде розповідатися про тварин на 
війні — котів, собак, коней, про яких 
ніхто не думає, коли гинуть люди? Де 
можна буде побачити «Терикони» Та-

раса Томенка про дітей на війні, які, 
як і звірі, виживають — і в фізичному, 
і в культурному плані — винятково 
через доброту наших солдат? Їх точ-
но побачать глядачі різних світових 
форумів, де добре знають українську 
документалістику (наприклад, на 
цьогорічному Берлінському кіно-
фестивалі гран-прі отримала стрічка 
«Школа №3» Єлизавети Сміт та Геор-
га Жено). А ми? 
Ці фільми не купить канал «1+1», 

бо, по-перше, він фінансується 

олігархом Ігорем Коломойським, 
а по-друге, веде брудну війну з Держ-
кіно, обливаючи ї ї бездоказовими 
помиями. Не купить канал «Інтер», 
бо він проросійський. І група кана-
лів олігарха Віктора Пінчука теж не 
купить, бо вони нічого не купують, 
хіба що їм дадуть безкоштовно. Так 
ми й живемо: іде війна, а ї ї назива-
ють АТО, фільми про війну знімають, 
а показати їх нема як. Абсурд. Та 
потроху ситуація змінюється. За-
гальмованість, викликана 70-річним 
пануванням хамського радянського 
ладу, зі скрипом і кулями у відповідь, 
відходить у небуття. Бажання жити 
в минулому, виявлене північно-схід-
ною ордою і підтримане сепаратис-
тами на Сході України, просто фізич-
но, математично не може втілитися. 
Бо ми живемо в XXI сторіччі, і це 
неминуче.
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Не секрет, що нинішній 
президент України заграє 
з інтелігенцією. Це видно 
не лише з його промов, які 
апелюють до історичної 
і художньої літератури, 
а й з відвідин великих 
літературних подій на кшталт 
«Книжкового Арсеналу» 
в Києві та оприлюднення 
власного читацького списку 
під час останніх зимових 
канікул. Невідомо, чи встигає 
читати Петро Порошенко 
книжки, які купує та на які 
покликається, але загалом 
— звучання книжкових назв 
поряд з ім’ям президента 
означає, що читання тепер 
важливе і престижне, 
принаймні важливіше, ніж 
це було в часи попереднього 
президента, який частенько 
перекручував то імена 
письменників, то факти про 
них.

Загалом, цікавість до книжок та 
до їхніх авторів зросла з початком 
війни. Напевно, це також пов’язано 
з розумінням, що не варто про-
понувати людям самі лише погані 
новини про анексію Криму та війну 
на Донбасі, бо все це дуже втом-
лює та виснажує читача. Має бути 
якась частка новин, яка відволікає 
від цього, розслабляє. Можливо, 
тому українські ЗМІ стали розвивати 
власні відділи культури, а українські 
версії світового глянцю, як то жур-
нали Vogue, Elle, L’offi ciel та Helpers 
Bazaar, стали приділяти посилену 
увагу українським письменникам 
та їхнім книжкам, влаштовувати 
регулярні доволі дорогі фотосесії, 
робити інтерв’ю і навіть публікувати 
їхні оповідання чи есеї.
На тлі цього мимоволі трактуєш 

таку річ, як гранти президента 
України молодим діячам у галузі 
театрального, музичного, циркового, 
образотворчого мистецтва, а також 
молодим письменникам і майстрам 
народного мистецтва для створення 
і реалізації творчих проектів, як річ 
іміджеву — для президента і для 
його політики. Йдеться про розвиток 
мистецтва сучасного, а не тради-

ційного, на відміну від іще одного 
попереднього президента, Віктора 
Ющенка. Звісно, що ці гранти для ді-
ячів культури вже мають чималеньку 
історію, адже вручаються від 1999 
року, втім, вибір на користь одних, 
а не інших митців, дещо говорить 
про нинішній культурний вектор 
у політиці.
Про що ж пишуть цьогорічні влас-

ники не надто великих сум на реалі-
зацію своїх книжкових проектів?
Найменший серед переможців 

конкурсу грант у розмірі двадцяти 
тисяч гривень отримала авторка 
з Луцька Олена Пашук на видан-
ня поетичної збірки «Паранджа» 
у маленькому луцькому видавництві 
«Вежа-Друк». Це книжка цілком про-
фесійних верлібрів та римованих 
віршів, у якій наявні біблійні алю-
зії, і часом це трохи несподівано 
поєднано із науковою лексикою, 
приміром, виринають «ДНК» або 
«неандертальці». Тут можна говори-
ти про креаціоністське поєднання 
наукового і релігійного світоглядів 
в одному. У цілому поетка створює 
комфортний для читача світ, де все 
звичне і все на своїх місцях. Але 
назва книжки трохи дивна — «Паран-
джа». «Для мене паранджа — це не 
лише східний атрибут, а й глибокий 
символ, — пояснила Олена. — Те, що 
розділяє чоловіче і жіноче, розділяє 
схід і захід, традиції і новаторство. 
Для мене кожна книжка є паран-
джею, за якою криється внутрішній 
світ автора».
Другий грант у розмірі п’ятдесяти 

тисяч гривень дали Тетяні Терен 
з Києва для реалізації книжкового 
проекту — книжки-інтерв’ю «Ство-
рення світу. Сім днів із Тарасом 
Прохаськом» у молодому київсько-
му видавництві «Пабулум». Ідея 
цієї книжки виникла в Тетяни під 
час роботи над першою книжкою 
із серії «RECвізити. Антологія пись-
менницьких голосів». «Ми прогово-
рили з Тарасом чотири-п’ять годин 
і було видно, що цього недостатньо. 
Прохасько — це людина, яка гово-
рить, думає, пише, і все це щоразу 
література». Ідею проекту, який ще 
треба реалізовувати, письменниця 
описує так: «Сім днів — це алюзія на 
сім днів, у які творився світ. І дуже 
хочеться, щоб ми щодня говорили 
на теми, які звучать у Біблії». Тетяна 
буквально днями обрана на посаду 

директора Українського Інституту 
книги, відтак переживає, що може 
забракнути часу, адже на виконання 
проекту потребуватиме п’ять-шість 
місяців.
І ще один грант у розмірі тридцяти 

тисяч у національній валюті призна-
чено на книжку Марини Єщенко. Це 
має бути повість «Бібліотекарки не 
виходять заміж» у луцькому видав-
ництві «Твердиня». Це виробничий 
іронічний твір про протистояння 
бібліотекарок із директором, ціл-
ком розважальний, утім зачіпає 
і важливі гендерні аспекти, як-от на-
сильне видання однієї з працівниць 
бібліотеки заміж. Загалом ця проза 
про те, що в бібліотеках зовсім не 
нудно, а часом і дуже весело. Варто 
сказати, що сама Марина Єщенко 
— працівниця Національної бібліо-
теки імені М. Максимовича Київ-
ського національного університету 
ім. Т. Шевченка.
У країні, де президент Петро По-

рошенко у своїх виступах апелює до 
свого опонента, президента Росій-
ської Федерації Володимира Путіна, 
цитуючи рядки з Лєрмонтова про 
«немытую Россию», а також із Пуш-
кіна про те, що «Россия вспрянет 
ото сна», вибір книжок, які отрима-
ють грант президента, може дещо 
означати. Звісно, тут вибір не такий 
продуманий і стратегічно повний, 
як у читацькому списку президента 
(а там був набір важливих книжок 
— від історичних до мистецьких), але 
точно можна сказати, що в літерату-
рі, яку обирає очільник нашої дер-
жави, далі простежуємо релігійний 
дискурс, наявний у двох книжкових 
проектах молодих авторок (і це не 
дивно, адже Порошенко позиціонує 
себе як християнина, православ-
ного), а також у пошані є читання, 
недаремно один із грантів отримав 
роман про життя бібліотеки. 
 
 

Література політики
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коханого міста

Олесь Ільченко. Збирачі туманів: 
Суб’єктивні нотатки з київського 
життя, Київ, Комора, 2017, 176 с.

Нотатки до мемуарів — так можна окрес-
лити жанр нової книжки Олеся Ільченка. 
Розрізнені спогади, викладені у вісім-
надцяти невеликих текстах, об’єднує 
хронотоп: переважно тут йдеться про 
радянський і пострадянський Київ 
1970–1990-х років. Автор апелює до 
власного життєвого досвіду (дізнаємося 
про його родину, сусідів, друзів, особисті 
переживання у різних ситуаціях), а також 
спирається на додаткові джерела. При-
пускаємо, що не кожен очевидець епохи 
детально пам’ятає адреси гастрономів 
та ресторанів, ціни, особливості обслуго-
вування та меню — і це надає його запи-
сам безперечної історичної цінності.
Справді, досить цікаво дізнатися, де 

пиячила київська богема тих часів і що 
вживали, коли не вдавалося знайти за-
водський алкоголь (переважно розведе-
ний спирт, але були й нюанси); чому в нині 
зачиненому «Пінгвіні» на Куренівці можна 
було одразу ж придбати горілку для дорос-
лих і морозиво для дітей; якими були пер-
ші київські кінотеатри й чи справді ідишем 
у Києві говорили ще у часи застою. Олесь 
Ільченко виріс у родині кінематографістів, 
— точніше, його батько працював дирек-
тором фільмів, — відповідно, дім відвід-
ували знаменитості, які у неформальній 
атмосфері поводилися інакше, ніж на 
екрані; про це теж є у книжці.
У ранніх 1990-х письменник пробу-

вав видавати часописи про культуру: як 
і багато в кого, справа обмежувалася 
кількома номерами, у чому автор чесно 
зізнається, додаючи листування з про-
фесором Юрієм Шевельовим. Спершу 
до діаспорного мислителя звернулися за 
дозволом назвати новий журнал «Аркою», 
далі отримали відгук на перші номери, 
спробували запросити Шевельова 
у нагля дову раду і залучити до файндрей-
зингу, оскільки на перший номер коштів 
дали знайомі бізнесмени, на другий 
— грант у розмірі 2300 доларів (йдеться 
про 1993–94 роки) виділив фонд «Відро-
дження», а далі застопорилось. Напевно, 
ці деталі цікаві не лише тим, хто особисто 
пам’ятає ті часи, включно з дефіцитом, 
чергами, драйвом періоду первинного 
накопичення капіталу і смаком тодішньо-
го морозива й ліверної ковбаси, а й ново-
му поколінню, котре непомітно сягнуло 

повноліття і перетворилося на повноцінну 
цільову аудиторію дорослої літератури.
До речі, про літературу. Наскільки 

літературними є ці спогади, добірно пе-
ресипані анекдотами, бувальщинами та 
історично достовірними деталями? І чого 
їм не вистачає у цьому аспекті: може, 
доброго редактора, який би вичистив 
впливи російської мови? (Тут традиційне 
виправдання видавництва — про концеп-
туальність такого підходу, який має наго-
лосити на складній ідентичності автора; 
але, при всій повазі, Олесь Ільченко — не 
Джозеф Конрад і не Еміль Сьоран). Чи 
композиційної завершеності і розуміння 
принципів формування циклу? Адже істо-
рія нікому не потрібної бабусі Євдокії, що 
помирає у колись своєму, а згодом віді-
браному радянською владою домі, опис 
спілкування із Шевельовим на початку 
і прикінцеві розмисли про повернення 
від Діда Мороза до Святого Миколая по-
требують ще якогось спільного знаменни-
ка, окрім «духу часу» і бажання наголоси-
ти на власній закоріненості у це місто. 
А може, бракує натяку на те, що десь 

тут є й дрібка не просто художньої умов-
ності, але й містифікації: мовляв, а рап-
том не було ніяких листів від Шевельова 
і про візит президента Ніксона та кафе 
«Пінгвін» — теж вигадка, а «Ярославна» 
на Яр Валу не зовсім така, і упізнати 
неточності може лише справжній київ-
ський читач? З одного боку, чудесно, 
коли автор обмежується мемуарними 
чернетками замість замахуватися на 
створення посереднього роману; з іншо-
го — хай би додав іскру, родзинку, дрібку 
фантазії, і тоді книжка стимулювала би 
рефлексії і розслідування, а не лише од-
нотипні відгуки у соціальних мережах. Бо 
інакше вона справляє враження цілком 
(пост)радянського феномена діставання 
з шухляди старих рукописів, котрі не вда-
лося прилаштувати раніше.
І нарешті, ще одне. Автор нещадно кри-

тикує радянську добу: виходець із доволі 
забезпеченої родини, столичний житель, 
він, утім, вважає часи своєї молодості 
далеко не найкращими — дефіцит, корум-
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пованість, блат, нестача елементарних 
речей, та й не елементарних теж: по-
треби гедоністів у вільних ресторанних 
столиках залишалися такими ж недо-
статньо вдоволеними, як і базова не-
обхідність пересічного жителя в одязі, 
милі і сметані. Проте подальша епоха 
незалежності письменника теж не 
влаштовує: поряд зі свободою слова 
й думки настає бідність, нерівномірне 
убозтво змінюється появою скороба-
гатьків, а пам’ятки архітектури, що їх 
раніше знищувала державна влада, 
тепер сприймаються як зайві на до-
рожезній землі і руйнуються разом 
зі скверами, звільняючи місце для 
незаконних забудов. Зрештою, а що 
могло прорости із посіяного пізнім со-
ціалізмом зерна?.. 
Претензій Олесь Ільченко не має, 

здається, хіба що до царської влади, 
при якій його предки мали змогу бути 
успішними й забезпеченими завдяки 
чесній праці. І водночас жодної аль-
тернативи так детально описаним 
часам він не пропонує. Із біографії 
автора на обкладинці книжки дізна-
ємося — мешкає у Женеві. У «Збира-
чах…» про своє зарубіжне сьогодення 
Ільченко не пише — можливо, це тема 
майбутньої «екскурсії» для читача. Та 
чи можемо ми розглядати еміграцію 
як прощання корінного киянина 
з минулим і один зі шляхів розпроща-
тися з проблемним містом, а заразом 
і з його історією, травмами, комплек-
сами і складним спадком?
І чи може така деталь бути закидом 

щодо відсутності достатньо оптиміс-
тичного фіналу (прощання з Дідом 
Морозом для картини щасливого 
майбутнього трохи замало) і надміру 
ностальгії за молодістю, з її дефіци-
том речей і можливостей? Звісно ж, 
ні. Це радше свідчення того, що Київ 
уміє відпускати. І що вірність геогра-
фії у свідомості справжніх киян, як 
і в «київському тексті» загалом, змі-
нюється усвідомленням того, що ко-
ріння — в пам’яті, а пам’ять — завжди 
з людиною. Зрештою, мемуари можна 
писати у будь-якій точці планети.

Оксана Щур, Київ

Чернівці, 
яких уже немає
Дупешко М. Історія, варта 
цілого яблуневого саду: роман 
/ Максим Дупешко, Чернівці, 
Книги – ХХІ, 2017, 160 с.

У нинішній хвилі відродження україн-
ського масового кіно однією з найак-

туальніших, як на мій скромний спо-
живацький погляд, постала потреба 
у добре розказаних цікавих і прав-
дивих історіях. Не знаю, чи думав 
про майбутню екранізацію Максим 
Дупешко, та, як на мене, його «Істо-
рія, варта цілого яблуневого саду» аж 
проситься на екран.
У літературній справі Максим Ду-

пешко — новачок. До цього першого 
виданого роману він ішов добрячих 
10 років. Каже, що шукав власний 
стиль, набиваючи руку: «Я не поспі-
шав видаватися, вважаючи, що спер-
шу треба написати щось справді якіс-
не і варте не тільки видання, а й самої 
назви “літературний твір”» (Інтерв’ю 
для «Друга читача» від 27.02.2017). 
І перед нами справді продуманий 
і виписаний епічний твір. Головний 
секрет тут простий: автор просто 
обожнює свого головного персонажа 
— Чернівці, місто, що впродовж ХХ 
століття устигло кілька разів змінити 
назву, господаря й обличчя, місто, 
якого, на жаль, уже немає і ніколи не 
буде, та яке враз оживає для читача 
у сповіді героя Павла-Пауля-Павела 
Бачинського. І місто стає в романі не 
просто тлом, антуражем, простором 
— воно звучить, пахне, діє, заливає 
свідомість барвами, огортає тебе зві-
дусіль — такий собі ефект кіно 5D.
Основним в оповіді стає період 

незадовго до Другої світової війни 
і під час неї, але вплітаються й інші 
часові виміри: старі-добрі часи бабці 
Австрії, буремні 1990-ті, тривожне 
сьогодення. Письменник обирає для 
композиції цілком трендовий хроно-
топ (Україна в часи Другої світової 
зі всіма проблемними наслідками) 
і доволі банальну схему: показати іс-
торичні події крізь призму життя одні-
єї людини з перспективи сьогодення 
— прийом у сучукрліті, м’яко кажучи, 
не новий. Втім, Максимові Дупешку 
вдалося знайти свій голос. Можливо, 
передусім завдяки саме Чернів-
цям — унікальному багатоликому 
й поліфонічному простору, в якому 
перехрещуються всі часові виміри 
оповіді. Політичні перипетії Другої 
світової стали вкрай трагічними для 
цього міста, яке з волі нових госпо-
дарів щораз змінювалось і чимдалі, 
то не на краще. «Колись люди вміли 
жити зі смаком, думали не тільки про 
зміст, а й про форму. Краса відігра-
вала величезну роль. Потім усе стало 
пріснішим. Мені здається, що красу 
за радянських часів хотіли знищити 
як таку. Щоб усе було практичним. 
Навіть жінка мала виглядати в першу 
чергу як будівниця соціалізму, а вже 

потім як жінка», — із сумом констатує 
Бачинський. Іронія й крива насмішка 
історії, але різні культури припинили 
співіснувати в Чернівцях (і не тільки) 
за Радянського Союзу, держави, що 
повсякчас декларувала цю багато-
культурність. Так і зникли назавжди 
ті Чернівці, де одночасно «пахло ма-
цою, мамалигою, червоним борщем, 
біґосом та баварськими сосисками».
Втім, «Історія…» Дупешка — це не 

лише зізнання в любові Чернівцям чи 
ще один історичний роман про Другу 
світову з любовним сюжетом. Павло-
Пауль-Павел Бачинський, в історії 
якого оживає навіки зникле місто, 
сам по собі персонаж багатозначний 
і непересічний. Він із гордістю каже 
про себе «Ich bin Chernovitzer», бо щи-
ро не бачить, як інакше себе ідентифі-
кувати. Наполовину поляк, на чверть 
німець, на чверть українець, в домі 
якого говорять усіма цими мовами, 
поважають звичаї всіх і святкують 
обидва Різдва, закоханий у єврейку 
Дору — гримучий персоніфікований 
коктейль тогочасних Чернівців. Він 
і не може бути ніким, окрім «Chernovi-
tzer». Автор не береться тут розв’язати 
проблему, що складає ідентичність 
людини, визначає національну свідо-
мість. У цьому контексті Бачинський 
послідовно залишається нерозгада-
ним героєм свого часопростору. Він 
відкидає пропозицію свого шваґра-
німця стати до лав УПА, а в 1990-ті ра-
до вітає прихід до Чернівців незалеж-
ної України і поспішає за українським 
паспортом. І щоразу його вчинки ма-
ють свою логіку, непідвладну законам 
історії. Ця війна не його, навіть тоді, 
коли нахабно вдирається в життя Пав-
ла та його близьких, забирає спочатку 
батька, кохану, а потім і рідне місто.
Часи Другої світової незворотно 

змінили Чернівці та його мешканців. 
Жахіття тієї доби і злочини нацизму 
змальовано як одну з найстрашніших 
сторінок Чернівців зокрема і Європи 
загалом. Третій Райх, якого чекали як 
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звільнення від більшовицько-дикун-
ської навали, вразив усіх своїми звір-
ствами. Де нацисти, там і єврейська 
тема. Письменник побіжно проходить 
українськими стежками концтаборів, 
та мандри «у пошуках Дори» лише при-
відкривають перед читачем масштаби 
трагедії. Втім, Друга світова у долі Чер-
нівців — це не тільки німці, але й росі-
яни: «Опинившись у Чернівцях, вони 
не могли натішитися, куди потрапили, 
а в той же час усе руйнували і пере-
кроювали на свій лад». Образи біль-
шовиків першого і другого пришестя, 
таких собі «культурних дикунів», що на 
кожному кроці волають про свою вла-
ду і безкарність, викликає огиду. Саме 
в той час для чернівчан починається 
українсько-російський конфлікт, який 
триває й досі, хоча листи з війни є, 
мабуть, найслабшим композиційним 
елементом роману.
Наприкінці твору дія несподівано 

пришвидшується. В цьому є своя ло-
гіка: інші часи — інші темпоритми. Хоч 
іноді виникає враження, що автор уже 
вичерпався і просто поспішає закін-
чити історію. Втім, це не псує вражен-
ня від дебютного роману Максима 
Дупешка. І можна лише сподіватися, 
що «Історії, вартій цілого яблуневого 
саду» пощастить, що її не зіпсують на-
ші теле-кіномайстри, що не розчинять 
у гаслі «єдина країна» це дивовижне 
місто контрастів. А наразі старень-
кий філософ Пауль-Павло-Павел 
Бачинський простягає й нам яблуко, 
спокусливо запрошуючи до подорожі 
Чернівцями, яких уже немає.

Зоряна Дрозда, Львів

Позбутися страху
Мельниченко Настя. 
#ЯНеБоюсьСказати: 
найвідвертіша книжка для 
підлітків / Настя Мельниченко; 
худож.-оформл. М. С. Мендор, 
Харків, Фоліо, 2017, 213 с.: іл.

Торік улітку в українському сегменті 
соцмережі Facebook (невдовзі його 
підхопили користувачі з інших країн) 
стартував флешмоб #ЯНеБоюсьСка-
зати, де люди, жінки насамперед, 
розповідали про пережите сексу-
альне насильство у різних виявах. 
Це були тонни болю й жаху, нерідко 
озвучені вперше. (До речі, окре-
ме питання — чи міг би відбутися 
подібний флешмоб до Революції 
Гідності?). Акція, окрім можливості 
нарешті сказати, послужила тестом 
на адекватність і людяність, якого 

деякі особи не пройшли, зокрема 
добре відомі. Чого тільки не почули 
дописувачки й дописувачі на свою 
адресу. І що брудну білизну витягають 
на світло. І що жінки в такий спосіб 
самовихваляються і хочуть привер-
нути увагу до себе (!). Один знаний 
поет навіть віршика похабного склав. 
Та менше з тим: найголовніше, що 
громадськість заворушилася й за-
говорила. Колишні жертви стали на-
зивати кривдників на ім’я. Багато хто 
(передусім чоловіки) у буквальному 
сенсі прозріли, усвідомивши, скільки 
ж у світі загалом і поруч із нами на-
сильства — непоміченого, проігноро-
ваного, замовчуваного. І що треба 
робити, щоб змінити ситуацію.
Ініціаторка флешмобу, громадська 

діячка й активістка Настя Мельничен-
ко, на матеріалі дописів із гештеґом 
(усього публічних постів зібралося 
3508, якщо вірити соціологічному 
аналізу на ресурсі «Гендер у дета-
лях») створила книжку для підлітків 
— наразі найвідвертіший в Україні 
посібник (певно, можна вжити саме 
це слово) про комплексну проблему 
сексуального насильства і, що важ-
ливо, — про подолання його наслідків. 
Авторка розвінчує численні міфи, 
наводить коментарі фахівців, цитує 
історії, що стосуються різних випад-
ків, від шкільного булінґу до вчинків 
значно страшніших (як-от домагання 
рідного батька, зґвалтування дитини 
тощо). Тут читач не знайде абстракцій 
чи евфемізмів: книжка практична 
і прогресивна. Тому, якщо батькам 
здаватиметься, що відвертості в ній 
надміру, я порадила б прочитати 
самостійно, а тоді переповісти ди-
тині так, як ті вважають за потрібне. 
З іншого боку, якщо дорослим важ-
ко спілкуватися про інтимні речі, 
«#ЯНеБоюсьСказати» неабияк стане 
у пригоді: купили, віддали підліткові 
на самостійне опрацювання, потім 
обговорили прочитане, — цілком при-
йнятний варіант. Так чи інак, оминути 
цих тем не вдасться, позаяк світ да-
леко не добрий; утім, здатність чесно 
і чітко говорити про його прикрі яви-
ща може перехилити шальки терезів 
на світлий бік.
Власне, книжку побудовано за 

принципом «попереджений — отже, 
озброєний», там програються най-
гірші сценарії. Підліток має засвоїти: 
усе це може трапитися зі мною, із 
близькою людиною, із сусідом, із 
однокласницею. Можливо, лихо вже 
сталося. У будь-якому разі, текст 
несе потужний конструктивний ме-
седж: боротися всіма доступними 

методами, не давати злу підточити 
себе, не мовчати, не миритися. Ба-
гато сторінок присвячено емоційній, 
психологічній підтримці; розглянуто 
конкретні дії — що робити, куди 
звертатися, як поводитись, уміщено 
контакти відповідних служб. Та це 
ближче до кінця. А підводить до нього 
авторка, поступово пояснюючи, що 
насильницький акт не береться ніз-
відки, не існує окремо від дискурсу 
«культури зґвалтування», неповаги до 
приватного простору, токсичних сте-
реотипів. Не раз апелює до особистої 
відповідальності читача, з особливим 
наголошенням на важливості кордо-
нів, умінні їх усвідомлювати, тримати 
й поважати — як власні, так і чужі. 
І ще один, надзвичайно вагомий ак-
цент: жертва ніколи не винна, винен 
злочинець (хоча й досі нас часто 
намагаються переконати у протилеж-
ному) . Вину злочинця й невинність 
жертви доводять безліч історій за ге-
штеґом, і книжка Насті Мельниченко, 
адресована молодому поколінню, пе-
ретворює біль на зброю. Нещодавно, 
на річницю акції, авторка написала у 
«Фейсбуку»: «На мою думку, заслуга 
тут саме тих перших сміливиць, які 
відгукнулися на мій заклик». 
Можливо, комусь із дорослих книж-

ка видасться занадто відвертою. 
Я думала про це, читаючи, аж дійшла 
до розділу «Для батьків» — і побачила, 
що його вступ, де аргументується об-
раний підхід, проілюстровано моїм 
дописом у рамках флешмобу, так. 
Відчуття, коли «все було не дарма», 
коли долучаєшся до чогось направду 
важливого, коли вносиш власну лепту 
в боротьбу проти несправедливості, 
важко описати. Коли твій анонімний 
голос разом із сотнею інших звучати-
ме для скривдженої юної людини, ви-
разно стверджуючи: ти не сама, ти не 
сам у своїй біді. Ти можеш позбутися 
страху. І перемогти його.

Юлія Кропив’янська, Київ

ЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ



46

КУЛЬТРЕВЮ

 При вході у літак рейсу Київ 
– Прага лежать стоси газет, беру 
найближчу до себе, на першій 
сторінці відразу ж заголовок 
– „Ї.главі – 20“. Ледь посміхаюся, 
бо лечу я саме туди, а фестиваль 
мене зустрічає ще в Києві.

Їглава – містечко на межі Богемії 
і Моравії, майже посередині між 
Брном і Прагою. Про Їглаву най-
частіше згадують у двох контекстах. 
Перше – це щорічний фестиваль 
документального кіно „Ї.глава“. 
Локальна ініціатива 17-річного сту-
дента Марека Говорки та його дру-
зів, яким 20 років тому захотілося 
додати в своє пасивне місто трохи 
культурного життя і влаштувати 
покази документальних фільмів, 

встигла розростися до неймовірних 
масштабів й набути статусу міжна-
родного фестивалю. Друге – це густі 
чеські ліси, серед яких ховаються 
Їглава й дивні психотропні гриби 
псилоцибе Bohemica, які, зрештою, 
теж можуть забезпечити красиве 
кіно й незабутні враження. 

„Ї.глава“ майже не має аналогів 
у Чехії, саме в Їглаві сформувалося 
розуміння чехів про авторський до-
кументальний фільм, як результат – 
у чеських кінотеатрах ледь не щодня 
можна знайти в програмі й неігрове 
кіно. Окрім Їглави, доккіно демон-
струється на фестивалі „Один світ“, 
який, проте, відбирає у програму 
лише правозахисні фільми, чим сут-
тєво обмежує як свою програму, так 
і коло глядачів. До того ж, „Ї.глава“ 
встигла стати відомим і потужним 
майданчиком для професіоналів кі-
но, для яких тут готують паралельну 
велику індастрі-програму.

Юрай Горват, автор плакату для 
цьогорічного ювілейного двадця-
того фестивалю, ставить питання: 
„Що ми несемо в себе за спиною?“, 

метафоризуючи цим самим не лише 
здобутки й програші сучасного до-
кументального кіно, а й розвиток 
суспільства загалом. Продовжували 
цю ідею й мистецькі об’єкти, розмі-
щені біля всіх фестивальних локацій: 
порожні полиці з супермаркету, 
де кожен міг лишити все, що йому 
більше не потрібно, чи, навпаки, 
знайти для себе щось потрібне, що 
вже не є доречним для іншого. Спів-
чуття і розуміння загалом червоною 
ниткою проходили крізь усі фільми, 
про що б вони не були – про війну, 
біженців, людей з особливими по-
требами чи вибори у США. Гостями 
фестивалю були Ісландія й російське 
авангардне кіно, музичну програму 
сформували маленькі квартирники 
й великі рок-концерти в католицьких 
храмах, а в день відкриття, дякуючи 
зусиллям Катержіни Шедої, заспіва-
ли навіть їглавські трамваї, адже їх 
заповнили музиканти з усієї Чехії, 
щоб зробити працівникам місцевих 
заводів трохи приємнішою дорогу 
на роботу. 

Українські режисери чомусь по-
слідовно ігнорують участь у цьому 
чи не найбільшому фестивалі Цен-
трально-Східної Європи, і якщо 
минулого року у програмі не було 
жодної нашої стрічки, то цього року 
таки приблудив короткометражний 
фільм „Міст“ молодих режисерів 
Юлії Носач, Олени Москальчук та 
Дмитра Бурка, переможець однієї 
з секцій цьогорічного українського 
фестивалю „86“. У восьмихвилин-
ному кіноесеї автори намагаються 
розповісти історію закинутого 
Рибальського мосту в Києві, ви-
користовуючи при цьому анімацію, 
аерозйомку й навіть архівні кадри 
1961 року. Погляд на Київ із висоти 
пташиного польоту вже сам по собі 
не може не захоплювати мімімішніс-
тю, а щоб красивостей не здалося 
мало, автори домальовують мосту 
ангельські крила, а Дніпру – ніжних 
китів. Добрий хід, який перетворює 
документальну зйомку на хіпстер-
ський артбук. Камера зупиняється 
на окремих відвідувачах мосту, які 
приходять сюди фотографуватися 
та їсти. Фотосесія зі скрипкою, без 
скрипки, вигнуті тіла дівчат, що за-
вмерли перед дулом айфона чи сам-
сунґа. Хлопець у вузьких джинсах, 
що приходить на міст їсти шпроти, 
і інший, який святкує на мосту дні 
народження, дівчина, що годує на 
мосту биточками й картоплею свого 
нареченого, майбутнього моряка. 
Після закінчення фільму лишається 

відчуття того, що було все й надто 
багато, але насправді не було нічо-
го. Для перемоги цього всього було, 
очевидно, замало.

Фільми в Їглаві демонструються 
одночасно в понад десяти локаціях. 
Щоб глядачі не блукали, всі центри 
пов’язані між собою білою лінією на 
асфальті. „Слідуй за білою стрічкою 
і не заблукаєш!“ стає основним гас-
лом для кількох тисяч відвідувачів на 
кілька фестивальних днів. Перебіга-
ючи з одного місця на інше, помічаю 
в темряві команду Docudays. У дівчат 
щойно закінчилася презентація, був 
повен зал, красивий каталог і черво-
не вино, залишки якого вони, щасливі, 
тепер і допивають на тротуарі. Трохи 
далі в міській пивоварні розмовля-
ють Геннадій Кофман, програмний 
директор Docudays, і Філіп Ремунда, 
чеський режисер, який минулого року 
здивував Їглаву своїм баченням війни 
в Україні, обговорюють новий фільм 
Андрія Загданського. Наступного 
року можемо сподіватися на вихід но-
вої українсько-американської стрічки 
про київського художника та його глу-
хого сина, яким довелося емігрувати 
до Праги й починати творче й особис-
те життя спочатку. Ще іншого дня зу-
стрічаю на показі українську команду 
молодих режисерів, вони захоплені 
й розгублені водночас, нарікають, що 
не змогли потрапити на кілька показів 
через велику кількість відвідувачів, що 
не всі фільми супроводжуються ан-
глійськими субтитрами, що постійно 
забувають брати на вході навушники 
й потім нічого не розуміють на обгово-
реннях. Ідемо разом на чеську стрічку 
„Люби мене, якщо зможеш“, яка 
отримує Приз глядацьких симпатій, 
багато сміємося і радіємо, а я вчуся 
перекладати синхронно дискусію на 
кілька одночасно підставлених вух. 
Їглава в ці дні й справді мов великий 
кіновулик. 

І хоча українських бджілок на 
фестивалі не надто багато, проте 
України очима неукраїнців у програ-
мі фестивалю було достатньо. 

Американський експерименталь-
ний режисер Білл Моррісон пред-
ставив родинну реліквію, фільм 
„Назад до землі“ про програму 
поселення євреїв на спорожнілих 
територіях України, Криму та Росії 
в 20-х роках ХХ ст., що фінансувала-
ся з грошей одного американського 
фонду. У 1927 році дідусь режисера 
вирушає в Радянський Союз подиви-
тися, як використовуються гроші, як 
прижилися євреї й чим займаються, 
і відзнімає шістнадцятиміліметровою 

Поетичні голоси 
Бабиного Яру

Кіяновська Маріанна, Бабин 
Яр. Голосами, Київ, Дух і Літера, 
2017, 112 ст.  

У видавництві «Дух і Літера» побачила 
світ книжка віршів, достоту незвична 
для сучасної української поезії. Це 
збірка з промовистою назвою «Ба-
бин Яр. Голосами» відомої поетки 
Маріанни Кіяновської.
Дійсно, вірші присвячено трагедії 

розстрілів у Бабиному Яру в Києві під 
час нацистської окупації в сорокових 
роках двадцятого століття, — власне, 
здебільшого провідній єврейській 
темі цих масових убивств. Тексти на-

писано й скомпоновано так, що вони 
постають переважно монологами 
жертв — щоразу конкретно, особис-
тісно зображених.

(…)забути чи все ж таки ні в ці
 хвилини останні
боротись за пам’ять чи ні хай згасає
 хай никне
я ніби завис на годину в своєму
 вмиранні
я весь перетворююсь в дещо по суті
 незникне (…).

До того ж, перед нами монологи не 
лише убитих в Яру, а й жертв-свідків:

щоб свідчити мушу вціліти 
 не вижити ні
вціліти це інше ніж вижити голосу
 ради
бо вижити в цій перепроклятій богом
 війні
подібно до зради і вдруге до
 смертної зради

Тут могли бути цікавими також і мо-
нологи вбивць, їхніх помічників і по-

плічників, про яких дотепер тривають 
історико-публіцистичні суперечки. 
Але їм Кіяновська «слова не дала», 
та й рештки їхні в Бабиному Яру не 
лежать.
Послідовність у творенні цих моно-

логів — одна з головних індивідуаль-
них особливостей книжки «Бабин Яр. 
Голосами». Є підозра, що саме вона 
дає книжці шанс на канонічність. 
І саме ця послідовність надихнула 
автора післямови, поета Олексія 
Зараховича, назвати Маріанну Кія-
новську «медіумом». Що може бути 
важливим матеріалом для роздумів 
про множинність ролей поетів і по-
еток, зокрема, в суворі часи.
Годі й казати, якими важкими 

є емоції, перенесені «медіумом» 
разом із монологами до книжки. 
Тож усі, хто планують узяти її до рук, 
мають бути готовими до вкрай болю-
чого читання. Надто болючого, коли 
акцентуються не цифри, історичні 
причини трагедій чи загальні тенден-
ції, але яскраві й опуклі персональні 
подробиці розламаних життів. Зре-
штою, про все це видання «Бабин Яр. 
Голосами» попереджає своїм чорно-
пустельним оформленням.
Хай навіть і забігаючи наперед, 

усе-таки можна припустити: книжка 
Маріанни Кіяновської є претен-
дентом на статус одного з головних 
українських поетичних (і «політичних», 
зрештою, теж) текстів про Бабин Яр. 
Надто, що конкурентів — відверто 
небагато. Скажімо, реквієм Дмитра 
Павличка видається для цього над-
міру патетичним і насиченим патрі-
отичними кліше; багато реплік інших 
авторів (від Миколи Бажана до Марти 
Тарнавської) — достоту епізодични-
ми. Потрібно визнати: аж дотепер 
в українських поетів не виникало 
амбіцій (чи можливостей) створити 
щось, співмірне масштабами й гли-
биною занурення з відомими текста-
ми Євтушенка та Еренбурга.
Коли ж говорити про суто естетичні 

особливості книжки «Бабин Яр. Голо-
сами», треба відзначити традиційне 
для Кіяновської впевнене оперуван-
ня формою, навіть — формальну гру. 
Власне, сама ідея видання є черго-
вим оригінальним конструктивним 
ходом у її «поетичній кар’єрі»: досить 
згадати, що попередня книжка теж 
була великою мірою експерименталь-
ною і являла собою поетичні епістоля-
рії Маріанни Кіяновської та Мар’яни 
Савки з Литви до Львова і навспак.
У своїх «монологах» поетка багато 

працює з популярним у поезії 2010-
х років простим римуванням або ж, 

наприклад, із пісенними мотивами 
і розмірами:

у кімнаті була висіла
у кімнаті була висіла
у кімнаті була висіла
біла сукня весільна
я у шафу її сховала
я у шафу її сховала
я у шафу її сховала
бо давида убили…

Однак, здається, що такого роду ві-
рші подекуди виявляються тут надто 
вже міцно закутими в рамки, сказати 
б, меморіальної традиції. Натомість 
більших розмаїття і самобутності вда-
ється сягнути у текстах «вільніших»:

тільки зараз можу про це сказати
ніколи не думав що крематорій це
 світло
зараз коли минула вічність і трохи
 часу
у великому і малому ковшах
я вернувся в дитинство і знову
 вперше погладив кота
якого тато приніс від сусідів

Страшні насправді речі — розмаїття 
і самобутність на ґрунті масових роз-
стрілів. Вони часом змушують здриг-
нутись, як не раз здригалися кияни 
від того, що Бабин Яр перерізала ма-
гістральна вулиця чи лінія метро. При 
тому, що вірші Кіяновської цілком 
тактовні й ніде не переходять етичних 
меж. І це ще одна тема для роздумів 
про сучасну українську літературу. 
Перед читачем — страшне багато-

голосся загиблих, бо ж пам’ятаємо 
і про страчених тут пацієнтів психіа-
тричної лікарні, й про розстріляних 
націоналістів, включно з поеткою 
Оленою Телігою:

(…) але тут у нас перемішано не
 мови а мовчання і кості
хоча деякі не перемішано я зі своїми
 із тридцять третього
ти зі своїми із сорок першого ви тут
 були новенькі
а ота баба вже вся потрухла та
 молодуха прибилась пізніше
(…)
а коли облітає лід ота молода ширяє
 над підприталим
на крилах власної пам’яті не такої як
 твоя і моя
у білій незапненій вишиванці (…)

Втім — що б у такій книжці могло бути 
не страшним?

Олег Коцарев, Київ
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