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Наш читачу!
Через президентські та осінні парламентські вибори цей рік
є особливо важким для України. Йдеться як про вибір подальшого
розвитку української держ ави, так і про непростий вибір для
громадян України. Політика завжди розділяла людей, але цьогорічні
президентські вибори в багатьох пересічних громадян викликають
бурхливі емоції. У соціальних мережах можна побачити хвилі ненависті
та взаємних звинувачень. На щастя, лунають заклики зберігати спокій
та витримку.
У демократії кожен має право вільно вибирати — це індивідуальна
справа. Звичайно, хочеться, щоби політики і виборці керувалися
відповідальністю. Але давайте будемо реалістичними: принцип
«вчитися на чужих помилках», — зрештою, як і на своїх, — часто-густо
не працює. І тому доводиться наступати на сумнозвісні граблі. Україна
— не виняток, через подібний процес пройшли чимало країн світу.
Але найголовніше тепер, що після першого туру, на думку
демократичного світу, Україна склала іспит і розглядається як
держава, яка здатна проводити конкурентні й демократичні вибори.
Кандидати можуть нам не подобатися, це вже інша історія, проте варто
підкреслити, що такі вибори, які проходять в Україні, не є можливими
для деяких українських сусідів.
Так, може виявитись, що після виборів Україна опиниться з багатьма
невідомими. Це викликає занепокоєння. Будемо сподіватися, що
побоювання марні. Не забуваймо, — Україна переживає складний
момент своєї історії, особливо якщо згадати про війну на Сході,
яка триває вже п’ять років. Але не менш важливо навести порядок
усередині країни. Результати першого туру виборів показують, що
українці втомилися й очікують змін, які їм обіцяли. Це має враховувати
кожен новий президент і всі, хто бачить себе в кріслах Верховної Ради.
Втім, Україна, незважаючи на великі проблеми, дещо змінюється. Це
можна побачити хоча б на прикладі децентралізації. Її наслідки повинні
стати помітнішими через кілька років — і це реальний шанс на глибокі
зміни в країні та суспільстві.
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«Певною мірою Україна вже перемогла
на цих виборах, тому що вони пройшли демократично»

Ніхто не знає, чого
очікувати від можливого
президентства
Зеленського. Мабуть,
він теж не знає. Це
залежатиме від багатьох
факторів. Ми не знаємо,
хто увійде в його команду.
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«Україна взагалі бідна, але в ній є ще Херсонщина»
У наше дослідження
увійшло п’ять районів,
прилеглих до Криму
і місто Херсон. Шість
адміністративних
одиниць. Вони дуже
сильно відрізняються
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Ці вибори були
безумовно конкурентними
ДАРІУШ РОСАТІ, ГОЛОВА ДЕЛЕГАЦІЇ ЄВРОПАРЛАМЕНТУ ЗІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ВИБОРАМИ,
ПІСЛЯ ПЕРШОГО ТУРУ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ, ЯКІ ВІДБУЛИСЯ 31 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ.
Погляньмо на реальність та назвемо речі своїми іменами: Україна
знаходиться у стані війни з Росією
з того часу, як остання відправила
свої війська, щоб анексувати Крим,
та окупувала частини Донецької та
Луганської областей. Вона також
безперервно надає всю військову та
політичну підтримку і допомогу сепаратистам. Сьогодні прямими наслідками цього є 13 тисяч жертв, сотні
тисяч поранених, мільйони біженців
та внутрішньо переміщених осіб, масові порушення прав людини, гуманітарна катастрофа, спустошення та
руйнування. Це – контекст, в якому
проходили ці вибори. І ми маємо це
враховувати.
Ці вибори були безумовно конкурентними, оскільки жодного кандидата не можна було чітко визначити
як вірогідного переможця. Вибір
серед кандидатів був, щонайменше,
великим і розмаїтим і представляв

широкий спектр політичних альтернатив – попри те, що лише 4 з 39 кандидатів були жінками.
Водночас не все було бездоганно:
вчасно не змогли прийняти єдиного
виборчого кодексу, незважаючи на
давнє зобов'язання більшості українських суб'єктів швидко реагувати на
це питання; повідомлялося про випадки підкупу голосів та нецільового
використання адміністративного ресурсу; нейтралітет деяких високопосадовців ставиться під сумнів через
їхню передвиборчу діяльність; явно
незбалансований і нерівний доступ
кандидатів до ЗМІ, на жаль, підкріплений упередженим висвітленням
певних кандидатів і кампанії; відсутність справжньої дискусії між кандидатами. Крім того, процес реєстрації
та голосування залишався занадто
громіздким, тривалим і складним для
надто великої кількості виборців, починаючи від внутрішніх трудових мі-

грантів до українців, які проживають
за кордоном. Ми щиро очікуємо, що
це буде виправлено вчасно до парламентських виборів наприкінці цього
року.
Ми також повинні підкреслити,
що дезінформація відіграла важливу
роль у цій кампанії: хоча неможливо
точно оцінити та кількісно визначити вплив дезінформації на виборців,
ми знаємо, що внутрішні та зовнішні
впливи та втручання відіграли важливу роль у способі відображення як
кандидатів, так і їхніх намірів та представлених програм. Ці кампанії з дезінформації, а також цільові кібератаки слугують одній меті: делегітимізувати ці вибори, а також заплямити
легітимність переможця та майбутніх
президентських дій і рішень. Я переконаний, що українці та міжнародна
спільнота не потраплять у цю пастку!
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«Певною мірою Україна вже
перемогла на цих виборах,
тому що вони пройшли
демократично»
ВОЙЦЕХ КОНОНЧУК, ЦЕНТР СХІДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ВАРШАВА
Результати першого туру виборів
були дещо несподіваними, проте
лише певною мірою, тому що вони
парадоксально підтвердили результати соціологічних опитувань, де показники Зеленського були навіть дещо нижчими. Тому результати виборів дали йому більше, ніж результати
опитувань. Однак це не змінює того
факту, що цей результат зробив його
реальним кандидатом у президенти.
Тобто до першого туру виборів не
було дійсно відомо, наскільки його
віртуальний електорат є віртуальним. Те ж запитання стосується його
самого як кандидата: якою мірою він
був реальним, а якою — віртуальним кандидатом. І ці вибори виявилися визначальними — вони зробили з нього політика. Вони показали,
що людина, яка з’явилася у політиці
нізвідки, може стати фаворитом президентських виборів в Україні.
Зеленський опинився там, де опинився, завдячуючи Порошенковим
помилкам та невиконаним обіцянкам — зокрема обіцянки відновити
українську державу після Революції
Гідності. Успіх Зеленського — симптом недуги, яка охопила Україну
— гігантської втоми суспільства від
політичного класу, від невиконаних
виборчих обіцянок та незавершених
реформ. Той факт, що Зеленський
опинився на піку електоральних симпатій, є результатом певної незавершеної революції.
Тимошенко отримала результат
нижчий, аніж прогнозували опитування. Шансів на президентство у неї
немає. І передовсім саме тому, що
вона — типовий представник старого покоління політиків. Попри те,
що її постійний електорат складає
15-20 відсотків, значну його частину перебрав Зеленський. До того ж,
у Тимошенко високий антирейтинг,
що свідчить про існування верхньої
межі її підтримки. На мою думку, вона
прекрасно розуміла це, попри певні

надії потрапити до другого туру. Втім,
її стратегія від початку зорієнтована
не так на президентські, як на парламентські вибори.
Тимошенко може стати потрібною
при побудові коаліції після парламентських виборів — це її основна
ставка. Перший тур висунув на топ
Зеленського, що збільшує її шанси
на вступ до парламентської коаліції.
І зараз ми бачимо з боку Зеленського намагання отримати її підтримку, і це, на мою думку, станеться.
Звичайно, підтримка не буде безкоштовною. Тимошенко розраховує,
що підтримавши його у другому турі, вона збільшує свої шанси на пост
прем’єр-міністра після парламентських виборів.
Несподіванкою стала явка виборців. Видно, що дійшло до певної поляризації політичної сцени — між
Зеленським, який став лідером завдяки т.зв. протестному голосуванню,
та добре відомими політиками старої
гвардії. Серед інших факторів саме
ця поляризація призвела до того, що
явка виявилася вищою, ніж п’ять років тому. Хоч тоді, у 2014 році, ситуація була куди тривожнішою — маю на
думці безпосередню збройну агресію
Росії.
Несподіванкою є і те, що масово
проголосувала молодь. Раніше вважалося, що саме електоральна пасивність молоді, яка складає значну
частину його електорату, стане для
Зеленського поважним обмеженням. Виявилося, проте, що грамотно
розгорнута в мережі піар-кампанія
зуміла заманити на виборчі дільниці пасивну молодь зі смартфонами.
Зеленський переміг у більшості областей — навіть на Заході України, на
Волині.
Ніхто не знає, чого очікувати від
можливого президентства Зеленського. Мабуть, він теж не знає. Це
залежатиме від багатьох факторів.
Ми не знаємо, хто увійде в його ко-

манду. Є так звані «реформатори»
— Абромавичус, Данилюк, Лещенко.
Але відкритим залишається питання, чи це не частина його виборчої
стратегії — спроба переконати тих,
хто ще не визначився. Тому ці люди
можуть бути потрібні Зеленському
лише для покращення іміджу, і невідомо, чи залишить він їх у своїй
команді, ставши президентом. Багато запитань залишаються без відповіді. Але гадаю, після першого туру
в очах Заходу Зеленський уже став
реальним політиком.
Наївно думати, наче Захід відвернеться від України, якщо її президентом буде Зеленський. Певною
мірою Україна вже перемогла на цих
виборах, тому що вони пройшли демократично і плюралістично. І це
дуже важливо для Заходу, який мав
певні побоювання щодо дотримання
норм демократії. Про це свідчать заяви західних дипломатів і політиків.
Оприлюднено лист від G7 із застереженнями щодо можливого росту
нестабільності після першого туру.
Страхи виявилися передчасними.
Україна блискуче провела перший
тур, показавши свою готовність до
демократичних виборів. Це прекрасний результат і, гадаю, другий тур також буде демократичним. Невідомо
наразі, як відбуватиметься кампанія
Зеленського перед другим туром,
проте якщо його оберуть демократично, то він матиме стартовий кредит довіри від Заходу.
Якою буде політика Заходу, буде залежати також від того, якими будуть
його перші призначення.
Ми не знаємо його передвиборну
програму, тому не знаємо, чого від
нього чекати. І що буде далі, буде залежати від Зеленського. Це експеримент, і всі на Заході усвідомлюють це.
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Сергій Данилов:

«Україна взагалі бідна,
але в ній є ще Херсонщина»
СПІЛКУВАЛАСЯ ЛЕНКА ВІХ, КИЇВ

Бідність, безробіття, алкоголізм,
погані дороги, проблеми із
водопостачанням, опаленням,
вивезенням сміття, криміналітет,
проблема з вирішенням
земельних питань, брак
культурних та освітніх ініціатив,
а передусім — відчуття
покинутості й незахищеності.
Це основні проблеми південної
частини Херсонської області.
Багатонаціонального регіону
України, який настільки
неоднорідний, що експерти
у своїх рекомендаціях
пропонують місцевій
і центральній владі підходити
до кожного регіону окремо. Бо
критична різниця помітна не
лише між обласним центром
і рештою, а й між самими
районами. Є райони бідні —
російськомовні, толерантні
до кримських татар, але при
тому ісламофобні. Є райони
україномовні, але не зовсім
проукраїнські. Є україномовні
і проукраїнські, але критичні
до змін. Є менш українські,
позитивно налаштовані, але які
бояться наступу Росії.
Із Сергієм Даниловим ми
поговорили про результати
дуже цікавого соціологічного
дослідження «Попередження
конфліктів у Південній Україні»,
що був реалізований у рамках
проекту Центру близькосхідних
досліджень за підтримки NED.
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Чи усвідомлюють мешканці південної Херсонщини, що вони живуть на фронтовій лінії?
Певна частина. Не всі, звичайно, але
частина, причому активна частина
це усвідомлює. Вони про це заявляють в інтерв’ю, які ми там проводили
у фокус-групах. Під час операції із
захоплення Криму навесні 2014 року
в усі райони тут заходила російська
військова техніка й російські війська.
Це й Каланчацький та Чаплинський
райони. У Генічеському районі російські військові підрозділи майже
рік контролювали елементи інфраструктури Стрілковського газового
родовища.

дація звучить так: окремі підходи
в проблематиці бюджету, державній безпеці, міжнародній співпраці,
грантовій допомозі. Можна сказати,
що зараз якісь зрушення є. Міжнародна спільнота почала цікавитися
цим регіоном. А то взагалі забуті Богом, нікому не потрібні.
Чому саме Херсонська область
забута Богом? Там із логістикою
важко, я так розумію.
Так, важко.
Тобто головна проблема в тому, що херсонську продукцію через брак доріг важко реалізувати
в решті областях України?
Не зовсім так. Усе-таки треба сказати,
що врожайність зростає й кількість
продукції зростає. І вона вся знаходить споживача. У 2014-му і 2015 роках була дуже велика проблема. Тоді, фактично, збанкрутували окремі
фермерські господарства. Але якісь
вижили. Проблема в тому, що в них
були два традиційні ринки збуту —
Крим і Донбас.

З ваших досліджень видно, що
Херсонська область дуже неоднорідна, що велика відмінність є не
лише між обласним центром і рештою області, але й між районами
також. Чи вони відрізняються суто географічно?
У наше дослідження увійшло п’ять
районів, прилеглих до Криму: Скадовський, Каланчацький, Чаплинський, Новотроїцький, Генічеський
і місто Херсон. Шість адміністративних одиниць. Так, вони дуже сильно
відрізняються одна від одної. Херсон
відрізняється від усіх інших, але й дуже сильно відрізняються цих 5 районів між собою. Причому настільки,
що наші соціологи, з якими ми ці
результати досліджень аналізували
і в яких до того було достатньо багато замовлень щодо Луганської й Донецької області, самі були здивовані.

Донбас?
Донбас і Росія. Особливо, для Генічеського й Новотроїцького районів це був Донбас. Я спілкувався із
фермерами в Генічеську про те, як
саме там працює сільське господарство. Ситуація приблизно виглядає
так: взимку на фермера виходить
підприємець із Донецька й каже:
я заберу стільки-то моркви або цибулі. Зазвичай він ще дає кредит.

Ці східні області більш монолітні?
Так, там немає таких стрибків. А тут
вони дуже відрізняються, й саме тому одна із наших рекомендацій —
підходити до кожного району індивідуально, оскільки вони дуже бідні
й малонаселені. Відповідно, невпливові. І тому ніхто не хоче витрачати
ресурси для кожного району окремо
й це — проблема. Наша рекомен-

Тобто він робить передплату?
Так, частину він передплачує, але не
завжди. Інколи у фермера є достатньо власних ресурсів для того, щоби
навесні витратити гроші на пальне
й насіння. Ну, і людям заплатити.
Тобто в нього є гарантований збут
і він уже інших не шукає. Половину
врожаю в нього забирає умовний
Льоша із Донецька, а другу полови-

ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО
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ну — Рустем із Сімферополя. У нього
все розписано. Йому не треба вже
нічого придумувати. Це вигідно, хоч
і ризиковано. Але прийшов 2014-й —
і все. Каже, ще в липні той із Донецька
виходив на зв’язок і підтверджував,
а в серпні, коли наш фронт посипався, він замовк. У фермера врожай.
Він за власний кошт усе переорав,
тому що порахував, що збір урожаю
обійдеться йому дорожче, ніж той
врожай покинути. Покинути було
раціональніше. Ну, але зараз — востаннє я з ним спілкувався у 2017 році
— він не хвалиться, не розповідає,
що в нього все добре, але дивлюся,
що машина в нього є. Отже, не збанкрутував.
Насправді погана ситуація не із
вивозом врожаю, а з пасажирськими перевезеннями. Для врожаю, для
зернових і овочевих культур, швидкість має значно менше значення.
Якось його возять, хай потихеньку,
долають дороги, перевантажують,
але критична ситуація — з транспортною доступністю пасажирів.
Тобто туристичний рух не може
розвиватися?
З туристичним рухом проблема, так.
Хоч зараз ситуація покращилася.
Потроху там все-таки будуються дороги. Але дуже погана ситуація між
Херсоном і Генічеськом. Там розрив
наростає. І Генічеськ чим далі більше
орієнтується на Мелітополь і Запоріжжя, бо там траса. Вона після анексії Криму не підтримується у нормальному стані, але все одно вона
значно краща й там менша відстань.
І тому Генічеськ живе окремим життям. Коли я в Херсоні питаю когось із
журналістів, активістів, навіть влади
про те, чи знають вони, що відбувається в Генічеську, — а я ж туди їжджу і фокус-групи проводити, і для
зустрічей, — то вони не знають. Розрив між крайніми точками області
відчувається.
А наскільки вдарив розрив стосунків із Кримом по цьому регіоні? А як
щодо політичних контактів? Вони зберігаються? Чи є якась небезпека, пов’язана власне із цим?
Контакти були. Зараз вони меншають. Частина херсонських політиків
втекла в Крим, як-от колишній народний депутат від Партії регіонів
Олексій Журавко. Він дуже непогані позиції мав у Олешках і в самому
Херсоні. Це людина з особливими
потребами — інвалід. Він очолював
Всеукраїнську асоціацію працездат10

них інвалідів (як народний депутат
5-го скликання від Партії регіонів,
секретар Комітету в справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів — ред.).
Коли сталася російська агресія, втік
у Крим. Далі, принаймні два журналісти, які на 2013 рік були достатньо
помітними в Херсоні. Один поїхав
у Росію, один — у Крим. Ще кілька
дрібніших партійних функціонерів
місцевого самоврядування втекли.
І з Генічеська втік колишній голова
РДА, великий латифундист Сейтумер Німетуллаєв, кримський татарин. Стверджують, що у нього були
й залишаються зв’язки із окремими
кримінальними групами. Зокрема,
з етнічними кримінальними групами — вірменською в Генічеську й на
Чонгарі. Там вірмени проживають із
кінця 80-х років, після землетрусу.
У нього залишалися, незважаючи на
державну зраду, власність на території Генічеського району. Це й землі, і ресторани, і бази відпочинку,
інша нерухомість. А починав він із
Чонгара водієм, пройшов шлях до
голови району. Називали його Ханом і сприймали як царя. Пік спроб
впливати на ситуацію в Херсонській
області випав, напевно, на весну
2016 року. У цих людей залишилися
інформатори в органах влади й у силових структурах. Вони підтримували інтернет-ресурси, які публікували
інсайдерську інформацію. Разом із
ФСБ, очевидно, мали якісь мережі,
що розганяли чутки для загострення
ситуації. Усе-таки після 2016 року, на
мою думку, — може, я помиляюся,
— ступінь їхнього впливу в області
падає. Або принаймні вони ті мережі не активізували — чи то не мали
ресурсів, чи то візії. Або їхній вплив
об’єктивно зменшився, або в них не
було завдання. Але мені розповідали
— сам не перевіряв, але в мене є всі
підстави вірити цій інформації, — що
дві третини новин про Херсонщину
публікуються в Сімферополі і в ОРДЛО. Херсонщина, безперечно, under
attack.
Чи після окупації Криму в Херсонську область переїхало багато
кримчан?
Ні, звісно.
Тобто нема й конфліктів, у тому
числі етнічних, пов’язаних із переселенцями?
Давайте розділимо два питання. Чи
багато приїхало — ні, дуже мало.
Ті, хто тікає із Криму, шукає безпеку. А Херсонщина не сприймається

втікачами як безпечна. Їм треба облаштуватися на новому місці, тобто
більше можливостей, а Херсонщина
— бідна. Одна із найбідніших областей в Україні. Україна взагалі бідна,
але в ній є ще Херсонщина. Відповідно, якщо ти переїхав на Херсонщину,
то лише тому, що в тебе там уже є будинок або вже є якісь напрацьовані
контакти, зв’язки, ти маєш де жити,
працювати, заробляти. В іншому випадку їдеш у Київ, Львів, Одесу, Дніпро. І це стосується так само і кримських татар. А друга частина питання
— певне етнічне напруження є. У Генічеському районі, наприклад.
Яких етнічних груп це стосується?
Із тих, хто там є, і тих, хто зберігають групову етнічну ідентичність
— кримські татари, турки-месхетинці, роми, вірмени. Вони активні. Кримські татари із турками-месхетинцями, незважаючи на свою
умовну тюркську ідентичність, не
складають жодної єдності, а є конкурентами. Особливо, у релігійній
сфері. І стосунки турків-месхетивців
і кримських татар не склалися. Щодо
вірмен — була принаймні одна заява про те, що на території області
відбувається вірменсько-турецький
конфлікт. Були заяви про те, що цих
турків треба виселити. Я свого часу
ініціював діалоги меншин у самому
Херсоні. Там були і вірмени, і кримські татари, і турки-месхетинці. Й однією з пропозицій було якось спільно
долучитися до вшанування пам’яті депортованих кримських татар
18 травня. І в останній момент один
із формальних лідерів вірменської
громади, не фінансовий лідер, а публічна особа, самоусунувся. Не взяв
участь у цих заходах.
А це, на вашу думку, питання суто
релігійне чи пов’язане із фінансовим аспектом?
Залежно, у якому протистоянні, бо їх
дуже багато.
У тому, про яке ви згадували — між
вірменами й турками.
На рівні міста Херсон нема протистоянь, там вірменська громада
в певному сенсі впливовіша за кримськотатарську. Вирішує свої питання самостійно. Кримські татари для
них не конкуренти, вони не перетинаються. І в них немає поля для
конфлікту в конкуренції за ресурси.
А в Генічеському районі є поле для
конкуренції. Конфліктом це назвати
не можна, але напруження є. Хоча

є і взаємодія. Тобто не все чорно-біле. Воно все по-різному. З ромами ситуація погана, як і скрізь в Україні. Як
і в Словаччині чи в Румунії. Ставлення
до них не дуже добре. І соціологія це
фіксує. У Новотроїцьку є помітна громада ромів. У Каланчаку теж. У нас
на фокус-групах народ говорив, що
вечорами вже небезпечно гуляти, бо
роми нападають, і був один випадок,
коли могло дійти до погрому, але до
цього, Слава Богу, не дійшло. Принаймні я не пам’ятаю.
А чи криміналітет, пов’язаний із
етнічними групами, відрізняється
один від одного і як?
Є, звичайно, чеченський, азербайджанський, вірменський криміналітет. Є початки кримськотатарського.
Але останній не можна назвати повноцінно організованим. Інші групи
є організованими. Причому чеченці
є як прокадировські, так і некадировські, нейтральні. Там ще є курди або
єзиди. Теж весела громада, маленька, дуже мобільна.
А яке ставлення херсонців до ЄС
і НАТО? Чи до Росії? Чи змінилося воно за останні роки? Чи воно залишилося таким, яким було до війни?
Ні, змінилось. Знову ж таки, відрізняється саме місто Херсон, яке значно
більш проєвропейське. Пронатівське, проамериканське. Райони —
значно менше, але треба не забувати, що лівобережжя Дніпра в Херсонській області — це була вотчина
комуністів. Йдеться про південну її
частину — Каланчак, Чаплинка, —
там завжди вигравали комуністи, аж
до 2013 року.
А після 2013-го?
БПП.
Так, це цікаво. З ваших резюме випливає, що на Херсонщині гіперактивних активістів десь до 20 відсотків. Чи це дійсно так?
15 відсотків.
Ну, це й так багато. Бо йдеться
ж не про активних, а про гіперактивних. І цікаво ще й те, що ця гіперактивність пов’язана також
із їхніми культурницькими діями.
І ви також пишете, що якраз цій
області бракує культурницьких
і освітніх подій.
Коли я приїхав у Чаплинку, — а це
було десь у 2017 році, — то тут мені
кажуть, причому троє різних людей,
не пов’язаних між собою, що тут уже

Дуже багато русофілів виїхало на Донбас
і в Крим. Абсолютна більшість із тих, хто
залишився — або бояться, або неактивні.
Тобто проросійські настрої є, але не треба
перебільшувати небезпеку від них.
почалася війна, а немає жодного концерту, що сюди ніхто не приїжджає.
Що вони відчувають себе забутими.
Адже приїзд когось ззовні сприймається як прояв уваги й підтвердження твоєї важливості. Для країни, світу, космосу.
Тобто всі сили перекинули на Донбас.
Саме так, усі були на Донбасі. Ми
в рекомендаціях писали, що треба на
це звернути увагу.
Трохи лякає кількість активних
молодих людей, які виїжджають із
Херсону.
Так, і не трохи.
Їх швидше можна зустріти в Києві,
ніж у Херсоні.
Так, населені пункти помирають, молодь виїжджає. Треба щось робити,
аби молодь залишалася. Їх тут немає
вже зі студентського віку, бо найкращі й найактивніші студенти поступають у Херсон, Дніпро чи Київ.
Мене ще зацікавила у ваших роботах інформація про те, що в регіоні поширена білорусофілія. Чому
Білорусь тут така популярна?

Моя гіпотеза полягає в тому, що Росію
називати бояться. А це аватарність.
Є ще друге пояснення. Тут проживають військові відставники, які служили ще за часів Радянського Союзу, зокрема в Білорусі. І третє: у Скадовську
є популярний курорт для білорусів.
Лікувальний. Туди приїжджали білоруси і, я думаю, що поєднання всіх
цих трьох чинників у якійсь пропорції може пояснити, чому саме Білорусь тут така популярна.
Проросійські настрої є критично
високими чи ні?
Є. Вони є. Ключові питання — про
один народ. (За результатами досліджень лише 1/5 опитаних вважає, що
росіяни, українці й білоруси це три
різні народи. 79% вважає, що це один
народ. — ред.) Ви бачили результати.
Вони шокували нас, коли ми їх отримали. Але треба сказати, що дуже
багато русофілів виїхало на Донбас
і в Крим. Абсолютна більшість із тих,
хто залишився — або бояться, або
тупі, неактивні, хоч рутина «бандеровской Украіни» затягує. Тобто настрої є, але не треба перебільшувати
небезпеку від них. Як мені здається.
Я можу помилятися.
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ТЕМА:

почати з ґанку
ФОТО: РОМАН КАБАЧІЙ

Навчитися бути власником
БОГДАН БУТКЕВИЧ, КИЇВ

Переважна більшість експертів, журналістів, активістів
сходяться в одному. Якщо щось можна поставити в плюс чинній
конфігурації влади в Україні, то це — реформа децентралізації.
Тобто процес передачі певної частини грошей та повноважень,
якими раніше централізовано керували зі столиці, на місця та
створення нових територіальних громад.

Минуло майже три роки від початку реформи і, незважаючи на чималі
проблеми, уже можна говорити, що
це — одне з небагатьох дуже правильних рішень, реалізованих за останні постмайданні роки. Адже воно, фактично, допомагає українцям
знову відчути, що це таке — бути
господарем на власній землі, як би
пафосно це не звучало. Адже воно
вчить відповідальності за свої гроші
й за те, на що і як вони витрачаються. Воно підвищує цінність місцевої
влади саме до того рівня, на якому
вона й має бути. Тобто до рівня вирішення абсолютної більшості комунальних, фінансових, податкових та
управлінських проблем буденного
життя кожного громадянина, незалежно від місця його проживання.
Цілком очевидно, що активна частина суспільства сприйняла реформу
«на ура». Та чи дійшла вона до, як кажуть, широких народних мас? Чи розуміють вони сутність та важливість
процесу?

Гроші на «низи»
Спочатку спробуємо з’ясувати, як
же українці взагалі ставляться до
цієї реформи як такої. Отже, згідно
з даними, представленими директоркою Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Іриною
Бекешкіною, 43% громадян України
підтримують кроки влади щодо децентралізації, тоді як 22% українців
мають негативне ставлення до цієї
реформи. «Підтримка кроків влади
в напрямку децентралізації переважає над негативним ставленням.
Давайте скажемо чесно — у нас мало таких реформ, де позитив пере-

важав би над негативом», — сказала
вона. Це, безумовно, позитивний
момyент. Але не все так райдужно,
якщо заглибитися в деталі.
За словами одного з найбільш поважних соціологів країни, найбільшою підтримкою мешканців децентралізація користується на Заході
України (53%), а найменшою — на
Сході (24%). Що, власне, і не дивно,
зважаючи на патерналістські традиції в східному регіоні й давні підприємницькі традиції — у західному.
Як твердять соціопсихологи, багато
в чому позитивність сприйняття
цієї реформи залежить від світоглядних установок громадян. Тобто,
чим більше людина має орієнтації
на індивідуальну відповідальність
за себе та свої дії, тим більше вона,
природно, хоче повноважень та грошей на своєму рівні. І навпаки — чим
більше рудиментарно-радянських
установок на кшталт «держава повинна мене забезпечити», тим менше розуміння необхідності децентралізації управління та передачі
максимум фінансово-управлінських
рішень на місцевий рівень.
З огляду на те, що реформі вже
майже три роки, є певні результати,
про які варто говорити і які знайшли
своє відображення в дослідженнях
соціологів. Отже, на думку 23% українців, децентралізація вже надала нові можливості впливу на владу, а ще
12% вірять, що завдяки цій реформі
покращиться якість послуг. Водночас
23% висловлюють побоювання, що
децентралізація може призвести до
появи місцевих «князьків». Є ще 22%,
які вважають, що процес створення
нових територіальних громад —
у сенсі їх об’єднання — може призве-

сти до спустошення сіл і селищ. Мовляв, не всі ж виграють від об’єднань,
а ті, хто програють, можуть взагалі
зникнути з мапи.
Однак є і значно тривожніша цифра, яка свідчить, що навіть ця успішна реформа не увійшла в серця й свідомість більшості українців. Отже,
попри те, що чинна влада постійно
наголошує про цю реформу та хвалиться її успішністю, понад половина українців, конкретніше — 61%,
не відчуває змін від використання
додаткових коштів, які місцеві бюджети отримали протягом останніх
років унаслідок реформи децентралізації. Понад те, зовсім невеликою
є частка тих людей, хто все ж відчув
позитивні зміни — це тільки 18%. І,
як вказують соціологи, це майже дорівнює кількості тих, тобто 14%, хто
взагалі вважає, що через децентралізацію стало тільки гірше.
Якщо конкретизувати, то ті, хто
вважає, що стало краще, побачили це покращення в ситуації з благоустроєм та санітарним станом біля
будинків (46%), покращенням роботи житлово-комунального господарства (22%) та міського транспорту
(21%). Якщо говорити про регіональний компонент, то ми знову бачимо,
що регіони із сильними фермерсько-індивідуалістичними як традиціями, так і сьогоденням більше
вірять в ефективність цієї реформи.
Так, більше позитиву помітили на Заході та Півдні.
Відповідно, у Центрі та на Сході
більше тих, хто вважає, що стало гірше і справи розвиваються в неправильному напрямку. Якщо розібратися, у чому ж саме це погіршення
вбачають мешканці цих регіонів, то
13
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в якості відповідних чинників вони
назвали зниження якості медичного
обслуговування (43%), турботи про
соціально вразливі групи (35%) та забезпечення громадян робочими місцями (28%). Хоч, заради справедливості зазначимо, що це дослідження,
яке проводилося 2018 року, виявило
зменшення кількості тих, хто вважає,
що все стало погано.

борах завжди була в рази більшою
за місцеві. Тому що місцеві вибори
виборці не вважали важливими.
Мовляв, головне — президента вибрати та депутата від округу, а хто
там у районній раді сидить — то вже
справа десята. Як бачимо, тут є певні
позитивні зрушення.

Влада на місцях

Ще одним важливим чинником реформи децентралізації є процес
укрупнення та об’єднання територіальних громад. На даний момент,
згідно із заявами президента Порошенка, в Україні їх створено 870.
Власне, це є головним конфліктним
і проблемним моментом у всій реформі. Чому? Ну, бо йдеться про
те, що деяким населеним пунктам
доведеться вливатися в інші управлінські ланцюжки. Що, з огляду на
сільський менталітет, є достатньо
нелегким моментом. Мовляв, а чого це ми маємо входити до їхнього
складу? Ми й так самодостатні. Чи
навпаки — навіщо нам цих нероб до
себе на шию садити? Хай самі працювати вчаться й так далі. І це ми вже не
говоримо про позицію місцевих еліт,
яким через укрупнення доводиться
перебудовувати всю складену роками систему, нерідко корупційного
характеру. Що теж гальмує процес.
Саме тому тут цифри опитувань
показують, що думки людей розділяються майже навпіл. Отже, 39% громадян України підтримують добровільне об’єднання територіальних
громад, 28% мають до цього процесу негативне ставлення, інша третина ще не визначилися. «Ми питали
про добровільне об’єднання громад,
чи люди підтримують цей процес.
Більшість підтримує, але значна частина, майже 40%, взагалі не знають,
чи їхня громада є об’єднаною, чи вона в процесі, чи вона не в процесі,
хоч за рік ця цифра зменшилася», —
пояснює Ірина Бекешкіна.
Й ось це, мабуть, є найголовнішим.
Ми знову бачимо, що дуже значна
кількість людей просто до кінця не
розуміє, що це за реформа й що вона
несе із собою. Це — не випадковість.

Достатньо важливим елементом
реформи є підняття ваги місцевої
влади, яка з банального виконувача наказів згори та розкрадача бюджетних коштів перетворюється на
реальний управлінський хаб, здатний розв’язувати проблеми повсякденного життя й має на це ресурси.
Цікаво прослідкувати, чи змінилося
ставлення українців до неї.
Соціологи твердять — первинне
зростання поваги до місцевої влади
зупинилося й залишається незмінним. Цитуємо дослідження «Демократичних ініціатив»: «Порівнюючи
з минулим роком, практично не змінилася громадська думка щодо здатності місцевої влади використати
додаткові повноваження, отримані
в результаті децентралізації: впевнені в такій здатності 44% громадян
(10% — «цілком упевнені» й ще 34%
— «переважно впевнені»), а значні
сумніви щодо цього висловили 26%.
Частка ж тих, хто переконаний, що
місцева влада не впорається із новими повноваженнями, трохи знизилася — із 17% до 12%. Найбільш
упевнені в можливостях своєї місцевої влади в західному регіоні (54%),
а найменше — на Сході (27%)». Знову, як бачимо, зберігається вказаний
вище поділ за регіонами.
Не додає оптимізму й те, що зовсім
небагато навіть серед активної частини населення вважає, що можуть
впливати на рішення місцевої влади.
Таких — 17%. А більшість громадян
і досі не готові брати на себе відповідальність за управління своїм населеним пунктом. Готових — лише
третина опитаних. І лише 17% готові
працювати на громадських засадах
для покращення благоустрою свого
міста чи села. Єдиний позитивний
тренд, виокремлений соціологами,
так це те, що майже половина населення точно приходитиме на місцеві
вибори — 46%. Що, до речі, є позитивним чинником, адже згадаймо,
як зовсім донедавна явка на президентських чи парламентських ви14

Об’єднання = виживання

Медіа-мовчанка
Науковці виокремлюють ще одну
важливу проблему. На жаль, як це
дивно не прозвучить, але з року в рік
знижується рівень обізнаності українців із реформою децентралізації.
Так, згідно з результатами опитуван-

ня, добре знають, у чому полягає ця
реформа, 16% (у червні 2017 року
таких було 20%), щось чули — 60%
(у 2017 році — 62%). Частка тих, хто
нічого не знає про децентралізацію,
на превеликий жаль, за рік зросла
з 18% до 23%. «Чомусь реформи не
є в центрі уваги засобів масової інформації», — зазначила Бекешкіна.
І тут із нею важко не погодитись.
Адже, за великим рахунком, децентралізація в медіа, передовсім на ТБ,
обмежується хіба протокольними
заходами або прямими трансляціями із засідань Кабінету міністрів чи
Верховної Ради. З яких невтаємниченій людині навряд чи можна виокремити дійсно корисну інформацію.
Натомість децентралізація вимагає
постійної просвітницької роботи серед людей із чіткими поясненнями:
що відбувається, для чого, які мають
бути результати, хто й що отримає
тощо. Й автоматично звинуватити
владу тут не вдасться, адже всі матеріали з цієї теми є легко доступними й у країні проводиться чимала
кількість відповідних заходів, у яких
автор цих рядків неодноразово брав
участь. Але, на жаль, більшість ЗМІ не
цікавляться цією не надто гарячою
з огляду на скандальність темою.
Відповідно, як чітко показують опитування, величезна кількість людей
просто не розуміють до кінця, чому
децентралізація — це так важливо,
і що взагалі відбувається.
Отже, як ми бачимо, наразі ця суперважлива й нагальна реформа,
яка покликана боротися з радянським досвідом безвідповідальної
централізації управління, ще не до
кінця увійшла у свідомість українців.
Як через багаторічну звичку до апатії самих громадян, так і через недостатню роботу влади та ЗМІ щодо
інформування людей. Залишається
сподіватися, що ситуація буде покращуватися зі зростанням кількості
нових громад. І хоча б через необхідність функціонувати в нових умовах, в яких хочеш чи не хочеш, але
треба вчитися знову бути самому
господарем у своєму домі та боротися за нього самому, без сподівань на
доброго дядю з Києва.


Латифундисти, степи, курорти:
підводні камені децентралізації
в окремо взятій південній області
В’ЯЧЕСЛАВ ГУСАКОВ, ХЕРСОН

Зараз у Херсонській області створено 31 об’єднану територіальну
громаду (ОТГ). Першою стала Кочубеївська ОТГ (Високопільський
район), яка з’явилася на світ восени 2015 року. Потім ОТГ в області
не створювалися майже рік. І це через дивну позицію тодішньої
обласної влади, яка на словах підтримувала децентралізацію, а на ділі
— гальмувала. Відчувалося бажання багатьох керівників територій
перечекати — вони сподівалися, що в київських чиновників пройде
«реформаторський свербіж» і нічого робити не доведеться.

Але ці бажання не справдилися. Тому процес створення ОТГ на Херсонщині відновився з другої половини
2016 року, і такими темпами, що до середини 2017 року утворилося 14 ОТГ.
Бо й обласна влада змінилася, і приклад Кочубеївської ОТГ був дуже привабливим. Колишня дуже проблемна
територія отримала понад 4 млн грн
інфраструктурної субвенції, залучала чималі донорські кошти, створила
громадський бюджет.
Потім ОТГ почали утворюватися на
територіях, які мають непоганий потенціал. Наприклад, у Білозерському
районі створили Музиківську громаду, яка зараз є однією з двох самодостатніх ОТГ в області, бо має на своїй
території потужне підприємство —
найбільшу на Херсонщині птахофабрику.

Об’єктивні чинники
Однак зараз процес децентралізації
на Херсонщині, хоч і просувається,
але не такими швидкими темпами,
як у 2016–2017 році. Бо ОТГ утворені
й там, де в них бачили порятунок від
злиднів, і там, де бачили потенціал
для збільшення успішності. До того
ж, виявилося, що децентралізація —
зовсім не панацея, яка вирішить усі
без винятку проблеми. А деякі проблеми мають об’єктивний характер,

і їхнє вирішення — далеко за межами
компетенції місцевої влади.
На думку виконавчого директора
Херсонського регіонального відділення Асоціації міст України Лариси
Оленьківської, одного з провідних
українських експертів у сфері місцевого самоврядування й регіональної
політики, саме ці проблеми — найбільш серйозний виклик для керівників громад. Лариса Оленьківська
говорить: «Складність ситуації в тому, що на Херсонщині — низька щільність населення, оскільки область
розташована в степовій зоні, до того
ж, в області значну частину території
займають заповідники (Нижньодніпровський, Асканія-Нова, Чорноморський біосферний, Олешківські піски) і поселення людей та економічна
діяльність там неможливі. Між населеними пунктами — великі відстані.
У деяких районах майже всі села —
з малою кількістю населення і величезною кількістю проблем. Тому на
Херсонщині ОТГ мають багато населених пунктів, але мало населення.
В інших регіонах, навіть у сусідній
Миколаївській області, ми можемо
часто зустріти громади з населенням
до 20 тисяч людей. На Херсонщині
таких громад небагато. Більшість
громад в області — з населенням до
10 тисяч людей і великою кількістю
проблем».

Також Лариса Оленьківська зазначила, що географічні і природні особливості території — не єдина проблема херсонських ОТГ, яка має об’єктивний характер:
«Ще одна важлива особливість
регіону — рентні бюджети, які складаються переважно з плати за користування землею та іншими природними ресурсами регіону. І тут ми
дуже залежні від рішень, які приймає
уряд. Наприклад, від грошової оцінки землі. Місцева влада на це не має
впливу. Так, цього року, в результаті
впровадження національної грошової оцінки землі, бюджети наших ОТГ
втратять приблизно третину надходжень. Нагадаю, з 1 січня 2019 року
набула чинності загальнонаціональна
(всеукраїнська) нормативна грошова
оцінка земель сільськогосподарського призначення за межами населених
пунктів. З огляду на це обраховується
плата фермерів за землю. У результаті всі наші громади втрачають до 30%
надходжень до локальних бюджетів.
На жаль, цього року Податковий кодекс України не дає можливості органам місцевого самоврядування коригувати відсоткові ставки і, відповідно,
надходження до місцевих бюджетів.
Вони з об’єктивних причин втрачають
великі суми надходжень».
На думку Лариси Оленьківської,
дуже впливає на ситуацію в ОТГ —
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та й загалом на децентралізацію на
Херсонщині — і людський чинник.
Зокрема такий його аспект: «Специфіка Херсонщини — латифундійне
володіння земельними ресурсами.
Великі фермерські господарства
з великими обсягами земельних ресурсів дуже сильно впливають на рішення, які приймаються в місцевих
територіальних громадах. І навпаки,
на територіях, де фермерів багато, де
немає місцевих “олігархів”, приймаються більш виважені рішення щодо
конфігурації громад, які об’єднуються. Краще, коли громади не створюються під потреби латифундій.
Добре, коли є інші чинники, крім бажання основного землекористувача
впливати на політичні процеси. Там,
де є багато фермерів, де немає однієї
потужної “точки впливу”, приймаються кращі управлінські рішення щодо
майбутнього громад. До того ж, наявність впливових землекористувачів
— чинник, який гальмує децентралізацію, бо вони лобіюють тільки ту
конфігурацію об’єднання громад, яка
їх влаштовує».

Добре, але — по-різному
І на думку експертів, і на думку керівників місцевих органів влади, у Херсонській області немає жодної ОТГ, де
після об’єднання ситуація або погіршилася, або лишилася такою, як була
до об’єднання.
«Як не дивно, але найбільші успіхи
демонструють громади, які мають дуже скромні ресурси. Приклад — розташована на території Олешківського
району Великокопанівська ОТГ, яка
активно залучає донорські кошти,
співпрацює з міжнародними організаціями, шукає резерви в себе», — каже
Лариса Оленьківська.
Голова цієї ОТГ Валентина Костенко каже, що така активність — не від
хорошого життя: у Великих Копанях є
великий гуртовий ринок, але громада
має від цього тільки клопіт.
«Інвестори не для нас, — говорить
Костенко. — Адже в нас немає великого обсягу сільськогосподарських
земель. Ми — єдина така громада
на Херсонщині. Але нам би хотілося
створити кооператив зі зберігання
й переробки сільгосппродукції. Зараз
займаємося цим. Сьогодні Великокопанівська ОТГ на останньому місці за
власними доходами. Хоч на території
працює багато підприємців, ми не отримуємо від них податків. Усі ці люди
— жителі міст Херсона, Каховки, Скадовська, Голої Пристані… Тобто люди
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відкрили свій бізнес і їздять до нас
заробляти. У Податковому кодексі
прописано, що підприємець-фізична
особа податки платить за місцем своєї реєстрації та проживання. І всі податки від нас йдуть. Землі практично
немає, податків майже не отримуємо,
ще у 2020 році заберуть акциз — і нам
не буде на що жити. Податки повинні
залишатися там, де працює підприємець».
Ця ОТГ намагається розв’язувати
свої проблеми шляхом укладання із
сусідами угод про міжмуніципальне
співробітництво. Зараз Валентина
Костенко обговорює цю можливість
із Виноградівською та Ювілейною ОТГ,
також розташованими в Олешківському районі. Передбачається створення
для цих ОТГ спільних підприємств,
які займалися б пожежною охороною й утилізацією побутового сміття.
Зокрема, обговорюється придбання
техніки за участю громад.
До речі, це не єдиний на Херсонщині випадок взаємодії громад. Ще
дві ОТГ — Григорівська й Асканія-Нова, які мають привабливі природні
об’єкти (озеро з лікувальними грязями й заповідник) — домовилися про
спільні дії для залучення туристів.
На думку директорки Херсонського центру розвитку місцевого самоврядування Оксани Силюкової, саме
співробітництво громад може стати
дуже потужною рушійною силою для
розвитку регіону загалом. «Ситуація
така, — каже Оксана Силюкова, — що
сам Бог велів говорити про співробітництво громад, адже це можливість для покращення якості надання послуг, отримання додаткових
ресурсів, у тому числі спільної участі
в державних програмах, належного
утримання інфраструктури».
Але є проблеми, які громади мають
вирішувати суто самостійно. І кожна
— по-різному. Наприклад, проблеми у сфері освіти. Так, Григорівська
ОТГ, до складу якої входять п’ять сіл
Чаплинського району Херсонської
області (Григорівка, Павлівка, Нововолодимирівка, Строганівка та Іванівка), де проживає приблизно 400
дітей шкільного віку, утримує чотири
школи. Через відсутність можливості
відремонтувати дороги і придбати
транспорт, ОТГ не може створити
єдину опорну школу для всіх дітей.
«Можна було б зменшити кількість
шкіл, створити опорну школу. Ми
підготували відповідний проект для
Фонду регіонального розвитку, але
його не підтримало управління освіти
Херсонської ОДА, що зайняло, на мою

ФОТО: ТАРАС БУЗАК

думку, дивну позицію», — каже голова
ОТГ Сергій Кліщевський.
В Іванівській ОТГ однойменного району все ж вирішили створити опорну
школу, незважаючи на шалене протистояння з мешканцями сусіднього
з центром громади села, Нововолодимирівки. Це село, через бажання мешканців зберегти свою школу, навіть хотіло вийти зі складу ОТГ. Але конфлікт
було розв’язано. Лариса Оленьківська
розповідає: «В Іванівці зробили титанічну роботу: минулого року буквально за три місяці відремонтували
дорогу, придбали транспорт, відремонтували одну зі шкіл в Іванівці. І коли почався навчальний рік, самі діти
сказали, що тут їм краще».

Курорти — «за бортом»
Хоч досвід створених раніше ОТГ свідчить про те, що об’єднання незмінно
призводить до покращення ситуації
на території, насамперед інфраструк-

СІЛЬСЬКІ АГІТАТОРКИ МАЮТЬ ПРО ЩО ПОГОВОРИТИ.

тури, проте розташовані на Херсонщині курортні населені пункти не
поспішають бути ініціаторами утворення громад або входити до складу
тих, що вже є.
«Це дуже дивно, — каже Лариса
Оленьківська, — бо курортні населені
пункти мають бути найбільш зацікавленими в гарному стані доріг, житлово-комунального господарства, благоустрою територій. Але в реальності
ми маємо конфлікти між різними,
скажімо так, центрами впливу. І при
цьому місцева влада з цих центрів
впливу — не дуже сильна, якщо казати м’яко. Але з курортних територій
треба виділити Генічеський район, де
поки що не проводиться жодної роботи зі створення ОТГ. Бо ця територія —
проблемна із багатьох оглядів: близькість до Криму, дуже різні економічні
можливості населених пунктів (прибережні живуть непогано, степові
— значно гірше), непростий етнічний
склад населення (йдеться про грома-

ди кримських татар і турків-месхетинців — ред.)».

…І — про гроші
Чимало населених пунктів і на Херсонщині, і в інших регіонах вирішили
об’єднатися, щоби розв’язувати нагальні проблеми коштом інфраструктурної субвенції, яку ОТГ отримують
протягом перших п’яти років із держбюджету. Цього року громадами
Херсонщини заплановано отримання 76,9 млн грн субвенції. Минулого
року було отримано 78,8 млн грн.
Цей показник — значно менший, ніж
в областей, де громади створювалися більш активно. Наприклад, Дніпропетровська область, де створена
61 ОТГ, минулого року отримала 157
млн грн.
Як зазначила Марія Кривецька,
експертка з бюджетної політики Херсонського регіонального відділення
Асоціації міст України, найбільшу
суму субвенції отримає у цьому ро-

ці Каланчацька ОТГ — 4 млн 928 тис.
грн. У п’ятірку лідерів за цим показником також входять Чаплинська ОТГ
(4 млн 270 тис. грн), Іванівська (4 млн
575 тис. грн), Горностаївська (4 млн
579 тис. грн) і Виноградівська (3 млн
952 тис. грн).
«Найчастіше ці гроші витрачаються
на придбання техніки для ремонту доріг, для житлово-комунального господарства, а також — на шкільні автобуси й на ремонт соціально важливих
об’єктів», — каже Марія Кривецька.
Але субвенцію громади будуть отримувати протягом п’яти років, а потім… Зараз на Херсонщині тільки дві
громади, Музиківська й Тавричанська
можуть забезпечувати свої потреби
коштом власних надходжень. Інші отримують із держбюджету базову дотацію. Тобто їхнє економічне становище
залишає бажати кращого. Але час для
розв’язання проблем і покращення
ситуації ще є.
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Історія однієї успішної
об’єднаної громади:
коли особистості
мають значення
ГАЛИНА ХАЛИМОНИК, БІЛЯЇВКА

Історія Біляївської об’єднаної територіальної
громади (ОТГ) Одеської області — це в мініатюрі
розповідь про всіх першопрохідців, які повірили
в реформу децентралізації влади в України. У 2014
році в місцевої громади були грандіозні плани:
об’єднати майже одну п’яту одного з найбільших
в Україні районів у межах ОТГ. Тоді лише два
населені пункти відгукнулися на ініціативу.
Сьогодні Біляївська об’єднана громада входить
у двадцятку найуспішніших у фінансовому плані
громад у своїй підгрупі в Україні. Найголовнішим
чинником у змінах або в їх відсутності стала роль
місцевих еліт.

Біляївка навіть у 2014 році виглядала кращою, ніж безліч подібних
до неї маленьких містечок України.
Попри обмеженість фінансів та повноважень тут підтримували чистоту,
благоустрій та порядок. Проте будівля міськради виглядала символом
старого адміністративно-територіального устрою: затиснута справа районною державною адміністрацією,
а зліва — райрадою.

Чому на початку об’єднанню
майже всі сказали «ні»
Фахівці з питань економіки, соціального захисту, культури, містобудування та інші входили до штату
Доходило
райдержадміністрації.
до комічного, наприклад, на свята
парк у місті прикрашали працівники земельного відділу міської ради,
а юрист відповідав за проведення
дитячого конкурсу талантів. Не було
стимулу заробляти. Адже чим більше
збирали в місті податків, тим вищою
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була реверсна дотація до районного
бюджету.
«Коли у 2014-му стартувала реформа децентралізації влади, ми вирішили йти першими, — говорить тодішній мер міста та нинішній голова Біляївської ОТГ Михайло Бухтіяров. — Бо,
як кажуть, перші не дихають пилом,
який здіймають інші. Ми усвідомили
відповідальність перед майбутнім
розвитком громади, історичний виклик, який не могли не прийняти».
У громаді прорахували всі ймовірні варіанти об’єднання, обрали
найбільш фінансово та адміністративно спроможний. Потім міська рада вийшла з цим проектом до своїх
жителів, а згодом почала агітувати
сусідів.
«У 2015-му в складі робочої групи
об’їжджаємо всі населені пункти, до
яких звернулися з пропозицією об’єднання. Це десятки зустрічей, перемовин, переконань, — згадує юрист
Біляївської міської ради у 2014 році,
депутат міськради цього скликання

Сергій Римарчук. — Збори проходять
у сільських будинках культури: старі
ремонти, радянська символіка на стінах, холодно, люди в залі сидять у кожухах, шапках, рукавицях».
Доріг у селах немає. Околиці засипані сміттям, але місцеві еліти саботують об’єднання. Найбільше — голови
сільських рад, секретарі, яким не цікаво ставати старостами, закочувати
рукава та займатися брудною роботою. Незадоволені деякі підприємці,
які з дозволу або через бездіяльність
місцевої влади неповною мірою
сплачують податки.
Вони підбурюють людей: усі податки підуть у Біляївку, у нас закриють
школу, бібліотеку, клуб. План зі створення великої та фінансово-спроможної громади руйнується. На
об’єднання погоджується тільки одна
Майорівська сільрада, куди входить
два села. У такому складі — Біляївка,
Майори, Повстанське — вийшли на
перші в Україні вибори об’єднаних
громад у листопаді 2015 року.
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БІЛЯЇВКА МАЄ ЧИМ ХВАЛИТИСЯ НА ПОЛІ СПОРТУ.

Чому реформа може
розчарувати «гречконосців»
Старости сіл Біляївської громади
Олександр Новак (Майори), Володимир Осадчий (Повстанське) до об’єднання працювали підприємцем та
пожежником та входили до депутатського корпусу Майорівської сільради.
«Ми бачили, що села занепадають,
вимирають, люди виїжджають, — говорить Осадчий. — Тому не бачили
іншого способу зупинити це, як прийняти руку допомоги від Біляївки».
Вони не пошкодували, що у 2015-му
повірили в реформу.
«До об’єднання бюджет Майорівської сільради складав 600 000
гривень, — розповідає староста села Олександр Новак. — Цих коштів
не вистачало навіть на утримання
апарату ради. За перші три роки
спільного життя в інфраструктуру
села вклали понад три мільйони
гривень».

Вагомий здобуток
реформи
децентралізації — зміна
свідомості громадян.
Влада, усвідомлюючи
свою залежність від
вибору громади, стала
більш детально та
прозоро розповідати
про всі фінансові
механізми існування
громади, дохідну та
видаткову частину
бюджетів. Жителі,
помічаючи зміни,
активніше долучаються
до життя громади.

Тут налагодили централізований
збір сміття, відновили та модернізували опалення Будинку культури,
зробили ремонт у школі, відремонтували із застосуванням енергоощадних технологій водонапірну станцію
та знизили тариф на воду. Розчистили
парки, посадили сотні нових дерев,
зробили декілька доріг, збудували
майже на всіх вулицях освітлення,
облаштували дитячі майданчики та
спортивні поля.
«У нас до об’єднання в сільському
Будинку культури в дітей балетки
примерзали до підлоги, — говорить керівник танцювального гуртка
Альона Нечитайло. — У туалет діти
ходили надвір, а сам туалет був дерев’яною будкою, яка покосилася від
часу та вітру. Зараз у танцювальному
класі навіть дзеркала та станки є. Заклад працює з ранку до ночі: гуртки,
репетиції, свята».
Серед розчарованих реформою
можуть бути тільки політики, які звикли задешево купувати електораль19
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ну симпатію перед черговими виборами. Місцевою «гречкою» тривалий
час було спорудження дитячих ігрових майданчиків, придбання спортивного інвентарю.
За останні кілька років за бюджетні
кошти тут збудували понад 20 ігрових майданчиків, футбольних та тренажерних полів. Капітальним чином
відремонтували спортивну школу,
збільшили кількість секцій, регулярно купують спортивний інвентар для
шкіл та гуртків.

Різниця між райцентром
та центром громади
У 2015 році бюджет Біляївки складав
23 млн грн, натомість на початок
2019 року його затвердили в сумі
111 млн 603 тис. грн, з них майже 80
млн грн — це власні доходи, які планують зібрати на території громади.
Щонайменше 18 мільйонів вкладуть
у розвиток інфраструктури. Біляївська громада продовжує сплачувати
реверсну дотацію, але вже до державного бюджету. Їх отримує назад
у вигляді інфраструктурної субвенції для розвитку об’єднаних громад.
«Через медіа, міський сайт, під час
зустрічей із підприємцями вчимо, що
благоустрій, комфорт, а отже, розвиток бізнесу, його прибутки залежать
від сплати податків», — пояснює інспектор із праці Біляївської міськради Максим Деордиця, посада якого
з’явилася у 2018 році.
За цей час у громаді купили більше
муніципальної техніки, ніж за десятиріччя до того. Відремонтували дитсадки, школи, добудовують школу,
де наразі діти вчаться у дві зміни, ремонтують дороги та будують тротуари, замінюють лінії водопостачання,
проектують зони для відпочинку та
парки.
«Ми зараз можемо займатися тими
питаннями, на які раніше не мали не
те що ресурсів, а і впливу, — говорить міський голова Бухтіяров. —
А відповідальність місцевого самоврядування перед громадою в рази
вища, ніж у будь-кого. Це не тільки
наші земляки, сусіди, а й виборці, які
можуть дати вотум довіри, а можуть
його й відкликати».

Утім, не без проблем
Найголовніші — це неконкурентна
з великими містами заробітна плата
[до Одеси 53 км — ред.], відсутність
значних інвестицій та масштабних
проектів із пожвавлення місце20

вої економіки. Кількість побутових
проблем, які накопичилися за роки
жорсткої централізації фінансів та
адміністративних повноважень, не
дозволяє громаді поки що мислити
масштабними проектами та шукати
інноваційні способи економічного
розвитку території.
Попри це, реформа децентралізації, зміни в законодавстві, євроінтеграційні процеси, вікно можливостей через навчальні поїздки до
європейських міст пожвавили цей
напрямок.
«З кожної поїздки привозимо ідеї,
які одразу втілюємо в життя, — говорить Бухтіяров. — Улітку 2018-го я був
в Австрії. Після екскурсії тамтешніми
станціями сортування сміття в Біляївці з’явилася мережа контейнерів для
розподільного збору сміття, узяли
в оренду прес та вже продаємо сміття на вторинну переробку».
У Біляївській громаді провели декілька стратегічних сесій, створили
стратегічний план розвитку, розроблено інвестиційний план громади.
Уже є перші інвестори, які відгукнулися на пропозиції. Тут планують
створювати ягідний кластер, сироварню з елементами екотуризму, замислилися над будівництвом сміттєпереробного заводу.

У чиїх руках успіх реформи?
За останні кілька років до Біляївки
за досвідом приїжджали майже 20
делегацій з усієї України. Більшість
відверто зізнавалися, що насправді їх
цікавило. Представники муніципалітетів України хотіли побачити тих, хто
стоїть за успіхом маленької громади,
у якої немає підприємств, що наповнюють бюджет — порту, виходу в море чи залізниці.
Запитайте про це в міського голови Бухтіярова, і він скаже, що успіх
— у руках його команди та кожного
небайдужого жителя громади.
«Для мене найголовніше в роботі
— не зрадити довіру людей, — говорить він. — Ми унікальна рада тим,
що майже всі рішення сесії в нас ухвалюють одноголосно. Кожне рішення
ми будемо з депутатами обговорювати, правити, змінювати, «вичісувати»
доти, доки не знайдемо варіант, який
сприятиме розвитку нашої громади,
був би логічним, прозорим та зрозумілим для всіх депутатів, членів виконкому».
Тут витрачають кошти для того, щоби згуртувати громаду, просвітити її,
підтримати громадські ініціативи та

ідеї. Максимально прозоро розповідають про плани, проблеми та проекти. Запитайте в команди чи містян:
у чому секрет успіху? І вони скажуть,
що 80% — за керманичем громади
Михайлом Бухтіяровим.
«Кожен ранок міського голови сімнадцять років поспіль починається
з об’їзду міста, а тепер додалося —
двічі на тиждень ще й сіл громади,
— розповідає секретар міської ради
Людмила Борисенко. — Він звертає
увагу на все: де невчасно вивезли
контейнер зі сміттям, де розмітку
треба оновити, де гілку спиляти. Усім
членам команди міський голова не
втомлюється нагадувати, що наш роботодавець — громадяни міста та сіл.
І про їхній комфорт ми маємо дбати
щодня».
Водночас міський голова — стратег та генератор ідей. Біляївка межує
з Нижньодністровським національним природоохоронним парком
і у 2006 році міська рада вирішила
розвивати «зелений туризм». Це
спричинило гомеричний сміх із боку
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місцевих підприємців та деяких жителів. Але у 2019 році тут уже є з десяток туристичних баз та гостьових
будинків, а «Біляївська Амазонка»
— таємничі заплави дельти Дністра
— приваблює українських та закордонних туристів.

Головний зсув — у свідомості
Вагомий здобуток реформи децентралізації — зміна свідомості громадян. Влада, усвідомлюючи свою
залежність від вибору громади, стала
більш детально та прозоро розповідати про всі фінансові механізми
існування громади, дохідну та видаткову частину бюджетів. Жителі, помічаючи зміни, активніше долучаються
до життя громади.
До речі, ставлення до неї змінилося в сусідніх селах, яким у 2014 році
Біляївка пропонувала об’єднання.
Два з них — Кагарлик і Градениці —
після років успіху Біляївської громади нарешті ухвалили рішення з проханням приєднати їх. Таку ж ініціати-

Серед розчарованих
реформою можуть
бути тільки політики,
які звикли задешево
купувати електоральну
симпатію перед
черговими виборами.
Місцевою «гречкою»
тривалий час було
спорудження дитячих
ігрових майданчиків,
придбання
спортивного
інвентарю.

ву виявила ще одна сільрада з двох
сіл — Мирненська, яка за першим
перспективним планом утворення
громад в Одеській області мала відійти до іншої ОТГ, але відмовилася.
«Ми просто приїхали в Майори,
заходили в магазини, школу, амбулаторію, на пошту, зупиняли людей на
вулиці, — розповідає представниця
ініціативної групи з Мирного Наталія
Вахновська. — Запитували: як вам
живеться разом із Біляївкою? Ніхто не
сказав, що жалкує, що розчарувався.
Навпаки, очі горять. А ще люди, а це
насправді рідкість, з повагою та вдячністю говорять про місцеву владу, яка
протягом чотирьох років виконує всі
свої обіцянки».
У Біляївській громаді впевнені, що
успіх реформи — виключно в їхніх
руках. Тут часто повторюють фразу,
що саме тому їх ніколи не можна опускати.
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Хто гальмує реформу на Київщині
ОЛЕНА ЖЕЖЕРА, БУЧА ПІД КИЄВОМ

Реформа децентралізації в Україні вдалася не скрізь. Що
стосується Київщини, зокрема міст навколо столиці, то вона лише
почала потроху просуватися з початком 2019 року. Причина —
хитрощі, на які йдуть так звані «удільні князьки» в невеликих
містах, селах та селищах, які не хочуть об’єднуватися через дорогу
пристоличну землю, або навпаки, примушують до об’єднання з цієї
ж причини й не можуть домовитися із сусідніми громадами. Окрім
того, зі свого боку Київ має свої плани на регіон навколо столиці,
розглядаючи його як майданчик для створення агломерації за
зразком європейських країн.

Візьмімо, наприклад, невеликі міста та селища неподалік міської смуги столиці, у яких протягом останніх
5 років шаленими темпами ведеться
будівництво нових житлових комплексів. Переважно, забудовники
і представники влади — це одні й ті
ж люди, або їхні родичі. Фактично,
у цих регіонах процвітає будівельна
мафія. Навіть генпрокурор України
Юрій Луценко, розповідаючи про
кримінальні та корупційні дії влади
одного з таких регіонів — Приірпіння, назвав його аналогом гангстерського Чикаго 1930-х років. Що з цим
Чикаго робити і як зробити так, щоби злочинці були покарані, він досі
не придумав.
Попри нібито зовнішній розвиток
на дорогій землі навколо Києва — будівництво нових масивів, збільшення
кількості населення — інфраструктура в цих містах залишається нерозвинутою. Щоби заманити інвесторів
і продавати квартири у висотках, забудовники у владі ліси змінюють на
парки і сквери, підмінюючи поняття
інфраструктури гарними яскравими
обгортками. У таких містах не вистачає місць у школах, садочках, переповнені лікарні, поліклініки, відсутні
робочі місця, не готова до раптового збільшення населення застаріла
транспортна система. Ця територія
перетворилася за роки будівельного
буму на спальний район столиці, не
будучи при цьому в її межах.
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Земля, вода, муровані хащі
Що може дати децентралізація в цих
районах? Для забудовників, які, як ми
вже сказали, переважають у владі,
починаючи з мерів міст та селищ і закінчуючи депутатами, це нові землі
для будівництва. Де їх можна взяти?
У селах та селищах, де вони мають
вплив. І тут починається таке собі
сватання там, де ще є незабудована
земля — невідновний ресурс громади, яка, на жаль, не може ним розпоряджатися на власний розсуд через
корупцію та кумівство в локальній
владі та фактичну відсутність важелів
впливу на депутатів.
Мери-забудовники сусідніх із Києвом міст обласного значення, як-от
Ірпінь та Буча, їдуть у села, де є вільні
землі, не вирубані ліси, не забруднені
річки та озера, й найперше домовляються з депутатським корпусом та
головами про об’єднання. Адже остаточне рішення про об’єднання громад ухвалюють місцеві ради. Голосуванню депутатів у раді передують
громадські слухання чи громадські
консультації. Нібито все має бути демократично, але, на жаль, це не наш
випадок.

Псевдослухання
Громадські слухання — це тема, яка
потребує окремої уваги. Оскільки
в Україні не діє закон про місцевий

референдум, влада запитує думку
громади в досить дивний спосіб. Зазвичай людей збирають в актовій
залі будинку культури, де вони шляхом підняття руки або голосуванням
у бюлетенях без печаток, визначають
долю громади. Часто люди взагалі
не знають про такі слухання, а якщо
і знають, то до зали потрапити не
можуть, оскільки ще за кілька годин
до початку слухань місця зайняті
невідомими селянам людьми, яких
привезли на автобусах забудовники.
Зазвичай це адмінресурс — працівники апарату ради, які слухняно виконують вказівки керівництва через
боязнь втратити хоч малооплачувану, але роботу. Крім них, на слухання
також звозять молодиків спортивної
зовнішності, так званих «тітушок», що
покликані наводити острах на селян
і в разі чого тиснути на них фізично.
Зрозуміло, що на такі заходи селянам важко потрапити й ще важче висловити свою точку зору. Та й не звикли вони до такої активності і протистоянь. Тож зазвичай вимушені змиритися з думкою завезеної більшості
та обіцянками заїжджих чиновників
про примітивні покращення у вигляді ремонту доріг, транспортного
сполучення та, можливо, вуличного
освітлення.
Натомість селяни повністю втрачають контроль над ресурсами своєї
громади — ними тепер через спільний генеральний план розвитку ОТГ

ФОТО: РОМАН КАБАЧІЙ
БУЧАНСЬКЕ «МЕЖИГИР’Я» – СИМВОЛ КОРУПЦІЇ В РЕГІОНІ
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будуть розпоряджатися депутати в місті, куди може потрапити лише один,
у кращому випадку два депутати із
села. Окрім цього, влада не дає жодних економічних обґрунтувань таких
об’єднань. Не пояснює людям на прикладі простих цифр, де вони виграють
від об’єднання, а що втратять.

Хто в ліс, хто по дрова
Наприкінці 2018 року колишній мер
Ірпеня, фігурант антикорупційних
розслідувань та забудовник Володимир Карплюк намагався переконати
в користі приєднання до Ірпеня село Бузову. Громаду так само зібрали
в актовій залі, але тоді люди відмовили забудовнику саме через те, що
були обізнані з тотальною забудовою
в Ірпені та відсутністю в місті вільної
землі, у тому числі і вкритої лісами,
а зараз на кону осушення й забудова
заплави річки Ірпінь, яка за законом
має бути охоронною зоною.
Натомість селище Коцюбинське,
яке як анклав вкраплене в Київ і оточене 6 тис. га лісу першої категорії
захищеності й навіть не межує з Ірпенем, Карплюку вдалося приєднати,
домовившись із депутатським корпусом селища ще в травні 2015 року.
Причина їхнього спільного інтересу
— незаконне виділення земельних
ділянок у лісі депутатам, їхнім родичам та й самому Карплюку під забудову. Щоправда, згодом громада
Коцюбинського домоглася визнання
Верховною Радою лісу Національним
парком, у якому будь-яке будівництво заборонене, і в судах скасувала
рішення власної ради про приєднання до Ірпеня. На це мешканці невеликого селища витратили майже три
роки.
«Суд найвищої інстанції довів, що
результати громадських слухань були сфальшовані. Відповідно, ніякого
об’єднання з Ірпенем не відбулося.
Але де прості громадяни мають брати кошти на юристів, які б ходили
в їхніх інтересах три роки по судах?
Громадянам треба не в суди ходити, а працювати і проводити час із
сім’ями. Аналогічна ситуація й у Забір’ї на Київщині. Тут теж люди після
нашого випадку судилися і виграли
суд», — розповідає журналістка Ірина Федорів із Коцюбинського.
«Найпарадоксальніше те, що люди
на слуханнях у Коцюбинському проголосували за приєднання до столиці, бо селище — анклав на території
Києва. І попри те, що 61% проголосував “за”, уже рік влада не може при24

єднати його до столиці, бо князьки
в області вирішили взяти громаду
в заручники. Нам тепер доведеться платити кошти за освіту дітей, які
навчатимуться в садках та школах
столиці. Це при тому, що ми платимо
частину податків у Києві, бо там працює більшість населення. А своїх шкіл
і садків ми не побудували в достатній
кількості. Це децентралізація по-українськи», — додає Федорів.

Кожен «при інтересах»
У такий самий спосіб і з тією ж метою
в рамках закону «Про добровільне
об’єднання громад» діє й мер сусіднього з Ірпенем міста Буча Анатолій
Федорук, якого судять за перевищення службового становища та розкрадання земель державного лісового
фонду в особливо великих розмірах.
До слова, на цих землях у лісі побудувала елітний житловий комплекс
фірма, заснована його дружиною. Він
у супроводі півсотні працівників Бучанської ради та довірених осіб їздить
по селах і агітує селян приєднуватися
до Бучанської ОТГ. Водночас він не лише обіцяє краще життя, а й бере активну участь у проведенні громадських

Щоби заманити інвесторів і продавати
квартири у висотках,
забудовники у владі
ліси змінюють на парки
і сквери, підмінюючи
поняття інфраструктури гарними яскравими
обгортками. У таких містах не вистачає місць
у школах, садочках,
переповнені лікарні,
поліклініки, відсутні робочі місця, не готова до
раптового збільшення
населення застаріла
транспортна система.
слухань та голосуванні. До Бучанської
ОТГ він вирішив приєднати ледве не
два найближчі райони. Із майже 20 запланованих ним до приєднання насе-

лених пунктів, які навіть не межують
із Бучею й не мають спільного транспортного сполучення, але володіють
просторами вільної землі, бучанському меру вдалося домовитися лише із
шістьма громадами. Решта відмовили
й вирішили створювати незалежні
ОТГ. Селян не могла не насторожити
така активність Анатолія Федорука
в їхніх громадах — часті візити і збори, подарунки парасольок учасникам
зборів, роздача в селах безкоштовного агітаційного матеріалу «за Бучу» та
спецвипусків комунальної газети Бучанської міськради «Бучанські новини». Одна з основних причин відмови
селян — непрозоре використання ресурсів громади та неконтрольоване
розпорядження бюджетними коштами депутатами власне Бучанської ОТГ.
Але це не єдині причини відмови
об’єднуватися будь із ким. Часто сільські та селищні голови відмовляються
приєднуватися до інших громад через
те, що звикли заробляти завдяки «відкатам» із бюджетних коштів або передачі в оренду комунального майна
та землі. Відомо, що після об’єднання
громад у селах лишаються лише старости, які будуть позбавлені повноважень сільських голів, а вся влада буде
в депутатів та голови ОТГ.

ФОТО: УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ
ЧАС ПІК ДЛЯ МЕШКАНЦІВ КИЇВСЬКИХ ПЕРЕДМІСТЬ ЩОДЕННЕ
ВИПРОБУВАННЯ КОРКАМИ

Зокрема, така ситуація навколо
міст Рівне та Тростянець на Сумщині.
Там мери міст чекають примусового
об’єднання, оскільки бюджет об’єднаних громад унаслідок децентралізації збільшується майже вдвічі
й зароблені кошти вже не треба буде
віддавати в районну владу, вони всі
залишаються в громаді.
«До нас приєдналися дві сільські ради, до яких входять чотири села. Причому цього хотіла саме громада, попри
те, що людям активно насаджували
думку, що не буде школи, закриють ФАПи [фельдшерсько-акушерські пункти],
заберуть земельні паї тощо. Спершу ми
почали апелювати до депутатів місцевих рад, потім — до сільських голів. Голови одразу сказали “ні” — вони були
проти об’єднання. Але більшість депутатів поставилися із розумінням. Ми
взялися проводити зустрічі з мешканцями та депутатами на вулицях. Провели понад десяток: детально роз’яснили
нашу позицію та запропонували дуже
цікаву форму співпраці», — розповідає
мер Тростянця Юрій Бова.

Громадські слухання —
це тема, яка потребує
окремої уваги. Оскільки
в Україні не діє закон
про місцевий референдум, влада запитує
думку громади в досить
дивний спосіб. Зазвичай людей збирають
в актовій залі будинку
культури, де вони шляхом підняття руки або
голосуванням у бюлетенях без печаток, визначають долю громади.

Замість висновку

відповідальність, переконана, децентралізація відбулася б у будь-який
спосіб. У людей було би розуміння
того, що будь-яка незаконна дія вла-

У розвиненому суспільстві, де за злочини або зловживання владою існує

ди буде зупинена, а депутати можуть
бути відкликані за громадською ініціативою насправді, а не на папері.
Остаточне рішення про відкликання депутата місцевої ради в Україні
приймає партія, яка його висувала,
а не громада, яку не задовольняє діяльність депутата як представника
громади.
Поки в Україні ніхто не покараний
за масову вирубку лісу, за незаконний продаж і забудову земель сільськогосподарського призначення, за
забруднення озер, забудову й руйнування екосистем річкових заплав,
ніхто не відповів за напади на активістів — у країні, де правоохоронна
система повністю імпотентна, а часто
виконує функцію адвокатів великого
бізнесу, у тому числі й будівельної мафії, будь-які реформи, навіть найправильніші й найпотрібніші, приречені
на провал. Водночас саме «удільним
князькам», яких правоохоронці не
можуть покарати, держава віддала
гроші та повноваження. За такої реформи оновити місцеву владу, яка
має такі ресурси й можливості, навіть
через кілька виборчих циклів буде
вкрай важко.
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Скрегіт коліс децентралізації
РОМАН КАБАЧІЙ, БУЧА ПІД КИЄВОМ

Однією із головних рис реформи децентралізації в Україні
називають її нерівномірний характер. Є області, де створення
об’єднаних територіальних громад (ОТГ) іде повним ходом
— Житомирська чи Тернопільська, у яких покриття новими
структурами складає понад або майже половину території,
а є регіони, де в більшості районів немає жодної ОТГ. Серед
аутсайдерів –— Закарпатська, Київська, Одеська області.

І це не залежить від історичних,
географічних чи економічних умов
області. Банально і спрощено кажучи,
це залежить від її керівництва. Якщо
раніше автор цих рядків скептично
ставився до форсування децентралізації в тій же Тернопільщині, де голова обладміністрації Степан Барна
постійно рапортував у пресі про нововідкриті ОТГ, то зараз уже зрозуміло, що в цьому процесі без батога
і пряника не обійтися.

— зазвичай не подобалися тим, кого в ці ОТГ пропонували об’єднати. І,
оскільки владою проголошено, що
у 2020 році децентралізація буде закінчена примусово, то перспектива
опинитися на задуп’ї навіть не сусідської сільради багатьох лякала. Хоч,
як видно із ситуації, — а поки що ОТГ
охопили лише приблизно третину території України, — лякала не всіх.

Батіг і примус

Пряник полягав власне на моментальному перерозподілі залишених
на місцях податків на користь локального бюджету, а також логістичний
супровід у створенні ОТГ, консультації і співфінансування побудови чи
реконструкції заявлених об’єктів, якот садки, школи, амбулаторії, клуби.
Приміром, у Дніпропетровській області із 40-50 млн грн, необхідних на
реновацію школи чи дитячого садочка, половина це кошти ОТГ, половина
— субвенція обласного бюджету. Але
там, де ОТГ створена.
Одним із пряників стало також те,
що з оновленням закону про децентралізацію стало можливим створювати громади на основі сільрад із
різних районів. Деякі громади навіть
чекали цієї новелізації, не створюючи ОТГ, аби могти поєднатися з більш
привабливими селами із сусіднього
району. Зі згаданим вище Горностаївським районом навіть вийшов судовий казус, оскільки райрада не хотіла
погодитися із відходом сільради села
Каїри в Любимівську ОТГ сусіднього
Каховського району й суд програла.

Спробую пояснити, чому. Децентралізація це один із чинників, які держава
запустила в рамках євроінтеграційних процесів, й оскільки в її основах
ішлося також про передачу багатьох
повноважень у регіони, разом із кардинальною зміною системи оподаткування і відповідного збільшення місцевих бюджетів, то владі розходилося
показати, що це дійсно працює. Уточнимо, тій владі в областях, а не в районах, які, за висловом радника Дніпропетровського голови ОДА Юрія
Богданова, хіба би на роботі чай пили
та сигарети палили після децентралізації — практично всі повноваження
переходять в ОТГ. І можна додати, що
вже деякі райони, як Апостолівський
у цій області чи Горностаївський у сусідній Херсонській, вже формально
«припинили існування» через те, що
«розібрані» на ОТГ.
У чому полягав кий чи батіг від влади? У тому, що вона запропонувала
свої кордони майбутніх ОТГ зі своїми
центрами, які — ці кордони й центри
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На Херсонщині також є цікавий приклад, коли село — де я народився і виріс — Добропілля Голопристанського
району «просилося» в об’єднання із
багатшими селами сусіднього Скадовського району і, не дочекавшись,
увійшло в Долматівську ОТГ свого району. Врешті, до цієї ОТГ попросилося
одне з тих сіл Скадовського району,
яке спершу не бачило можливості такого об’єднання. Тому кордони нових
ОТГ нерідко є досить несподіваними,
але «з місця видніше»: одна з бувальщин радянських часів оповідала, що
в Прибалтиці, як називали в СРСР
анексовані Країни Балтії, не укладають асфальт на стежки в парках, аж
поки їх обриси не протопчуть люди.
Приблизно у такий спосіб українська
влада дала фору локальним громадам. Але не навіки.

Краще добра освіта за кілька
кілометрів, ніж погана освіта за
парканом
Влада форсує процес децентралізації, оскільки було прийнято ставку
на створення дворівневого локального поділу: ОТГ і область. Район залишається перехідною формою до
моменту, коли буде знайдене рішення з функціонування служб безпеки,
прокуратури, лікарень відповідного
рівня вдалині від обласного центру.
На рівні освіти питання вирішене:
створюються опорні школи, до яких
здійснюється доїзд із населених пунктів, де немає сенсу утримувати школу.
Для багатьох людей у регіонах у цьому рішенні вбачається трагедія: мов-
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ляв, немає школи — немає майбутнього у села; але коли навантаження
бюджету освіти лягає на ОТГ, а не на
міфічний бюджет в обласному центрі
чи Києві, підхід змінюється кардинально — краще добра освіта за кілька кілометрів і добре освітлення в тебе на вулиці, ніж погана освіта за парканом і відсутність ліхтаря увечері.
Відмова від районів була непростим рішенням. Дуже довго мусувалась ідея польського досвіду, де адмінреформа привела до створення
трирівневої системи самоврядування: ґміна – повіт – воєводство. В Україні врешті перемогла ідея «громада
– область», утім, це не означає, що перемогла остаточно. І реформа децентралізації є однією з тих, у якій було
видно «вікно» на випадок програшу
чинної влади на виборах. Вона прораховувалася так, аби її було вигідно
продовжувати будь-кому, хто прийде
до влади умовно після Порошенка
й після Гройсмана. Останній, до слова,
як колишній міський голова Вінниці,
одного з найбільш успішних у самоврядному розвитку обласних центрів,
був активним промоутером реформи
децентралізації.

Чи буде її завершено?
На форумі, присвяченому децентралізації і проведеному в Дніпрі восени

Відмова від районів
була непростим
рішенням. В Україні
врешті перемогла
ідея громада-область,
що утім не значить,
що перемогла
остаточно. І реформа
децентралізації є
однією з тих, в якій
було видно «вікно»
на випадок програшу
існуючої влади на
виборах.

згаданому форумі депутат Дніпропетровської облради й заступник
її голови Євген Жадан, у нього «на
балансі», себто в окрузі, є дві ОТГ,
котрі цілком відрізняються за стилем управління й успішністю, і «нема
на то ради», бо ніхто не скасовував
особистісний чинник, — йдеться не
лише про керівника громади, а і про
депутатський корпус, який має
вплив на прийняття рішень і, власне,
присутність у регіоні людей, здатних водночас вчитися і працювати.
Також є чинник зневіри населення,
котре звикло чекати манни небесної звідкись, тільки не у себе. Про це
розповідав на форумі голова Іларіонівської ОТГ із Дніпропетровщини
Дмитро Екзархов. За його словами,
люди до останнього не вірили, що
будується новий дитячий садок, а не
новий маркет; Дмитро є неофітом
децентралізації й переконаний, що
хто проти децентралізації, той проти
України. І має повну рацію.

2018 року, звучали різні думки на цю
тему. Від того, що це маховик, якого
не спинити, і до сумновідомого #всепропало у випадку, якщо зміниться
влада. Я більше схильний до першої
думки, оскільки позитивний приклад
сусідів спрацьовує набагато краще,
ніж батіг і пряник від влади. Звісно,
є різні приклади — як говорив на
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Фасадна реформа
та всесильний міністр
МІЛАН ЛЕЛІЧ, КИЇВ
Постреволюційна реформа Міністерства внутрішніх справ, за яку
відповідав його очільник Арсен
Аваков, не досягла поставлених від
початку цілей. Але самому Авакову це не завадило перетворитися
ледь не на другу за впливом персону у владі й розбудовувати подальші політичні плани.
«Конкретні цифри говорять про те,
що кількість старих спецназівців
(дореволюційних часів) у структурі
нинішнього спецназу поліції складає
трохи менше 30%. Це або колишній
“Беркут”, або інші підрозділи. Пропонуєте розстріляти?» — говорив улітку
минулого року в інтерв’ю Ліга.net міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
«Не треба клеїти огульні ярлики на
невинних хлопців (екс-беркутівців).
Це підло», — це він же в інтерв’ю виданню LB.ua, оприлюдненому першого лютого.
А вже за декілька днів, 9 лютого,
усю країну облетів вислів «Лягай,
Бандера!», який один із працівників поліції адресував затриманому
під подільським райвідділком Києва
націоналісту. Відверта й невмотивована грубість спецназу (того самого,
де 30% складають екс-беркутівці, на
яких, за словами міністра, «не треба
клеїти огульні ярлики») шокувала
навіть тих, хто без особливої приязні
ставиться до українських праворадикалів. Адже це так нагадувало той самий старий «Беркут» часів Януковича,
який став уособленням «безпрєдєлу»
силових структур дореволюційної
епохи, з його зловживанням грубою
силою та агресією до будь-яких проукраїнських активістів, у їхньому розумінні — «нациків» та «бандерівців».
Хвилю обурення оперативно почало гасити керівництво МВС, запустивши флешмоб «Я — Бандера» за участі
рядових поліцейських та керівництва
структури. «“Лягай, Бандера!” — це
емоційна ницість. Це недостойна
поведінка поліцейського. Це неприпустимо. За це варто просити пробачення в людей та робити висновки»,
— написав у «Фейсбуці» Аваков. Але
загальний присмак уже не перебити — ця історія стала ніби квінтесен-

цією усієї широко розрекламованої
«кардинальної реформи Міністерства
внутрішніх справ». Реформи, на яку
покладали такі великі надії, але яка
так і не змогла реалізуватися через
опір старої системи, від самого низу
й аж до верхівки.
Утім, позиції самого Авакова ані
цей, ані попередні гучні скандали,
здається, так і не похитнули. Незмінний постмайданний голова твердо
тримається у своєму кріслі, перетворившись за ці роки нехай не в другу,
але й не третю за впливовістю людину в структурі державної влади, яку
подеколи, хай і з перебільшенням,
називають «віце-президентом». І накопичений силовий та політичний
ресурси дають йому шанси з оптимізмом дивитись у майбутнє.

Стара поліція
Навряд чи якась державна структура
колись викликала в українців більше
захвату, ніж створена влітку 2015 року патрульна поліція. Сотні молодих
хлопців та дівчат, які пройшли непростий відбір та нерідко відмовилися
від більш оплачуваної роботи, селфі
пересічних містян із «нашими новими копами», зворушливі історії про
знятих із дерева котиків та доведених до домівки стареньких — кілька
місяців у поліції та суспільства тривав
справжній роман. Тим паче, були обіцяні нові, ще масштабніші реформи
міністерства, до якого за весь час
незалежності накопичилося чи не
найбільше питань і працівники якого
остаточно зганьбили себе діями під
час Революції Гідності, унаслідок чого
довіра до МВС впала десь до одного
відсотка.
Кредит довіри було виписано неабиякий — за різними опитування,
довіра до патрульних, які стали обличчям правоохоронної системи,
зросла до 40-50%. Але цей кредит було швидко вичерпано. Нашвидкуруч
навчені поліцейські нерідко просто
не справлялися зі своїми обов’язками, не розбиралися в законах, розбивали службові автівки та втрапляли
в інші неприємні історії. Почав відчуватися кадровий голод, відтак наван-

таження на поліцейських зростало,
і це призводило до ще більших помилок та зниження мотивації самих патрульних, які спочатку потроху, а потім дедалі масовіше почали звільнятися з лав поліції. Але тепер, через три
з половиною роки, що вже минули від
запуску патрульної поліції, усе ж можна сказати, що ситуація змінилася на
краще, порівнюючи з дореволюційними часами, хай і далеко не так радикально, як вірилось у 2015-му.
На цьому тлі значно кардинальніша
за задумом реформа — переатестація поліцейських, виглядає повним
провалом. Проходила вона з грудня
2015-го до жовтня 2016 року, і мала
би просіяти «старих ментів» через
сито кваліфікаційних комісій. Але згодом стало очевидно, що увесь процес
дуже скидається на просту формальність, правоохоронці вигадували
тисячу й один спосіб уникнути переатестації, зокрема через переведення до інших підрозділів (наприклад,
Держслужби охорони, працівники
якої були звільнені від атестації), лікарняні, навіть добровільний перехід
на нижчу посаду. Тим часом у самих
комісіях активних представників
громадськості змінили афілійовані із
самою ж поліцією активісти, а в одну з комісій примудрився потрапити
відомий кримінальний авторитет.
Водночас правоохоронці — навіть не
найнижчої, а середньої ланки — цілком очікувано демонстрували вкрай
низькі результати із вправ на логіку та
знання законодавства.

Правові міни
Як повідомили в поліції, було звільнено понад п’ять тисяч із вісімдесяти
з гаком тисяч працівників МВС, які
проходили переатестацію, тобто приблизно 6% складу. У поліції наголошували, що важливіша інша цифра — за
наслідками атестації було відсіяно
26% поліцейських вищої ланки й 14%
— середньої. Але насправді цікавіша
ще одна цифра — майже 90% звільнених під час реформи поліцейських
змогли відновитися через суд. Про
це «Українським новинам» розповів
голова окружного адміністративно29
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1 січня У Києві пройшли марші націоналістів до ювілею Бандери. Кілька тисяч
учасників запалили смолоскипи і сформованою колоною рушили центром столиці
до Майдану Незалежності. Колону очолив
єдиний кандидат у президенти від націоналістичних сил Руслан Кошулинський.
На місці працювало майже 30 працівників
поліції.
1 січня Двом мільйонам українців підвищили пенсії, зокрема найбільше це торкнулося військовослужбовців та осіб, які
досягли 65-літнього віку й мають великий
трудовий стаж. Підвищення пенсій для
інших категорій громадян буде здійснено
з 1 березня 2019 року. Розмір підвищення
пенсій становитиме від 15% до 40%.
1 січня Дипмісії Британії та Канади почали
діяти як контактні посольства НАТО в Україні. У попередні 4 роки — два дворічні
терміни — у якості контактного посольства
НАТО в Україні діяла дипломатична місія
Литви. Роль дипмісії є добровільною та на
ротаційній основі її перебирають ті держави-члени НАТО, що найбільш зацікавлені
в поглибленні співпраці Альянсу із даним
партнером.
1 січня В Україні збільшено розмір мінімальної заробітної плати на 450 гривень
— до 4173 грн.
1 січня Шоумен Володимир Зеленський
висуває свою кандидатуру на пост президента України. Про це він оголосив в ефірі
телеканалу «1+1». Телеканал дав виступ
Зеленського замість новорічного привітання президента.
2 січня ДК «Укроборонпром» за 2018 рік
передав Збройним силам майже 50 модернізованих та відремонтованих літаків
і вертольотів.

огляд подій

3 січня В Об’єднанні «Самопоміч» одностайно проголосували за висунення Андрія Садового на пост кандидата в президенти від партії.
4 січня Проект газопроводу «Північний потік–2» загрожує безпеці України та підтверджує антиєвропейську позицію Німеччини.
Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.
5 січня Протягом січня-грудня 2018 року
до загального фонду державного бюджету
надійшло 729,4 млрд гривень платежів, що
на 100 млрд більше, ніж у 2017 році.
5 січня Україна учетверо збільшила експорт кукурудзи в ЄС. Також серед найбільших імпортерів української кукурудзи —
Туреччина, яка наростила імпорт на 125%.
5 січня У Стамбулі Вселенський патріарх
Варфоломій у патріаршому храмі Святого
Георгія підписав Томос про автокефалію
Православної Церкви України.

30

го суду Києва Павло Вовк. За його
словами, під час переатестації та
звільнення поліцейських зі служби
було порушено процедуру, тому що
закон передбачає переатестацію лише під час переводу людини з міліції
в поліцію. А на практиці вийшло навпаки — спочатку всіх міліціонерів
зробили поліцейськими, а вже потім
почали переатестовувати, саме це
і стало підставою для відновлення їх
на посаді. Подібна правова міна під
атестаційний процес навряд чи була
закладена випадково.
Наскільки в кінцевому підсумку
оновилося Міністерство внутрішніх
справ — питання відкрите. Адже попри численні обіцянки, кінцеві підсумки переатестації так і не надали
в загальний доступ, напевно, щоби
зайвий раз не дратувати громадськість. Чи можна зі старих кадрів
створити якісно нову структуру —
питання, вочевидь, риторичне.
Решта складників поліцейської реформи переважно залишилися «фасадними» й не зачіпають глибинних
принципів роботи правоохоронців.
Нікуди не ділася т.зв. «палична система», коли головне для поліцейських
не рівень довіри населення, а статистика у звітності. «Поліція діалогу», яка
вже тривалий час працює на будьяких більш-менш помітних мітингах,
принаймні у великих містах, нічим не
може допомогти, коли справа доходить до по-справжньому серйозних
конфліктів. Зрештою, певні підсумки
постмайданного реформування силовиків можна було підводити вже
в той момент, коли на посаді очільника Нацполіції грузинського реформатора Хатію Деканоїдзе змінив Сергій
Князєв, який усе життя пропрацював
в українських «органах» і є типовим представником старої системи.
У будь-якому разі, заявлена стратегічна мета — перетворити поліцію на
сервісну службу для потреб звичайних громадян, вочевидь, не досягнута (хоча створення мережі центрів
надання адміністративних послуг зі
швидким та цивілізованим обслуговуванням усе ж варто відзначити).
Утім, у Князєва є важливіша для
Авакова якість, ніж реформаторський запал, — це особиста вірність.
У буремний виборчий час важливість
цього важко переоцінити. Тим паче,
що провалилася ідея створення Нацполіції як окремого органу виконавчої влади, яка полягала в тому, щоби
голова МВС, як політична фігура, не
втручався в оперативну роботу поліції. Насправді ж Аваков продовжує

ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО

керувати поліцейськими фактично
в ручному режимі.

Альтернативний центр влади
Коли одразу після перемоги Революції Гідності тодішній нардеп від
«Батьківщини» Арсен Аваков став головою Міністерства внутрішніх справ,
мало хто думав, що він протримається в цьому кріслі так довго. Значною
мірою на посилення його ролі в країні зіграли об’єктивні чинники: природний постреволюційний безлад,
а понад те — розгортання російської
збройної агресії. За таких умов роль
силових структур стрімко зростає,
й Аваков цим скористався.
На базі внутрішніх військ була створена Нацгвардія, куди згодом влилися численні добровольчі батальйони,
створені в перші місяці війни. Поліція,
прикордонники, та ж Нацгвардія —
такого силового ресурсу у 2014 році,
напевно, не мав жоден політик. Водночас найголовнішим стало те, що
саме Аваков через підконтрольні собі
правоохоронні структури отримав

6 січня Україна зібрала у 2018 році 120
тисяч тонн волоського горіха, що є третім
результатом у світі після Китаю і США.
8 січня Міністр культури Євген Нищук
заявив, що під час інвентаризації Києво-Печерської лаври виявили пропажу
кількох цінних ікон, відкриті кримінальні
провадження.
9 січня У Стамбулі всі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос
про автокефалію Православної Церкви
України.
9 січня За підсумками 2018 року, транзит
нафтопродуктів через територію України
скоротився в 3,5 рази — з 518 до 145,7
тисяч тонн, у порівнянні з обсягами 2017
року. Обвал обсягу транзиту нафтопродуктів зумовлений практично повним припиненням транспортування білоруського
мазуту через Україну і її порти.
10 січня The Economist виявив, що гривня
є однією із найбільш недооцінених валют
світу. Видання оприлюднило щорічний
рейтинг Індексу Біг Мака, який порівнює
купівельну спроможність валют на базі
вартості стандартного Біг Мака. За даними
The Economist, вартість гривні недооцінена
на 65,2%, а реальний курс за купівельною
спроможністю повинен бути в розмірі 9,68
гривень за долар.
10 січня Україна увійшла до п’ятірки лідерів серед країн, з яких до ЄС надходить
імпорт сільськогосподарської продукції.
Водночас Україна посіла перше місце за
темпами зростання сільськогосподарського імпорту з країн ЄС.

фактично монопольне право на застосування сили «на вулиці», тобто під
час перманентних масових протестних акцій. І, відповідно, міг за власною
політичною волею регулювати градус
вуличного напруження.
На парламентських виборах 2014
року Аваков став одним із головних

акціонерів нового політичного проекту — «Народного фронту», який
несподівано для всіх узяв перше місце за партійними списками. У процесі
подальших коаліційних торгів збереження за Аваковим його крісла стало
принциповою умовою НФ. Зберіг він
свою посаду й після відставки партій-

11 січня Смертність на дорогах у 2018 році
стала найнижчою за 12 років. Минулого
року кількість загиблих у ДТП в Україні
зменшилася до 3350 осіб, що на 2,4%
менше, ніж у 2017 році. Водночас щодня
на дорогах країни помирає в середньому
9 людей.
12 січня Пасажиропотік українських аеропортів уперше перевищив 20 мільйонів за
рік і зріс на 25%. Тільки київський «Бориспіль» обслужив понад 12 млн пасажирів.
Частка лоукостів у міжнародному сполученні досягла 30%.

огляд подій

З часом стосунки між Аваковим та Порошенком
повністю зіпсувалися, в оточенні обох
розповідають про жорстку персональну
несумісність між ними. Порошенко неодноразово
звинувачував Авакова в політичній грі на користь
опонентів президента. Наприклад, у 2017
році, коли, на думку Банкової, міністр спершу
не завадив Михаїлу Саакашвілі прорватися
через польсько-український кордон, а потім
не придушив протестні акції опального експрезидента Грузії в урядовому кварталі, що
неабияк дратувало Порошенка.

12 січня Американська корпорація Jabil
Circuit будує другий завод електроніки
під Ужгородом. Він розташований поруч
із першим у с. Розівка. Завод виготовляє електроніку для брендів Nespresso,
Ceragon, Sagemcom, SIAE Microelettronica,
DUCATI Energia, SIT та TeleTec. Обидва заводи матимуть майже 4 тис. працівників.

15 січня Лефортівський суд Москви продовжив 20 українським морякам із 24 термін
арешту до 26 квітня. На суді, щоби підтримати моряків, були присутні дипломати
з ЄС, США, Великої Британії, країн Балтії,
Польщі, Чехії, Швеції та Данії.
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17 січня Конституційний суд Польщі постановив, що положення поправки до Закону
про ІПН у частині, що стосується «злочинів
українських націоналістів», є неконституційними. Україна неодноразово протестувала проти цих норм.
17 січня У Верховній Раді був проголосований законопроект щодо зміни релігійними
громадами підлеглості. Закон спрямований на законодавче врегулювання
переходів релігійних громад від церкви
одного підпорядкування до іншого. Після
успішного голосування спікер парламенту
привітав усіх із «важливим історичним
рішенням для Української церкви й Української держави».
19 січня Вперше за останні роки Україна
увійшла в десятку світових лідерів з експорту молочної продукції. «За нашими
оцінками, за результатами 2018 року всієї
молочної продукції буде реалізовано
на суму майже 57 млрд гривень, при
цьому експорт складатиме понад 7 млрд
гривень», — заявила заступник міністра
аграрної політики Олена Ковальова.
21 січня Україна та Ізраїль підписали Угоду
про зону вільної торгівлі. «Ми навчилися
в Ізраїлю, як захищати нашу країну, щоби
зміцнити армію. І ми навчилися в Ізраїлю,
як зробити сильною і прозорою нашу
економіку. Я думаю, це дуже важливо», —
сказав український президент.
21 січня У російської компанії, пов’язаної
з українським шоуменом і кандидатом
у президента України Володимиром
Зеленським, знайшли документи, що
підтверджують її фінансування у 2017 році
з державного бюджету Росії на суму 35
мільйонів рублів. Хоч Зеленський заявляв,
що ні він, ні студія «Квартал 95» не ведуть
бізнес у Росії.

огляд подій

22 січня З початку збройного конфлікту
на Донбасі з квітня 2014 року до кінця
2018 року загинуло від 12 800 до 13 тисяч
людей. Такі дані навела Моніторингова
місія ООН із прав людини. Зазначається,
що приблизно 3 300 загиблих на Донбасі
— цивільні особи, 4 тисячі — військові
української армії, 5 500 — підтримувані РФ
озброєні бойовики.
23 січня В Україні на березі озера Сиваш
буде створена найбільша вітрова електростанція країни та одна з найбільших
у Європі. Загальна вартість проекту — 400
млн євро. Відповідну угоду в Давосі підписали норвезька компанія NBT, французька
компанія Total Eren та ЄБРР.
24 січня Суд заочно визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній
зраді й пособництві в агресивній війні та
виніс покарання у вигляді позбавлення
волі на 13 років. Водночас суд відхилив
статтю «пособництво в умисних діях,
вчинених із метою зміни меж території та
державного кордону», яку також закидали
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ного лідера Арсенія Яценюка з посади
прем’єра.
Ба навіть більше, реальний вплив
Авакова у виконавчій владі після
цього зріс, адже він перетворився на старшого серед усіх міністрів
«фронтової» квоти, фактичного віце-прем’єра. Аваков увійшов до так
званої «стратегічної сімки/вісімки» —
неформального зібрання найвищих
державних посадовців на чолі з президентом Порошенком, де (принаймні до початку активної фази виборчої
кампанії) ухвалювалися всі стратегічні питання розвитку країни.
За останні роки Аваков неодноразово потрапляв у епіцентр гучних
скандалів, наприклад, у 2017 році,
коли МВС звинуватили в закупівлі
рюкзаків для потреб силовиків за завищеними цінами у фірми, пов’язаної
із сином Авакова Олександром. Але
голова МВС щоразу виходив сухим
із води, зокрема завдяки потужній
присутності в медіапросторі. Аваков
сформував довкола себе групу лояльних спікерів на чолі зі своїм радником та народним депутатом від НФ
Антоном Геращенком, який невтомно
коментував усі події політичного життя країни на всіх можливих медіамайданчиках.
Крім Геращенка, у парламентську
групу Авакова від «Народного фронту» входить ще півтора-два десятки
депутатів. Це робить його однією
з ключових персон у другій за значенням партії влади, без якої парламент,
фактично, неспроможний ухвалити
жодного рішення.
З часом стосунки між Аваковим та
Порошенком повністю зіпсувалися,
в оточенні обох розповідають про
жорстку персональну несумісність
між ними. Порошенко неодноразово
звинувачував Авакова в політичній
грі на користь опонентів президента.
Наприклад, у 2017 році, коли, на думку Банкової, міністр спершу не завадив Михаїлу Саакашвілі прорватися
через польсько-український кордон,
а потім не придушив протестні акції опального екс-президента Грузії
в урядовому кварталі, що неабияк
дратувало Порошенка.
Під час виборчої кампанії Аваков
показово зайняв позицію «над сутичкою», позиціонуючи себе як єдиного
гаранта чесності виборів. Утім, у штабі
Порошенка це сприйняли як відверту
гру проти переобрання голови держави та підігравання його конкурентам.
Зокрема, це проявилося в постійних акціях Національного корпусу

та Національних дружин на передвиборчих мітингах Порошенка по
всій країні, з вимогами покарати
причетних до корупційного скандалу
в «Укроборонпромі». Нацкорпус, Нацдружини та полк «Азов», на базі якого
були створені ці структури, у владних
кулуарах завжди впевнено зараховували до орбіти впливу Авакова. Як
мінімум тому, що «Азов» влився в лави
підконтрольної Авакову Нацгвардії.

Альтернативний центр влади
Вплив міністра на Нацкорпус постійно спростовували як лідер НК Андрій
Білецький, так і сам Аваков. Хоча протести націоналістів, які регулярно
призводили до вуличних зіткнень із
поліцейськими, він назвав «праведним гнівом через корупційний злочин».
Попри те, що взаємна ненависть
між рядовими активістами Нацкорпусу й рядовими поліцейськими та
Нацгвардії всім відома, у таборі президента впевнені: насправді таємні
домовленості між лідерами націоналістів та Аваковим існують, і голова
МВС просто вміло зіштовхує та розводить між собою підконтрольних йому радикальних протестувальників
і правоохоронців, тиснучи на владу
і створюючи потрібну собі «картинку». Але навіть якщо не вдаватися до
чуток та конспірології, ситуативний
збіг інтересів Авакова (якому треба
атакувати Порошенка) та нацкорівців (які думають про наступні парламентські вибори) є цілком можливим.
А хто кого більше використовує, Аваков націоналістів чи вони його — уже
інше питання.
У будь-якому разі, Аваков, який
давно перетворився на альтернативний президентові центр влади, може
цілком впевнено дивитись у майбутнє. Хто б не став наступним головою
держави, із всесильним міністром
йому доведеться рахуватись обов’язково.



ПАВЛО КОСТ, КИЇВ
Журналістське розслідування
«Бігус.інфо» щодо зловживань
у Державному концерні «Укроборонпром» не на жарти схвилювало
громадськість. А заразом хоч-нехоч стало важливою віхою останнього місяця виборчої кампанії.
Попри очевидність зловживань,
ширший контекст справи примушує зробити більше висновків,
ніж лише безпосередньо пов’язаних із «наживою на контрабанді
зброєю».
Варто почати з фундаментального.
Матеріали, презентовані в рамках
розслідування, повністю підтверджують те, про що вже кілька років off
the record говорили українські експерти з питань оборонно-промислового комплексу (ОПК). Лейтмотивом
цих меседжів був факт зловживань
у структурах «Укроборонпрому», які
курирував або, як мінімум, «не помічав» Олег Гладковський — до скандалу перший заступник секретаря
Ради національної безпеки й оборони України (РНБО).

Сіра зона
Тож для добре обізнаних фахівців
оприлюднення матеріалів про оборудки зі зброєю були питанням часу,
потрібного журналістам для їх розсекречення. Експерти звертають увагу, що концерн роками функціонує
в де-факто «сірій зоні» та в до кінця
неврегульованому правовому полі.
Значна частина його діяльності не
підлягає контролю з боку парламенту. Це унікальна інституційна модель,
у якій «Укроборонпром», по-перше,
займає абсолютно домінантну позицію на ринку, блокуючи доступ до
нього приватним компаніям, по-друге, частково встановлює правила гри
на ринку озброєнь, а по-третє, очільники концерну не несуть практично
жодної відповідальності за свої рішення. Причому роль Гладковського-старшого в «курируванні» роботи
«Укроборонпрому» була зафіксована
лиш неформально.

Власне ці факти створили чудові
умови для зловживань. Артикульовані роками експертні ідеї щодо
способів вирішення на краще ситуації з «Укроборонпромом» або залишалися на рівні ідей, або «вмирали»
в кабінетах. Причому неможливо
заперечити, що конструктивні пропозиції зміни моделі функціонування
«Укроборонпрому» та ОПК загалом
не доносилися до владних кабінетів.
Низка відкритих та закритих зустрічей із представниками «Укроборонпрому», Адміністрації президента
чи парламенту та безліч гарних матеріалів у пресі чи на ресурсах профільних think tanks є цьому доказом.
Рекомендації, на жаль, просто ігнорувалися.
Водночас слід віддати належне
владі, що прийнятий ще в червні
2018 року ЗУ «Про національну безпеку України» дав певну надію на
системні перетворення в «оборонці». Мова про статтю 23, яка передбачає делегування повноважень щодо
формування та реалізації військово-промислової політики «центральному органу виконавчої влади». Незважаючи на брак конкретики щодо
того, чим саме має бути цей орган
(міністерством, агентством?), це вже
прогрес, оскільки відкриває шлях
до втілення «одвічного» постулату
спеціалістів — створення координаційного органу, який буде відповідальним за формування й реалізацію
політики у сфері ОПК. У будь-якому
разі слід підкреслити, що вирішення
системних проблем у цьому секторі
має передбачати саме такий крок —
це вкрай важливо під час остаточних
оцінок даної афери.
Також слід узяти до уваги аргументи адвокатів Гладковського. Справді,
реалії такі, що за організацію схеми
контрабандного постачання критично важливого комплектовання для
військової техніки, його команда заслужила на схвальні відгуки. Проте
це аж ніяк не може стати виправданням для проведених разом із ними
оборудок, як-от завищення вартості
поставок. Нарешті, слід констатувати
й наступне: президент не міг не зна-

24 січня ПАРЄ ухвалила резолюцію про
загострення в Азовському морі та Керченській протоці. За ухвалення документа
проголосувало 103 депутати, проти — 3,
16 — утрималися. Водночас під час дискусії депутати вирішили не згадувати в
документі термін «військовополонені»,
на якому наполягала українська сторона.
Було знайдене компромісне формулювання, яке задовольнило українську сторону.
До резолюції додали згадку, що захоплені
росіянами українські моряки підпадають
під дію «міжнародного гуманітарного
права, включно з Женевськими конвенціями». Як відомо, саме комплекс Женевських
конвенцій, ухвалених 1949 року, регулює
статус військовополонених та правила
поводження з ними.
26 січня У Стамбулі з усипальниці дружини
султана Сулеймана I Роксолани в мечеті
Сулейманіє вилучено повідомлення про її
нібито російське походження. У посольстві
уточнили, що для відновлення «історичної
правди» тепер в інформаційній довідці біля
мечеті зазначено, що Роксолана — «з Рогатина, із України».
27 січня Прокуратура Чехії розслідує
участь щонайменше 10 чеських громадян
у бойових діях на боці «Л/ДНР».
28 січня Четверо українців створили та
підтримували діяльність найвідомішого
у Darknet ресурсу xDedic, що дозволяв
користувачам продавати й купувати
доступ до зламаних серверів. Як повідомляє Кіберполіція, зловмисники встигли
продати понад 70 тисяч паролів та логінів
віддаленого доступу до серверів зі 170
країн світу. Також вони здійснювали масові
втручання в роботу серверів, які належать
державним і приватним компаніям, а також
фізичним особам.
28 січня Спецпредставник голови ОБСЄ
в Україні та в Тристоронній контактній
групі в Мінську Мартін Сайдік заявив, що
є новий план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, який повинен замінити
Мінські домовленості. «Важливим моментом є те, що для реалізації центрального елементу — проведення місцевих
виборів — потрібна допомога ззовні.
Ми дійшли висновку, що це може бути
лише ООН», — розповів він. Згідно з цим
концептом, ООН та ОБСЄ мають діяти не
паралельно, а разом під спільним керівництвом на чолі з так званим спеціальним
представником: це стосується як військового та поліцейського компонентів із боку
ООН, так і спостережної місії ОБСЄ, яка
вже діє на місцях. Також Сайдік розповів,
що пропонується створення Євросоюзом
агентства з реконструкції, яке б діяло на
Донбасі на кшталт того, яке раніше ЄС мав
на Балканах.
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Скандал в «оборонці»
та вибори

Януковичу. Суд не знайшов підстав для
застосування найтяжчого покарання —
15 років, про які просила прокуратура.
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29 січня Офіційний представник МЗС РФ
Марія Захарова заявила, що в президента
України Петра Порошенка був шанс «на
глобальний мир» із РФ, яким «він не скористався».
29 січня Директор Національної розвідки
США Ден Коутс попередив, що Росія буде
використовувати кібертехнології для втручання у вибори президента України.
29 січня У 2018 році імпорт газу скоротився, порівнюючи з 2017 роком, на 24,8%
— з 14,1 мільярда кубічних метрів до 10,6
мільярда кубометрів. Поставки здійснювалися винятково з європейського газового
ринку. У 2018 році газ в Україну імпортували 65 компаній.
30 січня компанія «ТАС Енергія Країни»
вперше в історії України здійснила експорт
природного газу в Європу в напрямку
Словаччини. Покупцем виступила компанія UK METALEX LIMITED. Зазначається, що
операція була тестовою.
31 січня У 2018 році 184 тисячі українських
програмістів забезпечили експорт IT-продукції на $4,5 млрд і за обсягом експорту
індустрія посіла друге місце в країні.
31 січня Президент РФ Володимир Путін
заявив, що Росія залишає за собою право реагувати в разі загрози порушення
права на свободу віросповідання в сусідніх країнах. Так, коментуючи створення
в Україні автокефальної церкви, Путін
знову поскаржився на нібито втручання
української влади в церковні справи й
додав, що в Росії подібні дії вважають
«абсолютно неприпустимими».
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3 лютого Морській галузі України загалом
завдано збитків на майже 10 млрд гривень через незаконну блокаду Росією судноплавства в Азовському морі наприкінці
минулого року. Про це повідомив міністр
інфраструктури Володимир Омелян. Він
додав, що зараз спостерігається поліпшення ситуації з проходженням суден
Керченською протокою, тоді як раніше
судна очікували в черзі по кілька діб.
3 лютого У Софії Київській відбулася літургія та інтронізація предстоятеля Православної Церкви України митрополита
Епіфанія.
5 лютого Компанія Kness Group відкрила
у Вінниці завод із виробництва сонячних панелей. Як наголошується, за рік
там можуть виготовляти сонячні панелі
загальною потужністю 200 мегаватів. Це
перший завод такої потужності в Україні.
KNESS — це українська група компаній, яка розробляє технології та втілює
проекти традиційної та відновлюваної
енергетики.
5 лютого Окружний адмінсуд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати
обов’язки міністра охорони здоров’я через
34

ти про контрабанду та зловживання,
які її супроводжували. То ж увесь негатив після оприлюднення розслідування полився в його бік не просто
так, а претензії громадськості щодо
власне Петра Порошенка є обґрунтованими.

Неоднорідне тло
Не заперечуючи фундаментальних
елементів конструкції, з якої складається весь скандал і про які мова
вище, варто все-таки придивитися
до кількох цікавих аспектів. Вони
можуть кинути дещо інше світло на
загальну картину. По-перше, привертає увагу те, що з погляду потенційного судового провадження, докази
зловживань, презентовані «Бігус.
інфо» є, м’яко кажучи, непереконливими. Практично весь наратив журналістів-розслідувачів побудований
на переписці фігурантів, а документи
чи фрагменти відеозаписів із камер
спостереження виглядають більше
як спроби підібрати їх під діалоги.
Михайло Самусь — заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння — вважає, що
насправді все потрібно буде довести
в суді, а це дуже нелегке завдання.
По-друге, не можна забувати, що
імпульсом до презентації розслідування було отримання журналістами від анонімного джерела даних із
перепискою. Журналісти зобов’язані захищати своїх інформаторів —
тож формально жодних претензій
пред’явити їм не можна. Проте брак
ясності щодо того, хто посприяв витоку цієї інформації, сам собою породжує спекуляції та чималу кількість
теорій.
По-третє, неможливо не побачити
безпосередній зв’язок скандалу з виборчою кампанією. Повірити у відсутність планів із боку інформаторів
використання цього в передвиборчій гонитві, може хіба що хтось вкрай
наївний. Іншими словами, журналісти стали, найімовірніше, інструментом у чиїхось руках. Підкреслю, це
не означає, що випуск розслідування був помилковим, але його оприлюднення саме в розпал виборчої
кампанії зробив матеріал частиною
перегонів. Чи хотіли цього журналісти, чи ні. Зрештою, Леся Іванова, член
команди «Бігус.інфо», зізнається, що
у такий спосіб вони розраховували
на додатковий розголос і суспільну
увагу до проблеми.
По-четверте, мабуть, найбільш
маніпулятивним елементом публіка-

ФОТО: УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ

ції та джерелом особливих сумнівів
щодо мотивів інформаторів є те, що
остання частина «серіалу» присвячена правоохоронним органам —
Генеральній прокуратурі, Військовій
прокуратурі, Службі безпеки України, Фіскальній службі та, що найцікавіше, Національному антикорупційному бюро (НАБУ). З переписки, презентованої в розслідуванні, виникає,
що окремі співробітники цих органів
знали про зловживання, прикривали
їх та вимагали за це хабарів. Звісно,
такі практики могли мати місце. Проте, чомусь майже весь негатив сплив
на НАБУ. Саме цей орган є символом спроб побудови Києвом нових
антикорупційних інституцій. Легко
критикувати НАБУ за неефективність
або, як у цьому випадку, дії окремого
співробітника, але на даний момент
Україні не вдалося придумати кращого антикорупційного організму.
Наприклад, аналітики авторитетного
Інституту економічних досліджень
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те, що вона має подвійне громадянство
й понад місяць є виконувачем обов’язків.
5 лютого Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Віктора Медведчука. Глава проросійської організації
«Український вибір – право народу» і глава
політради партії «Опозиційна платформа –
За життя» Віктор Медведчук зробив гучну
заяву на партійному з’їзді 29 січня 2019
року в Києві, заявивши про необхідність
створення так званого «автономного регіону Донбас» з утворенням власного парламенту та уряду, а також про закріплення
такого статусу в Конституції України.
6 лютого У 2018 році сукупна чиста вартість активів трьох найбагатших фізичних
осіб перевищувала 6% ВВП України. «Це
майже вдвічі більше, ніж у Росії, та втричі
більше, ніж у Польщі. Відношення частки
доходу найбагатших людей до ВВП майже
не змінювалося з 2007 року. Це обмежило
доступ до економічних можливостей,
здатних повністю розкрити потенціал людського капіталу», — йдеться в дослідженні
Світового банку. «Якщо подивитися на
США — це цифра 1,4% ВВП. Дуже складно
проводити реформи, коли є такі потужні
групи впливу», — зазначив віце-президент
Світового банку Сирілл Мюллер.
7 лютого Українські програмісти допомагають створювати 70% сучасної музики
у світі. 200 IT-фахівців українського офісу
компанії GlobalLogic виконують половину
роботи зі створення найбільш передового у світі програмного забезпечення
для звукозапису Pro Tools американської
компанії Avid.

та політичних консультацій так пишуть про причини браку результатів
(тобто малу кількість обвинувальних
вироків) роботи НАБУ: «причини такого становища очевидні — завантаженість та заангажованість суддів,
відсутність єдиної судової практики,

труднощі та суперечності становлення нового антикорупційного органу,
масована протидія самих корупціонерів тощо». А найцікавіше те, що
сюжет «Бігус.інфо» з НАБУ в ролях
об’єднав усіх без винятку гравців та
викликав їхню радість — проросій-

7 лютого Народні депутати проголосували
за перейменування Дніпропетровської
області на Січеславську.
7 лютого Верховна Рада закріпила в Конституції курс України на Європейський
Союз та НАТО. За це проголосували 334
депутати із 300 необхідних для конституційної більшості.
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З фундаментом афери — зловживаннями
в «Укроборонпромі» — усе більш-менш зрозуміло.
Про них говорять давно й оприлюднення
переписки повністю підтверджує ці думки. Такі
практики неприпустимі. А от тло скандалу дає
досить строкату картину. Немає сумнівів, що
джерело, яке «злило» журналістам переписку,
розраховувало на потужний суспільний резонанс
під час передвиборчої кампанії.

7 лютого Верховна Рада заборонила
участь російських спостерігачів на виборах
в Україні. «За інформацією служби зовнішньої розвідки України, Російська Федерація
готує безпрецедентне втручання у вибори
в Україні, передбачивши на це 350 мільйонів доларів США. Її мета — за будь-яку ціну
зупинити європейську інтеграцію України»,
— зазначила автор законопроекту нардеп
Ірина Луценко.

8 лютого Голова Центральної виборчої
комісії Тетяна Сліпачук заявила, що цьогорічна президентська виборча кампанія
має чимало рекордів, серед яких кількість
охочих зареєструватися кандидатом у
президенти, кількість зареєстрованих
громадських організацій, які матимуть
офіційних спостерігачів та інші. Зокрема,
до ЦВК звернулося 93 особи щодо реє35
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страції кандидатом у президенти, тоді як
раніше найбільше звернень було у 2014
році — 53 особи. Також Сліпачук додала,
що, окрім цього, у програмах шести кандидатів вказувалися пункти, спрямовані на
ліквідацію незалежності України чи зміни
конституційного ладу насильницьким
шляхом, порушення суверенітету й територіальної цілісності і пропаганда війни. Вона
наголосила, що подібні пункти були навіть
у програмах тих кандидатів, які внесли
грошову заставу. Усього зареєстровано 44
кандидати, 20 з яких є самовисуванцями
і 24 — кандидатами від партій.
10 лютого У МЗС РФ застерегли ЄС від
протидії реалізації проекту «Північний
потік–2». «Ми готові продовжувати український транзит, але на тих умовах, які
потрібні нам», — заявив заступник міністра
закордонних справ Росії Олександр Панкін,
висловивши припущення, що до наступних переговорів, після президентських
виборів, позиція української сторони може
змінитися.
11 лютого В Одесі кілька сотень людей
зібралися в центрі біля пам’ятника Дюку
для участі в проплаченому мітингу на
підтримку неіснуючого кандидата в президенти. Це був розіграш місцевих пранкерів,
які розмістили в інтернеті оголошення
про те, що біля пам’ятника Дюку пройде
мирна акція на підтримку кандидата Сергія
Філатова (ім’я політика вигадане). Аналогічна акція відбулась і в Києві, там навіть
змусили підстрибувати тих, хто прийшов
на «мітинг».
11 лютого Голова обласної ради Херсонської області Владислав Мангер організував убивство активістки Катерини Гандзюк,
для чого знайшов людей і дав кошти на
злочин. Про це заявив генпрокурор Юрій
Луценко. Поліції вдалося розкрити всю
схему злочину та з’ясувати особи й міру
злочину всіх шести причетних злочинців.
Мангеру пред’явлене звинувачення та
взято під варту.

огляд подій

12 лютого В ООН створили об’єднаний
фонд гуманітарної допомоги Україні і
закликали донорів долучитися до нього,
щоби допомогти жителям Донбасу, які
страждають від війни.
12 лютого У Міжнародному валютному
фонді вважають, що Україна має зосередитися на проведенні земельної реформи та
приватизації, оскільки це досить перспективні сектори з погляду притоку інвестицій. Україна є однією із шести країн у світі,
яка не має відкритого ринку землі.
12 лютого Росія готує свої Збройні сили до
війни, вважає Шведське агентство оборонних досліджень. На думку аналітиків, до
2009 року Росія займалася збройними конфліктами і війнами локального характеру,
а її навчання після 2009 року вказують на
амбіції вже регіонального рівня. На підставі відкритих російських джерел аналітики
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ських угруповань, «демократичної»
опозиції та навіть оточення Петра
Порошенка.
По-п’яте, привертає увагу те, що
в матеріалі журналістів одним з експонованих «героїв» є генеральний
директор «Укроборонпрому» Павло
Букін, який очолив концерн лише
в лютому 2018 року. Однак контрабанду з РФ організовано задовго до
його приходу. Чомусь попередник
Букіна, Роман Романов, згадується
в матеріалі лише як автор зручних
для сюжету цитат. Цікаво, що в оцінках аналітиків авторитетного Центру досліджень армії, конверсії та
роззброєння саме під час ери Романова непрозорі оборудки та неефективне управління досягли свого піку.
На цьому тлі Букін започаткував низку позитивних змін: створено п’ять
кластерів за основними напрямами
діяльності концерну, а також виділено перелік підприємств, які варто
продати. Завдяки злагодженій співпраці «Укроборонпрому», РНБО та Мінекономрозвитку вдалося оптимізувати Державне оборонне замовлення, спрощено імпорт критичної для
оборони держави продукції. Також,
за даними Івана Петрова, оглядача
порталу «Оборонно-промисловий
кур’єр», Букін зняв застереження щодо передачі частини повноважень
в оборонно-промисловій політиці
Мінекономрозвитку, які висловлювала команда Романова. Іншими
словами, Букін почав зрушення, які
дещо звузили простір «сірої зони»
в ОПК України. Це ще не структурні
зміни, які можливі лише після імплементації статті 23 ЗУ «Про нацбезпеку», проте вони мали явно позитивний характер.

Висновки
й перспективи
Отже, що маємо в підсумку? З фундаментом афери — зловживаннями
в «Укроборонпромі» — усе більшменш зрозуміло. Про них говорять
давно й оприлюднення переписки
повністю підтверджує ці думки. Такі практики неприпустимі. А от тло
скандалу дає досить строкату картину. Немає сумнівів, що джерело,
яке «злило» журналістам переписку,
розраховувало на потужний суспільний резонанс під час передвиборчої
кампанії. Не можна виключити, що
інформатори «Бігус.інфо» прагнули також скомпрометувати НАБУ та
ширше — антикорупційні зусилля
Києва, зафіксовані після Майдану

(і такі непереконливі). Нарешті, теоретично побічною метою могла
бути відставка Павла Букіна, який
почав повільно додавати прозорості
«Укроборонпрому».
З огляду на слабкість презентованих у сюжетах доказів, справа,
найімовірніше, розвалиться в судах
різних інстанцій. Водночас, без найменших сумнівів, буде інструментом
політичної боротьби та маніпуляцій усіх без винятку акторів української політичної сцени. Табір Петра
Порошенка буде розповідати про
«провокацію» проти чинного президента, а його опоненти — про «підконтрольність судів». Причому ця
тема має однозначні шанси бути на
порядку денному і парламентських
виборів, хоч, звичайно, уже без такого резонансу. До речі, з часом вона
перетвориться на фарс.
У зв’язку з тим, що скандал оприлюднено під час гарячої фази виборчої кампанії, реакція президента на
нього була мотивована практично
виключно власне передвиборчими
чинниками. Відставка Гладковського
й заміна його на незаплямованого
полковника Сергія Кривоноса та, тим
більше, аудит концерну — усе це лише напівкроки в порівнянні з викликами, які стоять перед реформуванням ОПК. Іншими словами, «випущена пара» під час передвиборчих перегонів суттєво понизить суспільну
увагу до цієї проблеми, що зменшить
шанси на проведення структурних
реформ. Це така собі ілюзія змін, яка
зробить менш імовірними справжні
перетворення. Цілком можливо, що
оприлюднення матеріалу в позавиборчий період давало б значно ширше поле для маневру реформаторам.
Це ще один доказ, що жага резонансу
далеко не завжди підказує правильні
рішення.



ВОЛОДИМИР СОЛОВ’ЯН
Азово-Керченська криза створила важливий прецедент в історії
протистояння Росії та України. На
п’ятому році інтервенції держава-окупант уперше відкрито атакувала Збройні Сили України (ЗСУ).
Не заморочуючись зі звичним
«макіяжем» — «зеленими чоловічками» чи «відпускниками» з «воєнторгу», — Росія силами прикордонної служби ФСБ захопила в нейтральних водах Чорного моря три
судна ВМСУ. 24 українські моряки
стали бранцями Білокам’яної.
Конфлікт, який повільно тлів на
полях Донбасу, знову інтенсивно заіскрився. Наївним виглядає припущення, що непропорційне застосування сили Кремлем є всього лиш наслідком дії пропагандистських опіатів
у середовищі російської воєнщини.
Вочевидь, рішення про атаку приймалося в найвищих кабінетах силової
вертикалі РФ. Тому інцидент вкотре
доводить — поведінка російського
керівництва на зовнішньополітичній
арені з кожним роком стає все більш
непередбачуваною (тенденція чітко
простежується з часу російсько-грузинської війни). На жаль, ще не винайдена шкала, якою можна надійно
«замірити» ймовірність застосування
Росією військової сили. Тож поки міжнародна спільнота з різних «глибин»
стурбованості спостерігала за розвитком ситуації, Київ мав практично
навпомацки обирати стратегію захисту.
У таких умовах українське командування постало перед необхідністю
продемонструвати готовність відстоювати оборонні рубежі. У перші години, а можливо, і дні, після інциденту
в Керченській протоці від цього залежало те, чи вдасться уникнути займання інших ділянок фронту.
Відповідний інструментарій — режим воєнного стану — був на слуху
ще з часу анексії Криму. Усі ці роки
влада знаходила докази проти такого
сценарію. Але Керченську ескалацію

на Печерських пагорбах розцінили
як сasus belli, що дає цілком обґрунтоване право застосувати особливий
правовий режим.

Вибори змінюють акценти
Спершу Верховний головнокомандувач підтримав пропозицію Ради національної безпеки й оборони України
(РНБО) про запровадження воєнного
стану строком на 60 діб. Цей чинник
— часові рамки — став найбільшим
каменем спотикання, адже за таких
умов початок виборчої кампанії не
міг відбутись у встановлені законом
терміни.
Наприкінці листопада країна вже
на повні груди дихала виборчою
кампанією. Тож відтермінування дати
волевиявлення в очах більшості українців та західних партнерів виглядало
відвертим «святотатством» зі сторони
Порошенка. До того ж, попри відверто ворожу поведінку Росії 25 листопада, Москва надалі утримувалася від
демонстративних кроків, які б змінили статус масштабного збройного
конфлікту з «гіпотетичного» на «високої ймовірності». Відтак не дивно, що
президенту не вдалося заручитися
беззастережною підтримкою навіть
союзних сил у стінах парламенту, не
кажучи вже про опозиційні фракції,
які здійняли ґвалт про небезпеку обмеження громадянських прав та загрозу узурпації влади.
Як досвідчений політик, Порошенко не міг не відчувати «середньої
температури по палаті». Тому, цілком імовірно, початкова пропозиція РНБО формувалася за відомою
стратегією переговорів — вимагай
більшого, адже ніколи не отримаєш
у повному обсязі того, що просиш.
Саме тому компроміс знайшовся так
оперативно. Верховна Рада дала зелене світло на «полегшений» варіант,
що передбачав скорочення терміну
до 30-ти днів і обмеження території
дії (воєнний стан поширювався на
десять областей, які межують із Росі-

13 лютого Прикордонники в столичному
аеропорті «Бориспіль» не пропустили
єпископа УПЦ МП Гедеона (в миру Юрія
Харона) в Україну, а також вилучили український паспорт через те, що в нього є громадянство кількох країн. «Окрім цього, під
час подальшої співбесіди виявилося, що
цей громадянин займається антиукраїнською пропагандою та є активним адептом
“Русского мира”», — зазначив речник
прикордонників Олег Слободян.
13 лютого 72% громадян України переконані, що триває війна України з Росією.
Такий погляд є більш поширеним у Західному (91%) та Центральному (79%) регіонах. На Півдні таку думку поділяють 62%,
а в Східному регіоні — 47%. Думки жителів
підконтрольного Україні Донбасу розділилися практично навпіл — 39% вважають,
що сьогодні триває війна України з Росією,
а 40% — що ні.
14 лютого Окружний адміністративний
суд Києва вирішив скасувати попереднє
рішення, яке забороняло Уляні Супрун
виконувати обов’язки міністра охорони
здоров’я.
14 лютого Власники 161 тис. авто на
європейській реєстрації вже сплатили за
розмитнення своїх транспортних засобів
10,1 млрд гривень.
14 лютого На першому місці за переказами в Україну є перекази зі США — 17%.
Далі йдуть перекази з Ізраїлю — 13%, Росії
— 9%, Італії — 8%, Польщі — 7%, з інших
країн (221 країна) — 46%. З України найбільше переказують гроші в Росію — 36%
переказів, у Грузію — 10%, у Китай — 6%,
в Азербайджан — 6%, в Узбекистан — 4%,
в інші країни (192 країни) — 38%.

огляд подій

Воєнний стан
в Україні: між війною
та виборами

зробили висновок, що якщо у 2009–2012
роках у військових навчаннях РФ брали
участь 10-20 тисяч осіб, то в навчаннях
2013–2017 років було залучено вже 90-150
тисяч військових. У навчаннях «Схід-2014»
брало участь майже 150 тисяч осіб і 8 тисяч
одиниць зброї, а в навчаннях «Схід-2018»
минулої осені — понад 300 тисяч військових. На думку аналітиків, Кремль готується
до зустрічі противника, співмірного з Китаєм чи НАТО.

14 лютого Президент Петро Порошенко
у 2018 році припинив громадянство понад
5,6 тисяч українців, а прийняв до громадянства України менше 1 тисячі іноземців.
Українськими громадянами у 2018 році
стали вихідці з 38 іноземних держав, серед
яких найбільше сирійців, росіян і вірменів.
Водночас, у Росії заявили, що надали громадянство понад 50 тис. українців.

15 лютого Постійна палата третейського
суду в Гаазі офіційно оприлюднила часткове арбітражне рішення на користь «Приватбанку» в справі проти Російської Федерації щодо захоплення активів банку в Криму.
Згідно з рішенням суду, «Приватбанк» має
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право на відшкодування за таку експропріацію в повному обсязі, тобто $1 млрд.
15 лютого У Кривому Розі поліція ліквідувала наркоугруповання та дві потужні нарколабораторії з виготовлення п’яти різних
видів наркотиків. У результаті проведення
масштабної спецоперації поліцейські
затримали всіх членів угруповання — від
ватажка до виробників і дрібних реалізаторів наркотиків і психотропів.
15 лютого Компанія «Солар-Фарм-1» ввела
в експлуатацію сонячну електростанцію
потужністю 246 МВт у Нікопольському
районі Дніпропетровської області. Це
найбільша СЕС в Україні та одна з трьох
найбільших у Європі. «Солар-Фарм-1»
належить компанії DTEK Renewables B.V,
власником якої є мільярдер Ринат Ахметов.
18 лютого Міністри закордонних справ ЄС
визначили сфери, у яких Євросоюз надасть
підтримку українським регіонам у районі
Азовського моря. Головною відповіддю на
кризу буде економічна допомога. Зокрема,
Євросоюз розглядає підтримку залізничного та автомобільного сполучення в регіоні,
формування навчальних центрів у деяких
українських містах. Також розглядають
проекти підтримки малого та середнього
бізнесу.
18 лютого Служба безпеки заявляє, що
спецслужби Російської Федерації готують
напади на 20 храмів Московського патріархату на території України. За словами
голови СБУ Грицака, для виконання підпалів та нападів на храми шукають місцевих
жителів, яким обіцяють платити кошти. Він
оприлюднив список із переліком храмів,
на які треба вчинити напади, з розцінками
в російських рублях. Грицак також розповів, що СБУ встановила й затримала виконавців підпалу храму в Запоріжжі, а також
встановила замовника нападу.
20 лютого Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен упевнений, що в планах Росії приєднати Білорусь
і впритул наблизитися до кордонів Західної
Європи, а також збільшити наземний
кордон з Україною.
20 лютого Минулого року Україну стали
частіше відвідувати туристи з країн Західної Європи, США, Китаю, Японії та Індії.
20 лютого Слідство встановило 66 виконавців, які підозрюються у вбивствах
активістів на Майдані, з них 46 втекли у РФ,
решта — під вартою. Про це у 5-ту річницю
загибелі Небесної сотні заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.
22 лютого На Волині священик УПЦ МП
стріляв — через перехід громади до ПЦУ.
Ніхто з парафіян не постраждав, а священика арештували.
24 лютого За рік кількість українських
мігрантів у Росії скоротилася втричі —
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єю, Придністров’ям та Чорним і Азовським морями).
Утім, уникнути звинувачень у політичному підтексті введення воєнного
стану владі не вдалося. Компромісний маневр «розмив» аргументацію
Банкової. Закономірно, виникало питання: якщо президент без особливих
застережень звузив часові та просторові рамки воєнного стану, то чи були
його мотиви продиктовані виключно
міркуваннями безпеки і оборони?
В експертному середовищі військовий стан хутко обклеїли епітетами
на кшталт «фейковий», «гібридний»,
«політичний». Критикою ідеї воєнного стану відзначилися ледь не всі
«важковаговики» президентських перегонів.
Особливо полюбляли опоненти
президента тезу про те, що саме низький рейтинг змусив Порошенка шукати способи відтермінувати час «х».
(Варто нагадати, що станом на кінець
листопада підтримка гаранта коливалася в межах 10%, тоді як Юлія Тимошенко утримувала лідерство з удвічі
вищим рейтингом, а підтримка Володимира Зеленського почала стрімко
набирати висхідну динаміку).
Подібні закиди, окрім того, що вторять російській пропаганді, не враховують доволі очевидної обставини —
зрив виборчого процесу насамперед
вдаряв по рейтингу самого Порошенка. На підтвердження цього можна
навести заміри громадської думки.
За даними опитування Соціологічної
групи «Рейтинг», що проводилось
у перший тиждень грудня, майже дві
третини респондентів схилялися до
версії про спробу президента ввести
воєнний стан із метою перенесення президентських виборів. Водночас 76% опитаних не підтримували
двомісячний воєнний стан, а 60%
скептично оцінили «компромісний»
30-денний варіант. Отже, оскільки динаміка конфлікту за останні місяці не
зазнала суттєвих змін, зокрема в бік
загострення, зрив дати голосування
забетонував би антирейтинг чинної
влади і практично позбавив би Порошенка шансів на переобрання.
Утім, повністю відкидати тезу про
політичну доцільність воєнного стану також не варто. Влада промовисто
нагадала суспільству, що у війні з Росією рано розслаблятись і відповідні
загрози зовсім не ефемерні. Це сформувало комфортний для Адміністрації президента дискурс — одним із
ключових меседжів Порошенка стало
нагадування виборцю, що йому належить обирати передовсім Верховного

головнокомандувача. Воєнний стан
плавно змінився офіційним стартом
виборчої кампанії й забезпечив контраст, який виокремлює Порошенка-головнокомандувача на тлі його
головних суперників у боротьбі за
президентське крісло.

Воєнний стан
чи навчальна тривога?
Протягом місяця, який частина України прожила в режимі воєнного стану,
владі доводилося постійно шукати
докази, які б підтверджували обґрунтованість такого кроку. Головний
лейтмотив — зростання загрози інтервенції Росії після подій у Керченській протоці. Порошенко озвучив
кількісні показники угруповання, що
розгорнулося поблизу східних кордонів України: 80 тисяч військовослужбовців, майже 1400 артилерійських
і ракетних систем залпового вогню,
900 танків, 2300 бойових броньованих машин, понад 500 літаків та 300
вертольотів. Утім, увагу привертає
та обставина, що подібні цифри ще
в травні 2018 року оприлюднив міністр оборони України Степан Полторак. Тоді, на думку очільника оборонного відомства, цього потенціалу
було недостатньо для повномасштабного вторгнення, але наявна інфраструктура дозволяла Москві наростити наступальний ресурс у період від
двох тижнів до двох місяців. Припустимо, приготування росіян таки відбувались, і навіть були розвіддані, які
свідчили про підготовку нападу. Та чи
минула небезпека після місяця воєнного стану? Очевидно, ні. Навіть сам
президент, оголошуючи завершення
дії воєнного стану, визнав: «Російська
загроза нікуди не поділася». За таких
умов воєнний стан нагадував загальнонаціональну навчальну тривогу,
яка пройшла практично непомітно
для переважної більшості українців.
Якими виявилися результати тестування системи оборони країни?
Упродовж грудня була проведена
передислокація військ, скорочено терміни бойового злагодження,
відбулися поставки нового та модернізованого озброєння і воєнної
техніки. Окремо варто зазначити,
що в зборах оперативного резерву
першої черги взяли участь 40 тисяч
резервістів із числа колишніх військовослужбовців із бойовим досвідом. В областях, де було оголошено
воєнний стан, відбулися засідання
регіональних рад оборони, через які
Генеральний штаб керуватиме захо-

ФОТО: УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ

з 47,7 тис. осіб у 2017 році до 14,8 тис.
осіб у 2018-му. За даними Мінсоцполітики,
понад три мільйона українських громадян постійно працюють за кордоном. Ще
дев’ять мільйонів щороку виїжджають
на сезонні роботи в сусідні країни. У Національному банку України очікують, що
у 2019 році значно знизиться інтенсивність
трудової міграції з України до Польщі.
25 лютого Капітальні інвестиції в економіку України у 2018 році збільшилися на
27,5%, порівнюючи з 2017 роком, і становили 526,3 млрд грн.

дами територіальної оборони у випадку російського вторгнення.
Міністр внутрішніх справ України
Арсен Аваков «реальним плюсом» воєнного стану назвав «хороші тактичні
навчання». За його словами, МВС відпрацювало чіткий алгоритм взаємодії
всіх служб і підрозділів у режимі надзвичайної ситуації. Міністр зазначив,
що було проведено масштабні штабні
навчання з переведення Єдиної державної системи цивільного захисту
в режим надзвичайного стану, а також
великі навчання всіх підрозділів МВС
із відпрацюванням усіх можливих надзвичайних ситуацій. Проте, як визнає
Аваков, тренінг не можна вважати
повноцінним: не було введено ставку Верховного головнокомандувача,
не ввели військові адміністрації, не
було прямого підпорядкування жодної зі служб військовій владі. Справді,
майже всі заходи, які здійснювались у
рамках воєнного стану, регулюються
чинним законодавством.
Раціональним аргументом влади на
користь воєнного стану виглядає хіба
що твердження про необхідність привернути увагу міжнародної спільноти. Перший міжнародний ефект став
дійсно сенсаційним — президент
США Дональд Трамп скасував зустріч
із російським колегою на саміті G20
в Аргентині (щоправда, їхнє коротке
спілкування в кулуарах таки відбулось). Водночас варто зауважити, що
засудження Росії з боку Заходу відбувалося щодо питання полонених
українських моряків. Саме по собі запровадження воєнного стану навряд
чи справило суттєве враження на за-

хідну спільноту. Лише через чотири
місяці після подій у Керченській протоці Європейський Союз спромігся
на персональні санкції проти восьми
причетних до провокації росіян. Аналогічний підхід обрали у Вашингтоні.
Хоч українська дипломатія продовжує просувати тему «азовського» пакета санкцій, ажіотаж навколо цього
питання як у Білому домі, так і в Брюсселі залишається доволі низьким.
Більш жваво відреагували в НАТО.
Відтепер майже щомісяця до українських портів будуть заходити постійні
угруповання кораблів Альянсу для
проведення спільних тренувань із
військово-морськими силами України. Але активність НАТО не знецінює
простої істини — у випадку прямого
зіткнення з РФ Україна буде змушена
тримати удар самостійно.
Звісно, воєнний стан — це не той
інструмент, з допомогою якого можна ліквідувати небезпеку російського
вторгнення чи кардинально посилити спроможності ЗСУ. Необхідність
застосування такого сценарію була
продиктована різким загостренням безпекової ситуації в умовах
російського
непередбачуваності
військово-політичного керівництва.
Водночас, усередині країни та у світі
грудневий воєнний стан сприймався
через призму виборів, що фактично
зв’язувало руки українській владі.
У результаті ми отримали сурогат воєнного стану, який висвітлив численні
прогалини в системі оборони країни,
але не переконав у готовності влади
їх латати.



27 лютого Україна підписала протокол
із РФ про риболовлю в Азовському морі.
Держрибагентство скерувало Росії протокол про вилов риби українськими рибалками в Азовському морі. Скерований на
підпис Протокол надає низку переваг для
України. Одна з таких — розподіл квоти
вилову бичка в обсязі 9 тис. тонн для України та 6 тис. тонн — для РФ. Окрім того,
Протоколом обумовлено питання передачі
затриманих рибалок тій стороні, до громадянства якої вони належать.
28 лютого Звіт партії «Батьківщина» за
2018 рік показав, що мільйони гривень
на діяльність політсили нібито жертвують
прості громадяни України. Журналісти
поспілкувалися з «найщедрішими» з них
і з’ясували, що більшість із них навіть не
здогадуються про це. Про це йдеться
в розслідуванні програми «Наші гроші». Зазначається, що в той час, як лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко розповідає про
зубожіння українців, звіт її партії показує,
що пенсіонери й безробітні жертвують
партії чималі кошти — 130 млн грн. На думку авторів публікації, лідер «Батьківщини»
використовує фейкових донорів, щоби не
показувати справжніх.
28 лютого Активісти оцінили грошові
статки 44 кандидатів у президенти у 2,23
мільярда гривень, 37% від цієї суми — це
активи чинного президента Петра Порошенка. З-поміж жінок найзаможнішою
виявилася народна депутатка Ольга
Богомолець («Блок Петра Порошенка»),
котра балотувалась у президенти і 2014
року. Її доходи за 2017 рік сягали 8,32 млн
грн, з яких значну частину вона одержала
від надання в оренду власної нерухомості,
зокрема й від Посольства США в Україні
— за приміщення на вулиці Сікорського.
А ось лідерка ВО «Батьківщина» Юлія
Тимошенко своїм фінансовим успіхом
завдячує переважно чоловікові. 13 кандидатів, за підсумками 2017 року, не мали
достатньої кількості грошових активів
і доходів, а отже, не могли внести заставу
у 2,5 млн грн із власних коштів для участі
у виборах. Роман Безсмертний, наприклад,
просив кошти в соцмережах, кандидат від
«Свободи» Руслан Кошулинський заявив,
що гроші на заставу йому дала партія,
а екс-журналіст Дмитро Гнап збирав гроші
краудфандингом.
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Ганна Улюра:

«Я написала про
365 книжок, які
ненавиджу»
Нещодавно ця книга отримала премію «Книжка
року» та «ЛітАкцент року», а також була відібрана
комісією Українського інституту книги для державних
бібліотечних закупівель, замовлення якого
перевищило її наклад у півтора рази. Тобто можна
сподіватися, що книга з іронічною назвою «365.
Книжка на кожен день, щоб справляти враження
культурної людини» Ганни Улюри буде впливати на
ставлення українських підлітків до світової художньої
літератури. Есеї авторки написані легко і з долею
іронії та сарказму. Вона вміє й «потролити Одіссея»,
і написати ніжний трепетний текст про «Кобзаря»,
вона імітує стиль авторів та навіть у книжці про
книжки вміє вибудувати внутрішній сюжет.
УЖ розпитав літературну критикиню,
літературознавицю та кандидатку філологічних наук
про те, як відбувалася робота над спробою створити
персональний канон світової літератури.
РОЗМОВЛЯЛА ЛЮБОВ ЯКИМЧУК, КИЇВ
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У чому була складність скласти
список книжок, про ти які пишеш
у «365»?
Сто хороших книжок відібрати нескладно, тисячу теж. Десять — уже
значно складніше, а триста шістдесят
п’ять — до холери складно, бо це дуже мало. У мене був ґрунтовний матпідхід — через статистику й таблички Exel. Там був закладений відсоток
жінок, ЛҐБТ-спільнот, темношкірих,
азіатів. Був ліміт на кожну національну літературу, на жанри і стилі, і все
це з перехресними посиланнями. Також треба було скомпонувати тексти
у такий спосіб, щоби вони між собою
перегукувались. Окрім того, я вкинула
туди ще особисті штучки. Наприклад,
я рахувала, на який день та число припаде в рік виходу книжки Великдень,
і ще деяким близьким друзям зробила подарунок на їхні дні народження,
собі також. Тільки мама помітила, що
я на свій день народження начудила
— поставила книжку «Я обслуговував
англійського короля». Це роман Грабала про маленького офіціанта, який не
знає свого місця на цій землі. Й оскільки він — технічний персонал для обслуги можновладців, то вважає, що
він теж має право на владу. Тобто як
людина, яка вирішила, що може писати про триста шістдесят п’ять книжок,
я дуже чітко усвідомлюю своє до них
ставлення, як той нарваний недолугий
офіціант Грабала.
Здорово, що ти це розповідаєш, бо
дуже хотілося б цю історію додати до
«365». Відкриваєш книжку, а вона така
майже гола, без передмови…
Там насправді є передмова, де я написала, що хороші книжки це ті, які
ми встигли прочитати за все життя.
Епіграфа трохи замало.
Мені не хотілося робити цю книжку
аж надто особистою. Кому цікава я?
Насправді людям цікава література.
Люди, яким цікава книжка про історії, також можуть зацікавитись
історією цієї книжки.
Там є історія, але вона нелінійна, розумієш? Це історія на кшталт Італо
Кальвіно — не випадково есей про
його книжку останній в «365». Його
книжка про сім історій, жодна з яких
не закінчується, й ошуканий читач
усе чекає. Я знала, що ця книжка буде в мене остання, і цей есей — моє
звернення до читача. Та я не знала,
якою буде остання фраза. І коли я відправила готовий рукопис, відкрила
й побачила, що це: «Тільки без образ,
домовились?».

ФОТО: НАТА КОВАЛЬ

Закінчення важливе, так.
Я вибудовую цей сюжет, і якщо знайти всі зв’язки між текстами, із них вибудується конкретна історія. Плюс,
ця історія розпадається на сюжети.
Сюжет української літератури — дуже чіткий. Українська в мене починається «Словом о полку Ігоревім»
і закінчується «Палімпсестами» Стуса. Там Гоголь усередині, якого я теж
відношу до української літератури.
Коли думала про цей сюжет, у мене
було два питання: чому «Лісова пісня» й чому «Собор» Гончара? «Собор»
— це тролінґ. Обов’язково треба було
ввести книжку, про яку б усі питали.
З іншого боку, у свій час ця книжка
була страшенно впливова.
Хто придумав назву книги?
Назва — моя. Сама книжка вийшла
із жарту у «Фейсбуці», і та книжка,
про яку жартувала, називалася «1001
книжка, яку треба прочитати, поки
не помреш». І куратор проекту Саша
Михед сказав, що тисячу й одну ми
зробити не зможемо, і запропонував
придумати число. Я назвала її «365.
Книжка на кожен день, щоб справ-

ляти враження культурної людини».
Це був жарт, який закріпився. Але
ж ми розуміємо, що не стаємо культурними людьми, читаючи книжки,
бо книжки цьому не навчають. Книжки — це розширення свідомості, це
прийняття чужих досвідів. Культура
— це обмеження свідомості. Читаючи книжки, ми можемо розуміти, що
хтось думає інакше, хтось живе інакше, можемо тренуватися переживати
чужу емоцію. А культура — процедура обмеження, читання апріорно не
робить нас культурними людьми.
Назва саркастична, і видавництво
ArtHuss постійно «вигрібає» за «невдалий хід маркетологів і піарників», які нібито придумали цю назву.
Чомусь ніхто не звертає увагу на це
«справляти враження», не обов’язково йдеться про хибне враження.
Також постійно говорять про те, що
потрібно бути культурною людиною,
а не справляти враження. Словом,
ці люди — не моя цільова аудиторія
й назва їх відсіює. Мені це було важливо, бо в книзі дуже багато сарказму, багато профанації та неповаги.
Профанації не в сенсі наруги, а в сенсі

занадто близького наближення до літературного шедевру, коли відчуваєш, який ти мізерний на його тлі. Досі
я думала, що немає жодної людини,
яка сприйме фразу «ти культурна людина» як комплімент. У цього словосполучення настільки зросла інфляція,
що всерйоз його вживати неможливо. Позитивістський світогляд — це
мій персональний біль, і я намагалася
розхитати цю парадигму. Я написала
книжку, де немає слова «духовність».
Воно конче потрібно, коли ми говоримо про літературу, але без лапок
ми вже не можемо його вживати.
Звісно, інколи відбувається зсув
значення в словах. Наприклад,
у французькій є слово «baiser», яке
раніше означало «цілуватися»,
а тепер означає «кохатися» —
з відтінком вульгарності. Завжди
є люди, які не встигають за такими змінами.
Ми з редактором також зіткнулися
з проблемою евфімізації та деевфемізації. Зокрема, у тексті «Матінка
Кураж та її діти» Брехта мені треба
було пояснити, що слово «кураж» під
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час Сторічної війни означало не лише азарт, а й жіночий статевий орган
у найбрутальнішому варіанті назви.
І це була патова ситуація, яку ми називаємо ім’ям цього органа. Я була
втомлена й написала це слово, але
під час редагування ми його прибрали, бо зрозуміли: це буде межа,
після якої я втрачу свого читача. А ми
ж мріяли, що книжку рекомендуватимуть школам та бібліотекам. І зараз,
справді, пройшли бібліотечні закупки
й були рекомендації школам. Тому це
був правильний стратегічний хід.
Ти забрала це слово тому, що ти —
критик, а не письменник?
Так я і в критиці вживаю такі слова.
Так, знаю, але ж книжка — це дещо
інше, ніж стаття.
Я вживаю брутальну лайку під час
приватних розмов, публічних розмов, на лекціях, на радіо. Для мене
це абсолютно органічні слова, і якщо
я їх потребую, то використовую. Тут
мені дали установку: «Ганю, ми пишемо книжку для людей, які критику
не читають». Важливо також було, що
«Матінка Кураж» — це текст про відчуження, про емоційну дистанцію від
події, а брутальна лайка не дає дистанції, вона дає емоційне включення.
Які ще в тебе були внутрішні вимоги до власного літературного
канону?
Я використовувала більш-менш об’єктивні методи — історико-літературні,
історико-типологічні й компаративні. Мені треба було відібрати тексти,
у яких щось робилось уперше й не
повторювалося в інших. Або як у випадку «Лісової пісні»: це текст, який
повторив усе, що можна повторити,
і при тому став класичним. Ідеться
про аномалії. Також туди потрапили
культові книжки, які не мали стати
настільки популярними, наскільки
стали. Типу «Чужинець на чужій землі» Гайнлайна чи «Сяйво» Кінґа. Це
жанрові канони. Є три-чотири літератури, які я знаю найкраще, і там було
найважче вибирати, бо я знаю якісь
дрібнички, моменти, через які на
цей текст варто звернути увагу, але
зараз він буде нечитабельним. Якщо ми говоримо про Африканський
континент чи Азію, то я спиралася на
шкільний канон: це тексти, які знає
пересічний носій китайської мови,
або тексти, які знаємо ми всі, можливо, через переклад. Мені важливо було, щоби ці тексти були перекладені
й доступні, там дуже мало книжок, які
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не мають українського, англійського
або російського перекладу.
Чи ти враховувала сучасний український контекст? Я, наприклад,
помічаю багато текстів про війну.
Це один із моїх сюжетів. Так уже виходить, що в усіх національних літературах визначні тексти — не про
любов (вони дуже швидко «дешевшають», втрачають цільову аудиторію і спускаються рангом нижче, до
белетристики), вони якраз про війну
і про родину. Тому особливо від українського контексту не йшла, але ясно,
що я тут живу і все читаю. У мене також дуже багато текстів про Голокост,
тобто про травму. Під час роботи над
книжкою я зрозуміла, що у визначних
текстах часто йдеться про винайдення нової мови, яка необхідна, щоби
проговорити травму. Текст, який відверто пише про травму, так чи інакше
робить щось нове в літературі й автоматично потрапляє в канонічні списки. Тому те, що там багато книжок
про Голокост, — це суто літературна
позиція, не політична. Ідеологічних
і політичних компонентів я намагалась уникати.
Мені страшенно складно було
сформувати список із російської
літератури, бо я русист за освітою
й дуже люблю російську літературу.
Ті тексти, які люблю, нечитабельні,
тому я брала тексти, визначні на тлі
світової літератури. Чому там немає
Пушкіна? Бо Пушкін — локальний
геній. Але там є Платонов, який має
колосальний вплив на світову прозу.
З українських авторів було ще складніше вибирати.
Чому?
Бо це моє. І тексти, які мені важать,
не є канонічними. Коли мій добрий
приятель прочитав український список, сказав, що наче Міністерство
освіти затверджувало. Мені хотілось
інших текстів і живих авторів, але тут
я зрозуміла, що потрапляю в страшну
пастку і втікала з неї, — у книзі я не
пишу про тексти живих українських
авторів. Статтю про «Кобзар» я переписувала сімнадцять разів, не менше.
Я не знаю, як про це писати, бо це не
просто текст, який широко досліджений, а текст, до якого кожен має свою
інтерпретацію.
Якби ти писала рецензію на свою
книжку, що б ти сказала цій авторці?
А я зробила би те, що зробили всі рецензенти — судомно почала б допов-

нювати список. Половину рецензії
я би писала про те, чого мені бракує.
До речі, витратьте вечір і складіть
список сотні книжок, які ви любите,
і на половині списку дах поїде.
Так, але цікавіше скласти список
книжок, які ненавидиш.
А потім про це написати. Я це зробила — я написала про 365 книжок,
які ненавиджу. (Сміємося — Л.Я.).
Там насправді дуже мало книжок,
які я люблю. Я не прив’язана до них
емоційно, для мене це виклик: написати про книжку, яка є дуже доброю,
але мені не заходить. І знайти, чому
в мене є протиріччя з цією книжкою.
Також виклик, коли із тексту постає
мерзенна людина. Я страшно люблю
Езру Паунда й Селіна, але як можна
читати їхні тексти у відриві від їхньої
біографії? Та книжка не винна, що її
написала падлюка. Власне, це був би
другий момент, про який я написала
б у рецензії, — у кожному тексті «365»
відбувається порушення дистанції
між класичною літературою, читачем
і мною як посередницею. Мені здавалось, що я тримаюся берега, тепер
бачу, що ні. Мені було важливо збити
бронзу з книжок. Класична література — це перечитування, а не читання.
І я хотіла показати, як можна перечитувати. Хотіла наблизити класичну
літературу до нас. Навіть якщо ми говоримо про класику порнографії.
До речі, еротика й порнографія —
це ще один сюжет книги. Мені важливо було поставити поряд «Історію
О» Орі та «Історію ока» Батая, щоби
показати, що це формально однакові тексти, тільки один — порнографічний, а інший — філософський.
У нас була ідея післяслова, де буде
пояснення структури цієї книжки.
Але нащо нам натягувати нові окуляри, якщо ми тільки-но очистили простір сприйняття? Я не люблю, коли
в книжках мені вказують, волію думати, що читач не дурніший за автора. Приємність у тому, що книжка все
одно розумніша за нас усіх, вона —
продукт саморозвитку. Коли я пишу
рецензію, я розмовляю з книжками.
Мені реально цікаві книжки. Я можу
подзвонити автору і спитати, чому
він переплутав ягня й козеня, але
я сиджу й питаю книжку. Є така річ,
як презумпція того, що автор знає,
що він робить.



ФОТО: ВОЛОДИМИР ХВОСТИК

Велика країна
Романтика великої країни — це романтика поїздів. Вантажних, пасажирських, електричок, нічних, інтерсіті.
Саме зараз той переламний час,
коли в одному просторі, на тих самих вокзалах, можна побачити новітні інтерсіті та рейкові автобуси зі
зручними сидіннями, розетками для
ґаджетів і плазмами, де показують
швидкість і рекламують книжки, —
і старі електрички, плацкартні вагони
із заляпаними й запорошеними вікнами, рейками для фіранок, які падають,
ледве торкнешся цих рейок, із заклеєними скотчем нагрівачами води.
Саме зараз той переламний час, коли частина країни послуговується найновішими технологіями, гуртується
через інтернет для новітніх ініціатив,
покликаних зробити життя комфортнішим, засновує стартапи, впливає на
владу знизу — а інша частина надалі
практикує «чиношанування», чекає,
поки влада кине чергову мізерну надбавку до зарплати, наповнює вечори
переглядом розважальних телешоу
й майже ніколи не виїжджає за межі
власної області. Не нова думка: поділ
відбувається не за регіонами, а радше
за способом життя, зокрема й за тим,
як люди влаштовують дозвілля (деякі,
наприклад, регулярно мандрують —
поїздами або іншим транспортом).
…26 безперервних годин у поїзді.
На станціях оголошують прибуття

і відбуття, над коліями літають ластівки, перонами розгулюють голуби,
підприємливі бабусі з пиріжками поспішають нагодувати голодних мандрівників.
Скільки років я раз по раз (щонайрідше раз на місяць) стаю причетна
до романтики поїздів? Рівно півжиття,
відколи вже не школярка. Маршрути
бувають короткими — на 4 години,
довгими — 26 годин, середніми —
ніч. І в 90% випадків — у межах однієї
країни. Нашої.
2010 року у Львові відбувалася
прес-конференція знаного письменника з нагоди туру заходів. Хтось із
журналістів запитав, чому тур завершується в Києві, не простягається до
Харкова чи Донецька. Письменник
пояснив: через логістику. «Усе ж таки
велика, гм, завелика в нас країна», —
додав він. Присутні усміхнулися, я засміялася, — це було цілком у ключі
того, що й раніше говорив цей автор.
Тоді це не звучало так трагічно й можна було сміятися.
Сьогодні письменницькі тури простягаються від Львова до Харкова,
від Івано-Франківська до Запоріжжя,
від Ужгорода до Слов’янська. Тепер
ми, здається, більше цінуємо не лише
єдність, а й розмаїття. Ми вже розуміємо, що поділ відбувається не за
регіонами, а за способом життя, і відрізняються більше не ті, хто живуть
у Дрогобичі й у Маріуполі, а ті, хто
їздять електричкою і бла-бла-каром.

26 годин у поїзді, звісно ж, навіюють думки про те, що країна велика.
Утім, якби такою не була, ми б усе
одно їздили — так, як нині намагаємося поїхати до Перемишля, Варшави, Берліна та Мілана. Або не їздили
б — і шкодували б, що вже не можемо
десь побувати, як тепер шкодуємо,
що не можемо поїхати в Донецьк чи
Євпаторію.
Саме така величина нам звична,
у більшості наших голів нормою є оця
мапа, витягнута із заходу на схід, трохи приплюснута з півночі на південь,
із красивими завитками на півдні, із
симпатичним ромбиком, який повис
на перешийку.
Ми б усе одно їздили, і краще —
з однією мовою, що нею оголошують
станції, з тими самими гуртами на
радіо в маршрутках, з тими самими
кефірами в привокзальних крамницях, з тими самими гривнями, якими
можеш заплатити за кефір. Але —
з різними пейзажами, різною архітектурою, температурою й запахом
повітря. Могти в середу бути на ДніпроГЕСі, а в п’ятницю дихати повітрям
у глибоких Карпатах — хіба це не диво?
Утім, логістика від Запоріжжя до
Карпат справді складна, дорога довга.
Однак це вже питання не (за)великої
країни, а Укрзалізниці, авіакомпаній
та якості автошляхів.

АВТОРСЬКА КОЛОНКА

АНАСТАСІЯ ЛЕВКОВА, ЛЬВІВ
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Пульсація, народжена містом
DZ’OB. Beings for Throbbing. —
Hi5 Records, KSRecords. — 2018.
На початку грудня 2018 року дніпровський електроакустичний колектив DZ’OB, який упродовж останніх
двох років викликає подив не лише
в меломанів, а й у музичних критиків, видав новий альбом «Beings for
Throbbing». Реліз вміщує 4 композиції, проте на їхнє створення в гурту
пішло майже 7 місяців творчого життя. Щоразу релізи DZ’OB пропонують
інтелектуалам поміркувати над тим,
як же вдається музикантам не повторюватися. Дехто вдовольняється тим,
що колектив вдало експериментує
з музичними ремінісценціями, а почасти й подає власну інтерпретацію відомих композицій — від Афекса Твіна
до Йоганна Себастьяна Баха і Дмитра
Шостаковича. Так, і в новому альбомі
«Beings for Throbbing» DZ’OB пропонує переосмислення треку Станіслава Толкачова «Sometimes Everything
is Wrong» (Станіслав Толкачов — один
із найбільш затребуваних європейських техно-продюсерів та діджеїв).
Сьогодні хочу поділитися власними
спостереженнями, чому DZ’OB не перестає дивувати.
Кілька місяців тому я попросила співзасновників і лідерів DZ’OB Олексія
Бадіна та Максима Андруха надіслати
свої короткі біографії. Якщо ви хоч
раз бачили написані музикантами CV,
то, мабуть, знаєте, що зазвичай вони
(тобто музиканти) з хронологічною
точністю (від 5-річного віку) перераховують усі свої музичні успіхи: участь
у фестивалях та конкурсах, стипендіальні програми, кількість закінчених
класів і майстер-класів. Скажу чесно,
читати такі опуси доволі складно, однак усе-таки для фактажу згодиться.
У випадку із DZ’OB усе було зовсім
інакше. Хлопці надіслали іронічні тексти, які напрочуд точно пояснювали,
чому цим музикантам вдаються непрості експерименти.
Процитую кілька важливих складників, які для мене пояснюють чи не все
у DZ’OB.
Олексій Бадін (віолончель): «Одним із
ключових моментів мого музичного
становлення став мультфільм “Олівець і ластик” із музикою А. Шнітке,
випадково переглянутий залишеним
без догляду батьків мною п’ятирічним. Не схожа ні на що музична мова
та фактура вплинули невідворотним
чином. Також значним чинником
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у розширенні музичного світогляду
була непогана підбірка вінілів у дідуся, здебільшого джазу та класики. Але
з огляду на те, що всі в родині займалися науковою діяльністю, про музичну кар’єру не могло бути й мови, батьки були категорично проти “нечоловічої” професії. Поглиблені заняття
математикою, ліцей інформаційних
технологій та в результаті — механіко-математичний факультет. (Прим.
— потім Олексій Бадін усе ж закінчив
Національну музичну академію імені
П. І. Чайковського як віолончеліст).
Також займаюся розробкою CAE
(computer-aided engineering) пакетів
— програмних засобів для аеродинамічних та теплофізичних симуляцій,
бо непросто позбутися спадщини мехмату…».
Максим Андрух, (електроніка): «Техногенність місця, у якому ми мешкали, не могла не вплинути на світогляд
у підлітковому віці: коли я лазив по
звалищах біля залізниці, у вухах уже
звучав індастріал, грандж, хардкор
та інше… Хотів стати дизайнером або
архітектором, але абсолютно нічого
для цього не зробив, тому і вступив на
фізико-технічний. У студентські роки
став більше цікавитися електронною
музикою. А ще зовсім побіжно ознайомився із сучасною академічною.
Пізнавав авангардний рок 80-х і 90-х.
Тоді мій день виглядав приблизно так:
зранку — “Нірвана”, після навчання
в гостях у Льоші — Шнітке, “Звуки Му”
й Курьохін, а вдома — суміш Radiohead
і Slipknot. Якщо ж пощастить, то вночі
(брудний, але задоволений) на черговій андеграундній вечірці в старому
крематорії або просто в недобудові
будуть D’n’B, noise, techno…».
Ви запитаєте: і що, як техногенність,
фізмат чи мехмат можуть вплинути
на музику? Безпосередньо, відповім
я. Неодмінним складником природності індастріал-теми є власне атмосфера міста, урбанізм, у якому росте
людина. Є величезна різниця між
тим, коли виростаєш у старому місті,
де вдивляєшся в архітектуру XVI чи
XVIII століття, чи коли тебе оточують
заводи, труби, багатоповерхівки часів соціалізму. (Можу, звісно, помилятися, але той же феномен 20-х років
ХХ століття в українській літературі
є очевидним підтвердженням тези).
DZ’OB сміливо перепрошиває музичну канву, тому їхні експерименти
зацікавлюють різні категорії слухачів
— від шанувальників сучасної кла-

сичної музики до клубної тусовки, яка
знається на техно та IDM.
Водночас те, що приваблює у DZ’OB
— струнка концепція в усьому. Вони можуть 7 місяців створювати міні-альбом, вичікувати на правильні
музичні рішення і співпрацю, а також
розробляти концептуальне бачення
не лише музики, а й візуальної складової (маю на увазі і відеоінсталяції
під час концертів, і відео до кліпів).
Зокрема, назва альбому «Beings for
Throbbing» у буквальному перекладі
означає «буття для пульсації». Цією
метафорою музиканти відображають
зміщення від акустичного полюсу
попередніх релізів до електронного. Beings — це акустичні інструменти, що доповнюють, вплітаються
Throbbing електронного складника,
часом доповнюючи, часом контрапунктом продовжуючи контрастні
партії. А ще у цю назву DZ’OB вклали
трохи філософії: Beings for Throbbing
— це гра слів і посилання на категорії
філософів-екзистенціалістів. Beingin-itself (буття-в-собі) і being-for-itself
(буття-для-себе) — ті поняття, які
сформували дискурс ХХ століття і залишаються актуальними й досі.
Що ж до концептуального візуального рішення з новим альбомом, то варто зазначити два моменти. Перший
— звісно, відео на сингл «T-Rex Song»
(доступне на Youtube). Візуальний ряд
до синглу гурт вирішив зробити в техніці Liquid light shows. Ідею втілила
в життя дніпровська медіахудожниця Ольга Кусакіна. Liquid light shows
використовувалися для візуального
оформлення концертних програм ще
з кінця 1960-х років — у розпал психоделіки та рок-музики. Використана
техніка для візуалізації T-Rex Song
теж не випадкова, адже цей сингл,
на думку учасників DZ’OB, має проілюструвати еволюцію ідей симбіозу
електроніки й акустики, електронної
танцювальної та академічної музики.
Другий складник — це візуальний об-
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раз самих музикантів. Цьогоріч формація DZ’OB розширила співпрацю
до заангажування відомого бренду
дизайнерського одягу з Дніпра —
GA.EVA. Засновницями й ідеологами
бренду є Каріна Гаєва (авторський
крій, геометричні форми, апелювання до японських дизайнерів) та Аліна Гаєва (живопис, графічні роботи,
влучні графічні скетчі й нарешті татуювання). За словами дизайнерок,
працювати над образом колективу
було легко, адже вони намагалися
передати в одязі музичні експерименти DZ’OB. Та і власне позиціонування бренду GA.EVA від початку
закладає мистецькі експерименти:
«Цей проект присвячений одному
шляху, де мода й мистецтво йдуть
поряд, створюючи разом дещо третє. Подібно до каміння, яке кинули
у воду, воно створює щось нове
— хвилі на воді. Основою всього
є ПАМ’ЯТАТИ минуле та СТВОРЮВАТИ майбутнє. І це поєднання
зливається у використанні вибійки
— з одного боку, та сучасних зображень й одягу — з другого».
Усі ці розповіді про концепт і співпрацю у випадку з DZ’OB не випадкові. Адже, на мою думку, колектив
дуже точно відчув пульсацію часу,
у якому співіснування народжує нові форми мистецтва, вивільнює їх.
Що ж, альбом «Beings for Throbbing»
від DZ’OB уже у вільному доступі
на SoundCloud. Насолоджуйтеся
і слідкуйте за тим, наскільки нетривіально розвивається українська
музика.
Ірина Плехова, Київ

Як і з чим починаємо
театральний 2019-й
НАСТАСІЯ ЄВДОКИМОВА, КИЇВ
У 2018 році в українському театрі
відбулося багато зрушень, тож
підсумки театрального року надихають. Зокрема, йдеться про важливі якісні кроки та кількісні зміни,
про фінансування проектів Українським культурним фондом, про
активну діяльність театральної
лабораторії Мистецького Арсеналу
(як-от виставка, присвячена Лесю
Курбасу), про окремі дискусійні
панелі щодо проблем театру, про
надзвичайно активну позицію глядачів, які пишуть, постять і стрімлять, включаються в процес творення театру, формулюючи запити
й даючи фідбек. Усе це важливі підготовчі кроки до ще потужнішого
«театрального наступу». Коридор
можливостей — відкрито.

Головна вистава
Головною виставою 2018 року рейтинг театральних критиків «Київський
рахунок» назвав «Погані дороги» режисерки Тамари Трунової за п’єсою
Наталі Ворожбит. У 2017-му цей же
дует відзначали за іншу гостросоціальну постановку — «Саша, винеси
сміття», що з’явилася на сцені «Молодого театру». П’єсу про Схід Наталя
Ворожбит написала на замовлення
міжнародної програми британського
театру Royal Court ще у 2015-му: тоді
драматургиня саме працювала над
сценарієм фільму «Кіборги», як наслідок — у неї було багато матеріалу
та ідей. Нарешті ця вистава з’явилась
і на українській сцені.
Вистава «Погані дороги» — це шість
новел із лінії фронту. Поганими дорогами Донбасу їдуть персонажі, постійний рух дорогою на екрані в глибині
сцени поєднує історії з прифронтової
території. Центральним є монолог
найпершої героїні: вона розповідає про свою зустріч із військовим,
у якого вона бере інтерв’ю. Це історія — про бажання й потребу стати
ближчою, про придорожній готель та
інстинкти; тут поряд співіснує поп-музика та жіноча пристрасть. Але також
це історії школярок, яких ґвалтують
військові, це доля вчителя, якому не
вірять на пропускному пункті, пе-

ревезення мертвого тіла й відлуння
передачі «Давай одружимось», що нагадує про повсякчасний тиск масової
культури. Вистава вражає відвертістю
та сценографією.

Осучаснення триває
Адаптація класичних текстів і світової
драматургії відбуватиметься завжди,
головне, щоби з’являлися нові сенси.
Так, із текстами епатажного ірландського драматурга Мартіна Макдонаха український глядач знайомий ще із
середини 2000-х, коли їх ставив Владислав Троїцький у київському театрі
«ДАХ». Проте саме сьогодні жорстокі
сатиричні п’єси з великою кількістю
обсцентної лексики й насилля користуються неабиякою популярністю
у столичного глядача.
Виставу «Кицюня» (за п’єсою
Макдонаха «Лейтенант з острова
Інішмор») режисер Максим Голенко
зробив ірландсько-українською, змістивши акценти й цим привабивши
аудиторію. Текст про божевільного
садиста-військового, у якого вмирає
кіт і який влаштовує велику криваву різанину задля помсти, вписано
в український контекст. Ірландське
село стає гуцульським, повстанці співають упівських пісень, котів у новій
версії звати Ярош, Бандера й Тарас,
а жарти про Ляшка і переспіви Віктора Павліка вкрай органічно вплітаються в текст. Проте така «українізація» спрацьовує як гумористичний
чинник — і не додає глибини змісту.
Перед нами постає театр як розвага,
як грамотні сценічні рішення, як сатиричний зміст та вдала комерційна
історія.
Із гучними прем’єрами на театральному небосхилі знову починає сяяти
зірка театру Франка, хоч від академічних театрів на рішучі кроки чекає
мало хто, адже критична маса їхньої
публіки консервативна, і невідомо,
чи вона готова прийняти щось нове.
Тим не менше, по-новому зазвучали
стосунки влади та народу шекспірівського «Коріолана» в постановці Дмитра Богомазова, де зіграв «зірковий»
склад — Б. Бенюк, О. Ступка, О. Богданович, Н. Задніпровський. Також важливим стало переосмислення образу
землі як національної цінності, як зна45
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чущого для нації символу режисером
Давидом Петросяном, що звернувся
до класичного програмного тексту
Ольги Кобилянської.

Соціалка як симптом доби
Оминати соціальні теми неможливо,
мистецтво завжди тисне на болючі
для суспільства точки. Одну з таких
помічаємо у виставі «Гей-парад» режисера Олексія Доричевського за
п’єсою Ігоря Білиця, яку поставив
«Дикий театр». В осерді сюжету тут
звичайна українська родина, яка хоче отримати субсидію від Євросоюзу,
але для цього три тижні вони мають
провести разом із представником
ЛГБТ-спільноти. Вистава, річ зрозуміла, викликає неоднозначні реакції
в аудиторії, адже акумулює всі ключові стереотипи про традиційні сім’ї
та функціонерів ЛГБТ-спільнот. Вона
пропонує українським глядачам подивитися на себе збоку: «традиційні»
цінності, слово «любов», яке давно
з’їв побут, повага, яка по-справжньому ніколи не заходила в дім. На жаль,
це типова модель сьогоднішньої
української родини, що тулиться на
кількох квадратних метрах і ніколи не
знала щастя.
Також кілька значних проектів утілив «Театр переселенця», використавши британські формати. Один — це
«Class Act: Схід-Захід», проект, у якому
підлітки із крайніх точок Західної та
Східної України приїжджають до Києва та разом пишуть п’єси, які потім
на сцені втілюють ключові актори відомих київських театрів. П’єси про те,
що болить, про складні переживання,
проблеми й питання, які ставлять собі
підлітки сьогодні. На кожному з етапів
із дітьми працювала команда фахівців
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під кураторством Наталі Ворожбит.
Ще один проект — фестиваль швидкої драми «Мовчання — не золото»
у форматі «театр за два тижні», адже
саме стільки часу відведено на весь
процес: від задуму й написання п’єси
до репетицій та постановки на сцені.
Усі тексти — про сучасну Україну й те
найважливіше, що в ній відбувається
нині.

Експерименти з формою
Разові дійства з обмеженим входом,
що відбуваються на унікальних локаціях і документуються на відео, можуть собі дозволити лиш обрані. Серед таких — і формація NOVA OPERA,
які раніше разом із Владом Троїцьким уже відкривали глядачам такі
нові формати, як опера-реквієм IOV
чи опера-цирк «Вавілон». У 2018-му
на фестивалі Porto Franko з’явилась
Aerophonia. Що прикметно: на величезному стадіоні елементом декорації, а також музичним інструментом
став літак Ан-2! А ще ж були музиканти, співаки, танцюристи-перформери
в жовтих плащах, поет Юрій Іздрик та
екрани із віджеїнгом, нова опера…
Однак, театр — це не лише підкорення нових локацій, а й робота тих,
що вже є. І однією з найкраще технологічно оснащених в Україні є сцена
Театру на Подолі. У соціальних мережах довго гуділи дискусії про те, чи
достатньо концептуально вписується
нова архітектура в Андріївський узвіз.
Та мало хто помітив, що театр після
реконструкції таки відкрили (подобається це комусь чи ні), а всередині
там — нові приміщення, з добротним ремонтом і технічними можливостями для рішучих режисерських
рішень. Але є одне «але»: репертуар

театру кардинально не змінювався
ще з радянських часів, зовнішніх проектів у них замало, та й вони радше
винятки. Тобто майданчик є, проте він
простоює. І чи не єдиним таким «винятком» стала постановка Стаса Жиркова «Дівчинка з ведмедиком, або
Неповнолітня» за мотивами філософсько-інтелектуальної повісті Віктора
Домонтовича. Перепрочитання або
ж перевідкриття класики у виставі
відбувається всередині «чорного квадрата», що, за словами театрального
критика Олега Вергеліса, створює
діалог між фасадом будівлі та новим
змістом, який наповнює її зсередини.
Але потрібно рухатися швидше.
Як наслідок цього всього, у 2019-й
ми входимо із чітким усвідомленням:
сьогодні український театр, як і українське кіно, — сміливий. Він прагне
надолужити на рівні форм та змісту
Захід, робить кроки назустріч глядачу, без якого він не можливий, шукає
засоби робити добрий продукт у продаваній обгортці. Теми — соціальні,
болючі та актуальні, що потенційно
ведуть до катарсису. А те, чим загалом
є театр та які смисли і в який спосіб він
продукує, необхідно проговорювати
публічно, описувати й пояснювати це
якнайширшому колу.
Важлива деталь: 2019 рік почався із постання нового дуету. Двоє
режисерів, Тамара Трунова і Станіслав Жирков (поза сумнівом — одні
з найяскравіших імен останніх років),
спільно обійняли посаду художнього
керівника Театру на лівому березі.
А це означає, що смілива режисура
й добрий менеджмент дадуть нове
життя академічному театру, приведуть туди фахівців, та головне — глядача.
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А нас не зламати
і навіть не вбити
Позивний «Бандерас».
Військовий детектив, С. Дзюба,
А. Кірсанов, Харків, «Ранок»,
Фабула, 2018, 240 с.
За останні кілька років український
книжковий ринок перевідкрив для
себе низку нових форматів. Деюре вони існували й раніше, однак
мала кількість і низька якість не
давали їм повноцінно фігурувати
у вітчизняному культурному полі.
Наприклад, з’явилися комікси та кіноновелізації. Спершу в наші книжкові крамниці почали пробиватися
переклади знакових закордонних
коміксів, а потім до них підтягнулися й українські мальовані історії.
Так само і з новелізаціями: спочатку
низка іноземних прем’єр отримала книжковий супровід — і от уже
український фільм «Позивний “Бандерас”», присвячений війні на Донбасі, окрім звичних засобів реклами
на кшталт трейлерів, зустрічей із
творцями фільму та плакатами в кінотеатрах і на вулицях міст, доповнюється ще й новелізацією від харківського видавництва «Фабула».
Перевели власний сценарій у формат воєнного детективного роману
Сергій Дзюба й Артемій Кірсанов.
У центрі роману, як і в центрі фільму, постать капітана Антона Саєнка.
Він отримує завдання знайти та
знешкодити російського диверсанта, дії якого можуть зірвати хистке
перемир’я між українськими військовими та сепаратистами восени
2014 року. Справа ускладнюється
тим, що молодому капітану доводиться повертатися до рідного села
Веселе на Донеччині, де він не був
понад двадцять років. На нього чекають непрості зустрічі з колишніми
односельчанами та складні запитання, які він адресує насамперед
самому собі.
Огляд роману через його специфіку неможливий без аналізу стрічки, оскільки, на відміну від звичного розподілу ролей у дуеті фільму
та книги, у цьому разі саме роман
похідний від фільму, а не навпаки.
«Позивний “Бандерас”» — другий
повнометражний фільм після «Кіборгів» про українсько-російську
війну й перша спроба розповісти
про нещодавні події у форматі бойовика. Приємно, що Зазі Буадзе,
який уже адаптував для кіноекра-

нів «Червоного» Андрія Кокотюхи,
вдалося позбутись нав’язливого
депресивного тону, притаманного
більшості сучасних культурних продуктів, присвячених висвітленню
буремних років української історії.
Замість похмурого реквієму творці фільму пропонують послухати
рок-н-рольний хіт: на зміну сірим,
холодним барвам прийшли яскраві
сонячні, теплі кольори, що покликані розповісти динамічну та захопливу історію.
Звісно, «Позивний “Бандерас”»
далеко не ідеальний. Його проблеми звичні для сучасного вітчизняного кіно: невпевнена гра деяких
акторів доповнюється специфічними операторськими прийомами, що
більше пасували би кліпу. А от сце-

нарій, на який традиційно слабують
наші кіномитці, у фільмі «Позивний
“Бандерас”», на диво, міцно збитий,
хоч також містить кілька незрозумілих лакун.
Саме їх і мав би заповнити кінороман, адже в книжці можна зобразити будь-яку сцену, не переймаючись
через продюсерів, які кричать про
перевищення бюджету. І, у принципі, Сергій Дзюба та Артемій Кірсанов саме це й роблять. Однак на додаткову порцію екшну розраховувати не варто. Авторів цікавило дещо
інше: майже всі персонажі фільму
отримали свій голос. Кожен новий
розділ дозволяє зануритись у свідомість іншого героя, поглянути
на ситуацію його очима. Це наповнює історію додатковими деталями,
яким не знайшлося місця в стрічці,
і допомагає більше прив’язатися до
учасників подій.
Також «Позивний “Бандерас”»
краще працює як детектив саме
у форматі роману. У фільмі виникає
враження, що сепаратистом зробили випадкового хлопа із натовпу,
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і без несподіваного роялю в кущах
вирахувати його було б неможливо.
Книжка відповідальніше ставиться
до цього аспекту й дозволяє читачу
першому розв’язати головоломку.
Разом із тим, деякі питання навіть
у романі залишаються без відповіді.
Наприклад, перш ніж поїхати в зону АТО, Саєнко розриває стосунки
з дівчиною, яка ставить йому ультиматум: «Ілі война, ілі я». Згодом, уже
під час виконання завдання у Веселому, капітан знову зустрічає колишню кохану: тепер Женя говорить
українською, працює волонтером
і хоче вибачитися за ті слова. Момент настільки кардинальної зміни
світогляду залишився поза увагою
як у фільмі, так і в романі. Хоч насправді весь «Позивний “Бандерас”» — про такі зміни, яких зазнають майже всі учасники історії.
Після прочитання роману залишається відчуття, що Сергій Дзюба
та Артемій Кірсанов значно кращі
сценаристи, ніж письменники. Їхній
літературний стиль дуже бідний.
Він не знає напівтонів та плавних
переходів. Якщо персонажа скоро
вб’ють, він буквально співатиме про
те, що дуже-дуже любить життя.
А розділ про артилерійський удар
росіян по мирному українському
селу не просто називатиметься
«Содом і Гоморра», а й завершуватиметься цитатою з Біблії, яка не
вкладена в уста когось із героїв чи
вплетена в авторську мову, а просто механічно підставлена після
всіх описів. Автори роману, наче
актори театру, працюють із надлишковим ентузіазмом, аби їх побачили
і зрозуміли навіть на гальорці.
Загалом «Позивний “Бандерас”»,
як і личить будь-якому якісному бойовику, сюжетно простий, але доносить до глядача й читача правильні
думки про те, що не можна кидати
своїх і що з ворогами не потрібно
миритися. Їх треба вистежувати
й перемагати.
Анатолій Пітик,
Катерина Пітик, Київ

Ми, дівчата
Це теж зробила вона, Київ,
Видавництво, 2018, 108 с.
Одна несправедлива, однак точна
приказка стверджує, що за кожним
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успішним чоловіком стоїть жінка.
Несправедлива сама суть процесу:
поки чоловік підкоряє вершини, досягає успіху і вбиває реальних і метафоричних мамонтів, жінка робить
усе, щоби йому було комфортно
виконувати своє основне завдання
й ні про що більше не хвилюватися.
Жінці, однак, з її двома змінами (на
роботі та вдома), обов’язком виховувати дітей та відповідати уявленню чоловічої спільноти про те, як
має вдягатися та поводитися жінка,
як правило, бракує часу та можливостей реалізуватися повною мірою. Тому навіть виняткові жінки
в уявленні багатьох лишаються стояти «за», навіть якщо заслуговують
на «поряд» або й «попереду». Жінки,
які потрапили до видань «Це зробила вона» і «Це теж зробила вона», —
ті, хто двічі перемогли обставини:
на рівні людини, що змінює звичний
дискурс, і на рівні жінки, що долає
стереотипи.

«Це теж зробила вона» — другий
том проекту про великих українських жінок, які формували історію,
занурювалися в нові сфери знань,
лікували, малювали, писали, завойовували, здобували спортивні
нагороди і створювали власні філософські доктрини. У вибагливо
проілюстрованій книжці висвітлено
біографії й досягнення п’ятдесяти
двох героїнь, над чим працювали
понад п’ятдесят авторів, серед них:
Ірена Карпа, Таня Малярчук, Юлія
Кропив’янська, Стаська Падалка, Євгеній Стасіневич, Ірина Ніколайчук,
Міра Київська та інші. Другий том
охоплює період від войовничої княгині Інгігерди, що жила приблизно
в ХІ столітті й аж до сучасної важкоатлетки Варвари Акулової, яка народилася в 1992 році. Тож ідеться про
ціле тисячоліття, яке ми за звичкою
й геть даремно вважаємо чоловічим
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— it’s a man’s world, — бо насправді в тіні глобальних подій минала не
менш цікава історія жінок — життя
здебільшого мовчущої більшості. Нарешті нам щастить почути цю більшість і не лише прочитати про тих,
кого ми знаємо та цінуємо (Олену
Пчілку, Марію Башкирцеву, Квітку Цісик, Аллу Горську), а й відкрити для
себе геть нових науковиць, громадських діячок і мисткинь. Наприклад,
біологиню Нану Войтенко, математикиню Ніну Вірченко, підпільницю
Марію Савчин та ще з десяток геть
нових імен або тих, про кого ми знаємо прикро мало.
Утім, і про тих, кого ми знаємо добре, написано цікаво, легко, жваво
й без агіографічного замилування.
Зі сторінок видання на нас дивляться живі, сильні, красиві жінки,
а не застиглі ікони мучеництва та
звитяги. Саме тому Вероніка Черняхівська — передусім перекладачка,
завдяки якій українською зазвучали Альфонс Доде та Еміль Золя,
а не жертва сталінських репресій
30-х; Марія Башкирцева — перша
художниця, чиї роботи потрапили до Лувру, а не красива дівчина, яку рано забрав туберкульоз;
а Софія Левицька ввійде в історію
виразними постімпресіоністськими пейзажами, а не тяжкою хворобою. Не важливо скільки, однак
дуже важливо — як жили ці жінки.
На щастя, упорядники й автори відійшли від звичної для українських
видань ідеї писати винятково про
«суспільно корисних» героїнь, які
б аж горіли полум’яним патріотизмом і жертовністю. Ось чому в «Це
теж зробила вона» є місце і для засновниці Теософського товариства
Олени Блаватської, що виступала
в цирку, і для палеонтологині Марії
Павлової, яка досліджувала предків
сучасних коней, і для модельєрки
Валентини Саніної-Шлеє, що вдягала Кетрін Гепберн і Ґрету Ґарбо. Усіх
цих героїнь об’єднує насамперед
вірність собі, кожна з них своїм життям до себе таки дорівнялась.
Основну ставку упорядники зробили на розмаїття: у виданні представлено жінок геть різних професій, від біохімікині до трактористки,
хоча найбільше — усе ж мисткинь
різного штибу: художниць, співачок, письменниць, акторок. Так
само розмаїтими є й техніки створення їхніх портретів: колажі, моделювання з пластиліну, скульптура,
скло, мозаїка, графіка. Звісно, не
всі оповіді однаково блискучі, не

НЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ
всі ілюстрації аж дуже оригінальні,
однак основної мети — показати
дівчатам різні можливості для самореалізації і вшанувати великих
жінок — видання точно досягло.
Цікаво, що відбирали список
насамперед експертки (Катерина
Калитко й Олена Герасим’юк), та
й більшістю авторів/авторок та художників/художниць також стали
жінки — тож ідеться про відкриття
нових імен не тільки в площині історії, тобто діахронії, а й у площині
сучасного письма/ілюстрації, адже кожна/кожен, хто доклалися до
видання, має власний стиль. Ні, це
не жіноче гетто, це про дівчат, великою мірою від дівчат і для дівчат
#sheforshe, однак не тільки для них.
Основна аудиторія видання — насамперед підлітки обох статей, які,
з одного боку, поки не зашорені так
стереотипами, як дорослі, а з другого — хоч-не-хоч перебувають під
впливом визначених дорослими
моделей поведінки. «Це теж зробила вона» — для кожного, хто, взявши до рук ляльку, чув «Зупинися, ти
ж хлопчик!». Для кожної, хто, заляпавши одяг чи вилізши на дерево,
дізнавалася, що так не можна, бо
«Ти ж дівчинка!». Так, «ми дівчата»,
ми в курсі. І знаєте що? Нам збіса
пощастило.
Богдана Романцова, Київ

Сміх, сум і трохи
дороги
Артем Чапай. The Ukraine,
Чернівці, Книги – ХХІ, 2018,
240 с.
Якщо ви читали «У дорозі» Керуака, то добре пам’ятаєте тривалий
післясмак подорожі, що лишає по
собі роман. У Чапая ефект десь такий самий, але з емоційним акцентом на тому, що болить — на Україні
останніх кількох років. Деякі тексти,
вміщені в книжці, друкувалися раніше в складі інших збірок. Частина
з них перекладена англійською, німецькою, чеською та словенською
мовами. То чим же Артем Чапай
збирається дивувати українську та
закордонну аудиторію?
У «The Ukraine» не буде чогось
надзвичайного чи фантастичного,
персонажі не йтимуть на ризиковані вчинки та не рятуватимуть

героїчно чиїхось життів. Щасливих
фіналів, нереальних історій чи шалених пригод читач також не побачить (хіба отримає дещицю адреналіну від мандрів Чорнобильською
зоною). Здавалося б, як тоді автору
привернути увагу вибагливої публіки, що вимагає екшну і драйву? «The
Ukraine» — це про повсякденність
і простоту. Тим не менше, саме в банальності ховаються глибина і прекрасність країни, яку персонажі люблять і ненавидять водночас.

Головний герой, озброївшись фотоапаратом і мотоциклом, вирішує
по горизонталі прочесати Україну:
від Івано-Франківська до Старобільська Луганської області, подекуди
змінюючи траєкторію руху й заїжджаючи в села та містечка, що, на
перший погляд, нічим не відрізняються від решти населених пунктів. Іноді він пересідає на потяги,
мандрує автостопом, інколи бреде
густими лісами-болотами, але постійно мусить бути в русі. У кожному з цих міст/сіл/селищ він зустрічає
воістину унікальних персонажів із
не менш унікальними бекґраундами, що могли б лягти в основу української версії «Санта-Барбари». 26
життєвих ліній, 26 історій на межі
вигадки й документалістики — рано чи пізно читач поставить запитання: а де ж правда? І коли зрозуміє, що Артем Чапай не дасть чіткої
відповіді, буде змушений ловити
бодай якісь натяки на конкретних
осіб, перевірятиме достовірність
фактів у Ґуґлі, шукатиме серед згаданих топонімів ті, що викликають
хоч якісь асоціації... Непомітна дія,
жест, усмішка чи крик дитини, які
можуть і не привернути уваги, тут
стають повноцінним тлом для розвитку подій у країні, назва якої «The
Ukraine». Чому саме з артиклем?
Пояснення знаходимо в останній

історії: американський чоловік
однієї з героїнь постійно вживає
«the», бо йому так звучить краще:
«Навіть коли знали, що англійською
правильним вважається просто
Ukraine, було помітно, як язик їхній
ніби сам повертається вимовити
“the”... Просто звук: the USA, the UK,
the Ukraine». Чим же є the Ukraine
для оповідача? «Коли на півночі Рівненщини маршрутка стає на трасі
й у салон заходить баба, від кожуха
якої пахне сіном і коровою, люди
вернуть носа, не розуміючи, що ця
баба і є the Ukraine. Офіційна шароварщина, оця стандартна жінка зі
стрічками на голові та хлібом-сіллю
на рушнику — фейк, а от на в’їзді
в село покоцана мозаїка, на якій
зображена українка у стрічечках,
але одного ока в жінки на мозаїці
нема — це вже the Ukraine». Кожен
із текстів Чапая можна розглядати
як своєрідний діагноз суспільству:
напряму він нікого не звинувачує,
не ображає, просто констатує факти, що є дуже промовистими. Стає
страшно, коли читаєш слова дідуся із Семенівки: «Та що це за война
така? На всьому посьолку тільки
четверо людей погибли», — і розумієш, що таких дідусів-бабусь-чоловіків-жінок-дітей чимало, а кількість
жертв їх уже не лякає, бо для них це
лише статистика. Їхньою відповіддю на біль стає гумор (і тут мимохіть
думаєш: як узагалі можна сміятися
в таких умовах?): «До нас пока доїдеш, то колеса поодвалюються.
Даже в танка», — отак місцеве населення на півночі Луганської області
пояснює, чому в них не закріпився
сепаратизм. Або ж усі дружно жартують із гуманітарної допомоги від
німців, які передали памперси: «Без
хати, зате ж*пи чисті!».
Та не всі історії в книжці описують
воєнний досвід. Усе ж перша третина «The Ukraine» — це розповіді про
міста, що живуть мирним життям,
людей, які переймаються дріб’язковими проблемами, торгують на
ринках, ходять у гори, на дискотеки… І коли усвідомлюєш, що все це
відбувається на відстані кількохсот
кілометрів від лінії фронту, стає трохи не по собі. Тут шістнадцятирічна
дитина хвалиться персональною
фотовиставкою, розкошує з іншими
мажорами в новенькій галереї, а вже
за кілька сторінок жінка-переселенка розповідає про те, як тягне на собі сім’ю з двома дітьми, бо чоловік у
депресії. Тут група молодих хлопців
із реготом слухає історії старого ді49
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да Івана десь у Карпатах, а трохи далі
старенька бабця Надя їздить щодня
до Києва, щоби продати картоплю,
бо пенсії не вистачає. Здавалося б,
як можуть існувати поряд ці протилежні реальності? Вічне питання (не)
справедливості виринає ледь не на
кожній сторінці. Особливо тоді, коли
в персонажах починаєш впізнавати
себе, рідних, друзів, родичів, перехожих. А потім знову перегортаєш
сторінку, бачиш, як герої Чапая сміються з власних проблем, і запитуєш
себе: можливо, не все так погано?
Галина Сафроньєва, Львів

Братове, до вогню
мене прийміть
ВОРОХТАРІУМ: літературний
тріалог з діалогом і
монологами, Юрій
Андрухович, Олександр
Бойченко, Орест Друль, Київ,
Pabulum, 2018, 240 с.
Колись на Книжковому Арсеналі був
цікавий проект, що називався «Обмін речовин». Суть його полягала в
діалозі між письменниками, на який
не накладали обмеження модератор чи заявлена в програмі «тема
зустрічі». Відвідувачам пропонувалося побути такими собі вуаєристами — вони мали змогу підгледіти
й послухати чужу розмову, яка велася так, наче її учасники не сидять
на сцені перед кількома десятками
людей. На самому Арсеналі така
атракція вже закінчилась, однак
вона встигла продемонструвати потенціал формату. Ці розмови були
максимально щирими (наскільки таке взагалі можливо на сцені) і дарували можливість почути щось ґрунтовніше за стандартні теми, озвучені на звичайних презентаціях.
«Ворохтаріум» від видавництва
Pabulum — своєрідна спроба відновити атмосферу тих зустрічей.
Літературний тріалог із діалогом та
монологами, який ліг в основу цієї
книжки, відбувся 10–12 серпня 2017
року у Ворохті. Юрій Андрухович
і Олександр Бойченко приїхали на
літшколу, де мали проводити кілька
майстер-класів, а Орест Друль прибув туди, щоби повипитувати в них
усіляких цікавинок, тому що самі
вони «знаються вже, як лисі коні, і не
потрафлять один одного щось біль50

шого спитати — бо скільки ж можна
питати те, відповідь на що тобі наперед відома». Хотілося б сказати, що
йдеться про розмову письменника,
літкритика та шеф-редактора низки
інтернет-видань, проте насправді це
тріо настільки довго в літературі, що
всі вони встигли в окремі періоди
свого життя проявити себе в різних
іпостасях. Саме це робить їхню розмову настільки глибокою й захопливою. Вона не зосереджується на
чомусь конкретному, а плавно перетікає між суміжними темами — причому настільки плавно та невимушено, що можна навіть здивуватися, наскільки багато між цими темами точок дотику. Наприклад, починається
бесіда з питання до Андруховича «Як
і коли, Юрку, з’явилося бажання писати?», а завершується — розлогими
міркуваннями учасників про безсмертя та сумними припущеннями,
що вони, можливо, останнє смертне
покоління на планеті Земля. Літератори обговорюють причини популярності Гемінґвея в Радянському
Союзі, а Бойченко згадує деталі своєї
дисертації, присвяченої Сократу, —
і вже замість української літератури
вони дискутують про літературу античну. А читач дізнається про те, що
спільного є в Платона й Медведчука
(і ні, це не комплімент куму Путіна).

Книжку хочеться розтягнути на
цитати. З одного боку, можливо, ані
Андрухович, ані Бойченко, ані Друль
не розповідають нічого нового,
проте озвучені ними тези приємно
вряди-годи перечитувати, відчуваючи, який професіоналізм стоїть за
цими короткими, часом навіть дуже
побіжними згадками про ті чи інші
культурні явища. Письменницькі
спостереження від Андруховича
доповнюються
перекладацькими
порадами Бойченка. Розповіді Андруховича про свою роботу над
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перекладом «Гамлета» — заувагою
Бойченка: «Тим, хто хоче перекладати, але не знає, з чого почати. Не
починайте із Шекспіра». Кожен із них
ділиться таємницями своєї творчої
кухні. Бойченко, зокрема, розповідає, що сама лише підготовка до
перекладу аушвіцьких оповідань
Тадеуша Боровського зайняла в нього кілька років через те, що автор
використовує в тексті специфічний
сленг, який виник саме в концтаборі,
і, на відміну від інших письменників,
які хоча б якось пояснюють, хто такі
«проміненти», «капо» чи «мусульмани», Боровський лишає читача в здогадах.
Книжка стане в нагоді як професійним філологам, так і звичайним
читачам, які щиро люблять творчість цих людей. Адже ніжні почуття
до літератури можуть мати різні ступені вираження — від безкінечного
зачудування текстом до непідробного інтересу до того, хто цей текст
створив. Велику популярність книжок-розмов можна пояснити тим,
що рівень відвертості у них є навіть
трохи вищим, ніж в інтерв’ю. Окрім
того, вони цінні потребою пошуку
новизни там, де все, здавалося б,
уже сказано, а це може привести до
несподіваних висновків. «Ворохтаріум» майстерно розкриває особистості Юрія Андруховича й Олександра
Бойченка, однак трохи лукавить,
називаючи себе тріалогом. Орест
Друль так до кінця й лишається темною конячкою: йому доводиться частіше ставити запитання, аніж відповідати на них.
Андруховича, Бойченка та Друля
можна не любити, але знати — точно потрібно, бо вони якщо й перестали бути флагманами, то все одно
лишаються важливими орієнтирами
у просторі української літератури.
Видавництво Pabulum облаштувало
нам усім дуже затишну зустріч із ними: збільшений формат, приємний
кремовий папір, закладка-лясе, іменний покажчик у кінці, аби можна було
за потреби повернутися на вказану
сторінку й «перепитати» щось у друзів-літераторів. У цьому сенсі «Ворохтаріум» запрошує читача стати ще
одним гостем, який також може, затишно вмостившись у кріслі, посьорбувати каву разом з Олександром
Бойченком чи, за компанію з ним же,
піти прилягти, стомившись від балаканини. От тільки подискутувати з літераторами навряд чи вдасться.
Анатолій Пітик,
Катерина Пітик, Київ
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Polacy – Ukraińcy. Mity, plotki
i fake news’y, Lublin, Homo
faber, 2018, 74 s.
Слід зауважити, що наразі в Польщі
ще трапляються дива на кшталт фінансової допомоги книжковим виданням, націленим на польсько-українське порозуміння, з бюджету
воєводського центру. У даному
випадку йдеться про видання «Поляки – українці. Міфи, плітки та фейкові новини», ініційованого товариством Homo faber, а точніше, його
керівничкою Анною Домбровською.
Разом із Громадянським фондом та
Lublin inspires business до підтримки невеликої, але ємної і креативної книги долучилося місто Люблін,
очолюване Кшиштофом Жуком із
партії «Громадянська платформа».
Анна Домбровська в українських
колах відома як борчиня за рівність
прав меншин, а також як авторка
перформансу «Доказ», під час якого
вона в публічних місцях у Перемишлі, Любліні та у двох селах на пограниччі зшивала порвану українську вишиванку — на противагу тій
розірваній під час української релігійної ходи в Перемишлі 2016 року.

Як можна зрозуміти із концепції
книги, головне її завдання — доступність і практичність. Це зшиток
із картонних аркушів, на яких прописані окремі стереотипи, чи то пак
міфи, котрих разом 15: 8 — поляків
про українців, і ще 7 — навпаки,
а в дечому вони взаємоперехресні.
Тексти доступні обома мовами, а їх
авторами стали 14 поляків та українців, знаних у колах міжкультурного діалогу. Також на окремих аркушах розміщено ілюстрації Юстини
Кєрузальської, покликані до прак-

тичної роботи — замислитися над
щойно прочитаним, записати те, що
вразило, попрацювати з географією
сусідньої країни, створити нові асоціації про сусідній народ. Фактично,
творці книги пропонують її розібрати і пройти курс терапії від стереотипів, повісивши аркуші на стіні.
Наскільки це реалістичне? Вочевидь, не зовсім. Усе ж, 14 людей, котрі — як написала в післямові упорядниця — прописують на одному
аркуші теми, що зазвичай могли
би поміститися в опасистій книжці, досить по-різному зрозуміли
завдання й по-різному його виконали. Хтось писав про генезу міфу/
стереотипу, хтось пропонував шляхи його подолання, а хтось доводив,
чому він невідповідний/неправильний. Окрім того, підбірка тем була
досить різнобічною — від «українки
в Польщі працюють у секс-бізнесі»
до «Україна це не держава, а частина Росії». Чимало присвячено
історичним упередженням і стереотипізованим переконанням, як-от
«Бандера — єдиний національний
герой українців» чи «українці це
нацистські колабораціоністи, антипольські націоналісти».
Серед текстів, які б я особисто
виділив (будучи, зрештою, автором одного із тих 14-ти) і які несуть
практичне розуміння й навантаження до подолання, назву два. Це
текст Вітольда Горовського «Польща це не закордон», де він піднімає
досить гарячу тему поблажливого
ставлення українців-заробітчан до
стандартів роботи в Польщі, що нерідко призводить до трагедій на робочому місці («я й так усе розумію»),
а також до стандартів морального
плану, як та ж звичка давати хабарі
вдома, котру українці впевнено несуть за Буг. Другий, скерований до
поляків, це текст Александри Хшановської «У Польщі живе мільйон
біженців з України». Авторка розкладає по поличках, що українців,
може, і мільйон (сталих чи тих, що
приїжджають на сезонні роботи),
але точно не біженців, на чому звикла брехливо наголошувати влада
ПіС, відхрещуючись від можливості прийняти справжніх біженців із
Близького Сходу.
Важливою частиною книги є три
вступні тексти, серед яких осьовим
став «Як будувати діалог з Україною», написаний Ізою Хруслінською.
У ньому вона скрупульозно пояснює, чому досі не можна ставити
знак рівності між відповідальністю

за минуле поляків і українців, чому
треба відмовитися від патерналістського підходу польської держави
до своїх східних сусідів. Вона не раз
спирається на досвід Яцека Куроня,
її вчителя й натхненника у польсько-українському діалозі, а також
поета Юзефа Лободовського, який
закликав не слухати «привидів минулого» під час розмови про майбутнє. Щоправда, власне на момент
початку 2019 року, коли в Київ призначено нового посла Польщі Бартоша Ціхоцького, відбувається все
навпаки — він почав повчати українців, ледь зійшовши з літака на летовищі в Борисполі.
Роман Кабачій,
Буча під Києвом

На дорозі закритих
гештальтів
Сергій Мартинюк. Капітан
Смуток, Харків, Вид-во
«Ранок»: «Фабула», 2018, 416 с.
Тісні інтермедіальні зв’язки музики
та літератури можуть проявлятися по-різному, і не завжди йдеться
про цитування пісень на сторінках
романів чи оповідань. Часом або
співаки кладуть на музику вірші відомих поетів («Кому вниз», «Плач
Єремії», «Мертвий півень» та ін.),
або самі письменники пірнають
у вир музичного життя, стаючи для
тих чи інших гуртів не лише авторами текстів, а й солістами чи навіть
фронтменами (Юрій Андрухович та
Karbido, Сергій Жадан та «Собаки
в космосі»). Вряди-годи й музиканти
тікають у світ літератури, прагнучи
розширити творчі обрії: нещодавно
до українських співаків, що проміняли мікрофон на перо, приєднався
й очільник гурту «Фіолет» Сергій
«Колос» Мартинюк.
Його дебютний роман «Капітан
Смуток» звертається до молодого
покоління. Того самого, до якого
апелюють його пісні. Перше, що
впадає в око, — це кількість схвальних відгуків на книжку від метрів —
та не тільки — сучасної української
літератури. Сергій Жадан пише про
дорогу, яка «все виправдовує та пояснює», Макс Кідрук безапеляційно
стверджує: «Читати обов’язково». І,
звісно ж, як вишенька на торті, похвала від самого Патріарха. Андру51
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НЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ
по-доброму наївні оповідки «Даруватиму тобі» Мар’яни Лелик та
«Крило янгола» Ганни Каназюк. Вони радше змальовують, яким авторки мріють бачити життя, аніж яким
воно є. Герої вправно ладнають зі
своїми обмеженнями: дівчинка не
бачить, але розрізняє кольори на
дотик, відчуває, як падає сніг за вікном, хлопець на візку живе сам,
без помічників. Жодна людина не
має упередження до інвалідності чи
навіть зніяковіння... Читачам, звісно, затишно в такому бездоганному
світі. Та не полишає сумнів, чи самі
автори вірять у те, в чому натхненно переконують читачів.

Про труднощі родин дітей з особливими потребами читаємо в казці
Оксани Драчковської «Зайчик-Нестрибайчик та його смілива мама».
Текст цілком підходить для читання
дітям. Та складається враження, що
авторка звертається все-таки до
дорослих, а казкова форма допомагає обіграти дидактичність твору.
Родині Нестрибайчика доводиться
поборотися за можливість зайчику
ходити до школи, як усі звірята. Як
і належить казці, усе закінчується
добре: лісове керівництво прислухається до мами-Зайчихи.
Ольга Гой у «Дітях сонця» занурює
в колорит сільського дитинства.
Іронічно й життєво-правдиво авторка подає події очима школярки.
Між дітьми виникає конфлікт через
Павлика на візку, якого спочатку беруть із собою в ліс, а потім втомлюються йому допомагати… Закінчується оповідання раптово і швидко
цілковитою перемогою добра: нечуйний хлопчик виправляється, діти виростають якнайщасливіші і якнайуспішніші, навіть Павлика зцілю-

ють і він ходить… Зарізкий контраст
фіналу тексту з життям.
За непрості теми сміливо береться Людмила Охріменко в оповіданні
«Заїда». З моторошними натуралістичними подробицями змальовує
авторка, як батько жорстоко б’є
дівчинку. Тему психічного розладу
в дитини розкрито з тонким психологізмом і водночас точністю підручника. Крок за кроком показано,
як через жахливі дії дорослих поступово відбуваються зміни в психіці дитини, до яких страшних наслідків призводить не лише садизм
батька, а й неуважність, малограмотність дорослих довкола.
Несподіваний сюжет з елементами антиутопії бачимо в «Інклюзії»
Ірини Арчер. У майбутньому люди
з особливими потребами «захопили» світ, і відтоді обмеженими в правах стають «звичайні», а інвалідність
дає переваги. У фіналі це виявляється сном, але його загадковим чином
навіяно всім «здоровим» людям,
і так вони змінюють своє ставлення.
Ольга Раманська в «Другому шансі»
характерно змальовує шкільне життя: приходить новенький і клас стає
інклюзивним. Діти не приймають новачка, починають дражнити. Яскраві
характери, майстерні діалоги, виразні деталі. А от фінал і тут надто наївний: хлопчик виголошує промову —
і діти одразу змінюються.
Небезпека бачиться мені в тому,
що ці інклюзивні оповідання — своєрідний рекламний буклет, що розхвалює читачам, якими чудовими
є люди з особливими потребами.
У всіх, таких різних, оповіданнях
герої з інвалідністю позбавлені негативних рис і наділені численними
позитивними. Між рядків мимоволі
читаємо, що задля прийняття соціумом мусиш бути бездоганним
в усьому, «компенсувати» інвалідність непересічними чеснотами
й «заслужити» собі право на рівне ставлення. Діти дуже слухняні,
кмітливі, охочі до навчання. Дорослі геніальні та старанні в роботі, чуйні з рідними, вірні в коханні.
Зайчик-Нестрибайчик щедро «платить» лісовому народу за свою рівність: «Звісно ж, він був найкращим
учнем, отримував найвищі оцінки
з усіх предметів». Звісно ж. Якщо
вже звірі збудували для нього міст
— тільки найвищі, з усіх предметів. Дуже бракує в «Terra інклюзія»
права не лише бути натхненними
митцями, робити технічні винаходи, рятувати бездомних кошенят

і цуценят, зупиняти самогубців…
а й бути звичайнісінькими людьми,
але з рівними правами й базовою
повагою.
Завершує збірку родзинка — автобіографічне оповідання Міли
Березюк про навчання студентки
з особливими потребами. Щоденникові замальовки від першої особи різних подій і просто цікавих
моментів, які запам’яталися зі студентських років. Тонко підмічені
цікаві деталі, завдяки яким «віриш»
тексту, прониклива щирість, легка
іронія, ледь-ледь, як дотик кінчиком
пір’їнки.
Єлена Івануна, Київ

Стіхи о смерті
Артем Полежака. Навісні пісні,
Київ, Люта справа, 2018, 160 с.
Чи не найцікавіший пласт кожної
культури — сміховий. Комічне є як інструментом викриття злочинних режимів, так і засобом зняття суспільної
напруги. Українська література — не
виняток. Її комічний первень завжди
був потужним та яскравим: від хрестоматійної «Енеїди» Котляревського
до «Крейслера Імперіала» бубабістів.
Сміх — невід’ємний складник здорового суспільства. Тож, сумно спостерігати, як із початком війни на зміну
веселим блазням прийшли невизнані
пророки. З одного боку, така різка
зміна зрозуміла та прогнозована, та
з іншого: вона все одно є дуже болючою для культури, адже гумор — це
ще й ефективні ліки для гоєння історичних травм.
Артем Полежака — практично
останній із могікан. Він, наче дядько
Лоскотон, продовжує боротися сміхом із «відрами сліз». Він належить
до дрібної когорти українських митців, які уїдливими кпинами лікують
виразки суспільства. Видавництво
«Люта справа» у 2016 році презентувало його авторську збірку «Стіхи
о жизні», куди насамперед увійшли
довоєнні та майданівські вірші. Звісно, війна в них також присутня, але
найяскравіше вона віддзеркалена
в новій книжці, «Навісні пісні», яку те
саме видавництво випустило у 2018му. Мов дві протилежності, біла та
чорна книжечки демонструють ідеальний зріз еволюції нашого суспільства.
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Перша збірка пропонує іронічне
викриття штампів російської пропаганди про «жидофашистський рідний
край» чи про те, що «студент-филолог
из Могилянки избил пятерых сотрудников Беркута». У збірці також присутні яскраві прояви низової культури, притаманні як мирному часу, так
і буремному, — богемні й не дуже
оргії з усіма супутніми атрибутами.
Є кілька замальовок на релігійну тему
і спроби зрозуміти, «звідки беруться
ватники? Хто їх на світ рождає? Що
за лелеки їх носять? В якій капусті
беруть?». На сторінках «Стіхов о жизні» чітко помітно, коли завершується

революція й починається війна. Як ті,
у кого грали в навушниках «Ляпіси»
й кого берегли балаклавочки, вирушають захищати Батьківщину. Відразу виникає конфлікт, стільки запитань
і нерозуміння, заради чого це все: «Як
ти підеш на війну? У тебе ж борги
і кредити!». І лунає жорстка відповідь
неназваного солдата: «Це муху я вбити не можу. Так, я буду вбивати». Завершується все життєствердним, бадьорим посланням «І ненародженим,
і мертвим, і живим» (це раптом хтось
досі сумнівається в актуальності
Шевченка). А от сторінки «Навісних
пісень» просякнуті вже зовсім іншим
настроєм.
Нібито майже нічого не змінилось. Тим самим іронічним тоном
Полежака оспівує радощі алкогольних тріпів, непрості стосунки з жінками (є навіть ціла порнопоема).
Проте вічні для поетів теми обтяжуються гіркотою й невисловленим
болем: замість весело напиватися,
добровольці поминають у «Купідоні» двохсотого, а замість звабливих
краль у них під боком «якийсь французький письменник, хоч з виду і не
схожий на алкоголіка» — рафінований інтелектуал, який топить за єв54

ропейські цінності. Він проти війни
чи, точніше, «протїв войни» і навіть
читатиме в Ліллі лекцію «о дружбі
народів». Як же точно все це римується з віршем Галини Крук, який
нещодавно зачитав Дональд Туск у
Верховній Раді: «усі ми, Європо, так
глибоко стурбовані, що деякі навіть
убиті». Та й із кралями не аж так просто: настали настільки непевні часи,
що навіть коли ти в ліжку з черговою пасією, на підлогу дещо може
звалитись — навіть і автомат.
У збірці домінують сарказм та зла
сатира. Іронічне переосмислення
української літератури заміняється
дошкульним висміюванням якщо
не важливих, то доволі прикметних текстів російської культури. Тут
і «Суфражистка моя, суфражисточка, свою склянку води подаруй лиш
мені назавжди» (привіт Висоцькому), і «Непреклонный макабр-следопыт», який відразу заявляється
як «Пародия на БГ», і «З донецького
підвалу зірвались два бувалі» — певно, найяскравіший і найважливіший
текст, де Полежака розробляє творчий метод, запропонований Орестом Лютим: боротьба з культурою
окупанта шляхом переспівування
знакових для неї речей з абсолютно
новим змістом. Порівняти хоча б: «За
что же мы боролись? За что же мы
сражались? […] Они же там пируют,
они же там гуляют» з «Братове-братове, не треба зрадо***ить»: «За що
ж ми проливали нашу кров!?».
Важливо, що саме в «Навісних піснях» ледь не вперше в поезіях Артема
Полежаки з’являються тексти, повністю позбавлені іронії чи будь-якого
іншого засобу творення комічного.
«Як помирає старий собака» та «Бабцю, а що то за камінь у нас на городі»
діють на читача, наче крижаний душ.
Ні, це не означає, що автор миттєво
починає скиглити: у вірші про Голодомор Полежака не ллє сльози над
тяжкою долею українського народу.
Це справжнісінький горор та люта інвектива — «ніколи знову».
«Навісні пісні» презентують читачам Артема Полежаку з несподіваного боку. Збірка вражає жанровим
різноманіттям: римовані вірші, верлібри, замальовки та оповідання,
поезія для дітей, у якій все одно
знайшлося місце для алюзій на суспільні проблеми дорослих. Усе це
покликано повніше розкрити автора, що наразі є найжорсткішим сатириком українського сьогодення.
Анатолій Пітик
та Катерина Пітик, Київ
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