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Трагічні події в Україні 2014 – весни 2015 рр. вже 
стали частиною історії. Радикально змінились 
Збройні Сили України, а також загони супротив-
ника, у зоні напруження встановилась стала лінія 
фронту, велика кількість громадян України: гене-
ралів, офіцерів, солдатів та сержантів, демобілізо-
ваних чоловіків, волонтерів, набула солідний вій-
ськовий досвід.
Є всі підстави стверджувати, що вдруге вороги не 
застануть Україну зненацька.
Однак, у час складних випробувань 2014–2015 рр. 
Збройні Сили України та формування інших сило-
вих структур набули неоцінений досвід, який слід 

задокументувати та вивчати. Прерогативою у цьо-
му є історія безпосередньої участі збройних фор-
мувань у бойових діях. Однак інші аспекти: політич-
ні події, матеріально-технічне постачання, медичне 
забезпечення, волонтерський рух, кільтурна діяль-
ність, тощо – також важливі для створення повної 
реконструкції подій, розуміння ситуації того часу.
Виходячи з цього, Національний військово-історич-
ний музей України щорічно ініціює проведення нау-
кових конференцій про Війну на Донбасі.
Конференція проводиться за підтримки Департа-
менту військової освіти та науки, соціальної та гу-
манітарної політики Міністерства оборони України.
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Керч-Єнікальський суднохідний канал. За ви-
користання Керч-Єнікальського фарватеру РФ 
платила Україні щорічно близько 15 млн. до-
ларів. Російські судновласники ухилялися від 
сплати державного збору за використання їх су-
дами Керч-Єнікальського каналу, який перебу-
вав на балансі державної організації «Керчен-
ський морський торговельний порт». Одночас-
но російська сторона в односторонньому по-
рядку визначила своєю акваторією інші окремі 
ділянки фарватерів у Керченській протоці.
Україна не єдина держава у світі, яка стикну-
лася з проблемами, пов’язаними з різним трак-
туванням та відношенням суміжних держав до 
угод про демаркацію та делімітацію своїх кор-
донів. Особливо гостро ця проблема відчува-
ється серед держав колишнього СРСР. Зокре-
ма, РФ та ряд інших країн, застосовують прин-
ципи «історичності кордонів» та «прозорос-
ті кордонів» та часто ігнорують закріплення їх 
проходження у міждержавних угодах. Так, щодо 
невизначеності кордонів у Балтійському морі іс-
нують суперечки між Литвою та Латвією. Також, 
існують суперечки між прикаспійськими держа-

Анотація. Представлено загальний огляд подій навколо 
острова Коса Тузла у вересні-жовтні 2003 року, за безпо-
середньої участі Державної прикордонної служби України.

Ключові слова: острів Коса Тузла, Державна прикор-
донна служба України, російська агресія.

Події у Керченській протоці навколо українсько-
го острова Коса Тузла протягом вересня-жов-
тня 2003 року у суспільстві та в науці розгляда-
лися у різних аспектах, зокрема: політичному; 
економічному; етнічному; інформаційному; еко-
логічному тощо. 
23 лютого 2016 року, на засіданні Комітету Наці-
ональної безпеки і оборони України, представ-
ник ГУР Міністерства оборони України  пред-
ставив доповідь щодо збройної агресії РФ про-
ти України та анексії АР Крим у 2014 році [1]. У 
доповіді зазначалося про територіальні претен-
зії РФ до України, зокрема щодо приналежнос-
ті острова Коса Тузла. Виходячи з цього можна 
вважати доцільним розглядати даний конфлікт 
у військово-історичному аспекті.
Головною ознакою утворення та існування 
будь-якої держави, її суверенітету є чітко визна-
чена територія, межі якої є державним кордо-
ном. Державний кордон – категорія історична. 
Він виникає разом з розвитком суспільства та 
утворенням нових держав i є одним з найваж-
ливіших атрибутів їхньої незалежності [2].
Конфлікт навколо острова Коса Тузла це явно 
спроба РФ реалізувати свої територіальні пре-
тензії до України шляхом використання різ-
них політичних інструментів впливу. Для цьо-
го російське державне керівництво скориста-
лося фактом відсутності оформлення україн-
сько-російського державного кордону у дого-
вірно-правовому відношенні та розмежування 
Керченської протоки. Від проходження держав-
ного кордону, залежало те, хто контролювати-
ме місцевий видобуток риби, а також родови-
ща нафти й газу, відкриті в Азовському морі. У 
РФ вважали острів Коса Тузла територією з не-
визначеним статусом, а контроль над Керчен-
ською протокою вкрай важливим з погляду суд-
ноплавства. Оскільки зі сторони України відлік 
морської виключної (економічної) зони рахував-
ся від о. Коса Тузла, то Україна контролювала 
2/3 акваторії Керченської протоки, включаючи 

КОНФЛІКТ НАВКОЛО ОСТРОВА КОСА ТУЗЛА: ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
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ський (китайське – Чжень Дао Бао) 1969 року. 
Конфлікт спалахнув саме у фарватері прикор-
донної річки Уссурі. СРСР вважав острів своїм. 
Водяний простір по руслу Уссурі не був розме-
жений, а лінія кордону склалася історично, але 
була спірною з Китаєм. Даманський знаходився 
ближче до китайського державного кордону від 
річного фарватеру і Китай заявляв на нього свої 
права. У результаті бойових дій, острів залишив-
ся територією СРСР, але проблему не було ви-
рішено. У 1991 році, у результаті підписання Уго-
ди між СРСР та Китаєм, радянсько-китайський 
державний кордон було проведено по фарва-
теру прикордонної річки Уссурі, і острів Даман-
ський де-юре відійшов Китаю. Китайці засипали 
протоку. Так, острів став частиною материка [3].
Щодо України, то у 2003 році, з боку РФ спосте-
рігався схожий спосіб зробити український ост-
рів Коса Тузла частиною російського берега. 
Так, у другій половині вересня, від російської те-
риторії Краснодарського краю у напрямку укра-
їнського острова Коса Тузла почалися роботи з 
будівництва греблі з метою його з’єднання з ро-
сійським берегом. Україна та РФ розпочали пе-
ремовини лише тоді, як будівельні роботи до-
сягли географічних координат, що визначали 
українську виключну (морську) економічну зону 
у Керченській протоці. Українська сторона на-
полягала на тому, що Азовське море і Керчен-
ська протока є внутрішніми водами України та 
РФ, розділеними державним кордоном. Прохо-
дження державного кордону Україна визнача-
ла по водній поверхні. За таким принципом роз-

вами з приводу правового статусу у Каспійсько-
му морі, зокрема протиріччя між РФ, Азербай-
джаном, Казахстаном, з одного боку та Іраном 
й Туркменістаном, з другого.
Серед інших держав світу: острова Спратлі, 
(Малайзія, Філіппіни, Тайвань, В’єтнам, Бруней) 
морський кордон В’єтнаму у заліві Тонкін; Па-
расельські острови, що спірні між В’єтнамом 
та Тайванем; японські острови Сенкаку; острів 
Тайвань у Південно-Китайському морі, що вва-
жається Китаєм власною провінцією.
Відсутність закріплення демаркації та деліміта-
ції державних кордонів в міждержавних угодах 
часто призводило до використання зброї у ре-
алізації територіальних претензій. У випадку з 
українським островом Коса Тузла, у способі ре-
алізації РФ територіальних претензій до Украї-
ни, можна визначити дещо спільне у конфлікті 
між Китаєм та СРСР з приводу острова Даман-

Рис.1. Нарукавна емблема Державної прикордонної служби
України. 2003 рік (з особистої колекції автора)

Фото.1. Спостережний пост (фото. В. Врублевського)

Фото.2. Український інформаційний покажчик (фото. В. Врублевського)
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Чорноморського флоту РФ. Завдяки негайним 
діям кораблів Керченського загону Морської 
охорони Державної прикордонної служби Украї-
ни кораблів-порушників вдалося примусити по-
кинути українські територіальні води.
30 вересня, на острові, українськими прикор-
донниками, було виставлено посилений контр-
ольний пост. Завдання – не допущення пору-
шення державного кордону України, та спосте-
реження за ходом будівництва греблі.
Протягом  жовтня місяця прикордонниками було 
встановлено прикордонні знаки та інформаційні 
покажчики, обладнано інженерні загородження. 
Кілька сотень прикордонників прибуло на ост-
рів. Основну кількість було розміщено у примі-
щеннях покинутого місцевого пансіонату.
По периметру острова облаштовано пункти 
тимчасового несення служби [4 с. 98]. Тепер все 
вказувало про належність острова Україні. Ке-
рівництво Державної прикордонної служби за-
явило про готовність захищати острів та мож-
ливе застосування сили до потенційних поруш-
ників кордону. 
Безпосередньо на острові, завдання із забезпе-
чення недоторканості державного кордону ви-
конували прикордонники 79-го Сімферополь-
ського прикордонного загону (м. Сімферополь) 
та 10 Мобільного прикордонного загону (м. Київ). 
З метою забезпечення функціонування систе-
ми управління залучалися зв’язківці 130-го Цен-
трального вузла зв’язку Державної прикордонної 
служби України (м. Київ). Завдання із всебічного 
забезпечення життєдіяльності прикордонних під-
розділів на острові та патрулювання морської ді-
лянки виконували кораблі та катери Керченсько-
го загону Морської охорони Державної прикор-
донної служби України (м. Керч), а також верто-

межування острів Коса Тузла належить Україні.
Російська сторона через відсутність договірно-
правового оформлення державного кордону в 
акваторії Азовського моря та у Керченській про-
тоці відмовлялася визнати Косу Тузлу остро-
вом та частиною української території. На цих 
підставах РФ пропонувала спільне використан-
ня акваторії Керченської протоки, згодившись з 
встановленням державного кордону тільки по 
морському дну, але не по водній поверхні. 
З початком будівництва греблі, у Керченський 
морський порт увійшли два військові  кораблі 

льоти Окремої авіаційної ескадрильї (м. Одеса). 
20 жовтня, у берегів острова українські прикор-
донники затримали російський буксир, що не-
законно перетнув українсько-російський дер-
жавний кордон. На судні знаходилася група ро-
сійських журналістів, які робили фото та віде-
озйомку острову. Після складання протоколу 

про порушення українського державного кор-
дону судно було передане прикордонникам РФ.
Безпосереднє керівництво операцією здійсню-
вало Азово-Чорноморське регіональне управ-
ління Державної прикордонної служби Украї-
ни (м. Сімферополь). Контроль за організацією 
та проведенням операції здійснювала Адміні-

Фото.3. Український прикордонник (фото. В. Врублевського)

Фото.4. Прикордонний патруль (фото. В. Врублевського)

Фото.5. Інженерні загородження (фото. В. Врублевського)

Рис.2. Нарукавна емблема 10 Мобільного прикордонного загону (м. Київ). 
2003 рік (з особистої колекції автора)

Рис.3. Нарукавна емблема частин Морської охорони ДПСУ. 2003 рік (з 
особистої колекції автора)
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страція Державної прикордонної служби України 
(м. Київ). Тобто, географія участі прикордонного 
відомства у тих подіях була досить широкою. 
Тільки після появи на острові українських при-
кордонників державне керівництво РФ пішло на 
переговори. 23 жовтня, РФ зупинила будівни-
цтво греблі. Українськими прикордонники пере-
городили двома баржами морську  ділянку між 
крайньою точкою греблі та островом.  На бар-
жах було виставлено прикордонний пост.
У грудні 2003 року, на острові було побудова-
но прикордонну заставу «Тузла». Для охорони 
їй визначено ділянку державного кордону від 
мису Ак-Бурун до мису Єні-Калі, протяжністю 
12 кілометрів. Заставу підпорядковано прикор-
донній комендатурі «Керч» 79-го Сімферополь-
ського прикордонного загону. Основними за-
вданнями визначалися контроль прикордонно-
го режиму та протидія браконьєрській діяльнос-
ті. Служба організовувалася шляхом виставлен-
ня прикордонних нарядів та спостереження за 
допомогою радіолокаційних засобів.
Здавалося, що причиною конфлікту було тіль-
ки невизначеність українсько-російського дер-
жавного кордону у договірно-правовому відно-
шенні. Але, вже на той час серед українських 
політологів сформувалася думка, що цей кон-
флікт пов’язаний із здатністю України вирішува-
ти свої зовнішньополітичні проблеми [5]. Деякі 
західні експерти теж сформували свою думку з 
цього приводу. Британський військовий експерт 
Джеймс Шерр зазначив, що конфлікт навколо 
острова Коса Тузла був спровокований РФ для 
того, щоб з’ясувати, чи готова Україна обстою-
вати свої національні інтереси і чи мають намір 
їй у цьому допомагати країни Заходу [6]. Ціка-
во, що в РФ проблема приналежності острова 
до сфери її стратегічних інтересів обговорюва-
лася ще наприкінці дев’яностих років минулого 
століття [7] та отримала своє продовження і піс-
ля конфлікту [8]. 
Щодо державної приналежності  острова, то 
переговорний процес тривав майже два роки. 
У липні 2005 року, після чергових консультацій 
з російською стороною у Міністерстві закордон-
них справ України заявили про визнання РФ 
приналежності острова Коса Тузла Україні. У 
цей же час у російському зовнішньополітично-
му відомстві заявили, що правовий статус ост-
рова залишився невизначеним [9]. Керівництво 
РФ наполягало на наданні українсько-російсько-
му державному кордону в Азовському морі та 
Керченській протоці виключно економічного ста-
тусу під юрисдикцією тільки прибережних кра-
їн. Це надавало можливості ведення господар-
ської, промислової та іншої діяльності на осно-
ві двосторонніх угод. Зокрема, правил, прохо-

України зменшилася з 82,474 км² до 72 658 км².
Наразі, дещо схожий процес відбувається у 
Каспійському морі. Там регіональний рівень 
конкуренції з енергоресурси загострений теж 
через неоформлений правовий статус виключ-
них (морських) економічних зон. У першу чергу 
це стосується південної частини Каспію – родо-
вищ «Алов», «Араз», «Азери», «Шарг», «Чираг». 
Суперечки за них між Іраном, Азербайджаном 
та Туркменістаном, поки, що відбувається у 
мирному руслі, за винятком інциденту 23 лип-
ня 2001 року з азербайджанським науково-до-
слідним судном. Судно займалося досліджен-
нями морського дна у районі спірних «Араз» – 
«Алов» – «Шарг», та було вимушене припинити 
роботи після того, коли до нього підійшов іран-
ський військовий корабель, командир якого в 
ультимативній формі вимагав залишити вказа-
ний район. У відповідь на дипломатичні протести 
Азербайджану офіційні представники Ірану зая-
вили про готовність піти на крайні міри щодо за-
хисту своїх інтересів у Каспії [13].

ду іноземних суден по фарватерам Азовського 
моря та Керченської протоки. Передбачалося, 
що російські та українські судна (цивільні й вій-
ськові) будуть ходити по ним безперешкодно. А 
на вхід суден третіх країн, особливо іноземних 
військових кораблів, повинно бути отримано 
дозвіл разом РФ та України [10, С. 146]. Для ро-
сійської сторони це було принциповим питан-
ням. Особливо, у контексті недопущення сил 
НАТО до своїх кордонів. Проблему державно-
правового оформлення кордону у Керченській 
протоці було знову відкладено.
Звичайно, ніяких висновків українським дер-
жавним керівництвом зроблено не було. Так, 
Державна прикордонна служба України, продо-
вжила своє реформування у якості правоохо-
ронного органу спеціального призначення. За 
зразок було взято прикордонні відомства Євро-
пейського Союзу, оперативно-службова діяль-
ність яких здійснюється на правоохоронних 
принципах. З огляду на це, у Державній прикор-
донній службі України військова складова була 
віднесена на останнє місце.
Не вбачаючи імовірності прямої військової за-
грози з боку РФ у Азово-Чорноморському ре-
гіоні, державним керівництвом України, протя-
гом 2004 – 2008 року, у АР Крим розформову-
ються: 9-та окрема змішана морська авіаційна 
ескадрилья (смт. Новофедорівка); 127-ма окре-
ма механізована бригада (м. Феодосія); 808-
й окремий радіотехнічний вузол попереджен-
ня про ракетний напад (м. Севастополь); 84-та 
окрема механізована бригада (с. Перевальне).
У майбутньому Україна ще стикнеться з загро-
зами, до яких призводять проблеми невизначе-
ності розмежування морських ділянок кордо-
ну. Зокрема, протягом 2004 – 2007 років тривав 
процес розгляду справи у Міжнародному Суді 
ООН щодо делімітації континентального шель-
фу та виключних економічних зон України та Ру-
мунії у Чорному морі, зокрема навколо остро-
ва Зміїний [11, С. 30]. Площа виключної (мор-
ської) економічної зони України займала велику 
частину Чорного моря – його північ і деякі цен-
тральні райони та складала 82,474 км². З них, 
близько 9 тис. км² чорноморського шельфу по-
близу острова Зміїний. У результаті ряду ра-
ундів переговорів та декількох позивів України 
і Румунії, рішенням Міжнародного Суду в Гаазі 
від 3 лютого 2009 року, саме ці 9 тис. км² чорно-
морського шельфу було передано і закріплено 
за Румунією, так як визнали, що ці води не мо-
жуть впливати на розширення виключної (мор-
ської)  економічної зони України. [12]. Рішення 
було пов’язане з родовищами нафти та природ-
нього газу, знайденого у шельфі. Таким чином 
площа виключної (морської) економічної зони 

Рис.4. Нарукавна емблема Окремої авіаційної ескадрильї (м. Одеса). 
2003 рік (з особистої колекції автора)

Рис.5. Нарукавна емблема Азово-Чорноморського регіонального 
управління ДПСУ. 2003 рік (з особистої колекції автора)

Рис 6. Нарукавна емблема Адміністрації ДПСУ. (м. Київ). 2003 рік 
(з особистої колекції автора)

Фото.6,7. Українські прикордонники на острові Коса Тузла 
(фото. В. Врублевського, С. Котельникова)
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Щодо України, то після анексії РФ території АР 
Криму, протягом  2016 року авіацією Держав-
ної прикордонної служби України та корабля-
ми Морської охорони фіксувалися факти неза-
конного перебування та діяльності у виключ-
ній (морській) економічній зоні України. Зокре-
ма, перебування та діяльність в Одеському і Го-
ліцинському газових родовищах, самопідйом-
них й стаціонарних бурових платформ та су-
ден забезпечення під прапором РФ. Причому, 
їхню охорону організовували, забезпечували та 
здійснювали фахівці російських приватних во-
єнних компаній. 
Таким чином, можна зробити висновки, що нео-
формлені, у нормативно-правовому відношен-
ні, державні кордони найчастіше, можуть бути 
причиною територіальних претензій суміжних 
країн. У 2003 році Україна стикнулася з цією 
проблемою, яка частково стала провісником 
анексії РФ АР Криму – у 2014.
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Анотація. Представлено загальний огляд концепту-
альних та програмних документів, створених протя-
гом 2014-2016 років, відповідно до яких було проведено 
системне реформування Державної прикордонної служ-
би України, з урахуванням «гібридної агресії» Російської 
Федерації.

Ключові слова: Державна прикордонна служба України, 
реформування сектору безпеки і оборони України, «гі-
бридна агресія», державний кордон.

«Гібридна агресія» РФ проти України та інші за-
грози (міграційна криза, тероризм, контрабан-
да, наркотрафік) вимагали забезпечення прин-
ципово нового рівня національної безпеки, од-
нією із складових якої є прикордонна безпека. 
Всі заходи з реформування здійснювалися 
відповідно до затверджених Урядом концеп-
туальних документів в рамках загального роз-
витку правоохоронної системи України. Цьому 
передувала підготовча робота та участь екс-
пертів Державної прикордонної служби Укра-
їни в розробці документів державного рівня, 
зокрема: Концепції розвитку сектору безпе-
ки і оборони (рішення РНБО від 04.03.2016, 
затверджена указом Президента України від 
14.03.2016 № 92/2016), Стратегії національ-
ної безпеки (рішення РНБО від 06.05.2015, 
затверджена указом Президента України від 
26.05.2015 № 287/2015), Воєнної доктрини (рі-
шення РНБО від 02.09.2015, затверджена ука-
зом Президента України від 24.09.2015 № 
555/2015), Стратегічного оборонного бюлете-
ня (рішення РНБО від 20.05.2016, затвердже-
ний указом Президента України від 06.06.2016 
№ 240/2016). Зазначеними документами ви-
значено основні напрями державної політи-
ки у сфері національної безпеки, у тому чис-
лі щодо розвитку прикордонного відомства на 
близьку – до 2017 року та середню – до 2020 
року перспективи, розширено його повнова-
ження та відповідальність інших суб’єктів у 
разі  реагування на кризові ситуації на кордо-
ні, створено  основу для розроблення концеп-
цій і програм у прикордонній сфері. 
Із врахуванням положень вищезазначених до-

кументів та в рамках реалізації Концепції рефор-
мування МВС України, Стратегії розвитку органів 
внутрішніх справ, а також лібералізації  ЄС візо-
вого  режиму для  України (розпорядження Кабі-
нету Міністрів України від 20.08.2014 № 805-р) 
Адміністрацією Держприкордонслужби було 
розроблено ряд стратегічних документів, зо-
крема: Стратегію розвитку Державної прикор-
донної служби України, яка визначала мету, 
напрями, завдання та систему індикаторів, які 
необхідно досягти до 2020 року та План захо-
дів щодо інженерно-технічного облаштуван-
ня кордону з РФ, територій прилеглих до ра-
йонів проведення антитерористичної операції 
та тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим (розпорядження Кабінету Мі-
ністрів України від 14.05.2015 № 439-р).
Їх реалізація  дає змогу: підвищити рівень при-
кордонної безпеки шляхом створення інтелек-
туального кордону через  використання пере-
дових технологій і сучасних засобів контролю, 
спостереження та передачі даних; здійсни-
ти технічне переоснащення суб’єктів інтегро-
ваного управління кордонами для їх ефектив-
ної протидії потенційним загрозам; створити 
сприятливі умови для розвитку транскордон-
ного співробітництва. 
Для цього експертами Держприкордонслужби 
було розроблено нову Концепцію інтегрованого 
управління кордонами (схвалена розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 
1149) та План її реалізації (затверджений роз-
порядженням Кабінету Міністрів України від 
31.08.2016 № 626-р). Головна мета Концепції ін-
тегрованого управління кордонами – коорди-
нація уповноважених державних органів для 
комплексного реагування на загрози у сфері 
безпеки кордону та створення умов законної 
транскордонної діяльності. Принциповими від-
мінностями нової Концепції стали: розширен-
ня кола суб’єктів інтегрованого управління кор-
донами – з чотирьох до десяти (АДПСУ, ДМС, 
МВС, МЗС, Мінінфраструктури, МО, СБУ,  ДФС, 
НП, НГУ); нормативне закріплення впрова-
дження в Україні європейської моделі інтегро-
ваного управління кордонами; визначення ме-
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ханізмів взаємодії на національному і міжна-
родному рівнях, а також  напрямів з мінімізації 
загроз прикордонній безпеці.
Незважаючи на виконання українськими при-
кордонниками протягом 2014 – 2016 років до-
даткових завдань в районі проведення анти-
терористичної операції на Донбасі та на ад-
міністративній межі з тимчасово окупова-
ною територією АР Крим можна було впев-
нено сказати  і про деякі здобутки. Зокре-
ма: у повному обсязі виконано рекоменда-
ції ЄС в рамках візової лібералізації; актив-
не застосування кращих європейських прак-
тик управління кордонами, які позитивно оці-
нено європейськими партнерами, особливо 
в рамках реалізації Дорожньої карти спільної 
оперативної охорони кордону з ЄС та Молдо-
вою (розпорядження Кабінету Міністрів Укра-
їни від 08.07.2015 № 695-р); впроваджено 
прийняту в Шенгені систему аналізу ризиків; 
на базі Національної академії Держприкор-
донслужби здійснено навчання відповідних 
фахівців, у тому числі для Національної по-
ліції та Державної міграційної служби Укра-
їни; модернізовано інтегровану міжвідом-
чу інформаційно-телекомунікаційну систему 
здійснення контролю осіб, транспортних за-
собів  та вантажів, які перетинають держав-
ний кордон (система «Аркан»), яка наразі за-
безпечує доступ до 37 ресурсів органів ви-
конавчої влади (підключено АДПСУ, МВС, 
СБУ, СЗРУ, МЗС, ДФС, Мінсоцполітики, АПУ, 
НАБУ); у пунктах пропуску проведено пілот-
ні проекти щодо запровадження кращих єв-
ропейських практик; плідно співпрацювали з 
місіями EUAM та EUBAM, Спеціальною моні-
торинговою місією ОБСЄ, а також у рамках 
міжнародних проектів і програм; реформо-
вано систему підготовки та роботи з персо-
налом (пріоритет надавався використанню 
стандартів НАТО та іноземних інструкторів); 
формувався новий імідж прикордонника та 
активно велась протидія корупційним проя-
вам; кардинально змінено підходи до розбу-
дови прикордонної інфраструктури.
Проведені організаційні та практичні заходи в 
комплексі дали змогу ефективно протистояти 
транскордонній злочинності.
Основні показники оперативно-службової ді-
яльності на протязі 2014 – 2016 років мали по-
зитивну динаміку. Зокрема щодо протидії не-
легальній міграції, контрабанді зброї, нарко-
трафіку та незаконному переміщенню через 
державний кордон України товарів. 
У 2014 – 2016 роках ЄС потерпав від напливу  
нелегальних мігрантів. При цьому на держав-
ному кордоні України затримувалася незначна 

їх частка. Так, у 2015 році вона складала лише 
0,1% (1609 осіб) від загальної кількості неле-
галів, виявлених на зовнішніх кордонах ЄС. З 
перекриттям «балканського каналу» (через 
Грецію, Сербію, Македонію, і Хорватію) іс-
нував певний ризик переміщення активнос-
ті нелегальних мігрантів з Туреччини на схід-
ний напрямок – через Болгарію, Румунію та 
Угорщину. Крім того було виявлено майже 
800 од. зброї,  38 тис. боєприпасів, 14 кг ви-
бухівки та 100 кг наркотиків.
Держприкордонслужба відстежувала осно-
вні тенденції і була готова до можливого 
розвитку подій. Наразі активізовано вико-
ристання резервів та мобільних підрозділів, 
повітряне патрулювання державного кордо-
ну та Виключної (морської) економічної зони 
України. Ефективними були заходи щодо 
протидії використанню малої авіації з проти-
правною метою на кордоні з ЄС.
Нарощено потенціал Морської охорони Дер-
жприкордонслужби. Деякі операції, які успіш-
но провели українські моряки-прикордонни-
ки, широко висвітлювалися у ЗМІ.
Окремо заслуговує на увагу діяльність при-
кордонників на лінії розмежування та адміні-
стративній межі з тимчасово окупованою те-
риторією АР Крим. 
У районі антитерористичної операції діяло 
угрупування Держприкордонслужби загальною 
чисельністю до 4 тисяч військовослужбовців. 
Органи та підрозділи, що виконували бойові 
завдання, повністю забезпечувалися військо-
вою технікою, озброєнням та спорядженням.
Держприкордонслужба продовжувала послі-
довно реалізовувати Мінські домовленості 
та Мирний план Президента України з врегу-
лювання ситуації на Донбасі [1; 2].
Не зважаючи на доволі складну обстановку і 
постійні провокації з боку незаконних зброй-
них формувань на Донбасі та військ РФ у 
Криму було забезпечено виконання основно-
го завдання – пропуску осіб і транспортних 
засобів. Одночасно формувалися підрозділи 
швидкого реагування, завданням яких ста-
ла готовність до оперативного виходу на не-
контрольовану ділянку державного кордону 
та взяття її під охорону. 
Керівництвом України вважається, що стале 
реформування Держприкордонслужби за-
безпечить: ефективне провадження держав-
ної політики у сфері безпеки державного кор-
дону; розширення повноважень прикордон-
ного відомства та відповідальність суб’єктів 
інтегрованого управління кордонами; готов-
ність України, після набуття членства у ЄС, 
до охорони його зовнішніх кордонів.

Джерела та література:
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minsku.html
2. Стратегічний бюлетень прикордонної безпеки України. Біла книга – 2015 
/ Махнюк А. В., Баран Л. М., Косач С. М., Віхтюк А. В., Морохов О. О., Филь 
О. М.; [За заг. ред. Назаренка В. О., Серватюка В. М., Бляшенка О. В.] / 
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ня у публікаціях [3, с.272, 4, с. 64, 5, с.60 та ін.].
Аналіз діяльності груп ЦВС ЗС України будемо 
проводити в межах запропонованих етапів роз-
витку ЦВС в ЗС України за рівнями його норма-
тивно-правового забезпечення (концептуаль-
ний, доктринальний та законодавчий) при до-
триманні базових вимог ООН, ОБСЄ, НАТО та 
ЄС з питань захисту цивільного населення в 
умовах конфлікту.
Перший етап розвитку діяльності груп ЦВС ЗС 
України, пов’язаний із застосуванням структур-
них підрозділів цивільно-військового співро-
бітництва (СІМІС – Civil-Military Cooperation) ЗС 
України у складі міжнародних операцій з під-
тримання миру і безпеки (МОПМБ), тривав з 
1992 по 2013 рік за моделлю міжнародного СІ-
МІС. За результатами  участі у МОПМБ в Іслам-
ській Республіці Афганістан та Республіці Ірак 
військовослужбовці набули певного досвіду 
безпосередньо у виконанні завдань з ЦВС. На 
основі отриманого досвіду розроблено Концеп-
цію цивільно-військового співробітництва під 
час участі ЗС України в МОПМБ [6], в якій ви-

Анотація. Автори аналізують особливості діяльнос-
ті груп цивільно-військового співробітництва (ЦВС) 
Збройних Сил України (ЗС України) в зоні антитерорис-
тичної операції на лінії розмежування у сфері підтрим-
ки цивільних акторів та цивільного середовища за за-
пропонованими етапами розвитку ЦВС в Україні. У до-
слідженні використовується ретроспективний метод 
аналізу. Мета дослідження: висвітлення особливос-
тей діяльності груп ЦВС ЗС України в період з 2014 по 
2018 роки в зоні АТО, окреслити перспективи розвитку 
груп ЦВС з урахуванням зміни формату операції на Схо-
ді України та вимог концепції НАТО «Урбанізація-2035».

Ключові слова: діяльність груп цивільно-військового 
співробітництва, підтримка цивільних акторів та ци-
вільного середовища, етапи розвитку, взаємодія з міс-
цевим населенням, відновлення інфраструктури, гумані-
тарне розмінування, гуманітарна допомога населенню.

Події, які відбувалися в Автономній республіці 
Крим та в Донецькій і Луганській областях про-
тягом 2014 року (блокування військових час-
тин, перекриття доріг, негативне відношення 
місцевого населення до військовослужбовців 
Збройних Сил України (ЗС України), передача 
розвідувальної інформації протиборчій сторо-
ні), показали недосконалість чинних положень 
щодо взаємодії ЗС України та громадянсько-
го суспільства. Організація взаємодії між ЗС 
України та цивільним середовищем (урядовим 
та неурядовим) в районах дислокації військової 
частини або в районі розгортання до виконання 
завдань за призначенням покладається на гру-
пи цивільно-військового співробітництва (ЦВС) 
ЗС України, основними функціями яких є органі-
зація цивільно-військової взаємодії, підтримка 
підрозділів ЗС України цивільними, підтримка 
цивільних акторів та цивільного середовища [1]. 
Розглянемо діяльність груп ЦВС ЗС України з 
точки зору підтримки цивільних акторів та ци-
вільного середовища в зоні проведення ан-
титерористичної операції (АТО)/зоні безпеки, 
прилеглої до району бойових дій на Донбасі [2, 
ст.8, п.2], яка є базовою для реалізації двох інших 
функцій ЦВС та які вже найшли своє відображен-

вищі та вийшли за межі прийнятих класичних 
функцій ЦВС. Додатково підрозділи ЦВС за-
ймаються, зокрема пошуком тіл загиблих на 
непідконтрольній території та в зоні проведен-
ня АТО [10, 11], здійснюють інформаційне та 
психологічне супроводження сімей безвісти 
зниклих та загиблих військовослужбовців [12], 
сприяють обміну полоненими або незаконно 
утримуваними військовослужбовцями на те-
риторії окремих районів Донецької і Луганської 
областей, координація робіт з питань гумані-
тарного розмінування. 
Проте базовою функцією ЦВС залишається 
підтримка цивільних акторів та цивільного се-
редовища, суть якої визначається як комп-
лекс заходів, які виконують органи військового 
управління та підрозділи ЦВС, спрямованих на 
створення матеріальних, моральних і тактич-
них переваг над противником при розв’язанні 
кризової ситуації за рахунок позитивного по-
тенціалу взаємодії командування військового 
угрупування з цивільними акторами.
До складу цивільних акторів включають: дер-
жавні органи місцевої влади та місцевого само-
врядування; місцеві органи виконавчої влади, 
служби та підприємства життєзабезпечення; 
міжнародні організації (МО); урядові (УО) та не-
урядові організації (НУО), волонтерські органі-
зації, релігійні організації, громадські рухи; Між-
народний комітет Червоного Хреста (МКЧХ); 
представники засобів масової інформації (ЗМІ); 
приватний сектор; місцеве населення.
Цивільне середовище – це сукупність певних 
обставин і факторів навколо цивільних акторів, 
що впливають на прийняття рішень органами 
військового управління.
Група ЦВС ЗС України є організаційна структу-
ра, яка призначена для здійснення цивільно-
військової взаємодії з цивільними акторами та 
цивільним середовищем на тактичному рівні з 
метою створення сприятливих умов для вико-
нання підрозділами ЗС України завдань за при-
значенням та надання допомоги населенню у 
вирішенні проблемних питань життєдіяльнос-
ті, формування позитивної громадської думки 
щодо призначення ЗС України. 
Координацію діяльності груп ЦВС із визначе-
них питань здійснює Управління ЦВС ЗС Украї-
ни за погодженням з Об’єднаним оперативним 
штабом ЗС України. 
На доктринальному рівні унормування діяль-
ності груп ЦВС знаходиться на стадії завер-
шення. Стримуючими факторами є обмеже-
ність документів оборонного планування у ви-
борі засобів до врегулювання збройних кон-
фліктів, зокрема комплексного підходу НАТО та 
відсутність законодавчого закріплення функ-

значено основні принципи, завдання та функції 
ЦВС ЗСУкраїни в МОПМБ на період 2009–2013, 
та проект Керівництва з цивільно-військового 
співробітництва під час участі Збройних Сил 
України у міжнародних миротворчих операціях 
[7]. Проте групи ЦВС не отримали організацій-
ного оформлення в ЗС України. Діяльність ЦВС 
як вид оперативного забезпечення Збройних 
Сил України на законодавчому рівні не розгля-
далася та була знівельована до 2013 року.
Другий етап розвитку ЦВС ЗС України розпо-
чався у 2014 року зі створення в умовах анти-
терористичної операції (АТО) на Сході України 
двох груп оперативної взаємодії з питань ЦВС, 
з використанням попередньо набутого досві-
ду за моделлю, орієнтованої на національний 
СІМІС. Формування обрису організаційно-тех-
нічної підсистеми ЦВС ЗС України проходило 
в складних військово-політичних та соціаль-
но-економічних умовах. Дії ЗС України з повер-
нення під контроль Уряду України територій 
Донецької та Луганської областей, відсутність 
або дискредитація влади на місцях, виникнен-
ня передумов до гуманітарної катастрофи під-
штовхнули до прийняття рішення у 2015 році 
щодо збільшення кількості груп ЦВС, впрова-
дження груп ЦВС до складу окремих бригад ЗС 
України. У 2016 році в зоні АТО діяло 14 груп 
ЦВС загальною кількістю до 110 військовос-
лужбовців ЗС України [8]. На початку 2018 року 
по всій зоні АТО перебувало близько 120 вій-
ськовослужбовців ЦВС [9]. За результатами ді-
яльності груп ЦВС розроблено та затвердже-
но Концепцію розвитку ЦВС ЗС України [1], від-
працьовані окремі елементи планування за-
стосування ЦВС під час підготовки та веден-
ня бою, положення про організаційні структури 
як в зоні АТО, так і органів управління на стра-
тегічному та оперативно-тактичному рівнях, на 
відомчому рівні унормовано питання взаємодії 
у сфері стратегічних комунікацій. 
Відповідно до Концепції розвитку ЦВС ЗС Укра-
їни на період 2016–2020 рр. [1] особливістю 
цього етапу є практичне застосування осно-
вних положень ЦВС на національній терито-
рії («доместик СІМІС»), де, в залежності від го-
строти збройного протистояння, в зоні бойових 
дій частково діють органи державної влади в 
умовах переважаючого інформаційного впли-
ву країни-агресора. Наприклад, в зоні розмеж-
ування АТО діють Міністерство з питань тимча-
сово окупованих територій та внутрішньо пере-
міщених осіб України, військово-цивільні адмі-
ністрації, спеціальні правоохоронні органи та 
місцеві органи влади.
На цьому етапі групи ЦВС ЗС України набули 
досвіду діяльності в урбанізованому середо-
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ції ЦВС за ЗС України. Організація діяльності 
ЦВС на тактичному рівні здійснюється на осно-
ві частково адаптованих окремих тактико-тех-
нічних процедур НАТО у сфері ЦВС до умов за-
стосування ЗС України, зокрема методики пла-
нування ЦВС, оцінки цивільного середовища, 
ведення переговорів. 
Протягом 4-х років проведення АТО накопиче-
ний оригінальний досвід з формування політи-
ки, організації та реалізації заходів групами ЦВС 
ЗС України на національній території держави, 
який має ряд характерних рис, обумовлених: 

врегулюванням збройного конфлікту на на-
ціональній території – відсутністю мовного 
бар’єру, спільним історичним минулим регі-
ону, знанням культурних особливостей ре-
гіону, дією єдиного правового поля; спроще-
ною координацією зусиль між усіма мініс-
терствами, відомствами на державному та 
регіональному рівнях; 
особливостями гібридної війни – приховані 
дії країни-агресора, поєднання силових, еко-
номічних, дипломатичних, політичних та ін-
формаційних впливів, залучення місцевого 
населення до деструктивних дій, ігноруван-
ня норм міжнародного гуманітарного права; 
станом соціально-економічної обстановки 
в державі – відсутністю фінансово-матері-
альних ресурсів у груп ЦВС ЗС України; не-
обхідності тісної взаємодії з волонтерськи-
ми організаціями, благодійними фондами, 
представниками міжнародних урядових та 
неурядових організацій. 

Основні завдання груп ЦВС ЗС України в зоні 
АТО/районі здійснення заходів із забезпе-
чення національної безпеки і оборони у сфе-
рі підтримки цивільних акторів та цивільного 
середовища є:  

організація взаємодії з ключовими акторами 
цивільного середовища; 
залучення ресурсів МО, УО, НУО та держав-
них структур для відновлення критичної інф-
раструктури в зоні розмежування підконтр-
ольних Уряду України районів Донбасу; 
участь на різних етапах до доставки та роз-
повсюдження гуманітарної допомоги місце-
вому населенню;
координація діяльності з протимінної безпе-
ки та гуманітарного розмінуванн відбуваєть-
ся у тісній взаємодії з міжнародними органі-
заціями (Міжнародним Комітетом Червоно-
го Хреста, Данською Групою розмінування 
та гуманітарною організацією HALO Trust);
організація заходів проведення з метою про-
тидії негативному інформаційному впливу 
російської пропаганди, зокрема, проведен-
ня конференцій, круглих столів, від розпо-

всюдження друкованої продукції до висту-
пів на телебаченні, спільно з Національним 
військово-історичним музеєм України щоріч-
но проводиться пробіг автомобільної техні-
ки часів Другої світової війни з метою відзна-
чення Дня Перемоги над німецько-фашист-
ськими загарбниками;
взаємодії з релігійними громадами; 
оцінка цивільного середовища та звітність.

Перелік конкретних робіт, які виконують ЦВС 
ЗС України розглянемо на прикладі на прикла-
ді групи ЦВС ЗС України (Л), один із авторів якої 
був її керівником у період з 1 листопада 2016 
року по 15 січня 2017 року.
Основні зусилля групи цивільно-військового 
співробітництва  були зосереджені на:

організацію взаємодії з місцевими органами 
влади, урядовими та неурядовими організа-
ціями, волонтерськими організаціями, засо-
бами масової інформації, військовими час-
тинами і підрозділами Збройних Сил Укра-
їни та інших військових формувань, право-
охоронних органів, а також благодійними 
фондами та приватним сектором (цивіль-
ним населенням);
інформаційний супровід діяльності групи 
цивільно-військового співробітництва (теле-
бачення, друковані ЗМІ, інтернет);
організацію та супровід виконання ремонт-
них робіт по відновленню інфраструктури в 
зоні відповідальності;
організацію передачі та супровід наданої гу-
манітарної допомоги;
організацію, супровід та участь у привітан-
ні, святкуванні дня Святого Миколая, Ново-
річних й Різдвяних Свят у дошкільних та за-
гальноосвітніх навчальних закладах в зоні 
відповідальності;
організацію та виконання робіт по пошуку та 
обміну (передачі) тіл загиблих.

З метою організації взаємодії, висвітлення об-
становки в зоні відповідальності були органі-
зовані та проведені робочі зустрічі та нара-
ди з представниками органів місцевого само-
врядування і державної влади, лідерами фор-
мальних і неформальних громад, місцевим 
населенням, зокрема проведення більше 225 
зустрічей (нарад) на рівні обласної, районних 
та селищних рад, більше 50 зустрічей з місце-
вим населенням, відвідали практично всі на-
вчально-виховні комплекси (загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад), розташовані в зоні відповідальності 
(див. фото 1).
Проводилась взаємодія з такими громадськи-
ми організаціями: 

громадська організація «Відродження Схо-
ду» – діяльність пов’язана з просвітою, куль-
турою; відродженням українських традицій на 
сході України;
ГС «Програма сприяння відродженню та ін-
теграції Сходу України»;
ГО «Молодь за власне майбутнє»;
правозахисний центр «Альтернатива»;
фонд «Карітас». Організація і взаємодія у 
проведенні заходів з видачі гуманітарної 
допомоги (продуктові набори та кошти най-
більш незахищеним сім’ям);
волонтерська організація м. Новояворівська 
(речі, медикаменти, продукти харчування);
благодійний фонд «Свої» – розповсюдження 
благодійної допомоги (дитячі, підліткові речі);
благодійний фонд «Український світ» – роз-
повсюдження благодійної допомоги (дитячі 
речі, книги, іграшки);
волонтерська організація «БФ Україна Во-
лонтерська» (м. Київ) спільні проекти по до-
ставці гуманітарної допомоги шкільним за-
кладам району, супроводження делегацій 
організації до населених пунктів,  що розта-
шовані на лінії зіткнення;
волонтерська організація «Підрозділ пол-
тавського батальйону небайдужих Hand 
Made для Армії руками небайдужих полта-
вок» (м. Полтава) – офіцерами групи здій-
снюється систематична доставка гуманітар-
ної допомоги від даної організації до підроз-
ділів ЗС України;
волонтерська організація ГО «Справа миру» 
(м. Рівне) – здійснюється доставка гумані-
тарної допомоги від даної організації цивіль-
ному населенню;
громадське об’єднання «Християнська 
служба порятунку» – психологічна допомо-
га військовослужбовцям ЗСУ;
відокремлений підрозділ громадської ор-
ганізації «СУВІ АТО»; 

місцевий осередок Норвезької ради у спра-
вах біженців України;
міжнародна неурядова організація з питань 
безпеки INSO;
агенція ООН у справах біженців в Україні – 
«UNHCR»;
міжнародна організація «Danish Demiming 
Group»;
організація «Християнська поліцейська 
асоціація України»;
представництво фонду Caritas в Луганській 
області.

З метою висвітлення діяльності групи, завдань 
ЦВС ЗС України було надано інтерв’ю телеві-
зійним каналам ЛОТ, місцевих газетах «Вісті 
Сєвєродонецька», «Вісник Старобільщини», 
«Урядовий кур’єр», «Голос України», «Время», 
суспільно-політичний оглядач «Трибун», «Кре-
мінщина», розміщена інформація на сайтах 
«Мой город».
Мали висвітлення діяльності групи в телепрос-
торі: телеканал ЛОТ, ІРТА, філія НТКУ «Рівнен-
ська регіональна дирекція», ТРК «Україна», те-
леканал «Донбас», «1+1», 5 канал, 24 канал, 
«Громадське ТВ», Громадське радіо України, 
начальник групи цивільно-військового співро-
бітництва щотижнево приймав участь у прес-
конференціях місцевих органів влади; усі захо-
ди групи цивільно-військового співробітництва 
висвітлювалися в мережі «Інтернет» на офіцій-
ному сайті Управління ЦВС ЗС України та на 
сайті «Фейсбук».
Групою ЦВС було розповсюджено на території 
Луганської області в районі лінії розмежуван-
ня велику кількість друкованих матеріалів (га-
зети - волонтерський проект «Факти» - Донбас» 
більше 60 тис примірників, «Луганщина» біля 75 
тис примірників, «Україна молода», інформацій-
ний проспект «Російські міфи та реальності», 

Фото 1. Участь представників груп ЦВС ЗС України у заходах навчально-
виховних комплексів (початок листопада 2016 року)

Фото 2. Координація ЦВС зусиль у відновленні інфраструктури в зоні 
відповідальності (листопад 2016).
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ня державного суверенітету України на тимча-
сово окупованих територіях у Донецькій та Лу-
ганській областях» [2]. Перехід до проведення 
заходів із забезпечення національної безпеки 
і оборони, відсічі і стримування збройної агре-
сії Російської Федерації вимагає змін і у полі-
тиці груп ЦВС ЗС України. Зокрема, пріорите-
том Командування Об’єднаних сил у гумані-
тарній сфері при проведенні військової опера-
ції на сході України є захист цивільного насе-
лення [13]. Передбачається створення та впро-
вадження системи збору і аналізу інформації 
щодо оцінки завданої шкоди цивільному насе-
ленню внаслідок бойових дій, підготовки вій-
ськовослужбовців за тематикою запобігання 
жертв серед цивільного населення та сприяння 
формуванню державної політики щодо захисту 
цивільного населення в умовах конфлікту. 
Впровадження набутого досвіду проведення 
ЦВС в урбанізованому середовищі, отримано-
го в зоні АТО та положень концепції НАТО «Ур-
банізація 2035» вимагає доопрацювання  нор-
мативно-правових документів ЦВС ЗС Укра-
їни. Потребує імплементації на вітчизняному 
рівні методологія комплексного підходу з вре-
гулювання воєнних конфліктів за стандарта-
ми НАТО, одним із положень якого є поєднан-
ня військового та цивільного компонентів [14]. 
На законодавчому рівні стримуючими факто-
рами є обмеженість документів оборонного 
планування у виборі засобів до врегулювання 
збройних конфліктів та відсутність законодав-
чого закріплення функції ЦВС за ЗС України.  
Висновки.  Діяльність груп ЦВС ЗС України у 
зоні АТО / зоні операції Об’єднаних сил засно-
вана на моделі національного ЦВС («доместик 
СІМІС») та спрямована на вирішення завдань 
за призначенням угруповань військ. 
Діяльність груп ЦВС ЗС України сприяє підви-
щенню довіри цивільного населення до Зброй-
них Сил України як інституту держави, дозво-
ляє мінімізувати вплив наслідків бойових дій 
на цивільне населення у районі проведення 
операції, формуванню позитивної громадської 
думки щодо діяльності Збройних Сил України 
у районах дислокації (застосування) військо-
вих частин та підрозділів угруповань військ та 
розширило можливості щодо протидії негатив-
ному інформаційному впливу країни-агресора.
Перспективи розвитку груп ЦВС пов’язані зі 
зміною формату операції на Сході України, імп-
лементацією методології комплексного підхо-
ду з врегулювання воєнних конфліктів за стан-
дартами НАТО, одним із положень якого є по-
єднання військового та цивільного компонентів 
та законодавчим закріпленням функції ЦВС за 
ЗС України.

пам’ятка цивільному населенню в районі прове-
дення АТО щодо мінної безпеки, інформаційний 
буклет щодо в ступу в ХНУПС м. Харків).
З метою надання допомоги місцевим органам 
самоврядування, державної влади та місцево-
му населенню у відновленні інфраструктури, 
яка пошкоджена в ході проведення АТО групою 
ЦВС прийнято участь у проведенні ремонтно-
відновлювальних робіт на об’єктах забезпе-
чення життєдіяльності: мережі електропоста-
чання, водогонах, залізно-дорожного полотна, 
обстеження та розмінування ділянок місцевос-
ті, житла, дитячих майданчиків (див. фото 2, 3).
З метою забезпечення нагальних потреб недо-
пущення гуманітарної кризи групою ЦВС пере-
дано цивільному населенню та військовослуж-
бовцям продукти харчування; продуктові набо-
ри; одяг; паливні брикети, вугілля, надані бла-
годійною організацією «Карітас України»; ди-
тячий одяг; медикаменти,  новорічні подарун-
ки для дітей від громади Рівненської області та 
т.п.  Неодноразово було організовано отриман-
ня та доставку гуманітарних вантажів в Центр 
соціальної реабілітації дітей-інвалідів Сєверо-
донецької міської ради, до бібліотеки н.п. Нова 
Астрахань, м. Кремінна.
організацію та супровід виконання ремонтних 
робіт по відновленню інфраструктури 
Оцінка цивільного середовища є одним із клю-
чових завдань діяльності груп ЦВС. Це завдан-
ня виконується групами ЦВС як на етапі пла-
нування операції, так і в процесі її проведення. 
Для цього використовуються методики НАТО 
(SWOT – аналіз, PMESII, ASCOPE), засновані 
на ментальних моделях складових цивільного 
середовища [14]. 
Третій етап розвитку ЦВС ЗС України розпочав-
ся у 2018 р. з прийняттям Закону України «Про 
особливості державної політики із забезпечен-

Фото 3. Взаємодія ЦВС ЗС України та Державної служби надзвичайних 
ситуацій України з питань розмінування



20  21науковий збірник науковий збірник      

ВІЙНА НА ДОНБАСІ. 2014 – 2017 рр.

Анотація. У статті розглянуті питання організації 
системи зв’язку військових підрозділів, що брали участь 
на початку проведення Антитерористичної операції. 
Метою статті є вивчення досвіду організації системи 
зв’язку підрозділів Збройних Сил України в умовах бойо-
вого зіткнення з противником. Актуальність статті 
обумовлена триваючим збройним протистоянням з ро-
сійсько-окупаційними військами, необхідністю вивчення 
бойового досвіду з організації зв’язку підрозділів Зброй-
них Сил України та їх застосування в умовах загально-
військового бою.

Ключові слова: Антитерористична операція, система 
зв’язку, засоби зв’язку, підрозділи зв’язку Збройних Сил 
України, незаконні збройні формування

Збройний конфлікт на Донбасі починався із за-
хоплення та утримання адміністративних буді-
вель, інфраструктурних об’єктів і місцевих си-
лових управлінь озброєними терористами за 
фінансової, організаційної та пропагандист-
ської підтримки Росії [1]. Протягом квітня 2014 
року сепаратистськими угрупуваннями за до-
помогою російських спецслужб були проголо-
шені на території Донецької та Луганської об-

ластей так звані «народні республіки» – Доне-
цьку народну республіку (ДНР) 7 квітня та Лу-
ганську народну республіку (ЛНР) 27 квітня. 13 
квітня 2014 р. в. о. президента України Олек-
сандр Турчинов заявив, що з метою зупинення 
розгулу тероризму, організованого російськими 
спецслужбами у східних регіонах України, Рада 
національної безпеки і оборони України роз-
починає широкомасштабну Антитерористич-
ну операцію (далі – АТО) із залученням Зброй-
них Сил України. Найзапекліші бойові зіткнення 
українських військ з російськими терористами 
відбувались в травні – на початку червня 2014 
року в Слов’янську та Краматорську, де неза-
конними збройними формуваннями керував 
полковник Головного розвідувального управ-
ління Генерального штабу Збройних Сил РФ 
Ігор Гіркін [2].
20 травня 2014 року на базі оперативної групи 
Генерального штабу Збройних Сил (далі – ЗС) 
України було сформовано штаб АТО на терито-
рії Донецької та Луганської областей (на тепе-
рішній час – Об’єднаний  оперативний штаб ЗС 
України), що дозволило ефективніше управля-
ти підрозділами ЗС України, інших військових 

ОФІЦЕРИ-ЗВ’ЯЗКІВЦІ НА ПОЧАТКУ БОЙОВИХ ДІЙ НА ДОНБАСІ
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формувань України. Усвідомивши крах проекту 
«Новоросія», військово-політичне керівництво 
РФ у серпні 2014 року вдалося до введення 8 
батальйонних тактичних груп ЗС РФ. У районі 
Іловайська російсько-терористичні війська ото-
чили групу українських військовослужбовців. 
Під гарантію безпеки російської сторони вихід 
був призначений на ранок 29 серпня 2014 року 
і передбачав рух українських підрозділів у ко-
лонах двома маршрутами. Проте, російські вій-
ськові віроломно із засідок розстріляли україн-
ські колони на відкритих ділянках доріг [3, с. 15]. 
Після вторгнення російських військ підрозділи 
сил АТО із боями були відведені на північ від 
Луганська, разом з тим посилили оборону у на-
прямку Бахмутської траси. Для зупинення по-
дальшого просування російських військ на Ма-
ріуполь 2 – 5 вересня 2014 року були проведе-
ні рейдові дії 79-ї і 95-ї окремих аеромобільних 
бригад, які зірвали задум противника захопити 
Маріуполь та пробити сухопутний коридор до 
Криму. Поступово сили АТО стабілізувало лінію 
зіткнення і не допустили подальшого просуван-
ня російських окупаційних військ углиб україн-
ської території [3, с. 15]. 
Із самого початку цієї кривавої бійні, яка нази-
валась АТО (на теперішній час – заходи із за-
безпечення національної безпеки та оборони, 
стримування і відсічі російської збройної агре-
сії) мужньо долаючи всі труднощі та проявля-
ючи героїзм воїни-зв’язківці беруть безпосе-
редню участь у проведенні АТО у складі груп 
зв’язку та інформаційно-телекомунікаційних 

вузлів (далів – ІТВ) рухомих пунктів управлін-
ня оперативно-тактичного угруповання (далі – 
ОТУ), командних пунктів (далі – КП) бригад та 
полків, окремими силами і засобами у складі 
рейдових груп та підрозділів, які виконують за-
вдання у безпосередньому зіткненні з проти-
вником (Рис. 1, 2).
Про героїзм та мужність воїнів-зв’язківців, які 
виконували та виконують свою буденну роботу 
в зоні проведення АТО, можна написати багато 
навчально-методичних посібників та підручни-

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3
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ків, але спробуємо відновити перебіг історії по-
дій із спогадів та фактів, що маємо на теперіш-
ній час із офіційних джерел та від переказів ко-
мандирів всіх ланок, офіцерів та солдат військ 
зв’язку ЗС України сьогодення. 
Отже, з початком повномасштабних бойо-
вій дій на сході України було створено систе-
му управління силами АТО, а отже і систему 
зв’язку без якої б жоден командир та начальник 
не зміг би керувати підпорядкованими підроз-
ділами. Адже кожен зв’язківець з початку сво-
єї кар’єри знає, що зв’язок це нерв армії, а без 
зв’язку немає управління!
Великих зусиль на той час коштувало органі-
зувати стійкий та надійний зв’язок із дотриман-
ням вимог розвідзахищеності та інженерно-
го забезпечення, бути не поміченим для воро-
га та мобільним, адже усі засоби зв’язку, які на 
той час перебували на озброєнні – це відголо-
сок радянських часів. Але завдяки колективу 
Головного управління зв’язку та інформаційних 
систем Генерального штабу ЗС України на чолі 
з начальником військ зв’язку ЗС України гене-
рал-майором Рапком Володимиром Васильо-
вичем, який особистим прикладом та наполе-
гливістю, вболіваючи за майбутнє українсько-
го війська та військ зв’язку, робив все можливе 
для того, щоб ЗС України були повністю пере-
ведені на новітні засоби зв’язку, що відповіда-
ють сучасним вимогам. 
Повертаючи до подій тих часів вирисовуєть-
ся картина чіткої ієрархічної побудови систе-

ми зв’язку сил АТО, яку безпосередньо очолив 
на тож час заступник начальника Центру опе-
ративних стандартів і методики підготовки ЗС 
України, а нині перший заступник начальника 
військ зв’язку ЗС України генерал-майор Остап-
чук Віктор Миколайович.
Завдяки рішучості, героїзму, наполегливості та 
принциповості на той час полковника Остапчу-
ка В.М. і була побудована система зв’язку в зоні 
проведення АТО. Під його керівництвом була 
налаштована чітка система доставки у військо-
ві частини та підрозділи сил АТО новітніх засо-
бів, зокрема засобів транкінкового зв’язку, су-
путникових терміналів та засобів Мережі обмі-
ну службової інформації (далі – МОСІ) та Захи-
щеної системи обміну інформації (далі – ЗСОІ), 
ремонт та відновлення засобів зв’язку, функці-
онування вузла зв’язку штабу АТО та рухомих 
засобів під час операцій. Загалом жодна опе-
рація тоді не проходила без його участі, адже  
Остапчук В.М. особисто відпрацьовував сис-
тему зв’язку операції та на місці організовував 
зв’язок, жодного разу нарікань щодо забезпечен-
ня зв’язку від керівництва сил АТО не надходило. 
Також, під керівництвом генерал-майора 
Остапчука Віктора Миколайовича було при-
йнято рішення щодо встановлення на борт АН-
26 «МОЛНИЯ» ретранслятора транкінкового 
зв’язку, що дало змогу забезпечувати  зв’язок із 
підрозділами на великих відстанях під час ве-
дення бойових дій, а літаку знаходитись у пові-
трі на безпечній, не досяжній відстані для про-

тивника, а також вперше було організовано 
транкінговий зв’язок з подальшим підключен-
ням до супутникового каналу зв’язку з польо-
вих рухомих засобів зв’язку Р-145Б. 
У штабі АТО (який також керував діями під-
розділів сектору «С» з травня по липень 2014 
року), що дислокувався біля н.п. Довгеньке 
Слов’янського району Донецької обл. була ство-
рена група зв’язку із офіцерів Головного управ-
ління зв’язку та інформаційних систем Гене-
рального штабу ЗС України та  офіцерів Центру 
оперативних стандартів і методики підготовки 
ЗС України (м. Житомир) та підрозділ зв’язку, 
який складався на той час з приданих підроз-
ділів і навіть окремих радіостанцій різних видо-
вих бригад та полків ЗС України, зокрема:  

- були залучені офіцери Головного пункту 
управління системою зв’язку та інформацій-
них систем ЗС України які відкрили чергу-
вання на пункт управління системи зв’язку 
(далі – ПУСЗ) ІТВ «САПФІР» на базі розгор-
нутої апаратної П-249Ф, 121 окремої брига-
ди зв’язку (далі – обрз) та здійснювали ці-
лодобове оперативне управління систе-
мою зв’язку сил АТО, забезпечували зв’язок 
в інтересах керівника штабу АТО, відповіда-
ли за організацію зв’язку між керівництвом 
штабу АТО та рейдовими групами і засоба-
ми супроводження колон що висувались у 
райони виконання завдань, здійснювали ке-
рівництво зв’язком та керівництво з органі-

заційних питань на ІТВ «САПФІР» (Рис. 3, 4);
-  техніка та особовий склад Головного ін-
формаційно – телекомунікаційного вузла 
Генерального штабу ЗС України, які розгор-
нули цілодобове чергування в мережі об-
міну службовою інформацією та у захище-
ній системі обміну інформацією у переосна-
щеній Р-142 «Либідь», встановили відкритий 
автоматичний телефонний зв’язок та за до-
помогою супутникового каналу зв’язку за-
безпечували безперебійний зв’язок в інтер-
есах штабу АТО з Генеральним штабом ЗС 
України, штабами видів ЗС України, штаба-
ми секторів «А», «Б», «Д», в подальшому 
«М», з штабами бригад та полків ЗС Украї-
ни в пунктах постійної дислокації та з їхні-
ми КП в зоні АТО, з КП батальйонних так-
тичних груп (далі – БТГ) та інших збройних 
формувань Міністерства внутрішніх справ 
України, Національної гвардії та Державної 
прикордонної служби України, здійснювали 
встановлення засобів транкінгового зв’язку 
(яких на той час рахували по одинці) на тех-
ніку яка здійснювала супроводження колон, 
та безпосереднього вирушали в райони ве-
дення бойових дій для організації зв’язку ке-
рівника штабу АТО (Рис. 5). 

Два перших відрядження з центру інформацій-
них систем частини до зони АТО отримали ма-
йор Шершньов Андрій Ярославович та майор 
Шимков Олег Михайлович. Вони в умовах бо-Рисунок 4

Рисунок 5
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Але на жаль не обійшлося без жертв. Началь-
ник кафедри Військового інституту телекому-
нікацій та інформатизації, кандидат технічних 
наук, доцент, полковник Павлов І.М. героїчно 
загинув 9 лютого 2015 року під час виконан-
ня бойового завдання із забезпечення зв′язку. 
У складі групи зв′язку військовослужбовці по-
трапили у засідку ворожих сил противника по-
близу села Логвинове Донецької області. За-
лишились дружина та дві доньки. 16 червня 
2016 року на вулиці Драгоманова міста Киє-
ві на честь вшанування пам’яті Ігоря Павлова, 
який загинув у зоні АТО, виявивши мужність, ге-
роїзм, відвагу і самовіддані дії під час виконан-
ня військового обов’язку із захисту державного 
суверенітету та територіальної цілісності Укра-
їни, на фасаді будинку, де він мешкав зі своєю 
родиною, було урочисто встановлено меморі-
альну дошку.
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йових дій виконували складні завдання із за-
безпечення зв’язком підрозділів служби безпе-
ки України та військ ЗС України в м. Ізюм та ае-
ропорту м. Краматорськ.
Майор Шершньов А.Я. 17 квітня 2014 року був 
відряджений в район проведення АТО у Схід-
ному регіоні України з метою забезпечення 
безперебійним зв’язком оперативну групу Ге-
нерального штабу ЗС України. Особисто роз-
горнув вузол зв’язку в штабі АТО в місті Ізюм 
та забезпечив надійний засекречений теле-
фонний зв’язок і передачу даних за допомогою 
апаратури криптографічного захисту інформа-
ції та супутникових каналів зв’язку. Від керівни-
ка штабу АТО 18 квітня 2014 року отримав на-
каз на підготовку додаткового обладнання для 
організації засекреченого зв’язку на території 
об’єкту Аеропорт «Краматорськ», де розгорнув 
станцію супутникового зв’язку, організував та 
налагодив засекречений телефонний зв’язок 
та передачу даних в інтересах штабу, керівни-
ків напрямків та підрозділу спецпризначення 
СБУ «Альфа». 
Майор Шимков О.М. 29 квітня 2014 року був від-
ряджений для надання допомоги в обслуго-
вуванні телекомунікаційного обладнання, яке 
знаходилось в штабі АТО. Прийнявши телеко-
мунікаційне обладнання (маршрутизатор, ви-
ріб, пару голосових шлюзів та ін.) у складних 
умовах ніс цілодобове чергування на аеродро-
мі міста Краматорськ на протязі 2-х місяців. За 
його спогадами «сепари» кожного дня о чет-
вертій ранку проводили обстріли з 120-мм міно-
метів, а далі з танків та гармат. Обстріли продо-
вжувались десь два тижні, після чого вони по-
ступово стихали. І вже через пару днів на місце 
аеродрому переїхав штаб АТО, після чого він пе-
редав частину техніки 25 бригаді та благополуч-
но повернувся до пункту постійної дислокації. 
До списку офіцерів-зв’язківців, які першими 
були покликані виконувати бойові завдання в 
зоні проведення АТО, можна додати полковни-
ка Антонюка А.Г., полковника Кисленка Ю.П., 
підполковника Слободянюка І.І., підполковни-
ка Мельника С.В., підполковника Долмата О.М., 
підполковника Петровського С.І., майора Бе-
режного А.В., майора Деркача Ю.О., майора 
Скрипку С.О., майора Сізневського Р.В., майо-
ра Бурбу О.І., майора Плугового О.Ю., капітана 
Петрашевського Я.В., майора Ординця В.С., ка-
пітана Соснова Д.В. та багато інших.
Можна впевнено зазначити, що особовий склад 
зв’язківців, залучений до організації зв’язку в 
зоні проведення АТО, успішно виконав покла-
дені завдання, за що був заохочений держав-
ними нагородами, нагородами від командуван-
ня ЗС України.

кий досвід, коли країна може оголошувати фор-
мат АТО. АТО – це коли група терористів мак-
симум до 100 осіб захопила певну кількість бу-
динків, населений пункт і висунула якісь вимо-
ги», – пояснив фахівець.
«Коли проти країни воює армія чисельністю 
близько 40 тисяч, за заявами того ж таки гене-
рала Матіоса, який це визнав, це вже не АТО. 
Коли є 40 тисяч, з яких кілька тисяч кадрових 
військових, сотні гармат, танків, це вже не те-
рористи. Це армія вторгнення, де озброєні 
люди поділені на роти, батальйони, полки, кор-
пуси, й вони діють за одним спільним планом, 
який розробляється в Генштабі РФ. То яка ж тут 
може бути антитерористична операція? Це вже 
не акт терору, це акт війни. Ось у чому помил-
ковість АТО», – додав експерт.
«У нас же бояться визнати очевидні факти. Че-
рез це ми маємо всі ті провали, які сталися, всі 
ті втрати», – резюмував Ігор Лосєв [3].
Запропонована стаття має на меті визна-
чити шляхи трансформації АТО в операцію 
Об’єднаних сил.
Виклад основного матеріалу. 
Нагадаємо, чотири роки тому Петро Порошен-
ко пообіцяв, що антитерористична операція 
триватиме кілька годин. Досьє президента – за 
посиланням. Але не так сталося, як гадалося. 
Законопроект про реінтеграцію Донбасу був 
ухвалений Верховною Радою 18 січня 2018. 
«Сьогодні, як я й обіцяв, підписую закон про 
реінтеграцію Донбасу. Закон жодною буквою 
не порушує міжнародних зобов’язань Укра-
їни, включно з Мінськими домовленостями. 
Україна залишається відданою мирному вре-
гулюванню ситуації на окупованому Донбасі, 
як це й передбачено нашими міжнародними 
зобов’язаннями», – зазначив Порошенко [4].
Раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій 
підписав закон про реінтеграцію Донбасу й пе-
редав документ на підпис президенту України 
Петру Порошенку.
Згідно з документом, Росія визнається держа-
вою-агресором, на яку покладається відпові-
дальність за окупацію українських територій. 
При цьому під час окупації вона використову-
вала свої регулярні з’єднання та підрозділи 
Збройних сил.

Анотація. На підставі відкритих джерел та повідомлень 
ЗМІ у статті проаналізовані шляхи трансформації АТО в 
операцію Об’єднаних сил.

Ключові слова: АТО – антитерористична операція, ООС – 
операція Об’єднаних сил.

Постановка проблеми та стан її вивчення. 
Підсумки президентських виборів у Росії і про-
гнозована перемога Володимира Путіна, на 
жаль, означають, що війна на сході України три-
ватиме. Таку думку висловив журналіст Денис 
Казанський на своїй сторінці у Facebook. Він за-
значив, що рейтинг Володимира Путіна росте, 
коли він веде війни. Отже, очевидно, що Дон-
бас повинен буде страждати, щоб і далі забез-
печувати російському президенту високий рі-
вень підтримки [1].
Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер 
Ляєн вважає, що президент Росії Володимир 
Путін вже давно не є партнером для країн За-
ходу. Про це вона сказала газеті Bild, коменту-
ючи підсумки виборів президента в РФ.
«Він уже давно ніякий не партнер», – заявила 
фон дер Ляєн. При цьому на питання, чи вва-
жає вона Путіна противником, німецький по-
літик заявила, що «не заходила б так далеко, 
оскільки це зачинить двері»  (для контактів) і 
призведе до ще більшої конфронтації.
На думку міністра, не слід також опускатися до 
рівня Путіна і повторювати його реакції у відпо-
відь, а треба діяти власними заходами, які зму-
сять російського лідера бути конструктивнішим. 
Зокрема, якщо буде чітко доведена причетність 
Кремля до отруєння у Солсбері, нові санкції про-
ти Росії «стали б однією з можливостей» [2].
Ігор Лосєв, військовий експерт, констатує: «На 
жаль, керівництво досі не визнає, що йдеться 
про війну на сході України. Як би це не назива-
ли – АТО чи якось інакше. Поки в нас ставити-
муться до бойових дій на Донбасі як до АТО, ми 
матимемо такий результат, як сьогодні. Немає 
ніякого АТО, є війна. Відповідним чином слід 
ухвалювати рішення».
Україні варто визнати, що на Донбасі війна, де 
має бути командувач, армійський генерал, а не 
представники СБУ, підкреслив військовий.
«Ми не перші в історії людства воюємо. Є вели-

ТРАНСФОРМАЦІЯ АТО В ОПЕРАЦІЮ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ
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МЗС РФ заявило, що ухвалення Верховною 
Радою України закону про реінтеграцію Донба-
су можна назвати підготовкою до нової війни.
У зв’язку з цим, АТО на Донбасі переформату-
ється в операцію Об’єднаних сил, яку очолить 
військове керівництво. Відповідне переформа-
тування затвердив президент України.
«Закон, який 20 лютого був підписаний прези-
дентом України, систематизує задіяння ЗСУ для 
виконання тих завдань, які вони виконували в 
АТО, та зміну формату основної операції. Буде 
завершене АТО й ми перейдемо до операції 
Об’єднаних сил», – заявив начальник Генераль-
ного штабу Збройних сил України Віктор Мужен-
ко у інтерв’ю «Радіо Свобода» 22 лютого ц.р.
За його словами, буде створений об’єднаний 
штаб, який керуватиме операцією Об’єднаних сил.
«Це передбачає чітку структуру системи 
управління, підпорядкованість певних сил і 
засобів військового керівництва, створення 
об’єднаного оперативного штабу як основного 
органу управління цією операцією на території 
Донецької та Луганської областей», – зазначив 
начальник Генштабу ЗСУ.
За його словами, це дозволить систематизу-
вати роботу підрозділів ЗСУ та підрозділів і 
сил інших складових сектору безпеки, «більш 
ефективно і в рамках правового поля застосо-
вувати ЗС» [5].
Призначення командувача Об’єднаних сил ге-
нерал-лейтенанта Наєва Сергія Івановича, що 
передбачено законом України «Про особли-
вості державної політики із забезпечення дер-
жавного суверенітету України на тимчасово 
окупованих територіях у Донецькій та Луган-
ській областях», стало знаковою подією для 
усього українського суспільства. Адже саме зі 
змінами у характері дій на Донбасі та з новим 
командуванням ООС українці пов’язують надії 
на звільнення окупованих територій та на за-
вершення виснажливої й кривавої війни.
«Мета нашої операції – звільнення Донбасу 
від російських загарбників, – заявив команду-
вач Об`єднаних сил генерал-лейтенант Сергій 
Наєв. Я чітко усвідомлюю, що на мої плечі по-
кладено дуже велику відповідальність. Вона 
полягає в тому, що я зобов’язаний виконати го-
ловне завдання, яке поставлено перед коман-
дуванням Об’єднаних сил, а саме – звільнен-
ня окупованих територій Донбасу, районів До-
нецької і Луганської областей, від загарбників, 
які прийшли до нас із Російської Федерації, які 
захопили і по цей час утримують під окупацією 
території на Сході нашої держави» [6].
Усвідомлюючи цю відповідальність, як військо-
ва людина, чітко розумію і знаю, що і як робити.
Перші кроки на новій посаді будуть присвяче-

ні належному плануванню операції Об’єднаних 
сил. Після проведення такої оцінки я маю при-
йняти такі рішення, які дозволять в ході операції 
досягти найкращого результату в найкоротший 
термін та за умови раціонального використання 
ресурсів, тобто, скорочення можливих витрат.
Безпосередньо я підпорядковуюсь начальнику Ге-
нерального штабу – Головнокомандувачу Зброй-
них Сил України. Ця чітка вертикаль далі йде до 
Верховного головнокомандувача. Я виконую ті за-
вдання, які будуть мені визначені директивами і 
відповідними бойовими розпорядженнями.
На їх підставі буде визначено замисел, який за-
тверджує начальник Генерального штабу і Вер-
ховний головнокомандувач Збройних Сил – 
Президент України.
У відповідності до затвердженого замислу і 
планів досягатиметься мета операції. В чому 
полягатиме відмінність Операції Об’єднаних 
сил від АТО? Головні відмінності – в підпоряд-
кованості. Якщо раніше Антитерористична опе-
рація проходила під загальним керівництвом 
Антитерористичного центру СБУ, зараз Опе-
рація Об’єднаних сил проходить під стратегіч-
ним керівництвом Генерального штабу Зброй-
них Сил України.
Відповідно, від цього йде й інше питання, 
пов’язане з управлінням, відповідальністю, з 
оперативними та тактичними завданнями, які 
потрібно послідовно виконати, щоб, як я зазна-
чав раніше, досягти оперативної мети операції.
Що стосується безпосередньо Об’єднаного 
оперативного штабу, то я знаю і його начальни-
ка, і щойно призначених його заступників. Люди, 
які зі мною поїдуть безпосередньо виконувати 
ці завдання, раніше проходили службу разом зі 
мною. Вони були моїми заступниками, коли я ко-
мандував Оперативним командуванням, і були 
на посадах разом зі мною, коли я керував опе-
ративно-тактичними угрупованнями в районах 
проведення Антитерористичної операції.
Що стосується оперативно-тактичних угру-
повань, які будуть створені для відповідного 
управління на тактичному рівні, то зазначені 
органи управління складаються з оперативно-
го складу Оперативного командування, яким я 
не так давно безпосередньо керував.
У зв’язку зі специфікою моєї діяльності я знаю 
кожного з командирів військових частин, – бри-
гад і полків, – які братимуть участь в операції. 
Відповідно, вони знають мене. З ними усіма в 
мене хороший контакт, який допоможе якомо-
га швидше та ефективніше виконувати постав-
лені завдання.
Чи готовий я на практиці взяти на себе керівни-
цтво та координацію діяльності в рамках ООС ін-
ших силових підрозділів, зокрема, Національної 

гвардії, поліції, прикордонників, офіцерів СБУ? 
До цього я готовий, тому що керівники право-
охоронних органів й інших військових форму-
вань, які керуватимуть виділеними силами і за-
собами в операції Об’єднаних сил, вони є до-
бре підготовленими, і будуть надавати мені 
відповідні пропозиції. Я, як командувач, буду 
їх оцінювати і приймати рішення. Всі сили і за-
соби інших військових формувань і правоо-
хоронних органів будуть застосовуватися ви-
ключно відповідно до законів України і лише 
для виконання завдань, до виконання яких 
вони готуються в мирний час. В ході операції 
Об’єднаних Сил вони мають продемонструва-
ти найкращий вишкіл.
Стаття 9 закону України «Про особливості дер-
жавної політики із забезпечення державно-
го суверенітету України на тимчасово окупо-
ваних територіях Донецької та Луганської об-
ластей» чітко зазначає, що Об’єднаний опера-
тивний штаб Збройних Сил України, який під-
порядковується мені як командувачу, він здій-
снює спрямування, координацію і контроль за 
діяльністю військово-цивільних адміністрацій 
у Донецькій та Луганській областях з питань 
національної безпеки і оборони. Відповідно, я 
добре знаю обох голів обласних військово-ци-
вільних адміністрацій, тому що у свій час був 
командувачем Оперативного командування 
«Схід», і вони перебували в зоні відповідаль-
ності цього Оперативного командування.

Все те, що передбачено Законом, буде входити 
в коло їхніх завдань. Положення Закону є під-
ставою для мене, як командувача, і для підпо-
рядкованого Об’єднаного оперативного штабу, 
для спрямування і координації діяльності зга-
даних адміністрацій. Ми всі працюватимемо 
для досягнення єдиної мети, а саме – повер-
нення української свідомості на території Доне-
цької та Луганської областей України. Це голо-
вне – повернути українську свідомість. Ми зро-
бимо для цього все необхідне.
Конфлікт на Сході не є класичним військовим 
зіткненням. Окрім того, щоб думати про пере-
могу над ворогом, нам доведеться піклувати-
ся про те, щоб завоювати розум та серця меш-
канців Донбасу. Для цього  будуть залучені різ-
ні методи, засоби та структури. 
По-перше, це проекти, пов’язані з відновлен-
ням інфраструктури, яка мала певні недоліки 
ще до війни, і на яку, на додаток, нашарувалися 
наслідки військової діяльності противника про-
ти підконтрольної нам території.
Друге – це організація всіх питань соціального 
спрямування, починаючи з відновлення та вдо-
сконалення банківської системи, впорядкуван-
ня виплат зарплат і пенсій, надання медичної 
допомоги. Не менш важливою є інформацій-
на діяльність, ефективна протидія ворожим ін-
формаційним впливам, просування і збільшен-
ня україномовного контенту. Всі ці питання бу-
дуть серед головних пріоритетів. Тобто, мате-

Наєв пояснив різницю між АТО та Операцією Об’єднаних сил / Фото з відкритих джерел
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ріальне і духовне відродження цих територій – 
це і є головні напрямки нашої роботи.
Виходячи з нового статусу, чи передбачаються 
будь-які контакти з протилежною стороною? В 
мене немає таких важелів і повноважень. Але, 
насамперед, у мене немає жодного бажан-
ня встановлювати будь-який контакт з ватаж-
ками терористичних організацій. Вони є теро-
ристами, а з терористами я, як військовий ке-
рівник, можу розмовляти лише добре відомою 
мені мовою. Мовою військової сили. З цього й 
будуть виходити будь-які відносини з ними.
Що стосується інших питань, зокрема, Мінсько-
го процесу – там є визначені політичні фігури 
України, вони цим займаються, і дай Бог їм успі-
ху в тому напрямку.
Війна в Україні триває вже четвертий рік по-
спіль. Напевно, не буде помилкою стверджува-
ти, що від «окопної» війни без визначеного фі-
налу втомилися як війська, так і суспільство. 
Якщо це не є таємницею – які зміни будуть вне-
сені в тактику військ, які залучені до ООС? 
Тактика – це форми і способи дій дрібних під-
розділів. Операція Об’єднаних сил – це вже рі-
вень оперативного мистецтва, тобто, більш ви-
сокого. Законом України чітко прописано, зокре-
ма, у статті 4-й, що цілями державної політики, а 
військова операція – це продовження державної 
політики, – є звільнення тимчасово окупованих 
територій у Донецькій та Луганській областях та 
відновлення на цих територіях конституційного 
ладу, захист законних прав, свобод і законних 
інтересів фізичних та юридичних осіб, забезпе-
чення єдності, незалежності та територіальної 
цілісності України. Тому операція Об’єднаних 
сил матиме саме таку мету, забезпечуватиме 
державну політику, яка визначена Законом.
Про тактику ми зараз не будемо вести мову. 
Впевнений, що взводи, роти, батальйони і бри-
гади Збройних Сил України, – вони тактично 
навчені. Ми провели стільки навчань, що цьо-
го буде достатньо цим підрозділам і частинам, 
щоб вести будь-які види бойових дій.
З 2014 року Збройні Сили України в найкорот-
ший термін здійснили величезний крок вперед 
від того стану, який існував на той час. Я, як ко-
мандувач Об’єднаних Сил, зараз оцінюю стан 
Збройних Сил України і виділених для прове-
дення операції сил і засобів, як такий, що до-
зволяє їм виконати поставлені завдання.
16 березня Президент України – Головнокоманду-
вач Збройних Сил України поставив чітке завдан-
ня, щоб Збройні Сили, а також сили і засоби інших 
збройних формувань і правоохоронних органів, 
були готові не лише вести оборонні дії, а й до по-
вного звільнення окупованих територій. Як коман-
дувач Об’єднаних сил, я це завдання виконаю [6].

Часові показники, до яких необхідно підготува-
ти операцію Об’єднаних сил, уже визначені, і ці 
терміни не будуть тривалими.
Про це заявив новопризначений командувач 
Об’єднаних сил Сергій Наєв, повідомляє Укрін-
форм з посиланням на «5 канал» 27 березня.
«У мене вже є визначені часові показники, до 
яких я повинен завершити підготовку до цієї 
операції, зробити доповідь начальнику Гене-
рального штабу – головнокомандувачу Зброй-
них Сил України і в подальшому – Президенто-
ві України. А після затвердження цих дій і пла-
нувальних документів відбудеться захід з по-
чатку операції», – сказав він [7].
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Анотація. Висвітлюється період Російсько-української 
війни, що став першою фазою боротьби з російською 
агресією та колаборантсько-терористичними угрупо-
ваннями на Сході України у 2014 р. й відомий як Анти-
терористична операція. Класифікація подій подається 
в контексті авторської концепції періодизації цієї війни 
й визначається ним як «внутрішній фронт», що тривав 
від 1 березня до 24 серпня 2014 р., тобто до відкритого 
вторгнення збройних сил РФ на східні терени України.

Ключові слова: російсько-українська війна, АТО, ро-
сійська агресія, внутрішній фронт.

Після перемоги Революції Гідності Росій-
ська Федерація не могла змиритися не лише 
із своєю геополітичною поразкою у бороть-
бі за «м’яким» опануванням Україною, але й з 
самим її існуванням як держави. Тож Кремль 
вирішив застосувати у боротьбі з Україною не 
лише усі явні та приховані методи ведення гі-
бридної війни, а й пряме збройне втручання у 
її внутрішні справи.
Росія із своєю п’ятою колоною вже почала ці-
леспрямовано й енергійно втілювати в Украї-
ні перевірений на Грузії сценарій розколу Укра-
їни. Першою мішенню у цій неприхованій ві-
йні з боку РФ був Крим, за ним – Схід Украї-
ни (Донецьк, Луганськ, Харків). На фоні про-
тистояння у Києві цих два регіони було прак-
тично віддано під патронат російських агентів 
і проросійських сил, на черзі порядку денного 
Кремля – втілення плану розколу і громадян-
ської війни у дію. У Кремлі були переконані, що 
так звана революційна «хунта», яка «захопи-
ла владу силовим шляхом» не протримається 
у Києві й впаде якщо не за тиждень, то щонай-
довше за два тижні. Адже в державі панував 
владний хаос, ресурси вичерпано чи виведено 
з країни, систему управління зруйновано, вер-
тикаль влади від столиці до регіонів перерва-
но, а на місцях панувала анархія й невизна-
ченість (у деяких районних державних адміні-
страціях і в міських органах самоврядування 
чиновники працювали, але без загальної коор-
динації увесь цей велетенський владно-адмі-
ністративний механізм не функціонував). Тож 
у політичної верхівки РФ ще із самого почат-

ку переломних подій часів Революції Гідності 
з’явилося тверде переконання, що варто лише 
дмухнути і держава Україна розсиплеться, мов 
карткова будівля.
Вже у січні 2014 р., коли у Москві починали ро-
зуміти, що втрачають Україну і що проросій-
ський режим В. Януковича у Києві приречений 
на падіння, путінські геополітичні стратеги за-
мислилися над новим планом розчленування 
й знищення української державності. Відтак у 
кабінетах Ради національної безпеки РФ було 
розроблено документ під назвою «Про кризу 
на Україні». То був узагальнений і масштабний 
план дій з дестабілізації України і включення 
дванадцяти українських областей та міста Киє-
ва до складу Російської Федерації [11].
Утім фактично частина плану почала ламати-
ся із втечею з Києва В. Януковича, що вже із 
середини лютого практично не давала можли-
вості його завершити за вищенаведеним сце-
нарієм. Тож логічним був перехід до втілення 
його іншої частини – розчленування й виведен-
ня зі складу України її 12-ти областей та міс-
та Києва [5]. Інший план втручання Росії у вну-
трішні справи України, розчленування її тери-
торії та приєднання південно-східних областей 
до Російської Федерації було розроблено в Ад-
міністрації президента РФ В. Путіна на почат-
ку лютого (не раніше 4-го й не пізніше 12-го лю-
того) 2014 р. у вигляді Аналітичної записки [2].
Проте досить швидко Москва усвідомила, що 
не має ані на Півночі, ані на Сході, ані на Півдні 
України достатньої кількості прихильників, які 
могли б скласти критичну проросійську масу у 
суспільному русі. Відтак Росія вкотре в своїй іс-
торії зробила ставку на жорстку силу, збройне 
втручання й захоплення чужої території й і зно-
ву, вже у ХХІ ст., виявила власну злочинну сут-
ність, засвідчила перед усім світом свій неоім-
перський оскал агресора!
Окупацію Кремль почав готувати ще задовго 
до того, як у Києві перемогла Революція. Росій-
ські аналітики розуміли, що В. Янукович прире-
чений і реальна підготовка захоплення Криму 
почалася ще до грудня 2013 р. У грудні 2013 р. 
Росія із своєю п’ятою колоною вже почала ці-
леспрямовано й енергійно втілювати в Україні 
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перевірений на Грузії сценарій розколу Украї-
ни. Першою мішенню у цій неприхованій війні 
з боку РФ був Крим. На фоні протистояння у 
Києві цей регіон (як і північно-східні, південно-
східні та східні області) практично було відда-
но під патронат російських агентів і проросій-
ських сил, на черзі стояло втілення плану роз-
колу і громадянської війни у дію. І тут усі україн-
ські сили мають дійти згоди (як українські сили 
у владі, так і в опозиції) і не дати Росії змогу 
підірвати лавину сепаратизму, рясно гониму 
кремлівськими грішми, зброєю, інструкторами 
та бойовиками. Відлік часу тривав вже давно.
Окупація Кримського півострова армією Росій-
ської Федерації почалася 20 лютого 2014 р. і де-
юре завершилася 24 березня 2014 р., коли в. о. 
президента України О. Турчинов підписав указ 
про виведення українських військ з Криму й Се-
вастополя. Фактично ж такий указ означав ка-
пітуляцію України й відмову збройним шляхом 
боронити територіальну цілісність і суверенітет 
держави. Кримський півострів було здано во-
рогові без бою саме зі злочинної бездіяльності 
усього без винятку тогочасного політичного ке-
рівництва України [4; 5].
З того часу театр тривання Російсько-україн-
ської війни перемістився на материкову час-
тину держави з формуванням у подальшому 
Східного фронту боротьби за український Дон-
бас. Проте перша її фаза (ІІ період війни) на той 
час мала свою специфіку: це був свого роду вну-
трішній фронт, що виразками розсіявся по усій 
Лівобережній Україні й набув гібридно-сепа-
ратистсько-терористичного характеру. Згодом 
його офіційно буде названо Антитерористичною 
операцією (АТО), проте розгорівся він ще під час 
кримських подій й за півтора місяці до оголо-
шення українською владою АТО – з самого по-
чатку березня 2014 р. й фактично завершився 
24 серпня того ж року відкритим вдертям регу-
лярних військ РФ на Схід України.
З самого початку окупації Криму півострів роз-
глядався росіянами як можливий плацдарм 
для наступу на південно-східні терени України. 
Проте географічно й логістично-тактично більш 
привабливим було визначено наступ з північно-
східного напрямку в комплексі з підривом вну-
трішньо-політичного становища на усій терито-
рії Лівобережної України. Зрештою південний 
напрямок залишився запасним плацдармом 
для повноцінного вторгнення задля захоплен-

ня Донецької, Луганської, Харківської, Одесь-
кої, Дніпропетровської, Херсонської та Мико-
лаївської, Запорізької областей. Коли ж намір 
прямого вторгнення з півдня було відкладено 
на перспективу, росіяни запустили план масш-
табної дестабілізації в цих регіонах.
Процес підриву України з середини розпочався 
1 березня 2014 р. з масштабних проросійських 
виступів одночасно у Харкові (перше захоплен-
ня ОДА), Дніпрі (тоді – Дніпропетровську), Доне-
цьку (3 березня вперше захоплено ОДА), Мелі-
тополі, Луганську (9 березня вперше захопле-
но ОДА), Миколаєві, Одесі (3 березня – штурм 
облради) та Херсоні, 5 березня – у Запоріжжі та 
інших містах сходу України.
У Харкові проросійські колаборанти-бойови-
ки й спецслужби РФ кілька разів захоплюва-
ли обласну державну адміністрацію (ОДА). Тоді 
до міста було відряджено міністра внутрішніх 
справ А. Авакова й тільки завдяки спецпідроз-
ділу Нацгвардії «Ягуар» вдалося відстояти міс-
то (74 проросійських заколотника було вибило з 
Харківської обласної адміністрації та заарешто-
вано). Позитивним фактором стало призначен-
ня у Дніпропетровськ (нині – Дніпро) головою 
ОДА І. Коломойського, який також швидко на-
вів порядок на ввіреній йому території (Дніпро-
петровщина, Запоріжжя). Кривавою ціною вда-
лося залишити українською Одесу, хоча там це 
було втілено, швидше, всупереч органам місце-
вої влади і правопорядку1. Вважаю, що події у 
Харкові, Дніпропетровську, Одесі та інших вели-
ких містах Півночі, Центру і Півдня все ще очіку-
ють свого розслідування і не лише історико-по-
літологічного спрямування, а й кримінального…
Уже в березні, після перших кадрових онов-
лень в СБУ, за словами голови спецслужби В. 
Наливайченка, оголилися збройні агентурні 
мережі, в першу чергу, Луганська2. «Тоді нас це 
ще дивувало. Проросійська сепаратистська ор-
ганізація начебто на поверхні. Є у них і ідеоло-
ги, і технічне забезпечення, але за ними – скла-
ди зі зброєю, за ними – криміналітет. Перша ве-
лика операція із затримання – ще в березні, до 
всіх подій. Вилучено сотні одиниць зброї. Ми 
затримуємо і не можемо до кінця оцінити, що 
це означає. Але тоді вже з’явилися на поверх-
ні офіцери ГРУ, ФСБ, які за ними стояли, піш-
ли вже не вуличні демонстрації, а реальні си-
лові акції із захоплення, відразу почалися бо-
йові дії на знищення спецгрупами диверсантів, 

кількості будівель місцевих органів влади і си-
лових структур до 17 квітня, тобто до зустрічі у 
Женеві представників України, ЄС, США та Ро-
сії з врегулювання «кризи» в Україні. «За пла-
ном російської сторони, – наголошував він, – 
це дасть можливість Росії заявляти про від-
сутність контролю за ситуацією в Україні з боку 
української влади, а також про її нелегітимність 
в очах значної частини населення» [13].
13 квітня 2014 р. РНБО України, очолювана на 
той час в. о. президента України О. Турчиновим, 
ухвалила рішення про початок антитерорис-
тичної операції (АТО). Ситуація на Cході швид-
ко переросла в насильницький конфлікт. 15 
квітня 2014 р. уряд України оголосив старт «Ан-
титерористичної операції» і перекинув зброй-
ні сили під Донецьк і Луганськ. Того ж дня пер-
ший віце-прем’єр України В. Ярема заявив, що 
у містах Слов’янськ та Краматорськ Донецької 
області перебувають представники 45-го пол-
ку повітряно-десантних військ РФ [12]. 16 квітня 
один з керівників контррозвідки СБУ В. Найда 
розповів на брифінгу, що головною метою дій 
диверсантів та спецпідрозділів РФ на території 
України є максимальна дестабілізація ситуації 
і що в перехоплених переговорах російські вій-
ськові обговорюють завдання вбити кілька со-
тень осіб, щоб після цього на протязі 1,5 годи-
ни ввести війська на територію України [12]. До 
кінця квітня в. о. президента України оголосив, 
що уряд України більше не контролює Донецьк 
і Луганськ повною мірою. О. Турчинов, зокрема, 
заявив, що країна знаходиться «в режимі по-
вної бойової готовності» і видав указ про від-
новлення військової служби за призовом. Тим 
часом 2 травня над містом Слов’янськ на сході 
країни антиурядові озброєні угруповання збили 
два українських військових гвинтокрила.
Справжня картина, причини і спонсорство ан-
тиукраїнського терористичного путчу й при-
хованого іноземного (російського) вторгнення 
яскраво виявилися після проведених 11 травня 
2014 р. т. зв. «референдумів» під дулами авто-
матів, які були визнані недійсними урядом Укра-
їни. Тоді представники фейкових «Донецької і Лу-
ганської народних республік» зробили заяви, що 
проголошують «незалежність» від України. Крім 
цього «ДНР» і «ЛНР» опублікували звернення 
з проханням бути прийнятими до складу Росій-
ської Федерації. Відтоді проросійські колабораці-
оністсько-терористичні анклави «ДНР» і «ЛНР» 
залишаються невизнаними усіма державами сві-
ту, включно з Російською Федерацію.
25 травня 2014 р. відбулися президентські ви-
бори, в результаті яких П. Порошенка було об-
рано президентом України. Серед його обіця-
нок, зокрема, були й такі: АТО триватиме не мі-

в тому числі і заступників голови СБУ. Тоді ста-
ла зрозуміла вся картина», – згадував він [10]. 
16 березня секретар РНБО А. Парубій заявив 
про зрив широкомасштабної операції росій-
ських сепаратистів по вторгненню в Україну під 
назвою «Російська весна», що мала за мету за-
хоплення влади на південному сході країни за 
кримським сценарієм.
Тим часом на початку квітня 2014 р. озброє-
ні проросійські підрозділи почали захоплю-
вати адміністративні будівлі на сході України 
(12 квітня були захоплені райвідділки міліції 
у Слов’янську та Краматорську, міська рада в 
Артемівську, також відбулися подібні спроби у 
Горлівці та Красному Лимані, 7 квітня російські 
терористи захопили зброю у будівлі СБУ Луган-
ська, а 29 квітня було повторно захоплено бу-
дівлю Луганської ОДА (вперше – 9 березня); 28 
квітня заколотники оволоділи будівлею РДА у 
Станиці Луганській, 29 квітня було захоплено 
міські ради у Красному Лучі та Первомайську. 
30 квітня над райвідділком міліції у Антрациті 
підійнято російський прапор, проросійські кола-
боранти також захопили міську раду у Сверд-
ловську та Алчевську, а увечері 1 травня – 
міську раду у Стаханові тощо. У підсумку росій-
ські терористи і місцеві колаборанти оголоси-
ли про створення так званих Донецької й Луган-
ської Народних Республік (до цього таку спробу 
було зроблено в інших обласних центрах Ліво-
бережжя). У відповідь українська влада оголо-
сила антитерористичну операцію (АТО).
Екстремістські акції у південно-східних регіонах 
України ініціювалися та управлялися мережею 
координаторів Головного розвідувального управ-
ління Генерального штабу Збройних сил РФ. Ко-
лишній перший заступник начальника Генштабу 
ЗСУ, адмірал І. Кабаненко, на відміну від владних 
структур та Міністерства оборони України, вже 
12 квітня 2014 р. впевнено заявив: «Вторгнення 
військ РФ на Сході відбулося. У Слов’янську та 
Червоному Лимані діють не сепаратисти, а вій-
ськові розвідувально-диверсійні підрозділи. По-
черк чіткий. Вони «допомагають» сепаратистам 
в розхитуванні ситуації. Чи потрібно задавати ри-
торичне запитання – а чи буде це продовжувати-
ся та поширюватися?» [14]. 
Того ж дня військовий аналітик, співорганізатор 
спільноти «Інформаційний спротив» Д. Тимчук 
повідомив, що «ідентифіковано співробітників 
російського ГРУ, які здійснювали сценарій за-
хоплення органів влади та блокування укра-
їнських військових частин у Криму у березні 
2014 року. Раніше групи цих співробітників ГРУ 
були вивезені з Криму у Ростов-на-Дону» [13]. 
При цьому він цілком слушно додавав, що їх-
ньою метою було захоплення якомога більшої 

1  Протистояння 2 травня 2014 р. в Одесі між противниками і прихильниками федералізації переросли в насильницькі зіткнення і 
послужили причиною смерті 40 осіб. У числі загиблих були в основному проросійські прихильники федералізації, які сховалися в 
Будинку профспілок, в якому потім почалася пожежа.
2 На кінець червня 2014 р. у Головному слідчому управлвнні СБУ знаходилося 90 кримінальних проваджень стосовно 85 осіб (13 з них були 
громадянами РФ), регіональні органи СБУ вели тоді 263 кримінальних провадження з сепаратизму.



32  33науковий збірник науковий збірник      

ВІЙНА НА ДОНБАСІ. 2014 – 2017 рр.

сяці, а години (заява на бріфінгу 28 травня); сол-
дати української армії, які беруть участь у бойо-
вих діях, мали б отримувати 1  тис. грн. на день 
вже з 26 травня тощо.
Тим часом російські бойовики і спецпідрозділи 
активізували свою діяльність проти Збройних 
Сил України, які зазнавали не лише втрат у жи-
вій силі, але й значних втрат у техніці. Так, на-
приклад, в кінці травня відбувалися запеклі бої 
за Донецький міжнародний аеропорт, а 14 черв-
ня в Луганську був збитий український військо-
во-транспортний літак Іл-76, загинули 9 членів 
екіпажу і 40 українських десантників. Того дня у 
Луганськ прямували три літаки: один вдало сів, 
другий – збили бойовики, третій відразу після 
теракту повернувся. Тоді аеродроми Краматор-
ська, Луганська, Донецька вже перебували під 
контролем українських військових, але були в 
оточенні бойовиків. Контроль над цими трьома 
летовищами потрібно було утримувати, аби тим 
самим не дозволити військовій авіації Російської 
Федерації приземлятися на території України. 
Проте виникли проблеми з доставкою боєприпа-
сів, їжі, води, евакуацією поранених тощо, а тра-
гедія сталася через недостатні заходи безпеки, 
відсутність досвіду, поспіх та нехтування прави-
лами польотів за умов військових дій3.
У середині липня Російська Федерація звинува-
тила Збройні Сили України в артилерійському об-
стрілі міста Донецьк. Зі свого боку Україна заяви-
ла, що снаряди, якими протягом декількох днів 
в липні і серпні 2014 р були обстріляні українські 
військові позиції, були запущені з позицій на тери-
торії Російської Федерації, а Військово-повітряні 
сили Росії 16 липня 2014 р збили український вій-
ськовий гвинтокрил. Вже наступного дня, 17 лип-
ня 2014 р., над територією східної України було 
збито пасажирський літак авіакомпанії «Malaysian 
Airlines», що виконував рейс MH17 на маршруті з 
Амстердама в Куала-Лумпур. Загинули 298 паса-
жирів і членів екіпажу літака.
Крім того, як свідчив екс-начальник Генштабу 
ЗСУ ген.-полк. В. Замана ще до збиття росія-
нами ракетою із ЗРК «Бук-М1» (такої модифіка-
ції не було у ЗСУ) малайзійського «Boeing 777» 
українці вивезли з Донбасу усю військову техні-
ку Протиповітряної оборони (ППО), яка так і не 
потрапила до рук росіян [9]. Не змогли колабо-
ранти та російські бойовики захопити тоді й най-
більший склад зброї в Україні в Артемівську До-

нецької обл., який знаходився у соляних шах-
тах. Тим не менш втрати у техніці та озброєнні 
були істотними. Лише у період з 21 липня по 5 
серпня 2014 р. до бойовиків у перебігу зброй-
них зіткнень із українськими військовими по-
трапила наступна військова техніка та озбро-
єння: Т-64 – 22 одиниці, БМП – 26 од., БТР – 
17 од., РСЗВ БМ-21 «Град» – 12 од., САУ 2С9 
«Нона» – 4 од., САУ 2С1 «Гвоздика» – 4 од., 
Д-30 – 5 од., мінометів 82 мм – 10 од., ЗУ-23-2 – 
13 од., АТ – 75 одиниць [7; 8].
Були й стратегічні помилки. Зокрема таким про-
рахунком було зосередження військ на майже 
двомісячній кільцевій облозі районного центра 
Слов’янськ, тоді як головні сили все ж слід було 
кинути на оволодіння Луганськом і Донецьком. 
Донецьк – надважливий стратегічний пункт-
мільйонник, що на той час ще не був достат-
ньо укріплений ворогом. Луганськ – не менш 
важливий обласний центр, який до того ж зна-
ходиться у близько 50 км від російського кор-
дону, що дало б можливість вчасно перекрити 
постачання з Росії зброї, боєприпасів, грошей, 
живої сили супротивника тощо. Більше того, 
російському угрупованню І. Гіркіна («Стрєлко-
ва»), який утримував Слов’янськ, дали чомусь 
змогу здійснити оперативно-стратегічний від-
хід з міста у Донецьк. Так було втрачено час і 
можливості, які б змінили розстановку сил на 
сході України й, цілком можливо, не призве-
ли б до наступних невдач Збройних сил Укра-
їни внаслідок очевидних прорахунків (неком-
петентності, нехлюйства, саботажу, ланцюга 
зрад) у вищих колах СБУ, Генерального штабу 
ЗСУ та штабу АТО.
На початку серпня 2014 р. Україна вже близь-
ко двох місяців проводила активну фазу анти-
терористичної операції з силового звільнення 
територій Донецької та Луганської областей, 
що контролювалися підтриманими Росією не-
законними збройними формуваннями та за-
гонами колаборантів. За цей період під контр-
олем сил АТО опинилося близько 60% тери-
торій двох областей. Донецьк і Луганськ були 
блоковані з півночі, заходу та півдня4. На той 
час українським військам вдалося звільнити 
західний Донбас, південь і північ Донецької, а 
також північну частину Луганської областей. 
Блокпости ЗСУ впритул наблизилися до Доне-
цька і Луганська. Стояло завдання – повністю 

замкнути коло по східному кордонові України, 
оточивши колаборантів-сепаратистів і відріза-
ти їх від допомоги з Росії. Лише зі східного на-
прямку, перш за все, – з території РФ, бойовики 
могли отримувати озброєння та підкріплення. 
З метою остаточного звільнення територій, за-
йнятих бойовиками, замисел керівництва АТО 
у серпні передбачав: 

1) Відновлення контролю над державним 
кордоном з Російською Федерацією, щоб 
припинити постачання зброї, боєприпасів 
та матеріально-технічних засобів і живої 
сили для бойовиків з території РФ; 
2) Розділення території, яка контролювала-
ся бойовиками, на декілька частин; 
3) Оточення найбільших угруповань бойо-
виків і створення умов для подальшого їх 
роззброєння, а у разі опору – знищення.

Задля реалізації цього задуму було страте-
гічно важливо не допустити обстрілів терито-
рії РФ з боку України та випадкового перетину 
підрозділами сил АТО українсько-російського 
кордону, щоб не дати Росії формального при-
воду для початку повномасштабної агресії 
проти України [1, c. 1]. У цьому контексті варто 
згадати й про те, що у грудні 2014 р. прем’єр-
міністр А. Яценюк говорив в інтерв’ю німецько-
му часопису «Der Spiegel», що у керівництві кра-
їни вірили у те, що Росія не вдереться до ма-
терикової України й не допомагатиме відкрито 
колаборантам. «Спочатку всі думали, що після 
анексії Криму хижак вгамується. Але він продо-
вжував, підтримуючи так званих сепаратистів 
на Східній Україні» – заявив А. Яценюк [15].
На середину серпня 2014 р. у антитерористич-
ній операції було задіяно близько 40 тисяч осо-
бового складу, з них:

- Збройні сили України – понад 32 тис. осіб, 
5,5 тисяч одиниць важкого озброєння та 
військової техніки);
- Національна гвардія – до 3 тис. осіб;
- Державна прикордонна служба – до 3 тис. 
осіб;
- Служба безпеки України – до 2 тис. осіб.

Кількість цих сил і засобів оцінювалась як до-
статня для виконання визначених завдань. 
Співвідношення сил АТО до бойовиків було 
приблизно 1 до 1. Добровольчі підрозділи (за-
гони) на той час налічували до 4 тисяч осіб. 
Вони не підпорядковувалися штабу АТО і не 
входили до складу сил і засобів, хоча й коор-
динували свої дії із регулярними силами. 
Протягом всього періоду проведення АТО 
Російська Федерація постійно підтримува-
ла дії бойовиків. Спочатку – через постачан-
ня озброєння, живої сили (навчених, екіпіро-
ваних та тренованих найманців) та засилання 

розвідувально-диверсійних груп ГРУ, згодом – 
шляхом проведення артилерійських обстрілів 
підрозділів ЗСУ зі своєї території.
5 серпня командування сектору Б (генерал-
лейтенант В. Хомчак, командуючий АТО гене-
рал-полковник В. Муженко) видали бойовий на-
каз про штурм м. Іловайська з метою звуження 
кільця блокування м. Донецьк зі сходу. Зокре-
ма 40-му батальйону територіальної оборони 
«Кривбас» наказувалося: «Зранку 7.08 силами 
40 БТРО у взаємодії з 3 БТГР 51 ОМБР провес-
ти рейдові дії в напрямку: Старобешево, Ново-
катеринівка, Іловайськ та до кінця доби провес-
ти прочісування і звільнення міста Іловайськ від 
терористів, встановити повний контроль над 
містом та у взаємодії з підрозділами 3 БТГР 51 
ОМБР зайняти сім взводних опорних пунктів 
північніше та східніше Іловайськ...» [3].
Проте саме у серпні 2014 р. відбулося відкри-
те вдертя регулярних підрозділів Збройних сил 
РФ на територію України без оголошення ві-
йни. Їхнє приховане вторгнення розпочалося 
24 серпня 2014 року. Практично не зустрічаючи 
опору, російські військові підрозділи через Ам-
росіївку та Кутейникове просунулися в напрям-
ку Іловайська. З цього моменту співвідношен-
ня сил і засобів сторін змінилося на користь су-
противника. При цьому, російські військовос-
лужбовці не мали документів та розпізнаваль-
них знаків на обмундируванні і військовій техні-
ці. Розвідувальна інформація про перетин дер-
жавного кордону України колонами військової 
техніки Збройних сил РФ почала надходити до 
штабу АТО та Генштабу 25 серпня 2014 р. У ніч 
на 25 серпня 2014 р. Росія ввела на територію 
України 8 батальйонних тактичних груп Зброй-
них сил РФ загальною чисельністю понад 4 
тис. осіб. Остаточно факт вторгнення регуляр-
них підрозділів РФ було підтверджено 26 серп-
ня після захоплення у полон військовослуж-
бовців повітряно-десантних військ ЗС РФ.
На той час на територію України було введе-
но до 8 батальйонних тактичних груп збройних 
сил Російської Федерації, а саме:
- на Луганському напрямку – чотири (змішана 
БТГр від 61-го окремого полку морської піхоти 
та 200-ї окремої мотострілецької бригади Пів-
нічного флоту Західного ВО, дві БТГр від 104-
го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-
штурмової дивізії та 20-ї окремої мотострілець-
кої бригади Південного ВО, БТГр від 247-го де-
сантно-штурмового полку 7-ої десантно-штур-
мової дивізії повітрянодесантних військ);
- на Донецькому – чотири (БТГр від 247-го де-
сантно-штурмового полку 7-ї десантно-штур-
мової дивізії повітрянодесантних військ, дві 
БТГр зі складу 331-го повітрянодесантного пол-

3 Російські радари фіксували літаки на території України на відстані мінімум 400 км від кордону. Для приземлення літака в умовах 
антитерористичної операції навколо аеродрому потрібно було створити три кільця охорони у вигляді блокпостів. Перше кільце – в 
радіусі п’яти кілометрів, друге – семи, третє, зовнішнє, кільце – в радіусі 10 кілометрів. При посадці літак мав би не виходити за ці 10 
кілометрів, а по спіралі спускатися вниз. 
4 Для виконання завдань АТО були сформовані штаб АТО та відповідні органи управління, утворені сектори відповідальності на 
територіях Донецької та Луганської областей (сектори А, С, Б, Д, район М).
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ку 98-ї повітрянодесантної дивізії та 19-ї окре-
мої мотострілецької бригади Південного ВО, 
БТГр 56-ї окремої десантно-штурмової бригади 
повітрянодесантних військ) [6].
Зазначені батальйонні тактичні групи були по-
силені підрозділами спеціального призначення 
зі складу: 10-ї та 22-ї окремих бригад спеціаль-
ного призначення Південного ВО; 346-ї окре-
мої бригади спеціального призначення та 25-
го окремого полку спеціального призначення 
49 А Південного ВО; 24-ї окремої бригади спе-
ціального призначення Центрального ВО та 
45-го окремого полку спеціального призначен-
ня повітрянодесантних військ, а також 8-ї окре-
мої мотострілецької бригади 58 А Південного 
ВО. Загалом угруповання збройних сил РФ на-
раховувало: особового складу – понад 6 тис. 
осіб; танків – до 70 од.; бойових броньованих 
машин – до 270 од.; артилерійських систем – 
до 90 од.; РСЗВ – до 85 одиниць [1, c. 15–16].
Активна фаза бойових дій між українськими 
військами та підрозділами Збройних сил РФ і 
підтримуваних ними бойовиками відбулася 25–
26 серпня 2014 р., після чого розпочалися за-
пеклі бої, зокрема за Іловайськ, Дебальцеве 
та інші українські населені пункти. З цього часу 
розпочався новий період Російсько-української 
війни, що відзначний запеклими і жорстокими 
боями з об’єднаними підрозділами російських 
військ і загонами колаборантів.
Відтак на разі сучасну Російсько-українську ві-
йну можна визначити як національно-визволь-
ну боротьбу українського народу з російськими 
нападками й періодизувати наступним чином:
І період: Окупація та анексія АР Крим (20 люто-
го – 24 березня 2014 р.). «Фронт без спротиву»;
ІІ період: Антитерористична операція (1 берез-
ня (офіційно – від 13 квітня) – 24 серпня 2014 р.). 
«Внутрішній фронт»;
ІІІ період: Вторгнення Росії в Донбас (24 серп-
ня 2014 р. – 19 лютого 2015 р.). «Східний фронт: 
Донбаське бойовище»;
IV період: Позиційна війна (20 лютого 2015 
р. – 20 вересня 2016 р.). «Східний фронт: 
Мінська пастка»;
V період: Квола війна (від 20 вересня 2016 р. – кві-
тень 2018 р.). «Східний фронт: Норманські шанці».
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Анотація. В статті розповідається про музейну вистав-
ку, яка відображає події на Сході України. Вона була створе-
на спільними зусиллями ветеранів, волонтерів та музей-
ників Черкаського обласного краєзнавчого музею, відіграє 
важливу роль у вшануванні пам’яті загиблих та патріо-
тичному вихованні дітей та молоді Черкащини.

Ключові слова: музей, виставка, війна на Сході України.

У Черкаському обласному краєзнавчому му-
зеї вже більше року діє виставка «Війна три-
ває», яка є спільним проектом музею, ГО 
«Об’єднання бійців реформаторів», волонтерів 
«Центру допомоги армії» та відомої творчої ро-
дини Теліженків.
Ідея створення експозиції існувала в музеї ще 
з початку збройного конфлікту на Сході Украї-
ни. Для цього було проведено чималу збираль-
ницьку роботу серед учасників бойових дій, їх 
родичів, ветеранських, волонтерських та гро-
мадських організацій Черкащини. 

Першими експонатами стали речі передані од-
ним з учасників боїв на горі Карачун та звіль-
нення Краматорська Олександром Семеню-
ком. Надалі у зборі експонатів активну участь 
узяли черкаські волонтери Лора Когут та Окса-
на Циганок і, звичайно, співробітники музею. 
Першою експозицією. що лиш частково затро-
нула події війни на Сході України стала фото-
виставка «Від Майдану до Донбасу», яка була 
передана для експонування в Черкаський об-
ласний краєзнавчий музей Національною спіл-
кою журналістів України. Доповненням до фо-
товиставки стали військові артефакти, приве-
зені до музею військовими волонтерами. Так, 
вперше в експозиції були представлені улам-
ки снарядів РСЗО «Град», гільзи гармати МТ-
12 «Рапіра», уламки мін калібру 80 мм, числен-
ні гільзи з автоматичної зброї, а також доку-
менти та особисті речі перших загиблих черка-
щан. Наступним етапом у створенні виставко-
вого залу присвяченому війні на Сході України 

ВИСТАВКА «ВІЙНА ТРИВАЄ» У ЧЕРКАСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КРАЄЗНАВЧОМУ МУЗЕЇ
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Інсталяція «Древо пам’яті». Автор Микола Теліженко. Виставка «Війна триває»
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було створення великої фотодокументальної 
виставки (на банерах) до 25-річчя Незалежнос-
ті України «Черкащина у боротьбі за незалежну 
Українську державу», на якій були представлені 
всі етапи державотоворчого процесу та бороть-
бу за незалежну державу від слов’ян та Русі аж 
до сучасних військових дій на Сході України. 
На початку 2016 р. до Черкаського обласного 
краєзнавчого музею звернулися учасники ГО 
«Об’єднання бійців реформаторів» та ветера-
ни 128-ї окремої гірсько-піхотної Закарпатської 
бригади з метою створення окремого залу при-
свяченого війні на Сході України, зокрема боям 
в районі Дебальцевого. 
«Війна на Сході нашої країни триває! Кожного 
дня вона забирає життя молодих людей, яким 
би сьогодні розбудовувати Націю, ростити і ви-
ховувати дітей – нову генерацію українців, які 
візьмуть на себе місію розбудови квітучої і за-
можної держави України. Натомість ця війна 
знесилює нашу державу, підриває віру в наше 
майбутнє, зводить нанівець довіру до влади, 
сіє зневіру поміж людьми.
Ми, військовослужбовці, члени ГО «Об’єднання 
бійців реформаторів» та волонтери «Центру 
допомоги армії», розуміємо, що далеко не вся 
Україна переймається цією проблемою. Саме 
тому ми вирішили створити масштабну концеп-

туальну виставку «Війна триває…», приуроче-
ну до Дня збройних сил України [1].
На початку роботи була розроблена концепція 
майбутньої експозиції. До збору експонатів до-
лучилися волонтери Інеса Плащенкова, Лора 
Когут з Благодійною організацією «Час на-
дії», Людмила Свистун та її Благодійний фонд 
«Сила доброти», Олександр Мусієнко та во-
лонтерська група «Поміч народа», Волонтер-
ська ініціатива «Наш батальйон», «Центр допо-
моги армії». Багато речей та військового споря-
дження принесли й самі ветерани бойових дій 
на Сході України. В якості вітрин вирішено було 
взяти ящики з-під снарядів великого калібру, 
щоб підкреслити концепцію виставки, а також 
маскувальну сітку для декорування залу. 
В експозиції залу на темному, майже чорному 
тлі представлено унікальні світлини фронтових 
буднів та інсталяції бойових артефактів, в цен-
трі залу на стіні – сонце викладене з дитячих 
малюнків, бо саме вони стали справжнім обе-
регом для багатьох бійців на фронті. Представ-
лені просторові композиції: «Вибух», «Фронто-
вий бліндаж», «Древо пам’яті». Автори концеп-
ції представники творчої родини черкащан Та-
рас та Олександра Теліженки.
Виставка «Війна триває» відкрилася 6 груд-
ня 2016 р. на День збройних сил України в уро-

чистій обстановці з великим представництвом 
відвідувачів та почесних гостей. Серед запро-
шених були військовослужбовці 25-го окремо-
го батальйону НГУ, курсанти Навчального цен-
тру Державної прикордонної служби, ветерани 
АТО, волонтери, керівництво області й міста, 
молодь та студенти. Хвилиною мовчання вша-
нували пам’ять черкащан бійців ЗСУ, добро-
вольців та працівників органів внутрішніх справ. 
Багато героїв були нагороджені (посмертно), а 
відзнаки передано родинам загиблих.
Виставка «Війна триває» розповідає про новітню 
російсько-українську війну. Починається з бане-
ра, на якому фото та інформація про події весни 
2014 р. в Криму. Війна почалася 20 лютого 2014 р. 
зі вступом збройних сил Російської Федерації на 
територію Автономної республіки Крим.
У нашій експозиції представлено фото капіта-
на ІІ рангу Юрія Федаша, командира тральщи-
ка ВМФ України «Черкаси», який разом з інши-
ми українськими кораблями був заблокований 
у бухті Донузлав (Севастополь) з 6 до 25 бе-
резня 2014 р. 24 - 25 березня після захоплен-
ня російськими військовими корабля «Костян-
тин Ольшанський» тральщик «Черкаси» зали-
шався єдиним військовим кораблем на Донуз-
лаві під українським прапором. 
27 березня 2014 р. рішенням сесії Черкаської 

міської ради командиру корабля Ю.П. Федашу 
присвоєне звання почесного громадянина міста 
Черкаси, а команду корабля вирішено нагородити 
за заслуги перед Черкасами (фото в експозиціїЇ). 
Після подій у Криму 13 квітня 2014 р. україн-
ська влада була змушена оголосити початок 
антитерористичної операції (АТО). На початко-
вому етапі проведення АТО велику роль зігра-
ли добровольчі батальйони, такі як «Айдар», Інсталяція «Бліндаж». Виставка «Війна триває»

Макет розвідувального беспілотника Тараса Фесенка

Виставка «Війна триває». Черкаський обласний краєзнавчий музей.
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сій Анатолійович, солдат ЗСУ, 23.09.1974 р.н., 
уродженець м. Черкаси, боєць 81-ї десантно-
штурмової бригада – 90-й окремий аеромобіль-
ний батальйон «Житомир» – черкаський взвод. 
З 20 листопада безпосередньо у зоні бойових 
дій. 19 січня 2015-го загинув у бою з російськими 
збройними формуваннями поблизу Донецько-
го аеропорту від кулі снайпера. Представлено 
військовий однострій, шеврони, оберіг-хрест та 
фляга О. Панченка. 
Поряд у вітрині матеріали Галви В’ячеслава 
Анатолійовича («Кузьмич»). Він народився 4 
січня 1973 р. у ст. Безрічна Олов’яннінського 
району Читинської області у родині військово-
го, загинув 26 серпня 2014 р. полковник Голов-
ного управління розвідки Міністерства оборо-
ни України у відставці, інструктор з підготовки 
фахівців спецпризначення, інструктор з бойо-
вої підготовки батальйону МВС «Азов». Спів-
робітник компанії Prof1group (P1G-TAC®), кон-
сультант-розробник, керівник групи ГРТ «Кузь-
мич», спеціалізацією якої є розробка й тесту-
вання військового спорядження. В експозиції 
особисті речі В’ячеслава Галви, його військова 
куртка, тактичні рукавиці, фото та комплект вій-
ськового однострою «Жаба польова» розроб-
ником якого був В. Галва під час роботи у кам-
панії Prof1group (P1G-TAC®). Форма надана му-
зею в якості подарунка компанією виробником 
спеціально для експозиційного комплексу при-
свяченого В. Галві. 
Цікавим для відвідувачів є комплекс матеріалів 
про діяльність священнослужителів різних кон-
фесій у зоні бойових дій. Представлені священ-
ники-волонтери, такі як отець Василь Циріль з 
Чигиринщини, а також військові капелани Лора 
Когут та Олександр Шведенко, останні є пред-
ставниками протестанських церков. У імпровізо-
ваній вітрині-ящику розміщено військовий одно-
стрій капелана Української православної церкви 
Київського патріархату, кишенькові Біблії у ка-
муфляжній обкладинці, видані коштом Україн-
ської Греко-Католицької церкви спеціально для 
поширення серед вояків у зоні бойових дій. 
Особливу увагу відвідувачів привертає макет 
беспілотника, що ніби пролітає під самою сте-
лею виставкової зали. Поряд вітрина, у якій 
розміщені пульт управління та екран за допо-
могою яких функціонують такі пристрої. Також 
представлені матеріали про Тараса Володими-
ровича Фесенка, який є винахідником беспілот-
ника. Він народився 29 квітня 1991 р. у Черка-
сах. Після закінчення середньої школи навчав-
ся у Черкаському державному технологічному 
університеті (ЧДТУ) за спеціальністю інфор-
матика, потім вступив до аспірантури ЧДТУ 
(Інститут системних та інформаційних дослі-

місцях бойових дій, за що були відзначені дер-
жавними нагородами.
Зокрема, представлені матеріали про черка-
щан – учасників оборони аеропорта м. Донецьк 
(Сергій Галян), боїв у районі м. Щастя Луган-
ської обл. (Богдан Гаркуша).
Серед учасників війни на Сході України й моло-
дий український письменник та журналіст чер-
кащанин Артем Чередник. На фото – Чередник 
Артем (літературний псевдонім – Артем Чех) – 
у травні 2015 р. – липні 2016 р. боєць штурмово-
го взводу 9-го мотопіхотного батальйону ЗСУ у 
зоні проведення АТО. 2015 р.
Забезпечення українських збройних сил у зоні 
АТО було б неможливим без активної діяльності 
численних волонтерських організацій, які вини-
кли та продовжують діяти у багатьох населених 
пунктах області. Ціла армія черкаських волон-
терів працює в різних напрямках, залучаючи до 
допомоги армії широкі маси черкащан. У кожної 
волонтерської групи є свій напрямок допомоги. 
Одна з найбільших в Україні – волонтерська іні-
ціатива «Наш батальйон». Волонтери плетуть 
маскувальні сітки, шиють маскхалати, плетуть 
«кікімори», перемелюють сало в тубах, сушать 
сухі борщі, шиють військову форму й білизну. 
Представлене фото «Волонтери філіалу КСН 
«Дніпровський» волонтерської ініціативи «Наш 
батальйон» готують пасхальні подарунки для 
захисників. Черкаси, 2015 р.». Поряд у вітрині – 
муляжі туб з меленим салом, плетені шкарпет-
ки, обереги, маскувальні сітки, які виготовля-
ють волонтерки. 
Волонтери починали свою роботу з елементар-
них речей: збору продуктів харчування, води, 
медикаментів та продуктів першої необхіднос-
ті. Потім почали діставати й більш складні при-
лади: тепловізори, приціли, натівські аптечки, 
позашляховики, ремонтувати техніку. 
Пізніше продовжили з виготовлення маску-
вальних сіток для вогневих точок, бронетран-
спортерів, танків, траншей і бліндажів. Плели 
сітки – тому назвалися «павучками». Переваж-
но жінки старшого віку, різних професій, сту-
денти й пенсіонери, школярі, переселенці з 
зони АТО – з 9 ранку і до 21 години, кожного дня 
поспішають хоч на годину долучитися до бла-
городної справи. В експозиції виставки – фото 
декількох філій сіткоплетіння Волонтерської іні-
ціативи «Наш батальйон – Черкаські павучки», 
на стіні – сітка, сплетена руками волонтерів.
Під час збройного конфлікту у Донецькій та Лу-
ганській областях у травні 2014 р. – лютому 2018 
р. за неповними даними загинуло 182 уроджен-
ців та мешканців Черкаської області. В експози-
ції ви можете побачити особисті речі, фото, доку-
менти та нагороди. Один з них – Панченко Олек-

Окремий комплекс матеріалів та фотопанно на 
стінах присвячені 128-й закарпатській окремій 
гірсько-піхотній бригаді. Бійці цієї бригади бра-
ли участь у боях під Дебальцевим в районі Арте-
мівська на початку 2015 р. Бій на висоті 307,9 ме-
трів біля села Санжарівка був одним з найбільш 
кривавих та складних для бійців бригади – 25 січ-
ня підрозділи 128-ї бригади зазнали серйозних 
втрат, було багато поранених та висоту біля Сан-
жарівки вони утримали. Проте висоту довелося 
залишити – у лютому 2015 р. вони разом з іншими 
військовими формуваннями відступили з-під міс-
та. При цьому, за деякими даними, бригада за-
знала значних втрат. Взагалі в Дебальцевській 
операції загинули 21 черкащанин. 
Командир 128-ї окремої гвардійської гірсько-
піхотної бригади ЗСУ полковник Сергій Олек-
сандрович Шаптала (уродженець Смілянщини) 
за бої у районі м. Дебальцеве був нагородже-
ний званням Героя України (в експозиції фото 
«Нагородження командира 128-ї окремої гвар-
дійської гірсько-піхотної бригади ЗСУ полков-
ника Сергія Олександровича Шаптали зван-
ням Героя України. Фото 18 лютого 2015 р.). Та-
кож представлені фото: «Взвод розвідки 128-
ї окремої гвардійської гірсько-піхотної брига-
ди ЗСУ у зоні проведення АТО. Жовтень 2014 
р.» та «Зустріч бійців 128-ї окремої гвардійської 
гірсько-піхотної бригади ЗСУ. м. Золотоноша, 
24 лютого 2015 р».
Незважаючи на важкі умови несення служби, 
наші земляки з честю захищають суверенітет 
України та відзначились у боях за Слов’янськ, 
Іловайськ, Дебальцеве, Маріуполь, Щастя, Лу-
ганський та Донецький аеропорти та в інших 

«Донбас», «Дніпро», «Кривбас» та інші в лави 
яких записалося багато черкащан. В експозиції 
представлено фото «Бійці добровольчого ба-
тальйону «Айдар» з холодноярським прапором 
у м. Щастя Луганської області (червень 2014 р.). 
У травні 2014 р. був створений 14-й батальйон 
територіальної оборони (БТО) «Черкаси» (пізні-
ше 14-й окремий мотопіхотний батальйон ЗСУ) 
під командуванням полковника М. Радченка. З 
початку липня 2014 р. батальйон виконував за-
вдання з охорони державного кордону на півдні 
України в Котовському районі Одеської області.
На початку вересня 2014 р. батальйон був від-
правлений у зону бойових дій на сході України 
під Волноваху Донецької області. 13 вересня 
2014 р. на прес-конференції військовий комісар 
Черкаської області Євген Курбет підтвердив, 
що військовослужбовці батальйону вже брали 
участь у двох боях. 1 жовтня 2014 р. у результа-
ті мінометного обстрілу були важко поранені 2 
військовослужбовці батальйону, 2 жовтня 2014 
р. у зоні бойових дій загинули двоє військовос-
лужбовців батальйону, за період до 6 жовтня 
2014 р. загальні втрати батальйону склали 2 
убитими і 9 пораненими. 6 жовтня 2014 р. за-
гинув третій військовослужбовець батальйо-
ну – старший солдат Дмитро Пожарський. 24 
січня 2015 р. військовослужбовці батальйону 
були виведені із зони бойових дій до місця по-
стійної дислокації в Черкаській області. В екс-
позиції – особисті речі бійців БТО «Черкаси» та 
прапор підрозділу. Цікаво, що цей прапор побу-
вав на українській антарктичній станції «Акаде-
мік Вернадський», тому на ньому підписи усіх 
членів та відбитки печатки експедиції.

Комплекс матеріалів Тараса Фесенка
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хід «Іловайськ:три роки болю». За словами самих 
учасників: «Атмосфера тут була, радше, братер-
ська, оскільки зала під назвою «Війна триває» зі-
брала не лише пересічних черкащан, а і воїнів різ-
них підрозділів, які бачили жах Іловайського кот-
ла на власні очі, волонтерів та батьків загиблих 
хлопців. Під час зустрічі відбулась презентація 
книги «Іловайський Щоденник» безпосереднього 
учасника тих подій – Романа Зіненка» [2].
19 січня 2018 р. відбулася пам’ятна акція «Ае-
ропорт: 242 дні пекла» за участі учасників боїв 
за Донецький аеропорт. 17 лютого 2017 р. та-
кож в експозиції виставки відбувся захід з вша-
нування полеглих та учасників Дебальцевської 
операції «Хрест Дебальцевський». Під час за-
ходів у виставковому залі часто проходить на-
городження воїнів державними нагородами.
Експозиція виставки постійно поповнюється 
новими експонатами, на жаль доповнюється й 
список полеглих черкащан. Тому за ініціативи 
співробітників музею та за фінансового сприян-
ня членів ГО «МЕЖА.ЮА» було оновлено екс-
позицію присвячену полеглим землякам.
Сучасні події що розгорнулися на Донбасі свід-
чать, що боротьба за повну політичну, еконо-
мічну та культурну незалежність України три-
ває. Хоча у 1991 р. незалежність України була 
здобута мирним шляхом, але процес будівни-
цтва національної держави ще не заверше-
ний. Українські патріоти ціною власного життя 
утверджують право нашого народу панувати 
на своїй землі.
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чує експозицію великий банер з фотографіями 
та невеличкими даними про загиблих земляків. 
Хочеться відмітити, що 13 – 14 жовтня 2017 р. 
у Києві пройшов фестиваль «Історія. UA. Без 
брому та нафталіну». Організатором фести-
валю став Український інститут національної 
пам’яті. У рамках фестивалю «Історія. UA» від-
булися презентації книжкових новинок, показ 
фільмів, панельні дискусії з відомими історика-
ми, письменниками та журналістами, музичні 
та мистецькі інсталяції. На одну з панелей дис-
кусії «Мартиролог героїв: фундамент пам’яті 
російсько-української війни», а саме, як пере-
дати пам’ять про російсько-українську війну 
та проблеми музеєфікації воєнних артефак-
тів, було запрошено кілька українських музеїв. 
Серед них і Черкаський обласний краєзнавчий 
музей, бо виставка «Війна триває» була визна-
чена, як одна з найкращих в Україні. Представ-
ляли Черкаси – автор виставки Тарас Теліжен-
ко та заступник директора музею Тетяна Григо-
ренко. Черкасці поділилися досвідом створен-
ня експозиції виставки та висвітлення історії ро-
сійсько-української війни, збору та опрацюван-
ня військових артефактів, використання експо-
зицї для проведення патріотичних заходів [3].
У залі постійно проводяться тематичні екскурсії, 
уроки патріотичного виховання, пам’ятні заходи. 
Зокрема 30 серпня 2017 р. було проведено за-

джень) на кафедру інформаційної безпеки та 
комп`ютерної інженерії.
Як патріот України, що виріс у сім`ї офіцерів, де 
високо цінувалась професія захищати Батьків-
щину, Тарас не міг змиритися з тим, що гинуть 
найкращі сини України.
Маючи надруковані наукові роботи та майже за-
кінчену дисертацію він змінює тему дисертації 
на більш актуальну «Інтроформаційний метод 
управління безпілотними літальними апарата-
ми на основі розпізнавання нечітких просторо-
вих зображень», створює і піднімає в небо так-
тичного повітряного розвідника з штучним інте-
лектом, здатністю розпізнавати наземні об’єкти 
та інерційним GPS. Знаходячись у безпеці, ви-
користовуючи лише інтернет, кожний зацікав-
лений може отримувати відео та координати 
об`єктів розвідки. На жаль, у зовсім молодому 
віці його не стало (помер у 2016 р.), тому макет 
був переданий до музею, а все внутрішнє об-
ладнання – волонтерам.
Кульмінаційною точкою виставки є інсталяція 
«Древо пам’яті». Ідея належить заслуженому ху-
дожнику України Миколі Теліженку. Біля інсталя-
ції завжди зупиняються відвідувачі, щоб розди-
витися незвичайні листочки. На сухому стовбу-
рі дерева з гілок, ніби сльози, звисають солдат-
ські медальйони, так звані «смертники», на яких 
викарбувані імена загиблих черкащан. І закін-

Виставка «Війна триває». Загальний вигляд.
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Анотація. Під час ведення війн та воєнних дій сторо-
нами конфліктів проводилися пропагандистські захо-
ди в ході яких використовувалися історичні знання та 
історичні події. Завданням пропагандистських компа-
ній – створення вигідної суспільної думки. На сучасно-
му етапі в Україні існує необхідність створення систе-
ми історичних знань та їх застосування в якості ін-
струменту пропаганди на всіх рівнях як у мирний, так 
і воєнний час, як у місцях дислокації військових частин, 
так і у районах ведення бойових дій. Використання іс-
торичних знань сприятиме ефективній протидії гі-
бридній війні, яку розв’язала Російська Федерація про-
ти України та зміцненню національної безпеки Украї-
ни. Метою даної статті є аналіз джерел та узагаль-
нення інформації з використання історичних знань, як 
інструменту пропаганди, під час проведення антите-
рористичної операції на території Донецької та Лу-
ганської областей.

Ключові слова: історичні знання, пропаганда, агресія, 
антитерористична операція, Збройні Сили України.

Інформаційні виклики Російської Федерації 
(далі РФ) з’явилися задовго до військових дій. 
Російське керівництво використовуючи всі за-
соби і методи пропаганди здійснювало інфор-
маційний вплив на населення України, з метою 
ввести його в оману, породження сумнівів та 
протиріч, підриву довіри до влади, розпалюван-
ня етнічних, соціальних і релігійних конфліктів.
З метою «розколоти» Україну, російська вла-
да почала втілювати дезінтеграційні проекти 
«Крим» та «Новоросія», вдаючись до історич-
них маніпуляцій, які нібито мають обґрунтувати 
право Росії на певні території. У риториці весни 
2014 р., найбільш активно задіяним виявила-
ся категорія «русского мира», співзвучна з сим-
волічними поняттями «споконвічно російська 
земля» (Крим), «російське місто» (Севасто-
поль), «російська військова слава» (Чорномор-
ський флот). Приклади з історії мають на меті 
привчити українців та світове співтовариство 
до думки, що Крим – це частина Росії [2]. На-
селений кримськими татарами та українцями 
Кримський півострів, приєднаний до Російської 
імперії в 1783 р., подається як «споконвічна ро-
сійська земля». А входження Криму до складу 

України у 1954 р. визнається незаконним [12]. 
Наступним антиукраїнським дезінтеграційним 
проектом є «Новоросія». Російська влада ви-
користовує цей термін, щоб пред’являти пре-
тензії на колишні, нібито російські землі, з пе-
реважаючим російським населенням. Керівни-
цтво РФ визнало «легітимними» права етніч-
них росіян та російськомовних», проголошую-
чи історичне право на існування «Новоросії» 
«від Харкова до Одеси» [11]. Цей проект базу-
ється на маніпуляціях з історією та перекручу-
ванні фактів, адже Харківщина, а також части-
на Луганщини та Донеччини ніколи до складу 
«Новоросії» не входили. Росія наполягає на 
тому, що Новоросія була подарована Україні 
більшовиками і своїм корінням вона пов’язана 
з російською державою, а її жителі – це люди 
з дещо іншим менталітетом, яким важко по-
розумітися з українцями. Сучасна українська 
влада нібито проводить імперську політику 
стосовно населення південного сходу, а воно 
чинить опір тому політичному режиму («фа-
шистському» у визначенні російської пропа-
ганди), європейському вектору руху Украї-
ни, який нав’язується населенню [6]. Офіцій-
ною Москвою та російськими засобами масо-
вої інформації це трактується як «цивілізацій-
ний вибір» цього населення на користь геопо-
літичної підтримки Росії в боротьбі із «Захо-
дом». Оскільки жителі південно-східних райо-
нів України – це нібито фактично інший народ, 
отже, вони не сепаратисти, а прагнуть реалі-
зувати право на самовизначення.
Історичного підґрунтя проект «Новоросія» не 
має. Повноцінної самобутньої землі або рес-
публіки з такою назвою ніколи не існувало. Іс-
торично сформованих кордонів, окремої істо-
рично створеної земельної символіки у «Но-
воросії» не було. ЇЇ населення ніколи не вело 
боротьби за якісь окремі автономні права. 
Проект «Новоросія» створено, щоб розколо-
ти Україну, пояснити нібито іншу самоіденти-
фікацію жителів південного сходу, довести не-
можливість співіснування з українцями в од-
ній державі, виправдати нав’язану ідею регіо-
нальної самостійності, яка повинна перерости 
в державність [5].

Причинами кризи історичної свідомості та наці-
ональної пам’яті стали: 

1) слабкість державної історичної політики; 
2) масове використання російською пропа-
гандою та місцевими проросійськими сила-
ми антиукраїнських інтерпретацій історич-
них подій; 
3) деструктивні зовнішні інформаційні впли-
ви та пропаганда із використанням викрив-
лених трактувань історичних фактів; регіо-
налізація історичної пам’яті; 
4) експансія радянсько-російської пропаган-
ди проти української державницької концеп-
ції викладу історичних фактів;
5) слабкість інформаційного забезпечення 
політики національної консолідації шляхом 
поширення історичних знань та формуван-
ня національної пам’яті.

Росія реалізовуючи свою агресивну, загарб-
ницьку, антиукраїнську політику проти України, 
окупувала Крим у лютому-березні 2014 р.
1 березня 2014 р. Збройні Сили України були 
приведені у бойову готовність «ПОВНА» [13], а 
17 березня 2014 р. оголошено часткову мобілі-
зацію в Україні [3]. З цього часу держава почала 
функціонувати в умовах особливого періоду [4].
Агресивні дії незаконних збройних формувань 
в окремих районах Донецької та Луганської об-
ластей, призвели до припинення діяльності 
місцевих органів влади. 14 квітня 2014 року ви-
конуючим обов’язки Президента України, Голо-
вою Верховної Ради України Олександром Тур-
чиновим було підписано Указ № 405/2014 «Про 
рішення Ради національної безпеки і оборо-
ни України від 13 квітня 2014 року «Про невід-
кладні заходи щодо подолання терористичної 
загрози і збереження територіальної цілісності 
України» [14], згідно якого було прийнято рішен-
ня щодо проведення на цих територіях антите-
рористичної операції та виконання завдань те-
риторіальної оборони.
Для безпосереднього управління силами і засо-
бами, які залучалися до участі у проведенні ан-
титерористичної операції, був створений опера-
тивний штаб на чолі з керівником Антитерорис-
тичного центру при Службі безпеки України.
В ситуації, яка склалася на той час дуже тяжко 
було зупинити вал путінської пропаганди. Не-
обхідно було спиратися на тих людей, які шу-
кають надійне джерело, щоб мати можливість, 
спираючись на компетентну історичну інфор-
мацію, сформувати свою позицію і мати мож-
ливість її обґрунтувати.
Пропаганда в суспільному житті несе серйозні 
виклики. Суспільство має бути інформованим 
через всі можливі засоби комунікації, через 
фільми і засоби масової інформації про прав-

диву історію держави і народу, реальні події, які 
стають історією, спростовуючи нав’язані радян-
ською та російською пропагандою стереотипи 
та міфи про Україну.
Державному та військовому керівництву Укра-
їни в стислий термін необхідно було не тільки 
мобілізувати населення для відсічі керованому 
з Москви сепаратизму та збереження терито-
ріальної цілісності України, а й вибудувати чіт-
ку систему протидії негативному інформацій-
но-психологічному впливу з боку Росії, підняти 
морально-психологічний стан особового скла-
ду використовуючи при цьому історичні знання, 
що формують світоглядну складову.
Виходячи з обстановки, постало  питання про 
необхідність створення батальйонів територі-
альної оборони, формування яких розпочалося 
в травні 2014 року майже в усіх областях Укра-
їни в рамках часткової мобілізації, викликаної 
російською агресією, що почалася 2014 року. 
Батальйони ТрО входили до складу Збройних 
сил України і підпорядковувалися Міністерству 
оборони України. Паралельно з батальйонами 
територіальної оборони відбувалося створен-
ня батальйонів спеціального призначення, під-
порядкованих Міністерству внутрішніх справ та 
добровольчих батальйонів, вступ до яких від-
бувався на добровольчій основі.
Історичний досвід свідчить, що феномен до-
бровольства здавна притаманний українцям. 
Одним із перших прикладів добровольства 
можна назвати Запорозьку Січ – воєнізовану 
структуру, яка формувалася на добровольчих 
засадах, які століттями боронили Україну.
Інший яскравий приклад, але вже з новітньої 
історії України – легіон Українських Січових 
Стрільців (далі УСС), що теж був створений ви-
ключно на добровольчій основі. Події Першої 
світової війни, протистояння Австро-Угорщини 
і Росії українці вирішили використати для вті-
лення заповітної мрії про незалежність Украї-
ни. До лав УСС записалося майже 28 тисяч до-
бровольців, але згодом австрійська влада до-
зволила лише 2500 воякам прийняти присягу й 
утворити легіон УСС.
Варто зауважити, що тоді, в 1914 році, так само як 
і в 2014, українські добровольці були найвідваж-
нішими воїнами. «З нами йшли в наступ україн-
ські добровольці. Це, мабуть, найкращий відділ із 
усієї Австро-Угорської армії», - йшлося в німець-
кому повідомленні з фронту. Півтора роки знадо-
билося стрільцям та австрійському командуван-
ню, щоб офіційно оформити українських добро-
вольців як окрему бойову одиницю – полк УСС.
Саме тоді на західноукраїнських землях розпо-
чався і потужний волонтерський рух – по суті, 
місцеве населення одягало й годувало україн-
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зивати своїх особистих персональних даних. 
Позивні присвоювались на честь історичних по-
статей, діячів культури і мистецтва, науки, лі-
тературних героїв, філософів, наприклад, «Го-
мер», «да Вінчі», «Сальвадор», «Сократ», «Шек-
спір» тощо; особливу групу становлять позивні 
– імена полководців, героїв історичних битв. На-
приклад, «Цезар», «Спартак», «Спартанець». 
Часто бійці звертаються до козацького минуло-
го і називають себе іменами славетних козаків: 
«Байда», «Богун», «Гонта», «Сірко» тощо.
Окрему групу складають позивні, які звернені 
до історичних назв. Так, серед бійців наявні на-
зви осіб, характерні для української історії: «Ко-
зак», «Варяг» (варяги – історична давньорусь-
ка і візантійська назва скандинавів (норманів), 
які в IX ст. чинили напади на Східну і Західну 
Європу, займалися також торгівлею, а пізніше 
служили воїнами-найманцями у слов’янських 
князів), «Чорномор» (чорноморець – до 1775 р. 
назви козаків, які здійснювали морські похо-
ди на Крим та Туреччину, назва козаків Чорно-
морського козацького війська), «Сармат» (сар-
мати – кочові іраномовні племена, що населя-
ли степи Поволжя, Приуралля, Причорномор’я, 
Приазов’я у VI–II ст. до н. е.), «Скіф» (скіфи – 
степові племена, які населяли південну части-
ну території сучасної України в І тис. до н. е. – 
на початку І тис. н. е.) [10, с. 140].
В період проведення АТО проходить процес за-
міни військової форми одягу та емблем Зброй-
них Сил України, так як у військовій формі якою 
забезпечувалися військовослужбовці на про-
тязі попередніх років відчувався вплив радян-
ських традицій. Вийшло так, що на момент 
анексії Криму та початку бойових дій на сході 
нашої країни українські офіцери мали такі самі 
знаки розрізнення, як в агресора. Над створен-
ням нової військової форми одягу Збройних 
Сил України, геральдики і символіки працюва-
ла волонтерська команда «Нове військо». Нова 
військова форма одягу Збройних Сил Укра-
їни мала відповідати міжнародним стандар-
там НАТО та водночас втілювати в собі укра-
їнські традиції військового однострою, виразну 
автентичність, спадкоємництво від Армії УНР 
часів І Визвольних Змагань, а також вигляда-
ти стильно і по-європейськи демократично. 20 
листопада 2017 року Міністр оборони України 
генерал армії України Степан Полторак підпи-
сав наказ Міністерства оборони України № 606 
«Про затвердження Правил носіння військової 
форми одягу та знаків розрізнення військовос-
лужбовцями Збройних Сил України та ліцеїста-
ми військових ліцеїв». Даним наказом були за-
тверджені нова символіка, нові берети, їх ко-
льорова гамма та призначення, новий підхід до 

ду було перейменовано на 72-у окрему механізо-
вану бригаду імені Чорних Запорожців. Загін Чор-
них запорожців існував у 1918-1920 роках, тобто 
за часів Української народної республіки та Укра-
їнської держави Павла Скоропадського. Спочат-
ку це була кінна сотня, потім кінний дивізіон, а з 
березня 1919 року – 1-й кінний полк, що носив ім’я 
Чорних запорожців вже офіційно.
Указом Президента України №419/2017 від 15 
грудня 2017 року Окремому Київському полку 
Президента України було присвоєне почесне 
найменування імені гетьмана Богдана Хмель-
ницького [18].
До 100-ї річниці історичних подій під Крутами 
та з метою вшанування подвигу Героїв Крут і 
військово-патріотичного виховання військовос-
лужбовців Збройних Сил України, Президент 
України присвоїв Військовому інституту телеко-
мунікацій та інформатизації почесне наймену-
вання імені Героїв Крут. Відповідний Указ Глава 
держави підписав під час відвідування інститу-
ту на урочистостях у присутності всього особо-
вого складу 29 січня 2018 року [15].
Атрибутом військової частини є Бойовий Пра-
пор. Згідно військових Статутів Збройних Сил 
України: «Бойовий прапор військової части-
ни Збройних Сил України є символом військо-
вої честі, доблесті і слави». Історія виготовлен-
ня українських військових прапорів сягає сво-
їм корінням у далеке минуле й тісно пов’язана 
з історією українського державотворення. У всі 
часи прапор, або хоругва (корогва) для воїнів 
мали неабияке значення й символізували сла-
ву та перемогу.  4 серпня 2017 року Президент 
України підписав Указ № 209/2017 «Про вне-
сення зміни до Указу Президента України від 
20 червня 2006 року № 550» згідно якого було 
встановлено базовий зразок Бойового Прапо-
ра військової частини в якому втілені історич-
ні символи української державності та україн-
ського народу [16]. 
Під час проведення антитерористичної опера-
ції особовий склад військових частин і підроз-
ділів широко використовував нарукавні шевро-
ни, як знак відмінності тієї чи іншої частини, або 
належність до певного роду військ, з зображен-
нями українських історичних постатей та сим-
волів. Існує велика кількість нарукавних шев-
ронів, і кожен з них є унікальним, як і унікальні 
самі батальйони, а їхня емблематика увібрала 
історичні традиції, та підкреслює спадковість 
традицій української військової емблематики.
Під час проведення АТО військовослужбов-
ці Збройних Сил України та інших військових 
формувань брали позивний з метою «прихова-
ти, замаскувати» справжнє ім’я, який служив в 
першу чергу для того, щоб в радіоефірі не на-

тальйонів, перший командир 11 – го БТрО пол-
ковник Гуменюк О.Л., який героїчно загинув біля 
села Малоіванівка поблизу міста Зоринськ Лу-
ганської області, в одному із своїх інтерв’ю ска-
зав, що чим більше буде таких патріотично на-
лаштованих батальйонів з назвою «Київська 
Русь» тим краще це буде для України.
У червні 2014 року був сформований 21-й ба-
тальйон територіальної оборони з історичною 
назвою «Сармат», до якого увійшли в основно-
му мешканці Херсонської області. У другій по-
ловині липня 2014 року, батальйон був направ-
лений в Каховський район для посилення адмі-
ністративної межі з Кримом, окупованим Росій-
ською Федерацією та охорони Каховської ГЕС.
Навесні у квітні 2014 року  в Запорізькій облас-
ті був сформований 23-й батальйон територі-
альної оборони, який отримав найменуван-
ня «Хортиця», за назвою найбільшого острова 
Хортиця на річці Дніпро, який пов’язаний з істо-
рією запорізького козацтва. Спочатку баталь-
йон був направлений для контролю адміністра-
тивних кордонів області, а з 1 червня 2014 року 
бійці були перекинуті під Маріуполь, де розміс-
тили кілька блокпостів від державного кордону 
до передмість міста [1].
23 серпня 2017 року Президент України підпи-
сав Указ №234/2017 «Про присвоєння почес-
них найменувань військовим частинам Зброй-
них Сил України та уточнення деяких наймену-
вань» в якому зазначалось: «З метою віднов-
лення історичних традицій національного вій-
ська щодо назв військових частин, зважаючи на 
зразкове виконання поставлених завдань, ви-
сокі показники в бойовій підготовці та з нагоди 
26-ї річниці незалежності України, постановляю 
присвоїти військовим частинам Збройних сил 
України (почесне найменування)» [17].
Зокрема, 16-й окремій бригаді армійської авіа-
ції ЗСУ присвоєно почесне найменування «Бро-
ди», 1-й окремій танковій бригаді ЗСУ – по-
чесне найменування «Сіверська», 48-й інже-
нерній бригаді ЗСУ почесне найменування 
«Кам’янець-Подільська».
Крім того, змінено назву 24-ї окремої механізо-
ваної Бердичівської Залізної бригади імені кня-
зя Данила Галицького на 24-у окрему механізо-
вану бригаду імені короля Данила, який є одні-
єю із найвидатніших постатей в історії Україн-
ської держави. Князь Галичини і Волині, а також 
король Русі, він увіковічнив своє ім’я як мудрий 
правитель і талановитий полководець. Тому не 
дивно, що сьогодні він вважається національ-
ним героєм, а його пам’ять всіляко вшановуєть-
ся і увіковічується. 
Також згідно Указу Президента України 72-у окре-
му механізовану Красноградсько-Київську брига-

ських добровольців, надсилало на фронт так 
звані «любистки» – спеціальні посилки-пакунки.
Потім було полум’я Другої світової – і знову до-
бровольці першими стали на захист вітчизни. 
Але найновіший приклад – це Революція Гід-
ності та початок воєнних дій на сході нашої дер-
жави, коли тисячі звичайних українських грома-
дян, кинувши власні справи – навчання, робо-
ту, бізнес, родини спочатку пішли на Майдани 
країни, висловлюючи протест проти антидер-
жавної політики тодішнього вищого керівни-
цтва країни. За козацькою традицією, добро-
вольці розділилися на сотні та десятки на чолі 
з сотниками та десятниками відповідно.
Таким чином, рух, що виник спонтанно, протя-
гом багатьох місяців свого функціонування пе-
реродився у структуру, яка справно діяла і була 
добре організованою. 5 травня 2014 Рада Май-
дану видала розпорядження «Про основні за-
вдання Самооборони Майдану в умовах росій-
ської агресії». На його підставі добровольці Са-
мооборони, що були членами сотень, були по-
кликані на службу в одну з наступних структур: 
в добровольчі батальйони Нацгвардії, баталь-
йони спеціальної міліції,  батальйони терито-
ріальної оборони. З цього моменту основною 
одиницею Самооборони в складі вищезазна-
чених структур офіційно ставали батальйони. 
Практично саме добровольці з Самооборони 
Майдану були в основі створення багатьох з 
цих батальйонів і з перших днів їх виникнення 
зі зброєю в руках першими протистояли росій-
ській агресії.
Навесні 2014 року була зафіксована рекорд-
на явка у військкомати країни. Люди приходили 
самі, не чекаючи на отримання повістки. Інші – 
чоловіки й жінки, самоорганізувалися в баталь-
йони й вирушили на Схід. Саме завдяки добро-
вольцям – їхній мужності, відданості національ-
ним інтересам і щирому патріотизму вдалося зу-
пинити російського агресора, дати змогу мобілі-
зувати сили в тилу й озброїти армію.
Під час формування батальйонів командування 
та особовий склад звертаються до героїчного 
минулого українського народу, яке відобразило-
ся в їх історичних назвах частин та підрозділів. 
Так в травні 2014 року був сформований в осно-
вному з мешканців Києва та Київської області 
11-й й батальйон територіальної оборони (далі 
БТрО), який отримав назву «Київська Русь». В 
червні 2014 року був створений 25-й БТрО, ор-
ганізаційним ядром батальйону стали активіс-
ти Київської Самооборони із 40-ї та 42-ї сотень. 
Підрозділ був сформований із добровольців та 
за призовом військовим комісаріатом Київської 
області, який теж дістав назву «Київська Русь». 
Стосовно однойменних назв 11-го та 25-го ба-
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Переважна більшість громадян України усвідо-
мила свою державну незалежність саме через 
російську агресію, почала з більшим інтересом 
підходити до історичних знань. Сучасне суспіль-
ство виглядає значно згуртованим навколо наці-
ональної ідеї – збереження суверенної держави.
Військове керівництво, командири всіх рівнів 
мають активніше використовувати потенціал 
історії України як основи формування та збере-
ження національної ідентичності, та правдою 
фактів історії, розвінчувати російські історичні 
інтерпретації, які нав’язуються українцям. Істо-
ричні знання будуть запорукою духовного суве-
ренітету українців та незалежності України. 
Використання і поширення історичних знань 
слід враховувати як складову процесу деоку-
пації Донбасу, ефективно використовувати в 
протидії гібридній війні, яку розв’язала Росій-
ська Федерація проти України. 
За допомогою історії слід формувати привабли-
вий образ українського суспільства, що сприяти-
ме інтеграції мешканців територій, які постраж-
дали від військових дій, до цінностей національ-
ної та громадянської ідентичності України.
Беручи до уваги викладене слід зауважи-
ти важливість використання історичних знань 
при написанні воєнної історії: вивченні бойо-
вого досвіду; розробленні військових доктрин, 
статутів, рекомендацій; підтриманні бойово-
го духу, підтримання гордості за свою частину, 
вид та Збройні Сили України.
Одержані наукові результати необхідно вико-
ристовувати для подальшого розвитку Зброй-
них Сил України, вдосконалення їх структури, 
напрямів підготовки та воєнно-патріотично-
го виховання як особового складу, так і насе-
лення, та включати їх до навчальних планів з 
історії України у вищих військових навчальних 
закладах, як основи формування історичної 
пам’яті та національної свідомості.
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літтях це ОУН, УПА, дисидентський рух, сту-
дентська Революція на граніті, Помаранчева 
революція, Революція Гідності, протистояння 
російській агресії на Сході України.
Головне призначення збірника – сприяння за-
безпеченню належного рівня національно-патрі-
отичної підготовки з особовим складом у сучас-
них умовах діяльності Збройних Сил України.
Колективом центру видано збірник «Україна – 
Росія: запитання та відповіді», у якому викладе-
ні основні міфи та стереотипи, що нав’язуються 
російською пропагандою, і стосуються питань, 
пов’язаних із сучасністю та історією України. 
Підготовлено монографію «Військові тради-
ції у Збройних Силах України», збірники інфор-
маційно-аналітичних матеріалів «Друга світо-
ва війна: події та факти», «Россия агрессивная: 
уроки истории, важные для нас», також розро-
блено чимало пам’яток для бійців, інформацій-
но-пропагандистських листівок та плакатів для 
військовослужбовців і населення Донецької, 
Луганської областей.
Науковцями центру було представлено проект, 
присвячений визначним подіям в житті україн-
ського народу та Збройних Сил України. Ство-
рена відеолекція з нагоди 75-ї річниці створен-
ня Української повстанської армії (УПА), потуж-
ної військової сили, проти якої ворогам доводи-
лося застосовувати десятки тисяч бійців, арти-
лерію, танки і навіть військову авіацію. Розпо-
чавши свою діяльність під час Другої світової 
війни у 1942 році, Українська повстанська армія 
діяла до початку 1960-х років. Впродовж трива-
лого часу УПА доводилося боротися з нацист-
ськими та радянськими окупантами. Хоча укра-
їнський національний рух у той час не виконав 
свого стратегічного завдання – створення віль-
ної соборної держави, – однак УПА здобула 
ідейну перемогу.
Фахівцями центру розроблено український вій-
ськово-історичний календар на 2017 рік з метою 
поширення військово-історичних знань і віднов-
лення традиції вшанування українських вояків. 
Календар містить інформацію про події військо-
вої історії України, видатних українських вій-
ськових діячів різних часів, наших сучасників, які 
стійко боронять незалежність нашої держави.
Пропаганда в суспільному житті несе серйоз-
ні виклики. Суспільство має бути інформова-
ним через всі можливі засоби комунікації про 
правдиву історію держави і народу, реальні по-
дії, які стають історією, спростовуючи нав’язані 
радянською та російською пропагандою стере-
отипи та міфи про Україну.
Сьогодні багато що залежить від культурно-
го рівня суспільства, а саме історичної освіче-
ності людей, що формує світоглядну складову. 

бовців гордості за належність до Збройних 
Сил України,  виду (роду, сил) Збройних Сил 
України, військової частини, підрозділу [8].

Наказом Генерального штабу Збройних Сил 
України №108 від 25.03.2017 року затвердже-
но «Інструкцію з організації національно-патрі-
отичної підготовки у Збройних Силах України», 
згідно якої основними завданнями є:

- виховання особового складу на ідеалах 
української державності та соборності україн-
ських земель, бойових традиціях, прикладах 
мужності та героїзму українських воїнів часів 
визвольних змагань та під час захисту тери-
торіальної цілісності Української держави; 
- пропагування та популяризація традицій 
духовно-культурної самобутності україн-
ського народу, української мови, героїчної 
боротьби за незалежність, територіальну ці-
лісність України;
- виховання у військовослужбовців вірності 
Військовій присязі, бойовим традиціям, гордос-
ті за належність до Збройних Сил України [7].

Важливу роль в протидії інформаційному впли-
ву російської пропаганди, популяризації істо-
ричних знань української державності, україн-
ського війська та Збройних Сил України віді-
грає Науково-дослідний центр гуманітарних 
проблем ЗСУ.
Науково-дослідний центр гуманітарних про-
блем ЗСУ видав навчальний посібник та ство-
рив цикл відеолекцій з національно-патріотич-
ної підготовки особового складу Збройних Сил 
України на 2018 навчальний рік. 
В основу системи національно-патріотичної 
підготовки особового складу Збройних Сил 
України покладено ідею розвитку української 
державності як консолідуючого чинника роз-
витку українського суспільства та української 
політичної нації. Важливу роль у просвітниць-
кій діяльності посідає відновлення історичної 
пам’яті про тривалі державницькі традиції Укра-
їни. Серед них Київська Русь, Велике князів-
ство Литовське, Військо Запорозьке, Гетьман-
щина, Українська Народна Республіка, Гетьма-
нат Павла Скоропадського, Західно-Українська 
Народна Республіка, Карпатська Україна та інші 
українські визвольні проекти. На особливу ува-
гу заслуговує формування української політич-
ної культури в часи Речі Посполитої та Австро-
Угорщини, нове осмислення ролі Кримського 
Ханату як держави кримськотатарського наро-
ду, включно з тривалим воєнним протистоян-
ням і плідною військовою та культурною співп-
рацею. Особливого значення набуває ознайом-
лення з історією героїчної боротьби українсько-
го народу за державну незалежність протягом 
свого історичного шляху, зокрема у ХХ–ХХІ сто-

нарукавних знаків, нові знаки розрізнення вій-
ськових звань та розміщення їх на погонах від 
ліцеїстів до генералів [9].
І дійсно, суто українські традиції в новій вій-
ськовій формі проглядаються доволі чітко. На-
приклад, шеврони використовувалися в сис-
темах знаків розпізнавання військових армії 
Української Народної Республіки у 1917 і 1919 
роках, а орнамент на них узятий із знаків роз-
різнення сержантського складу Галицької армії 
1919 року. На погонах старшого офіцерського 
складу знак розрізнення розроблено на осно-
ві способу плетіння погонів старших офіцерів 
Української армії 1918 року і нарукавних знаків 
старших офіцерів Галицької армії зразка 1919 
року. А на погонах вищого офіцерського складу 
знак розрізнення створено за взірцем орнамен-
ту на петлицях генералів Галицької армії, який 
має чіткі мотиви української вишивки.
Агресія РФ проти України спочатку в Криму, а по-
тім на Донбасі супроводжувалася масштабною 
інформаційною кампанією, що демонструвалася 
тотальною дезінформацією населення та зокре-
ма військовослужбовців Збройних Сил України, 
масштабним використанням фейкової інформації. 
Одним з головних завдань для керівного скла-
ду Міністерства оборони України, Генерально-
го штабу Збройних Сил України у роботі з осо-
бовим складом стало своєчасне забезпечення 
військовослужбовців інформацією, яка впли-
ває на їх свідомість та поведінку та формує в 
них високий морально-бойовий дух, особливо 
у бойовій обстановці. 
У вихованні почуття національної гідності велике 
значення має правдиве висвітлення історії Украї-
ни та його війська, культури та освіти народу, по-
вернення до культурних надбань минулого, від-
криття невідомих сторінок нашої спадщини.
З цією метою 04.01.2017 року наказом Гене-
рального штабу Збройних Сил України №4 за-
тверджено «Інструкцію з організації інфор-
маційно-пропагандистського забезпечення 
у Збройних Силах України», у якій визначено 
основні напрямки інформаційно-пропагандист-
ського забезпечення. Одним із яких є військо-
во-патріотична робота.
Головними завданнями військово-патріотичної 
роботи є:

- підтримка, розвиток та пропаганда військо-
вих традицій Українського народу, сформо-
ваних на всіх етапах національного держа-
вотворення;
- виховання особового складу Збройних Сил 
України на прикладах мужності та героїзму 
учасників антитерористичної операції на те-
риторії Донецької та Луганської областей;
- утвердження в свідомості військовослуж-
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військових ліцеїв» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mil.
gov.ua/news/2017/11/21/ministr-oboroni-ukraini-zatverdiv-novi-pravila-nosinnya-
vijskovoi-formi-odyagu-ta-znakiv-rozriznennya-vijskovosluzhbovczyami-zs-
ukraini-ta-liczeistami/.
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Анотація. У 2016 році бойові дії на сході України були 
менш інтенсивними, ніж у попередні роки. Це, у свою 
чергу, позначилося на кількісних показниках втрат 
України. Окрім того, утвердилася тенденція до збіль-
шення кількості небойових втрат. Така загальнодер-
жавна тенденція, власне, притаманна й Волинській об-
ласті – чітко проявилася нинішня особливість трива-
ючих позиційних бойових дій в зоні АТО – різко зросла 
чисельність небойових втрат у військових частинах і 
поза їх межами. Зокрема, у 2016 р. із 29 загиблих / помер-
лих волинян безпосередньо на бойових позиціях у зоні 
АТО від куль та осколків загинуло п’ятеро осіб, ще чет-
веро померли в шпиталях від одержаних важких ран і 
бойових травм.

Ключові слова: Волинь, Волинський край, Збройні сили 
України (ЗСУ), Національна гвардія України (НГУ), анти-
терористична операція (АТО), територіальна цілісність.

Події на сході України в 2016 р. мали іншу при-
роду, ніж у попередньому році. У 2016 р. на Дон-
басі сталися два серйозні загострення: на по-
чатку березня в Авдіївській промзоні, та у груд-
ні – на Світлодарській дузі. В Авдіївці сили ан-
титерористичної операції (АТО) взяли під вог-
невий контроль Ясинуватську розв’язку на до-
розі з Донецька в Горлівку і Єнакієве, на Світ-
лодарській дузі – зайняли кілька позицій, з яких 
раніше вели обстріли сепаратисти [1]. 
Попри це, бойова ситуація в зоні проведення 
АТО залишалася напруженою. Не зважаючи 
на передбачені Міськими угодами (2015) при-
пинення вогню та відведення важкого озбро-
єння обома сторонами військового конфлікту, 
часті сутички та перестрілки на лінії зіткнення 
тривали впродовж цілого року. Українськими 
військовиками почала використовуватися так-
тика «повзучого наступу», коли вояки Зброй-
них сил України (ЗСУ) та Національної гвардії 
України (НГУ) намагалися «малою кров’ю» взя-
ти під свій контроль «сіру зону», панівну висо-
ту, шляхову розв’язку тощо.
У 2016 р. відбувся перший прецедент повно-
го розведення ворожих сил, а не тільки важко-
го озброєння, на двох ділянках фронту побли-
зу сіл Золоте і Петрівське. На початку жовтня 
там бійці з обох сторін відішли від лінії зіткнен-

ня на 2 км. Поряд із цим, не вдалося розвес-
ти сили біля Станиці Луганської – жодного разу 
повне перемир’я там не протрималося навіть 
семи днів [1].
Серед бійців ЗСУ та НГУ збільшилася кіль-
кість небойових втрат (256 бійців) у порівнян-
ні з попередніми роками. Натомість бойових 
втрат стало менше – 211. На полі бою бійці ги-
нули внаслідок обстрілів з важкого озброєння, 
від вогню снайперів, на мінах та розтяжках, а 
також під час бойових зіткнень з диверсійними 
групами супротивника. Головними причинами 
небойових смертей в армії, на переконання го-
ловного військового прокурора Анатоля Маті-
оса, є хвороби, самогубства, вбивства (кримі-
нал), отруєння (у тому числі алкоголем), нещас-
ні випадки та аварії [2].
Окрім того, збільшилося число жертв серед ци-
вільного населення. Так, Моніторингова місія 
ООН з прав людини в Україні вказувала, що від 
травня до червня 2016 р. на 66 % зросла, порівня-
но з попереднім періодом цього ж року, кількість 
таких жертв, здебільшого внаслідок обстрілів і 
підриву на наземних мінах. Ця ж місія зазначає, 
що в 2016 р. на Донбасі загинуло 83 цивільних 
мешканця Донецької та Луганської областей [3].
У 2016 р. Волинський край продовжив свій ра-
хунок у цій війні. За попередні два роки Волинь 
втратила майже дві сотні Героїв – 108 волинян 
загинуло у 2014 р., 63 – у 2015 р. Ще 29 краян 
загинули / померли у 2016 р.
Автор цієї статті разом із Геннадієм Гульком у 
2017 р. продовжив збір відомостей про бойо-
вий шлях, загибель чи смерть волинян у 2016 р. 
на сході України [4]. Згідно підрахунків авторів, 
безпосередньо на бойових позиціях у зоні АТО 
від куль та осколків загинуло п’ятеро волинян, 
ще четверо померли в шпиталях від одержаних 
важких ран і бойових травм.
Водночас, чітко проявилася нинішня особли-
вість триваючих позиційних бойових дій в 
зоні АТО – різко зросла чисельність небойо-
вих втрат у військових частинах і поза їх меж-
ами. Таких фактів зафіксовано у семи випад-
ках смерті воїнів-волинян. Не менш болючою 
темою для громадськості Волині, подекуди за-
мовчуваною окремими органами влади та ЗМІ, 

ВТРАТИ ВОЛИНСЬКОГО КРАЮ ЧЕРЕЗ БОЙОВІ ДІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ У 2016 РОЦІ
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стали факти раптових смертей, переважно від 
хвороб серця, нещодавно мобілізованих чи во-
линян-контрактників. Минулого року таких ви-
падків зафіксовано нами чотири. Багато запи-
тань викликає збільшення кількості раптових 
смертей колишніх учасників АТО невдовзі піс-
ля демобілізації від захворювань, одержаних 
під час проходження військової служби, через 
побутові травми та навіть суїцид [4, с. 37].
Так, у січні 2016 р. Волинь не мала бойових 
втрат. Натомість померлими втратила трьох 
українських вояків. Вже 4 січня 2016 р. по дорозі 
в м. Цюрупинськ у результаті нещасного випад-
ку помер солдат Володимир Павлюк. Причина 
його смерті пов’язана з проходженням військо-
вої служби (знову ж таки – за офіційною версі-
єю) [5]. 11 січня 2016 р. у розташуванні військо-
вої частини у Володимирі-Волинському солдат 
Юрій Гущук помер від серцевої недостатності. 
26 січня в медичному закладі м. Попасна по-
мер солдат Петро Мороз. Зі слів заступника ко-
мандира роти, військовий отримав небойову 
травму, яка й привела до смерті бійця.
У лютому продовжилися небойові втрати се-
ред волинян. 4 лютого від зупинки серця, пере-
буваючи на навчальних зборах на Яворівсько-
му полігоні, помер сержант-контрактник Олек-
сандр Бондар. 8 лютого після демобілізації від 
отриманої важкої побутової травми помер сол-
дат Роман Остап’юк. Сержант Валентин Ре-
мішко проходив лікування в госпіталях Микола-
єва, Одеси, Луцька, Львова, де й помер 18 лю-
того 2016 р. внаслідок хвороби, одержаної під 
час проходження військової служби. 22 лютого 
2016 р. від серцевої недостатності в пункті бо-
йової дислокації підрозділу поблизу м. Мар’їнка 
Донецької області помер старший сержант 
Олег Вишневський. 15 лютого загинув від смер-
тельного поранення у пункті бойової дислокації 
військового підрозділу поблизу м. Артемівська 
Донецької області солдат Василь Шишолик [6].
У березні 2016 р. прийшли перші бойові втрати 
серед волинян-військовиків. Солдат Роман Лу-
цюк 30 травня 2014 р. був зарахований до 24-го 
батальйону територіальної оборони «Айдар». 
Після першого поранення, отриманого напри-
кінці липня 2014 р. під Георгіївкою на Луганщи-
ні, повернувся в зону бойових дій. 5 листопада 
цього ж року Р. Луцюк дістав важке поранення у 
живіт у районі м. Щастя на Луганщині. Спочатку 
лікувався у Київському військовому шпиталі, а 
від січня 2015 р. у госпіталі в штаті Коннектикут 
(США). На жаль лікарям не вдалося подолати 
наслідки важкого поранення. Вночі 20 березня 
2016 р. він помер [7].
Старший солдат Олег Горкавчук у зону прове-
дення АТО вперше прибув у складі «Айдару». 

28 квітня 2015 р. призваний до лав ЗСУ за мобі-
лізацією. Служив стрільцем у роті розвідки 128-
ї окремої гірсько-піхотної бригади. Загинув у ра-
йоні с. Піски Донецької області за нез’ясованих 
обставин. Старшина Віктор Чопко мобілізова-
ний до лав ЗСУ в четвертій хвилі мобілізації 4 
лютого 2015 р. на посаду механіка-водія в 14-ту 
окрему механізовану бригаду. Загинув В. Чоп-
ко 25 березня 2016 р. від ураження осколками 
снаряда протитанкового гранатомета поблизу 
м. Мар’їнка Донецької області під час обстрілу 
одного з крайніх опорних пунктів 14-ї ОМБр [8].
У квітні Волинь зазнала ще дві небойові втра-
ти. 11 квітня сержант Богдан Давидюк, перебу-
ваючи на злагоджені Рівненському загально-
військовому полігоні, помер поблизу с. Пухова 
за нез’ясованих обставин. 28 квітня 2016 р., пе-
ребуваючи на лікуванні в Луцькому гарнізонно-
му військовому госпіталі, солдат Роман Наюк 
помер від серцевої недостатності.
У червні, в результаті підриву на міні автомобі-
ля ГАЗ-52 в районі с. Новоселівка отримав по-
ранення і значні опіки тіла молодший сержант 
Андрій Ліщина. 20 червня він помер у лікар-
ні м. Покровськ Донецької області. Наприкінці 
травня 2016 р. демобілізований старшина Ана-
толій Онищук поїхав з Волині на Луганщину в 
с. Бараниківку, де 3 червня помер. Обставини 
смерті достеменно не з’ясовано [9]. 16 червня 
2016 р. молодший сержант Олександр Мельни-
чук помер від хвороби серця під час несення 
служби в районі с. Нижньотепле, Станично-Лу-
ганського району Луганської області. 13 червня 
несподівано помер від серцевого нападу сол-
дат Олександр Міхєєв. Через місяць після де-
мобілізації, 20 червня помер від важкої хворо-
би сержант Ігор Кірєєв.
Серпневий лік волинських втрат відкрив солдат 
Олександр Світлицький, здоров’я якого помітно 
підірвала участь в АТО.  Звідти він повернувся в 
автомобілі швидкої допомоги з діагнозом «сер-
цева недостатність». Лікувався  в госпіталях 
міст Дніпра, Львова, Києва, Луцька. Очікував 
на пересадку серця, на яку громадськість Во-
лині намагалася зібрати чималі кошти. Проте 4 
серпня 2016 р. О. Світлицький помер в с. Затур-
ці [10]. 23 серпня 2016 р. в Черкаській області 
на 134-му кілометрі траси Київ–Запоріжжя ста-
лася автомобільна аварія, в якій демобілізова-
ний солдат Андрій Герасимчук отримав склад-
ну черепно-мозкову травму. 30 серпня Андрій 
від важких травм помер у лікарні.
31 серпня 2016 р. старший солдат Петро Дуд-
кевич потрапив до шпиталю з запаленням ле-
гень. Хвороба прогресувала і лікарі вже не змо-
гли допомогти бійцю – 6 вересня він помер. У 
2014 р. прапорщик Сергій Троцюк пішов добро-

вольцем у батальйон «Айдар». За півтора року 
перебування в зоні бойових дій пройшов з боя-
ми Новоайдар, Щастя, Георгіївку, Лутугіне. Був 
двічі поранений і двічі контужений. Згодом через 
стан здоров’я комісований, отримав статус інва-
ліда війни. Загинув ввечері 6 вересня 2016 р. за 
нез’ясованих обставин (за офіційною версією в 
результаті ДТП) [11].  
Солдат Віктор Рупа мобілізований Нововолин-
ським військкоматом до лав ЗСУ восени 2015 р. 
Служив за контрактом кулеметником 1-го ме-
ханізованого взводу 24-ї окремої механізова-
ної бригади. Тривалий час перебував на пе-
редовій. 2 жовтня 2016 р. помер від пострілу з 
вогнепальної зброї, перебуваючи на бойовому 
посту поблизу с. Кримське Луганської облас-
ті. 23 березня 2015 р. молодший сержант Олег 
Жовтобрух звільнений у запас через захворю-
вання, отримане під час проходження військо-
вої служби. Після демобілізації став членом 
громадської організації «Спілка воїнів АТО Во-
лині». Помер 7 жовтня 2016 р. від зупинки сер-
ця в м. Луцьку. Молодший сержант Олександр 
Смирнов загинув 14 жовтня під час виконання 
бойового завдання поблизу смт Станиця Луган-
ська в результаті артилерійського обстрілу бо-
йовиків. Солдат Іван Хруапчик загинув 23 жов-
тня 2016 р. під час виконання бойового завдан-
ня в районі смт. Луганське Донецької області.
Солдат Віктор Юхимчук з с. Щурин Рожищен-
ського району у травні 2016 р. підписав контр-
акт на службу в ЗСУ. Після підготовки й бойово-
го вишколу воював вогнеметником вогнеметно-

го взводу радіаційного, хімічного і бактеріологіч-
ного захисту 14-ї ОМБр. Загинув солдат Віктор 
Юхимчук 18 листопада під час виконання бойо-
вого завдання на спостережному посту поблизу 
смт. Станиця Луганська Луганської області [12].
16 грудня 2016 р. від гострої серцевої недостат-
ності помер солдат Іван Галух. До лав ЗСУ був 
мобілізований 19 лютого 2015 р. В зоні прове-
дення АТО служив водієм БМП, помічником 
гранатометника. Воював на маріупольському 
напрямку. Був поранений. Після демобілізації в 
квітні 2016 р. часто хворів.
Серед загиблих і померлих у 2016 р. волинян не 
було жодного офіцера. Натомість – один пра-
порщик; два старшини; дев’ять сержантів (стар-
ший сержант, чотири сержанти, чотири молод-
ших сержанти); сімнадцять військовослужбов-
ців рядового складу. 
За приналежністю до військового обов’язку 
серед загиблих і померлих волинян були: 
п’ятеро військовослужбовці за контрактом, 
дев’ятнадцять мобілізованих, один призваний 
як доброволець, один воював як доброволець, 
троє пішли в зону АТО добровольцями, а зго-
дом були призвані у підрозділи НГУ та ЗСУ.
Волиняни, які віддали своє життя за територі-
альну цілісність України, служили в підрозділах, 
підпорядкованих: 
Збройним силам України – 25 загиблих: 14-та 
окрема механізована бригада (далі – ОМБр) – 7, 
51-ша ОМБр – 3, 24-та ОМБр – 3, 30-та ОМБр – 
1, 53-я ОМБр – 2, 92-га ОМБр – 1, 80-та окре-
ма аеромобільна десантна бригада – 1, 128-

Чопко Віктор Олександрович Ліщина Андрій Васильович
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ма окрема гірсько-піхотна бригада – 2, 10-та 
окрема гірсько-штурмова бригада – 1, 57-ма 
окрема мотопіхотна бригада (далі – ОМПБр) – 
1, 59-та ОМПБр – 1, 36-та окрема бригада мор-
ської піхоти – 1, 130-й окремий розвідувальний 
батальйон – 1; 
державній прикордонній службі України – 1 за-
гиблий (Луцький прикордонний загін); 
24-й батальйон територіальної оборони «Ай-
дар» – 2; 
добровольчий батальйон «Торнадо» – втратив 
одного бійця.
Загиблі волиняни народилися або мешкали 
у більшості районів Волинської області. Най-
більші втрати понесли: Рожищенський район – 
п’ять осіб, м. Луцьк і Луцький район – чотири, 
Локачинський район – чотири загиблих.
За особисту мужність і високий професіона-
лізм, виявлені у захисті державного сувереніте-
ту та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі Президент України нагоро-
див орденом «За мужність» ІІІ ступеня трьох во-
линян посмертно (старшина В. Чопко, молод-
ший сержант А. Ліщина, солдат Р. Луцюк).
Таким чином, змушені констатувати, що у 2016 р. 
Волинський край продовжував нести втрати 
через бойові дії на сході України й смерті поза 
межами зони АТО (29 осіб). У порівнянні з 2015 р. 
зросла кількість померлих краян від хвороб сер-
ця, контузій й поранень, отриманих під час бойо-
вих зіткнень на території Донецької і Луганської 
областей у перший рік після демобілізації.

ведення АТО та на виконання Указу Президен-
та України у 2015 році було утворено Військово-
цивільний координаційний штаб медичної до-
помоги на чолі із заступником Міністра оборони 
України та затверджене його положення [2, 3].  
У стислі терміни зазначеним штабом було: за-
тверджено ситуаційні плани, що будуть вводити-
ся в разі загострення ситуації під час проведен-
ня АТО; організовано його роботу в цілодобовому 
режимі (безперервний моніторинг інформації про 
санітарні та безповоротні втрати в зоні проведен-
ня АТО); створено платформу для координації зу-
силь органів державної влади та військових під-
розділів задля найшвидшої евакуації поранених 
та надання їм необхідної медичної допомоги. 
Подальшим кроком розвитку нормативно-
правової бази у зазначеній сфері стало за-
твердження у 2016 році Генеральним штабом 
(далі – ГШ) ЗС України тимчасових настанов 
з медичного забезпечення військових  частин 
(з’єднань) ЗС України та медичної евакуації по-
ранених і хворих ЗС України на особливий пе-
ріод. Ці документи були розроблені з урахуван-
ням сучасних вимог щодо медичного забезпе-
чення військ НАТО та дозволили визначити: по-
рядок планування медичного забезпечення за-
стосування військ; часові обмеження надання 
медичної допомоги; схему організації системи 
лікувально-евакуаційних заходів, медичного 
сортування поранених та хворих, класифікації 
загальних втрат особового складу, порядок ме-
дичної евакуації поранених і хворих [4, 5].
Цілком зрозуміло, що поліпшення забезпечен-
ня військовослужбовців індивідуальними  засо-
бами медичного захисту, а санітарних інструк-
торів (санітарів) – медичними сумками, освоєн-
ня ними порядку їх використання, а також на-
буття знань щодо надання першої медичної 
(домедичної) допомоги в порядку само- та вза-
ємодопомоги при пораненнях служить осно-
вою для зростання показників виживання пора-
нених на полі бою та поліпшення кінцевих ре-
зультатів їх лікування [6,  с. 84]. 
З цією метою Кабінетом Міністрів України (далі – 
КМУ), Міністерством охорони здоров’я України та 
ГШ ЗС України у 2015–2017 роках прийнято низ-
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Досвід застосування Збройних Сил (далі – ЗС 
України)  на початку антитерористичній опе-
рації на Сході України (далі – АТО) виявив ряд 
серйозних проблем у стані їх медичного забез-
печення, які негативно впливають на своєчас-
ність та якість надання медичної допомоги по-
раненим, їх евакуацію та лікування. Зазначене 
зумовило необхідність проведення детально-
го аналізу та вжиття адекватних заходів для їх 
подолання, зокрема щодо вдосконалення за-
конодавчих та інших нормативно правових ак-
тів, які визначають правові засади організації 
медичного забезпечення ЗС України.
Існуюча на той час нормативно-правова база 
в повній мірі не врегульовувала організацію лі-
кувально-евакуаційних і санітарно-гігієнічних 
(протиепідемічних)  заходів,  медичного поста-
чання на особливий період, а також взаємодії 
медичних служб ЗС України, інших військових 
формувань між собою та з системою цивіль-
ної охорони здоров’я. Як наслідок, терміни та 
якість надання медичної допомоги пораненим 
на полі бою та ранніх етапах медичної еваку-
ації, організаційні форми медичного забезпе-
чення військ далеко не завжди відповідали су-
часним вимогам [1, с. 16]. 
Тому, для координації дій із медичного захисту 
військовослужбовців і населення в районі про-
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ку нормативно-правових актів, що дало змогу:
у 2015 році:

затвердити новий склад аптечки індивіду-
альної відповідно до стандартів НАТО, який 
серед  іншого  передбачає  наявність  сучас-
них  засобів  надання  першої  медичної (до-
медичної)  допомоги;
здійснити перерозподіл видатків держав-
ного бюджету України сумі 11 млн грн для  
комплектування індивідуальних аптечок 
військовослужбовців у зв’язку з проведен-
ням заходів мобілізації;
затвердити перелік медичного майна та тех-
ніки, які постачаються ЗС України на осо-
бливий період, зокрема для наземного сані-
тарного транспорту;

у 2016 році: 
звільнити від обкладання податком на дода-
ну вартість деякі лікарські засоби і медичні 
вироби та додатково сформувати 30 тис. за-
гальновійськових індивідуальних медичних 
аптечок для потреб ЗС України;

у 2017 році 
затвердити переліки лікарських засобів і ме-
дичних виробів, які повинні бути в складі ап-
течок медичних загальновійськових індиві-
дуальних (автомобільних) та наплічника ме-
дичного загальновійськового санітара (сані-
тарного інструктора). Під час розробки цих 
переліків було враховано стандарти НАТО 
та бойовий досвід проведення АТО [7].

За результатами проведення часткової мобілі-
зації в державі та підсумками проведення ме-
дичного огляду військовозобов’язаних у 2015 
році було продовжено оптимізацію роботи вій-
ськово-лікарських комісій військових комісарі-
атів шляхом внесення змін до Положення про 
військово-лікарську експертизу в Збройних Си-
лах України. Зокрема, цими змінами було впо-
рядковано медичні критерії відбору на військо-
ву службу під час мобілізації та в особливий 
період. Крім цього, у зв’язку з необхідністю по-
силення вимог щодо визначення причин пора-
нень військовослужбовців ЗС України у 2017 
році було встановлено відповідальність чле-
нів вищезазначених комісій за прийняте рішен-
ня та видачу документів про встановлення при-
чинного зв’язку захворювань, поранень [8, 9].
Прийняті заходи дали змогу певною мірою ор-
ганізувати медичне забезпечення сил обо-
рони в АТО та цивільного населення на Схо-
ді України, однак залишились проблеми в цій 
сфері, вирішення яких перебували за межами 
можливостей окремих міністерств і відомств. 
Виникла нагальна потреба напрацювання ба-
зового нормативного акту щодо завчасної під-
готовки системи цивільної та військової охоро-

ни здоров’я до роботи в особливий період та 
організації медичного забезпечення військо-
вослужбовців і цивільного населення у воєн-
ний час – Воєнно-медичної доктрини України.
За ініціативою Національної академії медичних 
наук України у Міністерстві оборони (далі – МО) 
України було розроблено проект Воєнно-медич-
ної доктрини України, метою якої є об’єднання 
зусиль та забезпечення взаємодії медичних 
служб ЗСУ, інших військових формувань, а та-
кож цивільної охорони здоров’я для досягнення 
максимальної ефективності їх діяльності щодо 
медичного забезпечення військовослужбовців і 
цивільного населення [10, с.12]. 
Враховуючи пріоритетність цього завдання 
Верховною Радою України 20 травня 2015 року 
було організовано проведення парламент-
ських слухань на тему: «Про військово-медич-
ну доктрину України», за результатами яких ви-
робленні рекомендації КМУ щодо невідклад-
ного доопрацювання проекту Воєнно-медич-
ної доктрини з урахуванням системних заува-
жень і пропозицій, висловлених учасниками 
зазначених слухань [11]. Доопрацьований про-
ект зазначеної доктрини наприкінці 2015 року 
було схвалено КМУ та направлено на розгляд 
до Адміністрації Президента України. На жаль, 
до цього часу цей необхідний документ в дер-
жаві ще не прийнятий. Затримка у прийнятті 
вказаної доктрини стримує опрацювання Дер-
жавної цільової програми її реалізації.
Водночас, з метою об’єднання зусиль медич-
них служб ЗС України, інших військових фор-
мувань та системи цивільної охорони здоров’я 
України в державі у 2017 році рішенням Уряду 
було створено Координаційний центр при КМУ. 
Він об’єднав медичні служби ЗС України, інших 
складових сил оборони і представників МОЗ у 
міжвідомчих експертних комісіях в шістьох на-
прямках. Серед головних завдань цієї структу-
ри – розроблення пропозицій щодо створення 
медичної інформаційної системи та системи 
управління медичним забезпеченням сил обо-
рони, що відповідає стандартам, доктринам та 
рекомендаціям НАТО, запровадження автома-
тизації процесів управління медичними сила-
ми та засобами логістичного забезпечення ме-
дичних служб сил оборони [12].
Наступним кроком об’єднання зусиль військо-
вої та цивільної охорони здоров’я на засадах 
єдиного медичного простору у 2017 році ста-
ло рішення КМУ щодо створення резерву про-
фільних ліжок для військовослужбовців сил 
оборони – учасників АТО у закладах охорони 
здоров’я адміністративно-територіальних оди-
ниць та клінічних закладах Національної ака-
демії медичних наук України [13].

Необхідність своєчасного та повного забезпе-
чення потреб у медичному майні та техніці по-
требувала внесення змін і до нормативно-пра-
вової бази з питань медичного постачання ЗС 
України. Так, наказом МО України у 2017 році 
було встановлено новий механізм, який базу-
ватиметься на стандартах НАТО та з дотриман-
ням практики доказової медицини. При цьому, 
для зниження корупційних ризиків та у зв’язку 
із погодженням нормативно-правових актів із 
міжнародними стандартами, було змінено всі 
торгові назви лікарських засобів на міжнародні 
непатентовані назви, які позначають діючу ре-
човину. У переліку з’явилися знеболювальні та 
препарати для наркозу, якими медичні роти ра-
ніше майже не були забезпечені [14].
Одним із успішних проектів, що на сьогодні ре-
алізуються у ЗС України, є створення медичної 
інформаційної системи «Е-здоров’я» (далі – 
МІС), яку було запроваджено та прийнято у до-
слідно-промислову експлуатацію в МО Украї-
ни у 2015 році. Зазначена МІС забезпечує опти-
мізацію документального супроводу надання 
медичної допомоги пораненим військовослуж-
бовцям (одразу після поранення; під час еваку-
ації; у лікувальній установі, наближеній до лінії 
фронту; у шпиталі безпечної зони). Головним 
стало те, що лікарям буде забезпечено доступ 
до медичної історії пораненого ще до моменту 
його госпіталізації [15].
Водночас, подальше вдосконалення та розви-
ток медичного забезпечення ЗС України потре-
бує глибокого аналізу наявних проблем та ви-
значення шляхів їх розв’язання. Затверджена 
у 2017 році наказом МО України Концепція про-
грами розвитку системи медичного забезпе-
чення Збройних Сил України на період до 2020 
року визначила основні системні проблеми ме-
дичного забезпечення на сучасному етапі, се-
ред яких: погіршення стану здоров’я всіх кате-
горій військовослужбовців; невідповідність ор-
ганізаційно-штатної структури медичної служ-
би ЗС України завданням та сучасній тактиці 
застосування військ (сил); некомплект підго-
товленого персоналу; застарілість законодав-
чої та нормативно-правової бази щодо медич-
ного забезпечення військ тощо. В цьому кон-
цептуальному документі також зазначається, 
що виконання завдань з розвитку системи ме-
дичного забезпечення ЗС України планується 
здійснити у два етапи:

- на першому етапі, до кінця 2017 року, 
створити ефективну систему управління 
медичним забезпеченням військ (сил) та 
сучасну організаційно-штатну структуру 
медичної служби;
- на другому етапі (2018–2020 роки) плану-

ється сформувати систему медичного за-
безпечення військ (сил), що відповідатиме 
вимогам щодо медичного забезпечення 
військ держав-членів НАТО [16]. 

Таким чином, прийняті у 2015–2017 роках  в 
державі нормативно-правові акти щодо медич-
ного забезпечення ЗС України сприяли: сво-
єчасному наданню допомоги пораненим вій-
ськовослужбовцям; забезпеченню військових 
частин (підрозділів) сучасними  індивідуальни-
ми  засобами  медичного  захисту, роботі вій-
ськово-лікарських комісій військових комісарі-
атів; об’єднанню зусиль військової та цивільної 
охорони здоров’я на засадах єдиного медич-
ного простору; автоматизації процесів доку-
ментального супроводу надання медичної до-
помоги пораненим військовослужбовцям; ви-
значенню шляхів розвитку системи медичного 
забезпечення ЗС України на середньостроко-
ву перспективу. 
Реалізація намірів формування сучасної сис-
теми медичного забезпечення ЗС України мож-
лива за умов прийняття Воєнно-медичної док-
трини України і Державної цільової програми її 
реалізації, а також організації належного вико-
нання їх вимог і положень.  
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но указ «Про заходи щодо забезпечення кон-
солідації громадян України та припинення гро-
мадянського протистояння в Донецькій та Лу-
ганській областях». [1], а вже наступного дня – 
указ «Про невідкладні заходи щодо подолання 
терористичної загрози і збереження територі-
альної цілісності України». [2]. Саме цей указ і 
є точкою відліку офіційного початку Антитеро-
ристичної операції.
Для виконання завдань АТО були сформовані 
штаб АТО, відповідні органи управління, утво-
рені сектори відповідальності на територіях 
Донецької та Луганської областей. Вже на се-
редину серпня 2014 року до участі у її прове-
денні було задіяно близько 40 тисяч особового 
складу, з них: ЗСУ – понад 32 тисячі осіб та 5,5 
тисяч одиниць важкого озброєння та військової 
техніки; Національна гвардія України – до 3 ти-
сяч осіб; Державна прикордонна служба Украї-
ни – до 3 тисяч осіб; Служба безпеки України – 
до 2 тисяч осіб. Кількість цих сил і засобів оці-
нювалася фахівцями, як достатня для виконан-
ня завдань, при цьому співвідношення сил АТО 
до бойовиків становило близько 1:1 [3].
Основним змістом АТО, у відповідності до ді-
ючих на той час нормативно-правових актів, 
мали бути спеціальні (оперативно-розшукові, 
контррозвідувальні, режимні, штурмові тощо) 
дії органів та підрозділів СБУ, інших військових 
формувань і правоохоронних органів, військо-
вих частин і підрозділів ЗСУ, які мали проводи-
тися на обмеженій території (об’єкті) під загаль-
ним керівництвом Антитерористичного цен-
тру при СБУ та тривати обмежений період часу 
[4]. Разом з цим, теоретичні положення керів-
них документів на думку авторів, у своїй біль-
шості, не відповідали реаліям. За змістом захо-
дів, складом сил та засобів, які залучалися до 
їх виконання, часовими та просторовими показ-
никами АТО вже на той час була більше схожа 
на стабілізаційну операцію (дії) [5].
В цілому за інтенсивністю та характером ве-
дення бойових дій увесь період проведення 
АТО, на думку авторів, можна умовно розді-
лити на дві фази:

перша – активна фаза, найбільш складна та 
кривава, яка характеризувалася звільнен-

Анотація. Метою даної статті є розкриття осно-
вних форм та способів застосування військових час-
тин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил Укра-
їни (далі СВ ЗСУ) в антитерористичній операції (далі 
АТО), з’ясування особливостей їх ведення та висвітлен-
ня окремих бойових епізодів.
Актуальність статті полягає у тому, що Російська Фе-
дерація і досі не відмовилася від своїх агресивних намірів 
та продовжує розпалювати збройний конфлікт у схід-
них регіонах та нарощувати угруповання військ побли-
зу державного кордону України. Ці фактори красномов-
но свідчать про потенційну загрозу розв’язання повно-
масштабної війни проти України. Знання особливостей 
застосування військових частин і підрозділів в бою (діях), 
успіхів та недоліків, що мали місце протягом 2014-2018 
років дають змогу втілити безцінний досвід, набутий ці-
ною гірких втрат, у бойову діяльність військ, виховува-
ти на героїчних прикладах майбутніх захисників України.
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ськові частини і підрозділи, форми та способи засто-
сування, бій, дії.

Після незаконної анексії Криму, у березні 2014 
року російські спецслужби, за активної під-
тримки проросійських політичних партій та ор-
ганізацій починають дестабілізувати ситуа-
цію на континентальній частині України. У ба-
гатьох містах на сході та півдні країни спала-
хують проросійські мітинги, озброєними бан-
дитами захоплюються адміністративні будів-
лі, відділки міліції, органи та підрозділи СБУ, 
блокуються військові частини. До рук сепара-
тистів потрапляє велика кількість зброї та бо-
єприпасів. На мітингах, що охопили увесь схід 
країни лунають заклики щодо приєднання до 
Російської Федерації та введення її Збройних 
Сил на територію України – виникає реальна 
загроза територіальній цілісності України. Па-
тріотично налаштовані жителі Донбасу нама-
гаються не допустити розгулу сепаратизму, 
але не в змозі протистояти агресивно нала-
штованим прихильникам «руського миру». За 
таких умов, враховуючи усю складність ситу-
ації та перспективи її розвитку, виконувачем 
обов’язків Президента України Олександром 
Турчиновим 13 квітня 2014 року було підписа-
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ням території від незаконних збройних фор-
мувань та відповідно звуженням кола ізоля-
ції зони АТО; намаганням наших військ вста-
новити контроль над окремими ділянками 
російсько-українського кордону та стратегіч-
но важливими ділянками місцевості; утри-
манням важливих державних і військових 
об’єктів та комунікацій; обстрілами наших 
сил з території Російської Федерації та втор-
гненням її Збройних сил на українську зем-
лю; відбиттям агресії та відведенням сил 
АТО на позиції і рубежі, які у подальшому 
були закріплені за Мінськими домовленос-
тями, як лінія розмежування сторін [6];
друга – позиційна фаза, яка характеризува-
лась відведенням важкого озброєння обома 
сторонами від лінії розмежування та ство-
ренням зони безпеки; стійким утримуван-
ням силами АТО визначених районів, ру-
бежів і позицій; повільним просуванням на-
ших підрозділів у глибину території та взят-
тям під контроль окремих населених пунктів 
так званої «сірої зони»; активними обстріла-
ми позицій українських військ противником 
та дотриманням ним тактики «ведення війни 
на виснаження», постійними спробами бо-
йовиків просунутися вглиб «сірої зони».

Які ж форми та способи застосовувалися вій-
ськовими частинами та підрозділами СВ ЗСУ 
на цих етапах?
Виходячи із джерел, на яких ґрунтується вітчизня-
не воєнне мистецтво, можливо виділити наступ-
ні найбільш характерні форми воєнних дій, які 
були притаманними для військових формувань 
СВ ЗСУ: операція, бойові дії, бій, стабілізаційні та 
специфічні дії. При цьому найбільш характерними 
способами застосування частин та підрозділів у 
зазначених формах доцільно вважати:
для першої фази АТО: ізоляційні, блокуваль-
ні, охоронні, пошукові, пошуково-ударні, насту-
пальні, штурмові, рейдові, оборонні та інших дії.
для другої фази: оборонні, ізоляційні, пошукові, 
наступальні та інші дії.
Розглянемо основні з вище наведених форм та 
способів застосування військових частин і під-
розділів СВ ЗСУ. 
Так, особливостями оборонного бою на почат-
ку АТО були: відсутність суцільної лінії зіткнен-
ня, ведення оборони на широкому фронті, ав-
тономність дій підрозділів.
Це вимагало від командирів вміння організу-
вати та вести бій у відриві від головних сил, ді-
яти в оточенні, а у разі необхідності здійсни-
ти вихід з бою та відхід або деблокувати ото-
чені підрозділи. При цьому, у зв’язку з низькою 
укомплектованість особовим складом, озбро-
єнням і військовою технікою підрозділи дія-

ли не штатними підрозділами, а як правило 
у складі батальйонних або ротних тактичних 
груп, що суттєво ускладнювало їх застосуван-
ня та управління ними в бою (діях).
З метою підвищення стійкості та активності 
оборони на той час широко використовували-
ся такі елементи бойового порядку як: вогневі 
засідки та бронегрупи, створювалися системи 
інженерних загороджень, нарощувалися еле-
менти фортифікаційного обладнання. 
Особливостями ведення оборонного бою піс-
ля підписання Мінських угод і по теперішній час 
є: утримання опорних пунктів і рубежів на лінії 
розмежування сторін при умові відведення у 
глибину танкових і артилерійських підрозділів, 
озброєних системами калібру більше 100 мм.; 
постійними провокуючими обстрілами проти-
вника наших позицій у тому числі і з викорис-
танням забороненого Мінськими домовленос-
тями озброєння.
Такі умови вимагають від командирів вміння 
організовувати та вести активну розвідку з ме-
тою своєчасного виявлення намірів противни-
ка, застосовувати ефективний маневр других 
ешелонів, загальновійськових резервів, відве-
дених артилерійських і танкових підрозділів на 
загрозливі напрямки, максимально скорочу-
вати тривалість циклу управління не знижую-
чи його якості, а безпосередньо в бою – про-
являти активність, рішучість та самостійність. 
Крім того, утримання «широких» смуг та райо-
нів оборони вимагає від командирів вміння ор-
ганізувати та вести маневрену оборону.
У випадку розв’язання повномасштабної агре-
сії проти України, військові частини і підрозді-
ли, поряд із позиційною і маневреною оборо-
ною на напрямках, де противник матиме зна-
чну перевагу у силах і засобах будуть змуше-
ні вести і «осередкову» оборону, яка буде пе-
редбачати утримання окремих вузлів (районів) 
оборони для сковування якнайбільшої кількості 
його сил та засобів. 
Аналізуючи оборонні бої військових частин і 
підрозділів СВ ЗСУ у період з 2014 року по те-
перішній час, враховуючи тенденції розвитку 
збройної боротьби у цілому можна визначити 
такі перспективи розвитку способів ведення 
оборонного бою: надання переваги дальньому 
вогневому ураженню противника; забезпечен-
ня максимально можливої ефективності ВУП 
за рахунок впровадження і застосування авто-
матизованих систем управління вогнем; веден-
ня активних засадних дій на підступах до обо-
рони та в глибині смуг оборони (районів обо-
рони, опорних пунктів); створення і активні дії 
бронегруп як елементів бойового порядку; за-
безпечення готовності до ведення кругової 

оборони будь-якого підрозділу; удосконалення 
порядку фортифікаційного обладнання районів 
оборони, опорних пунктів; випередження проти-
вника у веденні вогню та здійсненні маневру.
Практично увесь період проведення АТО на-
сичений героїчними прикладами ведення обо-
ронного бою. Серед найбільш запеклих та три-
валих з них: оборона Донецького і Луганського 
аеропортів та стратегічно важливої висоти Са-
вур-могила і багато інших. 
У цих боях загинуло багато українських патріо-
тів та разом з цим народилася легенда про «кі-
боргів» – українських бійців, яких бойовики по-
чали називати за надлюдську стійкість в обо-
роні. Зразком виконання військового обов’язку 
для діючих та майбутніх захисників України 
став Герой України, генерал-майор Андрій Ко-
вальчук, який коректно (грамотно) спланував 
побудову оборони та організував ефективне 
ведення розвідки, професійно та вміло керував 
діями підпорядкованих підрозділів. За резуль-
татами оборонного бою нашими захисниками 
було знищено близько 200 одиниць техніки та 
до 400 чоловік живої сили противника. [7].
Кумиром багатьох українців став Герой Украї-
ни, генерал-майор Ігор Гордійчук, який не зва-
жаючи на тяжкі поранення, ризикуючи власним 
життям до останнього корегував вогонь арти-
лерії з Савур-могили та відбивав спроби на-
йманців її захватити [8]. 
Особливостями наступального бою в ході 
першої фази АТО були: широке застосування 
охоплення, обходів і проведення атак у фланг 
і в тил противника. 
За перші два місяці активної фази, вже на по-
чатку серпня 2014 року, із застосуванням насту-
пальних та штурмових дій сили АТО взяли під 
контроль близько 60% територій двох областей. 
Донецьк і Луганськ були блоковані з півночі, за-
ходу та півдня і лише зі східного напрямку – з 
території Російської Федерації, бойовики могли 
отримувати озброєння та підкріплення.
Під час другої фази, виникнення так званої «сі-
рої зони», що утворилася між лінями розмеж-
ування сторін призвело до появи такого різно-
виду наступального бою, який у засобах масо-
вої інформації має назву «повзучий наступ». 
Такий наступ проводиться невеликими сила-
ми, він обмежений певною територією і має 
на меті встановлення контролю над місцевіс-
тю, яку не захопив противник, або змушення 
противника відійти із займаних опорних пунк-
тів (вузлів оборони). Так званий «повзучий на-
ступ», який проводиться з метою покращен-
ня обстановки – це не прояв розвитку такти-
ки наступального бою. Скоріше це – спосіб за-
хоплення території, який обумовлений харак-

тером сучасного збройного протистояння на 
сході України.
Аналізуючи наступальний бій військових час-
тин і підрозділів СВ ЗСУ в ході виконання бо-
йових завдань на території Донецької та Луган-
ської областей можна визначити такі перспек-
тиви розвитку способів його ведення: застосу-
вання розвідувально-вогневих комплексів для 
підвищення ефективності вогневої підготовки 
атаки і вогневої підтримки військових частин і 
підрозділів, що наступають; постійне поєднан-
ня вогневого ураження противника із радіое-
лектронним подавленням його систем управ-
ління; широке застосування передових і рейдо-
вих загонів, які повинні забезпечити виперед-
ження противника в ході ведення наступально-
го бою; зростання ролі безперервного і надій-
ного управління саме під час ведення високо-
маневрених дій тощо.
Прикладом ведення наступального бою може 
бути бій зведеного підрозділу підполковника 
Дмитра Кащенка, який відбувся 21 липня 2014 
року біля села ПІСКИ. Командиру батальйону 
Дмитру Кащенко було поставлене бойове за-
вдання: вибити противника із укріплень, що не-
подалік села ПІСКИ. Це дозволило б розблоку-
вати Донецький аеропорт, який вже кілька міся-
ців знаходився в облозі терористів. Проявляю-
чи рішучість та не зважаючи на шалений опір 
противника особовий склад підрозділу захопив 
добре укріплені оборонні комунікації, бетон-
ні споруди, бліндажі, вогневі точки, дзоти, пе-
рекриті щілини противника [9]. У тому (цьому) 
бою знищивши танк, десятки терористів, два 
мінометні розрахунки, які планували вдарити в 
тил основним силам зведеного підрозділу заги-
нув капітан Олександр Лавренко. Указом Пре-
зидента України за виняткову мужність, героїзм 
і самопожертву, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності Укра-
їни, вірність військовій присязі йому було при-
своєне звання Герой України (посмертно) [10].
Для захоплення об’єктів, будівель, укріплених 
вогневих точок в ході АТО широко використо-
вувалися штурмові дії, особливістю яких були: 
ведення дій проти противника, що знаходився в 
добре підготовлених до тривалої оборони опо-
рних пунктах і об’єктах, які розташовувалися в 
населених пунктах та промислових зонах; ши-
роке застосування противником саморобних 
мінно-вибухових пристроїв. 
Одним з яскравих прикладів ведення штурмо-
вих дій була операція з блокування та звільнен-
ня від бойовиків населеного пункту МИКОЛАЇВ-
КА в червні-липні 2014 року.
В операції брали участь штурмові загони зі 
складу механізованих, високомобільних де-
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3. Міністерство оборони України. Аналіз ведення антитерористичної 
операції та наслідків вторгнення Російської Федерації в Україну у 
серпні-вересні 2014 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://
www.mil.gov.ua/content/other/anliz_rf.pdf ;
4. Закон України від 24 лютого 2018 року №638-15 «Про боротьбу з 
тероризмом».
5. Бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ 
ЗС України (частина II батальйон, рота)/ Командування Сухопутних 
військ ЗС України, Київ – 2016;
6. Меморандум про виконання положень Протоколу за результатами 
консультацій Тристоронньої контактної групи стосовно кроків, 
спрямованих на імплементацію Мирного плану Президента України 
Петра Порошенка та ініціатив Президента Росії Володимира Путіна 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.
org/a/26597039.html;
7. Міністерство оборони України. «Президент присвоїв звання Героя 
України десантникам Андрію Ковальчуку та Валерію Чибінєєву». 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://goo.gl/OBS8if;
8. Міністерство оборони України. Геннадій Карпюк. «Генерал-майор 
Ігор Гордійчук: «Ліцей імені Богуна має повністю стати українським за 
духом». [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://goo.gl/mEj4Ha;
9. Народна Армія. Валентин Шевченко. «Броня», «циркуляр», я – 
«Кащей», вогонь по блокпосту!». [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://na.mil.gov.ua/9112-bronya-cirkulyar-ya-kashhej-vogon-po-blokpostu;
10. Указ Президента України від 9 вересня 20156 року № 388/2016 «Про 
присвоєння О. Лавренку звання Герой України».

роняються, розташування об’єктів поблизу або у 
самих населених пунктах; виконання завдань в 
межах встановленого правового режиму.
Враховуючи необхідність продовження вико-
нання заходів із стабілізації обстановки як в 
своєму тилу, так і на захопленій в ході насту-
пу території можна визначити такі перспективи 
розвитку способів ведення стабілізаційних дій 
загальновійськовими частинами і підрозділа-
ми: підвищення рівня взаємодії між підрозділа-
ми ЗСУ та іншими військовими формуваннями 
і правоохоронними органами; впровадження 
нових способів проведення режимно-обмежу-
вальних заходів; активне ведення демонстра-
ційних дій у всій операційній зоні (районі, сек-
торі відповідальності); удосконалення способів 
ведення пошуково-ударних дій під час знищен-
ня незаконних збройних формувань; удоскона-
лення способів супроводження колон та веден-
ня контрзасадних дій тощо.
Підводячи підсумок аналізу застосування вій-
ськових частин та підрозділів СВ ЗСУ в АТО 
доцільно зробити висновки, що від класич-
них форм та способів їх застосування відбу-
лося зміщення акцентів в бік специфічних та 
стабілізаційних дій. Постійно вдосконалю-
ються існуючі та виникають нові тактичні при-
йоми і способи виконання бойових завдань. 
З’являються нові зразки озброєння і військо-
вої техніки. Разом з цим можна констатувати, 
що докорінно характер загальновійськового 
бою у порівнянні з загальновійськовим боєм у 
збройних конфліктах кінця ХХ сторіччя прак-
тично не змінився. 
Розглядаючи питання розвитку форм дій слід 
зазначити, що основною формою дій військових 
формувань тактичного рівня залишиться бій. 
При цьому нові умови виконання бойових за-
вдань, «гібридні» загрози підкреслюють важли-
вість не тільки бою, але і стабілізаційних дій як 
однієї з форм дій військових частин і підрозділів.
Висвітлені у статті подвиги захисників Укра-
їни – це приклади на яких мають виховувати-
ся майбутні покоління та мотивація для тих хто 
сьогодні зі зброєю в руках стоїть на захисті не-
залежності та територіальної цілісності нашої 
держави. Вони яскраво свідчать як потрібно 
любити й боронити рідну землю, на які жертви 
заради неї потрібно йти.

Джерела та література: 
1. Указ Президента України від 13 квітня 2014 року № 399/2014 
«Про заходи щодо забезпечення консолідації громадян України та 
припинення громадянського протистояння в Донецькій та Луганській 
областях»;
2. Указ Президента України від 14 квітня 2014 року № 405/2014 «Про 
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 
року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і 
збереження територіальної цілісності України»;

сантних військ та підрозділів Національної 
гвардії України, за підтримки артилерії та авіа-
ції. Результати її проведення створили спри-
ятливі умови для подальших дій з блокуван-
ня СЛОВ’ЯНСЬКА, КРАМАТОРСЬКА, СІВЕР-
СЬКА та просування наших підрозділів в гли-
бину кризового району. Втрати, які були нане-
сені противнику повністю його деморалізува-
ли, що в свою чергу призвело до здачі ними 
цих населених пунктів.
З метою знищення важливих об’єктів проти-
вника, дезорганізації його систем управління, 
технічного забезпечення і тилу; сковування 
резервів; блокування важливих шляхів вису-
вання і відходу; відволікання сил і засобів про-
тивника від виконання головних завдань, а та-
кож здійснення психологічного впливу на його 
особовий склад планувались та проводилися 
рейдові дії. Особливостями їх ведення були: 
велика ширина смуги, значна глибина та три-
валий час їх ведення.
У ході рейдів, для введення противника в оману, 
широко використовувались демонстраційні дії, 
застосовувались нестандартні тактичні прийоми.
Одним з найбільш відомих прикладів рейдових 
дій є рейд 95 окремої аеромобільної та 30 окре-
мої механізованої бригад у напрямку ЛИСИ-
ЧАНСЬК, САВУР-МОГИЛА, КРАСНИЙ ЛУЧ про-
тяжність якого склала понад 450 км. У ході його 
ведення нашими військовослужбовцями було 
знищено близько  400 бойовиків та більше ніж 
70 одиниць озброєння і військової техніки.
Однією з основних форм застосування військо-
вих частин і підрозділів Сухопутних військ, як на 
початку АТО так і по сьогоднішній день є – участь 
у стабілізаційних діях, а саме виконання завдань 
з посилення охорони та прикриття визначених 
ділянок державного кордону, ізоляція кризово-
го району, ведення протидиверсійної боротьби, 
охорона та оборона важливих об’єктів і комуніка-
цій, підтримка безпеки на маршрутах руху, вико-
нання режимних заходів тощо [5, с 140].
Стабілізаційні дії військових частин і підроз-
ділів суттєво відрізняються від наступально-
го та оборонного бою. Досвід дій військ у 2014-
2018 роках показав, що стабілізаційні дії вклю-
чають виконання так званих «поліцейських» 
функцій та можуть і повинні проводитися у по-
єднанні з іншими формами дій загальновій-
ськових формувань.
Особливостями їх ведення є: спільне застосу-
вання військових частин та підрозділів ЗСУ з ін-
шими військовими формуваннями та правоохо-
ронними органами; виконання завдань у значно-
му відриві від основних сил, що суттєво усклад-
нює здійснення матеріально-технічного забезпе-
чення; значні просторові розміри об’єктів, що охо-
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діяльності з виконання завдань у смузі безпе-
ки. Це пов’язувалося із загостренням бойової 
обстановки у районах проведення АТО та на-
ступом російсько-терористичних угруповань у 
районі м. Дебальцеве [1].
24 березня 2015 року Президент України вніс до 
Верховної Ради законопроект №2471, яким про-
понується внести зміни у статтю 6 Закону Укра-
їни «Про Державну прикордонну службу Украї-
ни» з метою збільшення граничної чисельності 
прикордонної служби. Відповідно загальна чи-
сельність з 50000 збільшується до 53000 осіб, 
у тому числі військовослужбовців з 42000 до 
45000 осіб. Проект розроблено Адміністраці-
єю Державної прикордонної служби України. Як 
зазначено у пояснювальній записці - у зв’язку 
з подальшою ескалацією конфлікту на сході 
України, пов’язаною з агресією з боку Росії. Така 
ситуація зобов’язує вживати заходів, спрямова-
них на захист суверенітету держави та віднов-
лення контролю на державному кордоні, і од-
ним із кроків є створення правових підстав для 
збільшення щільності в охороні державного 
кордону на його загрозливих напрямках.
Вирішення відбулось шляхом створення тим-
часових бойових підрозділів та переміщення 
їх на загрозливі ділянки кордону, межі та роз-
межувальної лінії. Переміщення особового 
складу та озброєння на ці ділянки відбулося з 
інших регіонів України, що своєю чергою змен-
шило їх кількість на інших ділянках державно-
го кордону (на півночі та заході держави). По-
дальше виконання завдань потребує прове-
дення ротації цього особового складу, який 
понад, ніж півроку виконує обов’язки в прове-
денні антитерористичної операції та з охорони 
розмежувальної лінії на сході держави. Наявні 
резерви вже використані раніше, а гостра не-
обхідність у присутності більшої кількості вій-
ськовослужбовців залишається. 
Аналіз та прогнозування ситуації свідчить, що 
для більш успішного виконання поставлених 
Державній прикордонній службі України за-
вдань на загрозливих напрямках необхідно 
створити нові бойові органи (підрозділи) охо-

Анотація. Розглянуто участь прикордонного підрозділа 
у забезпеченні проведення антитерористичної операції 
в межах Луганської областей на протязі 2015 – 2016 років.

Ключові слова: Державна прикордонна служба України, 
прикордонні підрозділи, антитерористична операція.

З початком російської агресії на сході Украї-
ни перед керівництвом держави постав цілий 
комплекс питань, які вимагали негайного вирі-
шення. Одним із найважливіших було питан-
ня посилення оборони східних кордонів з ме-
тою припинення постачання зброї та боєприпа-
сів для проросійських бойовиків та недопущен-
ня вторгнення на територію України військових 
підрозділів з російської території. Зазначене 
напряму стосується органів та підрозділів Дер-
жавної прикордонної служби України (ДПСУ). 
На виконання доручень Президента України 
та Уряду Держприкордонслужба з 01.10.2014 
почала виконувати завдання із захисту націо-
нальних інтересів в смузі безпеки вдовж лінії 
розмежування в окремих районах Донецької та 
Луганської областей, яка складала 586,6 км.
Восени 2014 року, з визначенням лінії роз-
межування у межах Донецької та Луганської 
областей постала нагальна потреба у проти-
дії незаконному переправленню на терито-
рію підконтрольну українській владі зброї, бо-
єприпасів, проникненню бойовиків, а також 
неконтрольованому переміщенню осіб, това-
рів та транспортних засобів в обхід визначе-
них контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) 
поза межами встановлених транспортних ко-
ридорів. З цією метою у структурі Держприкор-
донслужби було сформовано принципово нові 
прикордонні підрозділи – оперативно-військо-
ві відділи (далі – ОВВ) «Краматорськ» та «Ве-
лика Новосілка». Обидва ОВВ створено відпо-
відно до наказу Адміністрації Держприкордон-
служби України від 12.09.2014 № 133. Кінець 
2014 року був для них періодом становлення 
та початку функціонування й організації не-
сення служби на визначених ділянках. 2015 рік 
став роком безпосередньої службово-бойової 

рони державного кордону, і для цього необ-
хідно збільшити наявну граничну чисельність 
Державної прикордонної служби на 3000 осіб. 
Водночас в пояснювальній записці не міс-
титься згадувань про фактичне роззброєння 
Державної прикордонної служби, що тривало 
до початку воєнного конфлікту. Перетворен-
ня ДПСУ на «правоохоронний орган європей-
ського зразка» призвело до розформування 
бойових частин та істотної зміни порядку не-
сення служби. Відповідна Концепція розвитку 
Державної прикордонної служби України була 
розрахована на період до 2015 року. 
На виконання цього закону у трьох регіональних 
управліннях ДПСУ (Східному, Західному та Пів-
денному) були створені нові підрозділи – при-
кордонні комендатури швидкого реагування.
Прикордонна комендатура швидкого реагу-
вання (ПКШР) є структурним підрозділом при-
кордонного загону, призначеним для захисту 
та посилення охорони визначеної ділянки дер-
жавного кордону. Рішення щодо організації ви-
конання завдань комендатури затверджується 
наказом Адміністрації Державної прикордонної 
служби України. У разі загострення обстановки 
на державному кордоні рішення щодо органі-
зації виконання завдань комендатури прийма-
ється начальником регіонального управління 
після затвердження його Головою Державної 
прикордонної служби України.
Комендатура виконує покладені на неї за-
вдання у взаємодії з органами та підрозділа-
ми охорони державного кордону, частинами та 
підрозділами Збройних Сил України та інших 

військових формувань та правоохоронних ор-
ганів держави, організація і порядок діяльнос-
ті яких визначаються законом. В охороні дер-
жавного кордону комендатура може викорис-
товувати допомогу органів державної влади, 
громадських об’єднань, громадян з числа міс-
цевих жителів на добровільній основі.
Основними завданнями комендатури є:
- участь у припиненні збройних конфліктів 
та інших провокацій на державному кордоні 
України у взаємодії з підрозділами відповід-
них правоохоронних органів;
- участь у взаємодії із частинами та підрозді-
лами Збройних Сил України та інших військо-
вих формувань у відбитті вторгнення або на-
паду на територію України збройних сил іншої 
держави або групи держав;
- участь у заходах із запобігання криміналь-
ним та адміністративним правопорушенням, 
протидію яким законодавством віднесено до 
компетенції Державної прикордонної служби 
України, їх виявлення та припинення;
- участь у межах, визначених законодавством 
України, у взаємодії з органами Служби безпеки 
України, органами внутрішніх справ та іншими пра-
воохоронними органами у боротьбі з тероризмом.
Ділянка (район) відповідальності комендату-
ри, стики та розмежувальні лінії між підрозді-
лами, які безпосередньо охороняють держав-
ний кордон, визначаються наказами організа-
ційно-розпорядчого характеру Адміністрації 
Державної прикордонної служби України (ре-
гіонального управління) [2].
Прикордонні підрозділи швидкого реагування – 
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це структурні підрозділи органу охорони дер-
жавного кордону, які є бойовим резервом Го-
лови Державної прикордонної служби України 
та призначені для охорони і захисту держав-
ного кордону на загрозливих напрямках та по-
силення прикордонних загонів у разі різкої змі-
ни обстановки.
Виходячи з цього пропонується розглядати 
багатофункціональність завдань, які будуть 
покладені на прикордонні підрозділи швидко-
го реагування, а це завдання пов’язані з вико-
нанням функцій правоохоронного, спеціально-
го та оборонного характеру.
Завданнями прикордонних підрозділів швид-

кого реагування під час виконання функцій 
правоохоронного характеру можуть бути:
- охорона державного кордону в межах ділян-
ки відповідальності;
- здійснення прикордонного контролю і про-
пуску в установленому порядку осіб, тран-
спортних засобів та вантажів у разі наявнос-
ті належно оформлених документів, після про-
ходження ними митного та, за потреби, інших 
видів контролю;
- реєстрація іноземців, осіб без громадянства, які 
в установленому порядку прибувають в Україну, 
та їх паспортних документів у пунктах пропуску;
- протидія незаконній міграції, торгівлі людьми, 
а також незаконному переміщенню зброї, нар-
котичних засобів, психотропних речовин і пре-
курсорів, боєприпасів, вибухових отруйних, ра-
діоактивних речовин та матеріалів, забороне-
них до переміщення через державний кордон;
- здійснення оперативно-розшукової діяльності;
- запобігання злочинам та адміністративним 
правопорушенням, протидію яким законодав-
ством віднесено до компетенції Держприкор-
донслужби, їх виявлення, припинення, здій-
снення провадження у справах про адміні-
стративні правопорушення згідно із законами;
- участь у взаємодії з підрозділами правоохо-
ронних органів у здійсненні заходів, спрямова-
них на боротьбу з тероризмом, локалізації не-
стандартних (кризових) ситуацій, забезпечен-
ні внутрішньої та власної безпеки;
- виявлення причин та умов, що призводять до 

правопорушень, вжиття в межах своєї компе-
тенції заходів щодо їх усунення;
- здійснення самостійно або у взаємодії з під-
розділами органів внутрішніх справ і Служби 
безпеки України в межах контрольованих при-
кордонних районів контролю за дотриманням 
іноземцями та особами без громадянства, 
а також біженцями та особами, яким надано 
притулок в Україні, установлених правил пе-
ребування на її території;
- запобігання та недопущення перетинання 
державного кордону особами, яким згідно із 
законодавством не дозволяється в’їзд в Укра-
їну або яких тимчасово обмежено у праві виїз-
ду з України, в тому числі згідно з дорученнями 
правоохоронних органів;
- розшук у пунктах пропуску за наявними ба-
зами даних осіб, які переховуються від орга-
нів дізнання, слідства та суду, ухиляються від 
відбуття кримінальних покарань, виконання в 
установленому порядку інших доручень пра-
воохоронних органів;
- здійснення контролю за режимом державно-
го кордону, дотриманням прикордонного ре-
жиму та режиму в пунктах пропуску;
- взаємодія та участь у заходах прикордонно-
представницької роботи під час охорони дер-
жавного кордону з підрозділами охорони кор-
дону відповідних органів іноземних держав у 
порядку, який установлюється міжнародними 
договорами;
- здійснення самостійно або разом з посадо-

вими особами, територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади, міс-
цевими органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування контролю у райо-
нах несення служби за збереженням природ-
них ресурсів, додержанням правил промисло-
вої та іншої діяльності, охороною довкілля;
- забезпечення вимог законодавства з охоро-
ни державної таємниці під час взаємообміну 
інформацією в інтересах охорони державного 
кордону з підрозділами взаємодійних органів;
- інформування працівників відповідних дер-
жавних органів та громадян про аварії, поже-
жі, катастрофи, стихійні лиха та інші надзви-
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вання «Харків» Харківського прикордонно-
го загону Східного регіонального управління 
Державної прикордонної служби України була 
заснована 4 липня 2015 року (фото 1). 
Від самого початку новий підрозділ очолив 
досвідчений офіцер-прикордонник полковник 
І.П. Жовтоножук (фото 2, 3). 
Процес комплектування комендатури персо-
налом, озброєнням, технікою та майном три-
вав до початку серпня. Згодом почався про-
цес навчання, оскільки понад 80 відсотків пер-
соналу, яким було укомплектовано новий при-
кордонний підрозділ, складали мобілізовані 

діяльності щодо пошуку і фіксації фактичних 
даних про протиправні діяння окремих осіб та 
груп, відповідальність за які передбачена Кри-
мінальним кодексом України, розвідувально-
підривну діяльність спеціальних служб іно-
земних держав та організацій з метою припи-
нення правопорушень та в інтересах кримі-
нального судочинства, а також отримання ін-
формації в інтересах безпеки громадян, сус-
пільства і держави;
- здійснення оперативно-розшукової діяль-
ності та військової розвідки;
- пошук та затримання ворожої агентури;
- ліквідація диверсійно-розвідувальних груп та 
банд противника;
- відбиття озброєного вторгнення військових 
груп та підрозділів;
- ведення бойових дій з передовими та роз-
відувальними підрозділами регулярних військ 
противника;
- участь в проведенні фільтраційних та режим-
них заходах;
- охорона тилів діючих підрозділів частин та 
з’єднань ЗСУ (НГУ та інших підрозділів) шля-
хом проведення оперативних, військових та 
режимних заходів в прикордонних районах на-
шої території;
- здійснення в установленому порядку пропус-
кних операцій осіб, транспортних засобів та 
вантажів на КПВВ та блокпостах [3].
Прикордонна комендатура швидкого реагу-

охорони громадського порядку і державного 
кордону та місцевими жителями в контрольо-
ваних прикордонних районах.
Завданнями прикордонних підрозділів швидко-
го реагування під час виконання функцій спеці-
ального та оборонного характеру можуть бути:
- посилення охорони і захисту визначеної ді-
лянки відповідальності;
- локалізація кризових ситуацій на кордоні;
- припинення збройних конфліктів та інших 
провокацій;
- участь у виконання заходів територіальної 
оборони;
- участь у боротьбі з ДРГ;
- участь у межах компетенції у боротьбі з теро-
ризмом, організованої злочинністю у взаємо-
дії з органами СБУ та МВС.
- під час участі у заходах, що пов’язані  з дер-
жавною охороною вищих посадових осіб, осо-
бистою охороною (фізичним захистом) вій-
ськовослужбовців і працівників Державної 
прикордонної служби України, а також їхніх 
близьких родичів, проведенням антитерорис-
тичних операцій на території пунктів пропуску 
через державний кордон, інших об’єктів, роз-
ташованих на ділянках відповідальності при-
кордонних підрозділів, у заходах з ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій техногенно-
го (природного) характеру в межах компетен-
ції Державної прикордонної служби України;
- виконання завдань оперативно-розшукової 

чайні події на державному кордоні, у прикор-
донній смузі та в контрольованих прикордон-
них районах;
- координація діяльності підрозділів державних 
органів, що здійснюють різні види контролю під 
час перетинання державного кордону або бе-
руть участь у забезпеченні режиму державно-
го кордону, прикордонного режиму і режиму в 
пунктах пропуску;
- організація і проведення, відповідно до нор-
мативно-правових актів України та розпоряд-
чих актів Адміністрації Держприкордонслуж-
би, роботи з громадськими формуваннями з 

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9



68  69науковий збірник науковий збірник      

ВІЙНА НА ДОНБАСІ. 2014 – 2017 рр.

змін обстановки, загострення військово-полі-
тичної обстановки та у випадку введення во-
єнного стану. Сучасна прикордонна комен-
датура швидкого реагування володіє високи-
ми бойовими можливостями, самостійністю, 
здатністю виконувати різні завдання у різних 
умовах, на головних або другорядних напрям-
ках, у складі прикордонного загону та само-
стійно [4, 5].
Це в свою чергу обумовлює необхідність ви-
значення основних форм оперативно-бойової 
діяльності прикордонних підрозділів швидко-
го реагування.
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обстановка в цілому була спокійною, алє на-
пруженою – без істотних провокацій та пору-
шень з боку супротивника. Концентрація живої 
сили та техніки з російського боку державного 
кордону не давала приводу для розслаблен-
ня та тримала особовий склад прикордонної 
комендатури швидкого реагування в постійній 
бойовій готовності. Дуже часто, пересування 
підрозділів противника на суміжній території 
приводили до оголошення бойової тривоги. В 
даних випадках особовий склад показав себе 
як злагоджений колектив, готовий до виконан-
ня поставлених перед ним завдань.
Завдання, які виконувалися персоналом при-
кордонної комендатури швидкого реагування 
«Харків» в зоні проведення АТО були такими:
- контроль пересування фізичних осіб і транспор-
ту на ввірених ділянках державного кордону;
- охорона стратегічно важливого моста через 
річку Деркул до селища Красна Талівка;
- спостереження за суміжної територією на 
ввіреній ділянці державного кордону та своє-
часне реагування на зміну обстановки;
- надання допомоги в повсякденній діяльнос-
ті місцевим відділам прикордонної служби, на 
допомогу яким, виділені були сили ПКШР, в т.ч. 
боротьба з контрабандою та незаконним пе-
реміщеннями осіб через державний кордон;
- надання допомоги місцевим органам охоро-
ни правопорядку в підтримці громадського і 
конституційного порядку на ввіреній території;
- патрулювання державного кордону спільно з 
силами відділів прикордонної служби;
- надання допомоги місцевому населенню в 
повсякденній діяльності (допомога у вирішен-
ні господарських питань, надання допомоги в 
проведенні поточних ремонтів господарських 
та житлових будівель, вирішення спірних пи-
тань між сусідами та інше.  
- робота з місцевим населенням (пояснення 
місцевому населенню питань і завдань, що 
стоять перед українською державою, пояс-
нення тих чи інших рішень уряду, пропаганда, 
контрпропаганда тощо).
Періодично проводилась ротація персона-
лу, який знаходився на визначених ділянках. 
Взагалі, з 20 вересня 2015 року до 20 липня 
2016 року, діючи за планами начальників ВПС 
«Красна Талівка» та «Троїцьке» та вище сто-
ячого керівництва, персонал прикордонної 
комендатури швидкого реагування «Харків»  
якісно та в повному обсязі виконав поставлені 
завдання та отримавши подяку командування 
Луганського прикордонного загону повернув-
ся до місця постійної дислокації. 
Таким чином, доцільним є застосуванням да-
них підрозділів у мирний час у випадку різких 

застави, відділення автоматичних гранатоме-
тів станкових, зенітно-ракетна артилерійска 
застава та протитанкова застави) почали про-
ходити бойове злагодження перед вибуттям в 
зону проведення антитерористичної операції. 
Бойові розрахунки мінометної застави, персо-
нал інженерно-саперного відділення, механі-
ки-водії та оператори-навідники БТР у цей час 
проходили навчання на базі Головного центру 
підготовки особового складу Державної при-
кордонної служби України імені генерал-майо-
ра Ігоря Момота. 
З усім персоналом комендатури волонтери 
організації «Захист патріотів» провели дво-
денні заняття з тактичної медицини (фото 8,9).
Після проходження бойового злагодження 
зведені підрозділи зі складу 1-ї та 2-ї прикор-
донних застав вибули до Луганської області 
на ділянки відповідальності відділів прикор-
донної служби «Красна Талівка» та «Троїцьке» 
Луганського прикордонного загону відповід-
но. Підрозділ 1-ї прикордонної застави очолив 
особисто комендант прикордонної комендату-
ри швидкого реагування полковник І.П. Жовто-
ножук з метою на місті визначити завданя пер-
соналу щодо інженерного облаштування по-
зицій та побудови опорного пункту підрозділу 
(фото 10). В подальшому, для дообладнання 
та вдосконалення позицій було застовонано 
персонал інженерно-саперного відділення на 
чолі з начальником відділення капітаном По-
чатовським С.В.
Під час перебування на визначених ділянках 

за 4-ю, 5-ю та 6-ю «хвилєю» військовослуж-
бовці (фото 4, 5).
Крім цього, треба було вирішувати багато ін-
ших важливих питань: оскільки місцем роз-
ташування комендатури було обрано двопо-
верхову будівлю колишньої сільської школи, 
в першу чергу потрібно було облаштовувати 
приміщення для проживання персоналу та ро-
боти служб та відділів комендатури. На цей 
час особовий склад прикордонних застав про-
живав у наметах. Також треба було обладнати 
(а фактично – побудувати) парк для бойової та 
автомобільної техніки, сховища для зброї та 
боєприпасів, сховища для пально-мастильних 
матеріалів, обладнати місце прийома їжі, по-
дбати про створення хоча б мінімальних умов 
для проживання персоналу комендатури та її 
повсякденної діяльності (фото 6).    
До того ж, не варто було забувати, що війна 
тривала і треба було обладнати пункт постій-
ної дислокації комендатури в фортифікацій-
ному відношенні – зробити укриття для пер-
соналу, капоніри для бойової техніки та огневі 
позиції (фото 7). Але, як відомо – «надзвичай-
ні часи потребують надзвичайних шляхів ви-
рішення» і особовий склад розуміючи цей ви-
слів кожного дня наполегливо працював для 
того, щоб як найшвидше новостворений під-
розділ став повноцінною бойовою одиницєю 
Харківського прикордонного загону.
Вже наприкінці серпня 2015 року застави при-
кордонної комендатури швидкого реагування 
«Харків» (1-ша, 2-га, а згодом і 3-я прикордонні 

Фото 10
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Анотація. У статті представлено загальний огляд 
подій і бойових операцій, які відбувалися в районі курга-
ну Савур-Могила, їх значення у ході антитерористич-
ної операції та показано героїзм українських воїнів у за-
хисті рідної землі.

Ключові слова: Збройні сили України, українські вої-
ни, курган Савур-Могила, військовий конфлікт на Сході 
України, російські терористи.

Савур-Могила – височина у Шахтарському ра-
йоні Донецької області, яка сягає майже 278 
метрів над рівнем моря. На відносно рівній 
степовій місцевості краю курган видно на зна-
чній відстані, а у ясну погоду з його вершини 
можна спостерігати за узбережжям Азовсько-
го моря й контролювати велику ділянку кордо-
ну України з Росією. 
Савур-Могила завжди мала військове страте-
гічне значення. Ще за часів козацтва тут знахо-
дився військовий дозорний пункт. Під час Дру-
гої світової війни тут проходили кровопролитні 
бої з нацистськими військами, які намагались 
закріпитись на височині, здійснюючи будівни-
цтво оборонних споруд [23]. Після війни на Са-
вур-Могилі було встановлено обеліск висотою 
36 метрів як символ незламності народу у бо-
ротьбі з ворогом [9]. 
Важливого значення набула висота під час роз-
гортання у 2014 році військового конфлікту на 
Сході України з проросійськими силами, які 7 
червня 2014 року зайняли курган, з якого контр-
олювали весь коридор південніше російського 
кордону. У терористів у липні 2014 р. залишала-
ся під контролем лише одна дорога, яка сполу-
чала між собою Донецьк та Луганськ. Контроль 
над цією дорогою дозволяв терористичним ор-
ганізаціям «ДНР» та «ЛНР» отримувати з Росії 
підкріплення, зброю й боєприпаси. 
Ця єдина дорога проходила повз Харцизськ-
Шахтарськ-Торез-Сніжне-Красний Луч. Взявши 
під контроль висоту, українські збройні сили мо-
гли б контролювати частину цієї дороги за до-
помогою артилерії, а в подальшому розвинути 
наступ і розділити терористів «ДНР» та «ЛНР», 
позбавивши їх сполучення та постачання [4]. 
Розуміючи це, терористи на підступах до ви-
соти збудували серйозні укріплення. Саме тут 

відбувалися кровопролитні бойові зіткнення 
українських воїнів з військовими формування-
ми противника. Учасник боїв за Савур-Моги-
лу Максим Музика у своїй книзі «Савур-Моги-
ла. Військовий щоденник», згадуючи загиблих 
побратимів, зазначив: «Люди, безумовно, по-
винні пам’ятати про тих хлопців, які склали го-
лови там. Це були найпростіші хлопці, багато з 
яких тримали автомат вперше. Не секрет, що 
тоді – у 2014 році – йшли ті, хто міг йти, хто був 
готовий йти. Це далеко не завжди були профе-
сійні військові» [15].
На початку червня 2014 року на півдні від висо-
ти українські війська вели бої з терористични-
ми угрупуваннями, які намагалися прорватись 
вглиб України з території Росії в районі Мари-
нівки. Українським війська вдалося відбити 
атаку терористів [6]. 8 червня 2014 року у засо-
бах масової інформації з’явилися повідомлен-
ня, що озброєні формування терористів закрі-
пилися в місті Сніжне й облаштували опорний 
пункт, розмістили на дахах ПЗРК та снайперів 
[27]. Загін російських найманців нараховував 
близько 40 осіб і 3 одиниці БТР, які належали 
11-й інженерній бригаді РФ [9]. 
Перший бій між українськими військами та про-
російськими бойовиками за Савур-Могилу від-
бувся 12 червня 2014 року. Для відновлення 
контролю над висотою українське команду-
вання направило підрозділи 79-ї окремої аеро-
мобільної бригади та 3 полку спецпризначен-
ня. Проти українських військових виступив під-
розділ батальйону «Восток» [4]. На підступах 
до кургану колона техніки 79-ї окремої аеромо-
більної бригади та 3-го полку спецпризначен-
ня була раптово атакована противником [9]. У 
ході бою українською стороною було викорис-
тано два гелікоптера, які завдали кілька потуж-
них ударів по терористах [4]. Сепаратисти ви-
користали два танки Т-64БВ, які були достав-
лені з території Росії для підсилення проросій-
ських сил. Це була перша інформація про вико-
ристання проросійськими силами танків проти 
українських військових. Протягом чотирьох го-
дин запеклого збройного протистояння україн-
ським військовим не вдалось оволодіти висо-
тою. Були поранені 23 українські військовос-
лужбовці, а 3 загинули [5]. 

2 та 3 липня 2014 року українські війська про-
довжували штурмувати висоту. Був знищений 
опорний пункт бойовиків, зенітна установка те-
рористів, виведений з ладу крупнокаліберний 
кулемет [12]. Інтенсивність бойових зіткнень, 
артилерійських ударів наростала. Терористи 
постійно намагалися перерізати постачання 
сил АТО в районі населеного пункту Ізваріне, 
роблячи спроби замкнути котел. Конвої поста-
чання ЗСУ пробиралися вночі й під постійним 
артилерійським вогнем бойовиків. Значення 
контролю над Савур-Могилою зростало. 
Ще одним ключовим пунктом у боротьбі за ви-
соту було село Степанівка, що знаходилося 
на схід від кургану. Тут 16 липня 2014 року за-
гони терористів наступали на сили АТО. Од-
нак, зазнавши втрат, бойовики відступили. 
В липні підрозділи, що блокували кордон, по-
трапили у оточення на південному сході Лу-
ганської та на сході Донецької областей. Ко-
мандування АТО розробило план деблоку-
вання підрозділів на кордоні. Підрозділи 95 
оаембр, 30 омбр, 51 омбр, 25 опдбр мали за-
йняти Савур-Могилу, а також населені пунк-
ти Степанівка, Маринівка й встановити контр-
оль над переправами на р. Міус та забезпе-
чити вихід з оточення підрозділів 24 омбр, 72 
омбр, 79 оаембр. Для участі в рейді було віді-
брано 400 бійців з 1-го і 13-го окремого аеро-
мобільних батальйонів 95-ї окремої аеромо-
більної бригади [2, 21].
27 липня 2014 року в рейд на Савур-Могилу де-
сантники 95 оаембр вирушили зі свого базово-
го табору на північ від Артемівська. Вийшовши 
на трасу Харків – Ростов, вони рухались у на-
прямку с. Луганське й далі на південь. Десант-
ники йшли населеними пунктами: Рідкодуб, 
Стіжківське, Стіжкове, Контарне, Гірне, Терно-
ве і біля села Петровське розташували польо-
вий табір [21]. Під час руху українські військові 
знищили на трасі Н 21, якою до бойовиків над-
ходили підкріплення й зброя, блокпост біля с. 
Гірне [4]. Василь Боднар, старшина 95-ї окре-
мої аеромобільної бригади Збройних сил Укра-
їни, так згадує про даний рейд: «То була най-
більша радість за весь час моєї служби. Коли 
місцеві бачили, що їдуть бетеери з україн-
ською символікою, то бігли назустріч. По доро-
зі розгортали звідкись добуті синьо-жовті пра-
пори, одягали вишиванки. Шикувалися вздовж 
дороги, плескали й кричали «Слава Україні!», 
«Дякуємо, що прийшли!», гімн співали. І так со-
тні людей у більш як десяти селах» [16].
28 липня підрозділи 95 оаембр разом з підроз-
ділами 30 омбр вийшли у визначені райони 
для штурму кургану Савур-Могила. Попереду 
йшли танко-механізовані підрозділи, за ними 

аеромобільні. Загони 95-ї бригади у взаємодії з 
1-ю БТГр 30 обмр провели штурм та захоплен-
ня кургану. Під час двогодинного штурму укра-
їнські військові втратили 2 БМП. 
Десантники передали контроль над висотою 
51 БТГр «Колос». Вранці 29 липня 2014 року за 
наказом командира П. Процюка, через можли-
ву артилерійську атаку противника, воїни 51 
БТГр відступили на іншу сторону кургану. [9] За 
відступ з кургану П. Процюка було відстороне-
но, а на його місце призначено М. Капіноса [20].
На початку серпня 2014 року позиційні бої пе-
рейшли в затяжну фазу. В цей час при Головно-
му управлінні розвідки (ГУР) Міністерства обо-
рони України формувалися групи доброволь-
ців під керівництвом полковника І. Гордійчука. 
Було створено 3 групи розвідників: «Харків», 
«Луганськ», «Крим». Пізніше їх вважали розвід-
никами 42 БТРо, де вони були оформлені. 
На початку серпня ці групи були відправлені 
на штурм кургану. Полковник І. Гордійчук з гру-
пою бійців  прибув в розташування 72 омбр в 
районі Амвросіївки, де взявши з собою взвод 
вогнеметників, виїхав на базу 3-го полку спец-
назу [4]. Звідти  вони відправилися в с. Петрів-
ське і 4 серпня прийняли рішення штурмувати 
висоту разом з бійцями 51 омбр, маючи 3 БМП 
та 3 танки. Штурм здійснювала група Гордійчу-
ка, підрозділ 3-го полку спецназу, вогнеметни-
ки 72 омбр та бійці 51 омбр [12].
Перший штурм був невдалий. Закріпитися не 
вдалося. Було 2 вбитих та 8 поранених. Бойо-
вики дуже міцно засіли в добре-забетонованих 
укріпленнях і викликали артилерію на штурму-
ючих [13]. 5 серпня на допомогу прийшов під-
розділ 25 ОПДБр, але успіху не було досягну-
то. Основною причиною поразок було те, що не 
було проведено розвідувальних дій [18]. 
6 серпня на допомогу військовим прибуло під-
кріплення чисельністю до ста осіб від ДУК Пра-
вий сектор. Того ж дня українська артилерія 
спробувала розбити укріплення сепаратистів, 
але спроба виявилась невдалою. На наступ-
ний день полковник І. Гордійчук прийняв рішен-
ня провести розвідувальну операцію для вияв-
лення вогневих точок противника та здійснен-
ня контр-удару [4].
9 серпня за допомогою артилерії та танків ви-
соту було взято українськими військами. Для її 
охорони була залишена група І. Гордійчука, бій-
ці 51 омбр. і декілька бійців батальйону «Крим» 
[9]. Ворог постійно обстрілював українські по-
зиції, намагаючись не дозволити українським 
військовослужбовцям зміцнювати свої укрі-
плення. Через специфіку місцевих грунтів, за-
ритися глибоко було неможливо, тому військо-
ві розширювали воронки від вибухів артилерій-
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ських снарядів і облаштовували укріплення [14].
Для знищення українського загону викорис-
товувалася російська артилерія та загони на-
йманців з бронетехнікою. Терористи щоденно 
штурмували висоту й артилерійським вогнем 
вивели з ладу систему зв’язку. Було відбито 6 
нічних штурмів противника [4]. Російська арти-
лерія нанесла ураганний удар по селу Степа-
нівка Шахтарського району, що знаходиться в 
5-ти км від висоти, намагаючись вибити з села 
підрозділ 30 омбр. Застосувавши не тільки га-
убичну артилерію, а й реактивні системи зал-
пового вогню «ГРАД», вони зрівняли із землею 
все село. Відбувся бій з російськими танками 
Т-90, в результаті якого з 13 танків противника 
уціліло лише 4 [9]. 
Обстріли кургану з кожним днем ставали все 
щільнішими, але українські воїни тримали його 
до останнього патрону. Адже поки висота була 
під контролем ЗСУ, можна було вести повноцін-
не спостереження (на той час в українській ар-
мії не було безпілотників) та коригувати арти-
лерійський вогонь по колонах ворогів, які нама-
гались прориватися через кордон. Шквальний 
вогонь російської артилерії змінювався штур-
мами найманців. Під час артилерійського вог-
ню 21 серпня 2014 року стела, що була вста-
новлена на честь перемоги над нацистськими 
загарбниками у 1943 році, була зруйнована [23].
Після кількаденних артилерійських атак і по-
стійних штурмів російськими найманцями кур-
гану, стояло питання про надання захисникам 
висоти суттєвого підкріплення. Здійснити дану 
операцію було доручено полковнику П. Потєхі-
ну, який з групою десантників з 25 ОПДБр мав 
пробратися до Савур-Могили в умовах, коли 
ворог вже контролював основні дороги на під-
ступах до висоти [14]. Колона з трьох вантажі-
вок, 2 БТРів та 1 БМП вийшла до кургану. До них 
приєднався підрозділ 51 омбр та полковник І. 
Гордійчук з десятьма добровольцями. Їх постій-
но обстрілювали з мінометів, гаубиць, РСЗВ, а 
гранітна порода грунтів не дозволяла створити 
потрібні укріплення та фортифікації [4].
Кровопролитні бої точились 19 серпня. Во-
рог здійснював масований артилерійський об-
стріл, танки били прямою наводкою по укрит-
тям захисників висоти. Противник великими си-
лами пішов на штурм висоти, однак зазнавши 
великих втрат змушений був відступити. Бага-
то поранених було і серед українських воїнів. 
Отримав поранення й полковник П. Потєхін [14]. 
Але незважаючи на величезну перевагу воро-
га, втому й поранення, висота залишалися під 
контролем українських героїв добровольців. 
У боях на території України брали участь й ре-
гулярні російські війська. Про це 9 жовтня 2014 

року повідомив радник міністра оборони Укра-
їни О. Данилюк, який розповів про «складан-
ня іспитів» курсантами Коломенського вищо-
го артилерійського командного училища РФ, 
які здійснювали артилерійські обстріли укра-
їнських позицій на Савур-Могилі. О. Данилюк 
сказав: «Отримано підтвердження, що в арти-
лерійських обстрілах українських позицій на 
Савур-Могилі з території РФ, брали участь в 
тому числі й курсанти Коломенського вищого 
артилерійського командного училища, які в та-
кий спосіб здавали державні іспити» [22].
24 серпня 2014 року українські війська отрима-
ли наказ відступати. Захисники кургану розді-
лилися на дві групи. Перша під командуванням 
І. Гордійчука дійшла до Іловайська й там потра-
пила під артилерійський вогонь. Під час відсту-
пу був поранений І. Гордійчук. Інша група на-
магалася вийти на контрольовану українськи-
ми військами територію. Біля села Кутейнікова 
була взята в полон, потрапивши у засідку ро-
сійських десантників [9]. 
Виходило з оточення бойовиків з-під Савур-
Могили й розвідувально-штурмове відділення 
40-го батальйону територіальної оборони ка-
пітана Андрія Вовкуновича, яке протягом двох 
тижнів вело там бої з ворогом. Група потрапи-
ла в оточення, коли російські терористи зайня-
ли Амвросіївку. Відходили без важкої техніки – 
пішки, у формі, зі зброєю. Група з 21 бійця про-
биралася 16 діб – вночі, й вийшла без поране-
них і вбитих [12].
1 вересня 2014 року Міністерство внутрішніх 
справ України визнало, що українські військові 
зазнали поразки на Савур-Могилі [4]. 
Отже, у нерівній боротьбі з російськими бойо-
виками за Савур-Могилу українські воїни зму-
шені були відступити, однак їх героїчна бороть-
ба зупинила ворога, не дала йому просуватися 
далі у глиб України, а мужність і героїзм воїнів-
добровольців, захисників Савур-Могили став 
прикладом для української молоді, яка масово 
вступала в ряди Збройних Сил України для за-
хисту своєї Батьківщини.
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Задля вирішення проблем медичного забезпе-
чення  військовослужбовців,  які  беруть  участь 
в АТО  на  Сході  України,  зокрема  щодо  на-
дання  пораненим  спеціалізованої  та  висо-
коспеціалізованої медичної допомоги, а також 
нормативно-правового врегулювання їх ліку-
вання в цивільних закладах охорони здоров’я 
в МО України разом з фахівцями МОЗ Украї-
ни та НАМН України опрацьовано проект від-
повідної постанови Кабінету Міністрів України, 
якою передбачається утворення тимчасового 
функціонального об’єднання закладів охорони 
здоров’я адміністративно-територіальних оди-
ниць (ТФО) для надання спеціалізованої та  ви-
сокоспеціалізованої  медичної  допомоги  по-
раненим  шляхом  створення резерву профіль-
них ліжок у найбільш потужних цивільних за-
кладах охорони здоров’я [6, с. 104].
По-друге, АТО видозмінила систему лікуваль-
но-евакуаційного забезпечення. Упродовж 
2014–2015 рр. для військових частин Зброй-
них Сил України, які беруть участь в АТО, роз-
роблено схему лікувально-евакуаційного за-
безпечення з урахуванням Спільної об’єднаної 
доктрини з медичної евакуації НАТО. Згідно із 
новою концепцією ЛЕЗ, перша домедична до-
помога надається на полі бою протягом «пла-
тинової хвилини» .З метою вдосконалення ме-
дичного постачання військових частин, що пе-
ребувають у зоні АТО, Військово-медичним де-
партаментом була впроваджена вдосконалена 
система медичного постачання [7]. По-третє, 
АТО сприяла удосконаленню управління вій-
ськово-медичною службою Збройних Сил Укра-
їни. На період ведення локальних збройних кон-
фліктів та під час надзвичайних ситуацій при 
Раді національної безпеки і оборони України за-
плановано створення Центру міжвідомчої коор-
динації цивільної та військової охорони здоров’я 
в рамках єдиного медичного простору [5].
З метою поєднання зусиль медичних служб си-
лових відомств з цивільною системою медично-
го забезпечення створений та функціонує між-
відомчий Військово-цивільний координаційний 
штаб медичної допомоги (ВЦКШМД). Перспек-
тивний напрям роботи ВЦКШМД – створення 
регіональних відділень Штабу, включення Шта-
бу в єдину систему антитерору в Україні [8].
По-четверте, АТО прискорила переведен-
ня військово-медичної служби Збройних Сил 
України на стандарти НАТО. У цьому контексті, 
змінено структуру медичних рот, введено нову 
систему зв’язку, переформатували структуру 
медичної роти бригади, яка по своїй здатнос-
ті наближена до аналогічних підрозділів країн-
учасниць НАТО. По-п’яте, АТО підвищила пре-
стиж військово-медичної служби. Зазначимо, 

мали достатніх знань і практичних навичок їх 
застосування (причини: недолуга система ме-
дичного постачання, неорганізоване навчан-
ня тактичній медицині). По-друге, у медичних 
службах не було сучасних засобів розшуку по-
ранених в осередках санітарних втрат, індиві-
дуальних носіїв медичної інформації, інфор-
маційних систем підтримки процесу управлін-
ня медичним забезпеченням, засобів цифро-
вого зв’язку. По-третє, у ЗС України та інших 
військових формуваннях бракувало броньо-
ваного санітарного транспорту для вивезен-
ня поранених з поля бою  і санітарного тран-
спорту для медичної та аеромедичної евакуа-
ції. По-четверте, наявне комплектно-табельне 
оснащення медичних служб морально і фізич-
но застаріло та не відповідало вимогам сучас-
ності, немає мобільних модулів для розгортан-
ня етапів медичної евакуації. По-п’яте, медич-
ні підрозділи військових частин і з’єднань (ме-
дичні пункти, медичні роти),  військові  мобільні  
госпіталі  (ВМГ) не були забезпечені сучасни-
ми засобами життєдіяльності в польових умо-
вах, які б гарантували їх автономність, мобіль-
ність, спроможність розгортання та згортання в 
найкоротші терміни, стабільне електроживлен-
ня, водо- та теплопостачання. По-шосте, шта-
ти медичних підрозділів не відповідали сучас-
ним вимогам. По-сьоме, під час надання ме-
дичної допомоги пораненим у цивільних ліку-
вальних закладах виявилася проблема необіз-
наності медичного персоналу з особливостями  
перебігу  бойової  патології,  зумовленої  вогне-
пальними  та  мінно-вибуховими пораненнями, 
що не дозволяло цивільним лікарям (хірургам) 
застосувати правильну  тактику  лікування  на  
початкових  етапах  лікування,  а  в  подальшо-
му призводило до ускладнень, необхідності по-
вторних хірургічних втручань і збільшення три-
валості лікування та реабілітації поранених [4].
Розглядаючи трансформацію військово-ме-
дичної служби Збройних Сил України у пері-
од АТО, необхідно виокремити низку особли-
востей. По-перше, АТО прискорила форму-
вання єдиного медичного простору. Як зазна-
чалося, формування єдиного медичного про-
стору мало б «дозволити  системно уникати  
або  зменшувати  ризики  дублювання  в  ор-
ганізації  надання  медичної допомоги, нада-
ти змогу створити матричну об’єднану систему 
лікування, яка може  бути  змодельована  на  
основі  системних  принципів  лікування  бойо-
вих травм і поранень та визначатиме ресурси 
та практики надання медичної допомоги по-
страждалим (лікування), підходів, процедур і 
протоколів як для догоспітального етапу, так і 
для лікарського складу» [5, с. 111].

дичним забезпеченням військовослужбовців, 
базовими із яких стали: хронічне недофінансу-
вання медичної служби; недостатність сучас-
них індивідуальних засобів медичного захис-
ту у військовослужбовців і відповідного медич-
ного майна; відсутність броньованих санітар-
них транспортних засобів для вивезення пора-
нених з поля бою та авіаційних засобів медич-
ної евакуації; недостатня кількість евакотран-
спортних засобів у медичних підрозділах вій-
ськових частин і з’єднань; моральна та фізична 
застарілість комплектно-табельного оснащен-
ня медичної служби [1, с. 16].
Досвід гібридної війни в Україні виявив бага-
торівневі проблеми військової медицини, які 
можна згрупувати за такими категоріями: орга-
нізація, наука, кадри, матеріально-технічне  за-
безпечення, фінансування [2, с. 118]. АТО про-
демонструвала усі вади військово-медичної 
служби Збройних Сил України, вивела на по-
рядок денний проблему її реформування, що й 
відбувається упродовж останніх років. 
Мета: Вивчити вплив військово-політичних на-
слідків конфлікту на Сході України  на рефор-
мування військово-медичної служби та проа-
налізувати зміни які відбулися в медичному за-
безпеченні ЗСУ в ході проведення АТО.
Виклад матеріалу. Проблеми, помітні у медич-
ному забезпеченні військ (сил), задіяних в АТО, 
потребують пошуку комплексного розв’язання. 
Усі вони потребують принципово нового підхо-
ду до їх розв’язання, а саме – ухвалення на за-
гальнодержавному рівні ключового докумен-
та – Воєнно-медичної доктрини України. Сво-
єю чергою, доктрина мала стати підставою 
для розроблення Державної цільової програми 
розбудови військової охорони здоров’я Украї-
ни та основою формування єдиного медично-
го простору у воєнний час [3, с. 14]. Непроду-
мане реформування упродовж останніх років 
породила чимало проблем у сфері медичного 
забезпечення, які стали особливо помітними 
у період проведення АТО. По-перше, військо-
вослужбовці ЗСУ та інших військових форму-
вань не були забезпечені уніфікованими інди-
відуальними засобами медичного захисту і не 
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Анотація. В статті висвітлено військово-політичні 
наслідки Антитерористичної операції для реформуван-
ня системи медичного забезпечення ЗСУ, проаналізова-
но проблеми і недоліки, що існували у військово-медич-
ній службі і особливо проявилися в ході збройного кон-
флікту на Сході України. На початку російської агресії 
військово-медична служба перебувала в не найкращо-
му стані: хронічне недофінансування, застаріла мате-
ріально-технічна база, відсутність індивідуальних за-
собів захисту та непорушних запасів майна, брак сані-
тарного транспорту, неукомплектованість медичними 
фахівцями первинної військової ланки, спричинили зна-
чне число втрат на початку конфлікту і змусили керів-
ництво держави і армії вжити невідкладних заходів  для 
реорганізації медичного забезпечення ЗСУ ,покращення 
матеріально-технічної бази військово-медичної служби, 
підготовки та перепідготовки медичних фахівців.
Збройний конфлікт на Сході України став пусковим меха-
нізмом реформування системи медичного забезпечення 
ЗСУ і прискорив прийняття життєво необхідних для вій-
ськово-медичної служби документів, таких як Доктрина 
медичного забезпечення, Воєнно-медична доктрина. 

Ключові слова: військово-медична служба, медичне за-
безпечення, Воєнно-медична доктрина, Антитерорис-
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Розгортання навесні 2014 р. агресії проти Укра-
їни з боку Російської Федерації під прикриттям 
«народних республік» поставило нашу держа-
ву і її Збройні Сили перед обличчям найсер-
йознішої кризи за всі роки незалежності. Адек-
ватною відповіддю стало оголошення 14 квіт-
ня 2014 р. початку антитерористичної операції 
(АТО), зона якої охопила Донецьку, Луганську 
області та Ізюмський район Харківської облас-
ті. Участь в АТО приймають як правоохоронні 
органи, так і Збройні Сили України. Величезна 
роль у таких умовах належить медичному за-
безпеченню військ (сил), задіяних в операції.
Антитерористична операція, яку проводить 
Українська держава на своїх східних кордонах, 
послужила відправною точкою реформуван-
ня військово-медичної служби Збройних Сил 
України. Більше того, на думку А. Верби, вона 
«оголила» комплекс проблем, пов’язаних із ме-



76  77науковий збірник науковий збірник      

ВІЙНА НА ДОНБАСІ. 2014 – 2017 рр.

дичної доктрини – кодексу правил та принципів 
функціонування військової медицини у державі 
в мирний час, в період воєнного стану (або ре-
альних бойових дій) а також під час надзвичай-
них ситуацій чи техногенних катастроф.
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дичного простору у воєнний час [3]. Водночас 
Військово-медичним департаментом МО Укра-
їни опрацьовується проект Програми рефор-
мування та розвитку медичного забезпечен-
ня ЗС України на період до 2020 року, де осно-
вними напрямами вдосконалення системи ме-
дичного забезпечення ЗС України передбача-
ється: провести нормативно-правове врегу-
лювання діяльності системи військової охоро-
ни здоров’я; удосконалити організаційно-штат-
ну структуру медичної служби ЗС України та 
військових закладів охорони здоров’я (ЗОЗ); 
сформувати дієву систему управління медич-
ним забезпеченням ЗС України; підвищити 
якість надання медичної допомоги та лікуван-
ня; удосконалити матеріально-технічне забез-
печення та медичне постачання медичних під-
розділів і військових ЗОЗ [1, с. 23].
Висновок. 
АТО прискорила процес реформування медич-
ного забезпечення антитерористичної опера-
ції, яскраво проілюструвала усі недоопрацю-
вання української влади, пов’язані із військо-
во-медичною службою Збройних Сил України. 
Вирішувати комплекс нагальних проблем у цій 
сфері довелося поспіхом уже під час проведен-
ня антитерористичної операції, що не завжди 
приносило позитивні результати. Все ж завдя-
ки міжнародній підтримці, волонтерській допо-
мозі та самовідданості військових медиків, вій-
ськово-медична служба змогла дати адекват-
ну відповідь на агресію Російської Федерації на 
східних кордонах України. Антитерористична 
операція стала серйозним викликом для сис-
теми медичного забезпечення Збройних Сил 
України. Досвід медичного забезпечення АТО 
показав, що існуюча система медичного забез-
печення військ, зокрема система ЛЕЗ, не від-
повідає потребам ЗС України в можливих ва-
ріантах їх застосування з огляду на воєнні за-
грози державі. За таких умов зволікання з ре-
формуванням системи медичного забезпечен-
ня військ є неприпустимим [12].
Медична служба Збройних Сил України навес-
ні 2014 р. перебувала далеко в не найкращому 
стані. Це стосувалось як кадрового забезпе-
чення (значного скорочення посад в попередні 
кілька років), так і матеріально-технічного – по-
чинаючи від забезпечення бійців сучасними ін-
дивідуальними аптечками і закінчуючи облад-
нанням госпіталів. За час АТО військові меди-
ки набули значного досвіду, який часто йшов в 
розріз із попередніми уявленнями щодо орга-
нізації медичного забезпечення. Необхідність 
комплексного оновлення й реорганізації сис-
теми медичного забезпечення Збройних Сил 
України призвела до розробки Військово-ме-

що за період проведення АТО близько 80 ме-
дичних працівників були нагороджені ордена-
ми Богдана Хмельницького, «За мужність». По-
шосте, АТО сприяло збільшенню фінансування 
військово-медичної служби Збройних Сил Укра-
їни. Для прикладу, тільки у 2015 р. на медичне 
забезпечення особового складу ЗСУ асигнова-
но понад 240 млн гривень, з яких 195 млн – на 
придбання медикаментів, майже 12 млн – на ре-
монт та закупівлю медичної апаратури [9].
По-сьоме, АТО привернула увагу керівництва 
Збройних Сил України до необхідності пере-
творення військово-медичної служби у само-
стійний рід військ. Медична служба Збройних 
Сил України не є самостійним родом військ, 
як, наприклад, в арміях  Німеччини чи Кана-
ди. С. Затьєв слушно відзначає, що для того, 
щоб можливості  вітчизняних військово-медич-
них підрозділів відповідали рівню компетент-
ності аналогічних підрозділів НАТО, необхідно 
докорінно змінити систему військових звань та 
інші складові системи  заохочення, підвищення 
привабливості військової медичної служби [9].
По-восьме, АТО сприяла вдосконаленню за-
конодавчої та нормативно-правової бази, яка 
стосується військової медицини. А. Верба за-
уважує, що уже у період проведення АТО для 
формування єдиних підходів щодо надання 
медичної допомоги та лікування поранених і 
хворих військовослужбовців опрацьовано та 
затверджено в установленому порядку низку  
нормативно-правових документів щодо медич-
ного забезпечення військ, зокрема Доктрину 
медичного забезпечення Збройних Сил Украї-
ни [10], Керівництво з медичного забезпечення 
Збройних Сил України[11], Вказівки з військово-
польової хірургії та військово-польової терапії. 
Також внесено зміни до Положення про військо-
во-лікарську експертизу військовослужбовців, 
зокрема щодо впорядкування медичних крите-
ріїв відбору на військову службу [1, с. 19].
АТО продемонструвала усі вади військово-ме-
дичної служби Збройних Сил України, вивела 
на порядок денний проблему її реформуван-
ня, що й відбувається упродовж останніх років. 
Для центральної та місцевої влади стало оче-
видним, що проблеми, помітні у медичному за-
безпеченні військ (сил), задіяних в АТО, потре-
бують пошуку комплексного розв’язання. Усі ці 
вади і проблеми потребували принципово но-
вого підходу до їх розв’язання, а саме – ухва-
лення на загальнодержавному рівні ключового 
документа – Воєнно-медичної доктрини Украї-
ни. Своєю чергою, доктрина мала стати підста-
вою для розроблення Державної цільової про-
грами розбудови військової охорони здоров’я 
України та основою формування єдиного ме-
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Анотація. Стаття присвячена історії формування му-
сульманської капеланської служби в Україні під час війни 
на Сході держави (за словами одного з її ініціаторів та 
учасників – Саїда Ісмагілова – відомого громадського ді-
яча, вченого-ісламознавця,  муфтія Духовного управлін-
ня мусульман України «Умма». 

Ключові слова: АТО, військове капеланство, мусуль-
манство, Управління військового капеланства мусуль-
ман України, Саїд Ісмагілов.

Шейх Саїд Ісмагілов[1] (Ісмагілов Сергій Ва-
лерійович) – один з мусульманських духо-
вних лідерів України, муфтій Духовного управ-
ління мусульман України «Умма», Президент 
ВГО «Український центр ісламознавчих дослі-
джень», відомий вчений-ісламознавець, гро-
мадський діяч. З листопада 2013 року був ак-
тивним учасником подій «революції гідності», 
беручи участь безпосередньо як громадянин 
України у публічних заходах, мітингах, демон-
страціях, та висловлював свою думку на під-
тримку та захист протестувальників як публіч-
на особа і духовний лідер мусульман України. 
Довгий час залишався в Донецьку та Маріуполі 
під час розв’язання війни Росією на Сході Укра-
їни, де постійно висвітлював події. Один з ініці-
аторів створення та учасник служби імамів-ка-
пеланів у ЗСУ [2].
Про зародження військового капеланства у 
мусульман України. 
Коли почалась війна, пан Артем [Нетруненко 
Артем Віталійович, позивний «Умар»1] пішов 
добровольцем у батальйон «Айдар». І у травні 
вони підірвались на фугасі, з іншими своїми по-
братимами. Десь там поблизу Сватово. На той 
момент, на 2014 рік, ще Лисичанськ і Сєверо-
донецьк були під сепаратистами, лінія фронту 
десь північніше проходила. Там він загинув. До 
нас звернулися військові, щоб поховати його 
відповідно до мусульманської традиції, тому 
що він був дуже старанний мусульманин, за-
вжди молився, відвідував мечеть. І всі знали, 

що він мусульманин. Тому з військової части-
ни звернулися до нас. А я в той час знаходив-
ся у Донецьку. І, відповідно, нам потрібно було 
його поховати. Це стало дуже неабиякою про-
блемою, тому що перетинати лінію фронту (а в 
нас найближчі імами були в Луганську і в Сєве-
родонецьку, а ці міста були окуповані). Перети-
нати лінію фронту, щоб поїхати до українських 
військових, а потім вернутися назад, було не-
безпечно, тому що могли звинуватити у тому, 
що розвідник, коригувальник вогню і все таке. 
А у 14-му, як ви знаєте, там дуже великі репре-
сії проти релігійних діячів були. Переважно про-
ти протестантських та Київського патріарха-
ту, але я думаю, що їм би нічого не завадило і 
з мусульманами так вчинити. Тому це питання 
дуже гостро постало, і нам потрібно було вирі-
шувати, що ж робити. У підсумку – імам поїхав 
аж з Харкова. Це майже 300 кілометрів потрібно 
було їхати. Так стало зрозуміло, що потрібно ро-
бити капеланство військове. Адже була ймовір-
ність, що будуть продовжуватися такі випадки – 
ближче до осені стало зрозуміло, що ця війна 
затягнеться, може навіть надовго. І я запропо-
нував на зібранні духовного управління ство-
рити військове капеланство. Цю ідею підтри-
мали, ну і, відповідно, так сталося, що мені до-
велося першому поїхати. Я їздив до Краматор-
ську, там були офіцери, солдати  – мусульмани 
у Збройних Силах. Краматорськ на той час був 
уже звільнений. І там почав спілкуватися, поїхав 
подивився, як взагалі працюють християнські ка-
пелани, що вони роблять, як вони доїжджають 
до військової частини. А тоді у 2014 – на початку 
2015 року, по-перше, були великі бої, і в Аеропор-
ту, і Піски, і Широкине, вся оця лінія розмежуван-
ня, і в Луганській області були дуже потужні  бої. 
І майже все було не організовано – було в осно-
вному волонтерство. Тобто професійних ка-
пеланів, напряму скерованих від Міністерства 
оборони, було дуже мало, всього декілька осіб. 
А переважно усі капелани їхали як волонтери. 
І вони самі напряму домовлялися з офіцером 

1. Нетруненко Артем Віталійович (7 жовтня 1989 - 12 липня 2014 рр.) - український військовик, боєць 24-го батальйону територіальної 
оборони «Айдар» ЗСУ, позивний «Умар». Загинув у ході війни на сході України у передмісті Луганську. Кавалер ордена «За мужність» 
ІІІ ступеня [3].

частини, щоб приїхати провести молебень, або 
щоб поховати полеглих бійців. І я так само зро-
бив. Я звернувся до офіцера-мусульманина, чи 
можна мені приїхати. Я зустрівся з ним, пороз-
мовляв, і зрозумів, що потрібно поки ось таким 
чином працювати. А вже коли я повернувся, на 
зібранні Духовного управління ми вирішили, що 
потрібно робити спеціалізовану структуру. 
Про створення Управління військового капе-
ланства мусульман України.
Ми офіційно зареєстрували Управління вій-
ськового капеланства мусульман України. Це 
єдина в Україні спеціалізована структура, що 
займається саме військовим капеланством. 
Головою військового капеланства обрали пана 
Сергія Путіліна. Він голова мусульманської 
громади з Харкова. Його звати Хаджимурат, 
взагалі-то по-мусульманськи він Хаджимурат, 
і позивний в нього такий самий – Хаджимурат. 
Зараз він керує всіма капеланськими справами 
по мусульманах України. Потім ми на зібран-
ні почали обговорювати, хто з наших капела-
нів може стати імамом. Ну, по-перше, це ж не-
безпечно – людина може загинути, може бути 
пораненою. Там же, знаєте, не в мечеті сидіти, 
а у бліндажі, у розташуванні військової части-
ни, можливо і під обстрілами. І декілька імамів 
відгукнулися. Зараз в нас постійно працює чо-
тири капелани. З 2014 року мають дозвіл від 
Генерального Штабу працювати шість капела-
нів. Тобто ми подаємо заявку до Генерального 

Штабу, що просимо дозволити служіння в зоні 
АТО нашим капеланам, і Генеральний Штаб 
дає дозвіл. Цей дозвіл на шість осіб, а постійно 
знаходяться 3-4 особи. Через те, що мусуль-
ман не багато. Вони є, але не багато – у нас же 
більшість християни. Тому закріплювати капе-
лана за військовою частиною не мало ніякого 
сенсу. Частіше за все у частині 4, ну 5 мусуль-
ман у якомусь батальйоні. І так-от всі розкида-
ні, по різних батах, по всій лінії оборони. Плюс 
ротація. Якщо відбувається ротація, то ті, хто 
були, виходять з місця розташування військо-
вої частини, заїжджають інші. Закріплювати за 
військовою частиною капеланів не мало сен-
су, то ми закріпили по секторам: ОТУ Луганськ, 
ОТУ Донецьк, ОТУ Маріуполь2[4]. І, відповідно, 
військовий капелан, відповідальний за сектор, 
виїжджає до кожної військової частини, де є 
мусульмани, спілкується, молиться, проводить 
усі обряди, якщо потрібно щось негайно – лю-
дина поранена, або людина загинула, то виїж-
джають, щоб виконати поховальні обряди.
Про роботу військових капеланів-мусульман 
в зоні АТО.
Дуже важко знайти мусульман у військових 
частинах. Тому що не всі мусульмани зверта-
ються і інформують нас про те, що вони зна-
ходяться у зоні АТО. Наприклад, людина була 
взагалі-то не дуже релігійна, і мешкала в яко-
мусь населеному пункті, і пішла доброволь-
цем, або на контракт, або її призвали, не пові-

З ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ КАПЕЛАНСЬКОЇ СЛУЖБИ МУСУЛЬМАН УКРАЇНИ. 
(За матеріалами інтерв’ю з Саїдом Ісмагіловим).

УДК 355.4

Оксана КОРНІЄНКО (Київ)

Фото 1. В центрі – Саїд Ісмагілов



80  81науковий збірник науковий збірник      

ВІЙНА НА ДОНБАСІ. 2014 – 2017 рр.

домила про те, що в такій-то військовій частині 
вона є. І ми іноді про це дізнаємося через хрис-
тиянських капеланів. Тобто християнські капе-
лани працюють в зоні АТО, їх багато, вони закрі-
плені за військовими частинами.  Спілкуючись 

дізнаються, що оце – мусульманин. А чи приїж-
джав до вас мусульманський капелан? Ні, не 
приїжджав. Якщо бажаєте, ми попередимо, і до 
вас приїдуть. Є люди, що бажають, є, що не ба-
жають, достатньо секулярні, які кажуть: ні, мені 
не потрібно. Але більшість на війні відчувають 
цю релігійну потребу, навіть якщо в звичайному 
житті вони були далекі від релігійних потреб. 
Там, на війні, все це загострюється, людина 
відчуває певну кризу, страх, стрес, і їй потріб-
но спілкування, щось почитати, заспокоїтися, 
помолитися. Знати, що якщо з людиною щось 
станеться, вона не буде покинута. І, через це, 
люди починають звертатися, шукати, телефо-
нувати до нас. Тому зараз ця діяльність вона 
продовжується. Їздили проводили мусульман-
ське свято – курбан-байрам3. Навіть приноси-
ли там жертовних тварин у жертву, як у мусуль-

ман заведено, у військовій частині. Це не я їз-
див, але там у мене є фотографії. Я постій-
но їжджу в ОТУ Донецьк. Тільки одного разу 
був в ОТУ Маріуполь. Авдіївка, Новогродівка, 
Красногорівка. Були у Волновасі, Маріуполі. 
А так сам я донеччанин. Найближча мечеть у 
нас в Костянтинівці. Це як наш опорний пункт: 
там збираємось, молимось, грузимось в автів-
ку (в Краматорську чи в Костянтинівці). І їдемо 
по військових частинам.
Форма в нас звичайна. На оцю звичайну пік-
сельну форму наліплюємо шеврони, що ми є 
імами-капелани, а вже коли ми безпосередньо 
проводимо молитву, то одягаємо наші голо-
вні убори. А так взагалі-то коли їздимо по зоні 
АТО, то у звичайній піксельній формі.
Ми приїжджаємо, і день, два чи може три зна-
ходимось з одними мусульманами. Потім їде-
мо до інших, спілкуємось, і знову їдемо до ін-
ших. І отак от об’їжджаємо. Цього достатньо, 
тому що ж вони там на війні. Їм потрібно бути 
наприклад на блок-посту, або потрібно вихо-
дити у рейд. Або ставлять їх там ще кудись. І 

тому людина, вона не має часу щоби постійно з 
нами спілкуватися. Тому ми приїжджаємо, день-
два, поки у солдата немає якихось завдань, ми 
спілкуємось. А потім, коли йому потрібно засту-
пати на пост, або там на позицію – ми відвідали, 
поспілкувалися і поїхали далі.
Розміщуємося там, де дозволить командир. 
Тобто, ми приїжджаємо до керівника військової 
часини, перед цим зв’язуємося, кажемо, що от 
ми, мусульманські капелани, приїдемо поспіл-
куватися й помолитися з мусульманами, що є у 
вас в частині. Вони завжди дуже позитивно це 
сприймають. І, коли ми приїжджаємо, вони ка-
жуть, де нам розташуватися. От приїжджали до 
Мар’їнки, нас там розмістили у підвалі, де ночу-
ють військовослужбовці. Приїжджали до Крас-
ногорівки – там розташована військова частина 
на цегельному заводі. В Авдіївці – там нас роз-
ташували де парамедики (у них там своя база, у 
парамедиків). У Новогродівці в розташуваннях 
є опорний пункт.  Тобто ми все це попередньо 
оговорюємо, частіше за все, і командир каже, 
де нам можна спати, де, якщо потрібно, їсти. 

2 Про створення ОТУ стало відомо 4 січня 2016 року. В «Білій Книзі» Міністерства оборони України за 2015 рік вказано, що з метою 
підвищення стійкості системи управління в районі проведення антитерористичної операції переформовано тимчасові міжвидові 
угруповання військ (сил) «сектори (райони)» в оперативно-тактичні угруповання. Загальне керівництво ними покладено на об’єднаний 
штаб антитерористичної операції [4]. Попередній поділ на сектори був здійснений у рамках Мінських домовленостей і погоджений 
Тристоронньою контактною групою [5].  Окремі оперативні райони дій Збройних сил України: сектори А, Б, С, Д та Сектор М були 
виділені з метою військового планування у Зоні АТО у квітні 2014.
3. Курбан-байрам – свято жертвопринесення, одне з двох головних свят мусульман.

Фото 2, 3.  Саїд Ісмагілов з військовослужбовцями – мусульманами ЗС України Фото 4.  Саїд Ісмагілов з військовослужбовцями – мусульманами ЗС України

4 Прозелітизм - прагнення поширити своє віросповідання, навернути (завербувати) до нього інших.
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Через те, що мусульман небагато, форма слу-
жіння – пересувна. Тому що постійно знаходи-
тися на одному місці немає сенсу. На війні ми 
ж не будемо ходити й проповідувати христия-
нам. Бо, по-перше, це може обурити людей. І ві-
йна – це не місце де прозелітизмом4 займають-
ся, тобто проповідують. Є такий негласний до-
говір, що всі опікуються своїми віруючими: пра-
вославні своїми, греко-католики – своїми, ми – 
своїми. Якщо людина бажає прийти послухати, 
чого навчає іслам, які цінності, чи є життя після 
смерті, і що людину очікує, чи може вона вза-

галі приймати участь у війні, то це нормально. 
Але так, щоб там хтось переходив до ісламу, 
такого не було жодного разу.
Про літературу.
Плануємо видати книгу. Михайло Якубович, 
який переклав Коран українською мовою, на-
писав книгу про мусульман в АТО і на Майдані, 
вона ще в процесі редагування. «Від Майдану 
до АТО українські мусульмани» [6]. Про мусуль-
манське військове капеланство в Україні буде 
окремий розділ.
В зоні АТО ми переважно роздаємо молитов-
ну літературу й літературу про іслам. Ми вози-
мо Коран. Взагалі, ми не єдине духовне управ-
ління в Україні, але окрім нас в АТО ніхто не 
працює. Деякі духовні управління мусульман я 
маю на увазі. Вони кажуть, що у них є капела-
ни, але, знаєте, може вони є, але за межі Києва 
не виїжджають. Тому що там інших мусульман 
жодного разу не зустрічав. Не лише в АТО, а й 
навіть в військових частинах по місцях розта-
шування. Знаєте, для цього потрібно працюва-
ти, і працювати важко. Там приїжджаєш – або 
мороз, або дощ, або стріляють. Немає елек-
трики, нема газу, вода з-під крану чи з крини-
ці. А люди від тебе очікують, що ти будеш пра-
цювати. І треба постійно пересуватися цією зо-
ною АТО. Офіційні перевірки на блокпостах (я 
маю на увазі наші блокпости). І це непроста 

справа. Одного разу нас обшукували навіть 
собаками. Ми питаємо: «А що ви шукаєте?» – 
«Зброю». Ми кажемо: «А до чого тут зброя?». 
Кажуть, що якийсь капелан греко-католицький 
вивозив з собою зброю із зони АТО. Тому всіх 
перевіряють. Потрібно – то перевіряйте. 
Про підготовку.
Не було ніякого навчання. Ми перший раз по-
трапили на каталанську школу коли її проводи-
ли протестанти. Протестанські капелани дуже 
активно працюють – і як капелани, і як волонте-
ри. Влаштовували каталанську школу і десь в 
Кременчуці, так, здається, Кременчуці в грудні 
чи листопаді того року. А зараз Капеланьську 
школу вже почало організовувати саме Мініс-
терство оборони. Самі розумієте, яка капелан-
ська школа, організована непрофесійними ді-
ячами… А релігійні організації, як би вони не 
намагалися, все одно це зовсім не те. А зараз 
професійні військові проводять, і запрошують 
капеланів з-закордону. От зараз з Канади ка-
пелан приїхав – то це вже зовсім інший рівень.
Зараз нарешті цим Міністерство оборони поча-
ло займатися, і ми маємо надію, що, по-перше, 
капеланство стане професійним. Зараз біль-
шість капеланів – волонтери. Навіть незважа-
ючи на закон [7], що прийняли минулого року. 
Закон прийняли, але він ніяк не працює. Є де-
кілька капеланів, які офіційно працевлашто-

Фото 5.  Саїд Ісмагілов та Хаджимурат Путілін

Фото 6.  Під час молитви

Фото 7.  Саїд Ісмагілов та Аміна Окуєва

Фото 8. Аміна Окуєва в Національному військово-історичному музеї під 
час відкриття вітрини, присвяченої Іса Мунаєв, 2015 рік.
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сказав: «Життя та майно мусульманина є не-
доторканим. Якщо хтось на це зазіхає – ти му-
сиш, ти зобов’язаний захищатися». Іншого разу 
до пророка прийшов чоловік і спитав посланця 
Аллаха: «Якщо до мене прийде якась людина 
відібрати моє, що робити?» Пророк сказав: «Не 
віддавай того, що належить тобі». – «А якщо він 
буде зброєю зі мною битися?» – «То і ти бийся 
з ним зброєю», – відповів пророк. «А якщо вона 
мене вб’є?» – «То він потрапить до пекла, – ска-
зав пророк. – А ти потрапиш до раю, тому що ти 
вчиняв по справедливості». В Ісламі найбільша 
цінність після віри є справедливість. Не можна 
порушувати справедливість. І пророк Мухамед 
сказав: «Якщо ви бачите щось негідне, неспра-
ведливе, то припиніть це своєю рукою. Якщо ви 
не можете припинити своєю рукою, то припи-
ніть це своїм словом. Якщо не можете припини-
ти це своїм словом – то припиніть хоча б у своє-
му серці». Але це ознака найслабшої віри. Будь-
яка людина, якщо вона може припинити якусь 
несправедливість, якусь агресію своєю рукою, 
вона мусить це зробити. Тому наших мусульман 
не треба мотивувати. Вони знають, чого вони 
там знаходяться. Я ще жодного мусульманина 
не бачив після війни, щоб в нього був оцей син-
дром військовий. Це диво, але це правда.
Вже сотні осіб ми побачили – жодна людина не-
має цього синдрому. Не знаю, можливо через 
це, можливо через налаштування, що люди ві-
рять і їхня віра каже їм, що ви знаходитесь на 
правильному шляху. Якщо мусульманин на ві-
йни, він захищав свою країну, свою родину, і 
він загине – він одразу потрапляє до раю, на-
віть суду Божого над ним не буде. Тому що він 
віддав своє життя за справедливість. І це дуже 
мотивує людей. 
Про бійців-мусульман.
В нас мусульмани в АТО різних національнос-
тей. Навіть екзотичних. Я навіть в АТО зустрі-
чав уйгура. Азербайджанці, грузини, чечен-
ці, дагестанці, араби, татари, кримські тата-
ри, українці за національністю і руські, що при-
йняли іслам. Ну от командири цінують через те 
що не пиячать, через те, що не треба мотиву-
вати, не бояться і виконують накази. Дуже ре-
тельно виконують накази, і тому мусульман по-

В Корані і в інших писаннях розповідається про 
те, що якщо потрібно воювати – мусиш воюва-
ти. Тому переконувати солдата, що він мусить 
захищатися, не потрібно. Більшість наших му-
сульман з 14-го року пішли добровольцями. І, 
взагалі, офіцери і командири цінують мусуль-
манських бійців. По-перше, мусульманські бій-
ці не вживають алкоголь. А там же проблема 
страшенна з цим. Вони взагалі не п’ю, і навіть 
командир однієї з військових частин, мусуль-
манин, віддав наказ, щоб в його частині вза-
галі ніхто не вживав алкоголь. Суворо карали, 
якщо бачили, що хтось з його підлеглих вживає 
алкоголь. Взагалі це була зразкова частина, 
де не було ніяких суїцидів та бійок. Дисциплі-
на була на належному рівні. По друге, мусуль-
ман не треба мотивувати на бій, тому що вони 
і так змотивовані. У нас ціла низка є текстів (я 
маю на увазі священних текстів), які дають ін-
струкцію мусульманину-чоловікові, що йому 
потрібно робити. Наприклад, пророк Мухамед 

Про безпеку.
Дякувати Богові, що ніхто з капеланів не по-
страждав. Хворіти – хворіли, ну там застуда, 
але пораненими – то ніхто. Частіше за все, коли 
йде якесь загострення капеланів командири не 
допускають. Лише десь позаду можна знаходи-
тись, а якщо тиха ситуація, якщо не стріляють, 
то можна навіть прийти на передові блокпости. 
І поспілкуватися, і помолитися, але це коли не 
стріляють. 
Про завдання мусульманських капеланів. 
Знаєте, нам, мусульманським капеланам, на-
багато легше, ніж християнам, тому що у нас 
інші канонічні принципи. Християнські капела-
ни, по-перше, не можуть тримати зброю і не мо-
жуть бути воїнами. У нас це можна – у нас про-
рок Мухамед був воїном. Він особисто приймав 
участь у битвах. Тобто для нас цієї проблеми 
немає; нам ніколи не доводилося вступати в 
бій, але якщо якась буде кризова ситуація, на-
приклад ми будемо в оточенні чи захочуть ка-
пелана взяти в полон якісь диверсанти, то му-
сульманський капелан може опиратися. Це на-
віть у нас обов’язково – ти не мусиш просто так 
без бою потрапити до полону. Ти мусиш себе 
захищати. Але жодного разу до цього не дохо-
дило. По-друге, мусульманські воїни психоло-
гічно набагато краще підготовані ніж християн-
ські. Кажуть, що мусульмани – войовнича ре-
лігія, насправді це міф. Але кожен чоловік-му-
сульманин, якщо потрібно, мусить бути воїном. 

вані в Міністерстві оборони саме як капелани. 
Але більшість, скільки ми їх зустрічали, хрис-
тиянських капеланів та й інших конфесій, вони 
всі волонтери, так само як і ми. Вони мають від 
Генштабу дозвіл, вони їдуть туди, але вони все-
одно волонтери. 
У всіх попередніх школах, по-перше, була пси-
хологічна підготовка. Капелан мусить ще й пси-
хологічно підтримувати. Також особисті заходи 
безпеки, наприклад, що робити при обстрілі, як 
ховатися. Якщо отримав поранення – як допо-
могти собі. Окрім того, практична медицина – 
як допомогти пораненому. Також там навча-
ють таким моментам, як координування своєї 
діяльність з іншими: з військовими командира-
ми, з капеланами інших конфесій. Що робити в 
надзвичайних ситуаціях, наприклад, коли по-
трапили під обстріл. Таку от базову дають ін-
формацію. Але переважно капелани не знахо-
дяться там, де стріляють. Переважно їх туди 
не пускають, томущо вони не є військовими. 
На лінії розмежування мусить знаходитися вій-
ськовий, а капелан – він волонтер. Тому, часті-
ше за все, ми там позаду трохи знаходимось. 
Але бували і на самому передку. Я, як донеч-
чанин, піднімався на ту дев’ятиповерхівку – по-
дивитися, як виглядає рідний Донецьк. Тому 
що я до Донецька не можу повернутися – мене 
там 14-го року внесли в «розстрільні списки». 
Я приймав участь у Майдані, і тому вже повер-
нутися не можна. 

Фото 9.  Крим - це Україна Фото 10.  

 5 Окуєва Аміна Вікторівна (5 червня 1983, Одеса, Українська РСР – 30 жовтня 2017, Глеваха, Васильківський район, Київська область, 
Україна) – український лікар, громадський активіст та військовослужбовець. Учасниця подій Революції гідності та війни на сході 
України у складі батальйону «Київ-2».
 6 Хамраєв Рустам Шонійозович (1975, Луцьк, УРСР – 17 червня 2014, Металіст, Луганська область, Україна) – українській військовик, 
доброволець 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» Збройних сил. України. 
 7 Мунаєв Іса Ах’ядович (20 травня 1965, Янді, Чечено-Інгуська АРСР, Російська РФСР – 1 лютого 2015, Дебальцеве, Україна) – 
чеченський військовик, бригадний генерал Збройних сил Чеченської Республіки Ічкерія. Учасник Першої та Другої чеченських воєн, 
військовий комендант Грозного (1999–2000), командуючий Південно-західним сектором оборони Збройних сил ЧРІ (з 2001 року). Під 
час війни на сході України очолював проукраїнський Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва, загинув у бою при 
обороні Дебальцевого.
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(капеланську службу) у Збройних Силах України”, зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 05 січня 2017 р. за № 10/29878.
8. Михайло Якубович. Захищати батьківщину заради Аллаха. – 
Український тиждень, – № 39 (463), 29.09.2016. – С. 26-29.
9. Ярослав Тинченко. Пам’яті Аміни Окуєвої. Український тиждень. 
Електронний ресурс – режим доступу: http://tyzhden.ua/Columns/50/202956
10. Хамраєв Рустам Шонійозович. Книга пам’яті полеглих за Україну. 
Електронний ресурс – режим доступу: http://memorybook.org.ua/25/
hamraev.htm
11. Мунаєв Іса Ах’ядович. Книга пам’яті полеглих за Україну. Електронний 
ресурс – режим доступу:  http://memorybook.org.ua/16/munaev.htm

важають. Іноді навіть командири вмовляли, 
щоб людина не йшла, коли відпрацювала свій 
контракт, вмовляли залишитись. Іноді це навіть 
смішно, от нещодавно були у грудні у Маріїнці, 
там у складі 92 бригади 2 чи 3 мусульманина. 
І вони добровільно згоджуються кожного разу 
йти у розвідку, і не бояться знаходитись під об-
стрілами коли почують що сепаратисти почина-
ють обстрілювати. Там от у Маріїнці завжди був 
чеченець, десятої гірської штурмової бригади, 
який добровільно навіть без ротації знаходив-
ся на нульовому блокпості, там де розмежуван-
ня було. Каже: «Я приїхав воювати, чому я буду 
відпочивати десь там?» І, до речі, залишався 2 
роки він там, з 14-го до кінця 16-го був в АТО. І 
жодного поранення не отримав. Був у Пісках, 
був у Маріїнці, у Авдіївці, в інших містах. 
Про жінок на війні.
Жінки у нас, може чули, Аміна Окуєва5, вона 
снайпер. І Ольга Башей, вона парамедик. До 
речі, вона нагороджена Орденом княгині Оль-
ги другої ступені, Порошенко її нагородив. Та-
кож нагородили її – народний герой України. 
Вона парамедик-волонтер, мусульманка. А є 
ще одна жінка, вона також парамедик Десь у 
Красногорівці, але вона виключно з нами спіл-
кується через інтернет і телефон, не бажає 
себе називати, хто вона є. Всі її знають, але 
з нами вона жодного разу не зустрічалась. От 
знаю про трьох жінок, що мусульманки на війні.
І це нормально, це не обов’язково, але якщо 
жінка бажає і чоловік дозволяє, або вона немає 
чоловіка і бажає бути на війні, то це не заборо-
нено. Аміна Окуєва – вона разом зі своїм чоло-
віком. А дві інші жінки не одружені.
У нас є декілька мусульман загиблих в АТО. Є 
один узбек6, молодий хлопець з Луцька, заги-
нув в Айдарі [10], потім Іса Мунаєв7 [11], потім є 
кримський татарин, і оцей «Умар» з батальйону 
Айдар також загиблий в 14-му році.
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Анотація. У статті розкриваються події, які пере-
дували трагедії українського народу у гібридній війні, 
нав’язаної підступним російським агресором, одній з 
найкривавіших сторінок російсько-української війни на 
Сході України – іловайській трагедії. Розглядається 
ідея про віковічні зв’язки Криму з Росією ще з кінця 80-х., 
яка переросла в агресивну сутність ідеологічної війни 
Росії проти України. Помаранчева революція викликала 
паніку в Кремлі. А після Революції гідності Кремль вирі-
шив застосувати у боротьбі з Україною не лише усі явні 
та приховані методи ведення гібридної війни, а й пряме 
збройне втручання у її внутрішні справи.

Ключові слова: антитерористична операція, агресія, 
Збройні Сили України, добровольчі батальйони.

ІОдним із найтрагічніших моментів військової 
агресії Російської Федерації (РФ) проти України 
є Іловайська операція, яку ЗМІ, політики та гро-
мадськість охрестили як «Іловайський котел», 
«Іловайська трагедія» [1]. Від якої і по нині не 
може оговтатися суспільство. Багато вже напи-
сано про події, що сталися в серпні 2014 року. 
Але чому так сталося? Причини, що передува-
ли цьому? Ці питання і зараз цікавлять пересіч-
ного громадянина. Адже офіційні звіти Мініс-
терства оборони України (МОУ), Генерально-
го штабу (ГШ) різняться зі свідченнями учасни-
ків трагічних подій під Іловайськом. Тому дослі-
дження і вивчення уроків війни на сході Украї-
ни сприятиме осмисленню сутності, здійснен-
ня комплексного аналізу протидії російській 
збройній агресії і виробленню рекомендацій 
для керівництва держави та Збройних Сил 
України (ЗС України). А бойовий досвід, набу-
тий в зоні проведення антитерористичної опе-
рації, має бути врахований при підготовці укра-
їнської армії [2]. Який необхідно впроваджува-
ти в практику при підготовці і веденні подаль-
ших військових дій, щоб не допускати таких 
втрат, в першу чергу людських.
Дослідити події іловайської трагедії можна 
тільки з відкритих джерел. Адже документація, 
що розроблялася штабами в АТО для управ-
ління частинами (з’єднаннями, об’єднаннями) у 
ході підготовки і ведення бою, нині закрита.
Причини війни на Сході України виникли не в 

2014 році. У Криму наприкінці 80-х – на початку 
90-х років ХХ ст. місцеві сепаратисти за підтрим-
ки російського політикуму розгорнули кампанію 
за вихід півострова зі складу України і приєд-
нання до РФ. Одним з найголовніших аргумен-
тів була ідея про віковічні зв’язки Криму з Росією.
Ідея створення автономії стала поширювати-
ся на початку 90-х років на Донбасі, на Харків-
щині, Дніпропетровщині і Запоріжжі, але сепа-
ратистські настрої тоді не мали підтримки се-
ред населення регіону.
Помаранчева революція викликала паніку в 
Кремлі. Стали шукати нові способи утримати 
Україну, яка чітко визначила свою орієнтацію на 
Європу, під впливом Росії. У 2007 р. у інформа-
ційне середовище було вкинуте поняття «рус-
ский мир» самим В. Путіним у своєму виступі 
перед творчою інтелігенцією Санкт-Петербурга 
у 2006 р. [3, 4-6].
Кремль вирішив застосувати у боротьбі з Укра-
їною не лише усі явні та приховані методи ве-
дення гібридної війни, а й пряме збройне втру-
чання у її внутрішні справи.
Росія із своєю п’ятою колоною вже почала ціле-
спрямовано й енергійно втілювати в Україні переві-
рений на Грузії сценарій розколу України. Першою 
мішенню у цій неприхованій війні з боку РФ є Крим, 
за ним – Схід України (Донецьк, Луганськ, Харків).
Вже у січні 2014 р., Радою національної безпеки 
РФ було розроблено узагальнений і масштаб-
ний план дій з дестабілізації України «Про кри-
зу на Україні» [4, 190].
А «так звана «східна (російська) весна» стала 
часом коли раніше замовчувані, відтермінова-
ні, забалакувані негаразди вирвалися назовні 
у найбільш страшній і відразливій формі. Ідеї 
«русского мира» стали каталізатором грома-
дянського протистояння попри те, що не мали 
жодного стосунку до дійсних проблем і праг-
нень населення Донбасу» [5, 100].
Збройна агресія РФ проти України стала чер-
говим кроком давно спланованої та організо-
ваної Москвою антиукраїнської гібридної війни. 
Для використання фактору загрози вторгнен-
ня і застосування сили керівництво РФ вздовж 
державного кордону України розгорнуло потуж-
не угруповання військ, яке нараховувало до 36 
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тис. військовослужбовців, до 100 танків, близь-
ко 1400 бойових броньованих машин, до 360 
артилерійських систем, близько 180 бойових 
літаків та 120 ударних вертольотів.
Потреба захисту суверенітету, територіальної 
цілісності та недоторканності державних кор-
донів України, з огляду на порушення РФ низки 
міждержавних договорів, а також беручи до ува-
ги рішення Ради Федерації Федеральних зборів 
Росії щодо використання збройних сил РФ на те-
риторії України, з 2 березня 2014 року ЗС Украї-
ни приведено в бойову готовність «Повна», а 17 
березня 2014 року в Україні оголошено часткову 
мобілізацію. З цього часу держава почала функ-
ціонувати в особливих умовах [6, 27-28].
На початку квітня 2014 р. озброєні проросій-
ські підрозділи почали захоплювати адміністра-
тивні будівлі на сході України та оголосили про 
створення так званих ДНР і ЛНР. У відповідь 14 
квітня українська влада оголосила антитеро-
ристичну операцію (АТО).
На початку АТО від ЗС України було залучено 
близько 1500 військовослужбовців і понад 170 
одиниць озброєння та військової техніки (ОВТ). 
Переважно це були підрозділи високомобіль-
них десантних військ (ВДВ) та сил спеціального 
призначення (ССпП) [7, 9].
Підрозділи ЗС України виконували завдання із 
взяття під охорону важливих об’єктів (аеропор-
тів, військових містечок, складів ОВТ). Для запо-
бігання висуванню військових частин і підрозді-
лів збройних сил РФ на територію України здій-
снювалося прикриття державного кордону [6, 31].
Колишній перший заступник начальника Генш-
табу ЗС України, адмірал І. Кабаненко, вже 12 
квітня 2014 р. впевнено заявив: «Вторгнення 
військ РФ на Сході відбулося. У Слов’янську та 
Красному Лимані діють не сепаратисти, а вій-
ськові розвідувально-диверсійні підрозділи. 
Вони «допомагають» сепаратистам у розхиту-
ванні ситуації [4, 231].
15 квітня підрозділ 3 полку спецпризначення 
ЗС України, а також підрозділ «Альфи» і «Оме-
ги» після нетривалого штурму зайняли Крама-
торський аеродром.
2 по 5 травня навколо Слов’янська і в районі 
Краматорська, прилеглих територій розгоріли-
ся перші великі запеклі бої. А українське угру-
повання АТО вперше понесло суттєві втрати. 
Ці події чітко засвідчили – на Донбасі почалася 
повномасштабна військова операція.
Серед багатьох подій особливим драматизмом 
виділяється трагедія під Волновахою. 22 трав-
ня 2014 року приблизно о 4:30 ранку поблизу 
міста Волноваха Донецької області стався на-
пад російської терористичної групи на блокпост 
51-ї окремої механізованої бригади (омбр), за-

вданням якого було перекрити трасу аби сепа-
ратисти не могли навідуватися в місто. Загину-
ло 17 захисників України та 32 військовослуж-
бовці зазнали поранень [6, 34; 9; 10]. Основні 
причини – відсутність бойової охорони та без-
відповідальність командирів підрозділів. Ви-
моги Бойового статуту проігноровані, підроз-
діл залежно від завдань, які ним виконують-
ся, охороняється: бойовою, похідною чи сторо-
жовою та в усіх умовах обстановки, крім того,  
безпосередньою охороною [11, 192].
Усе це спонукало до нарощування складу сил 
та засобів АТО і територіальної оборони, удо-
сконалення системи управління для недопу-
щення поширення дестабілізаційних процесів 
на всю територію України.
Щоб ефективно управляти військовими части-
нами і підрозділами ЗС України та іншими си-
ловими структурами, які брали безпосередню 
участь в АТО, 20 травня 2014 року на базі опе-
ративної групи ГШ ЗС України було сформова-
но штаб АТО [6, 35].
Згодом штабу АТО були підпорядковані сили 
та засоби, залучені до виконання завдань з 
ізоляції кризового району та для ефективно-
го управління ними було ухвалено рішення про 
розподіл території на сектори («А», «Б», «Д», 
пізніше – сектор «С») та окремий район «М».
Від початку червня тривали операції сил АТО 
зі звуження кола ізоляції, очищення від росій-
ських терористичних груп визначених районів 
і встановлення над ними контролю. У резуль-
таті пошуково-ударних дій 6–7 червня знище-
но блокпости, опорні пункти і базові табори не-
законних збройних формувань (НЗФ) у районі 
н.п. Семенівка та встановлено контроль над м. 
Красний Лиман. 18–19 червня 2014 року звіль-
нено від НЗФ та ДРГ смт. Ямпіль і с. Закітне, 
що дало змогу силам АТО заблокувати район 
м. Слов’янська з цього напрямку [6, 35-37].
На початку липня сили АТО кардинально змі-
нили тактику ведення бойових дій і перейшли 
до стрімких наступальних дій. Вже 5 липня бо-
йовики були змушені під натиском українських 
військ залишити Слов’янськ, зазнавши суттє-
вих втрат. Фактично уся бронегрупа (до 7 оди-
ниць бронетехніки) цього формування булла 
знищена українською артилерією і десантника-
ми. А також звільнено Краматорськ, Дружкіпку, 
Артемівськ і Костянтинівку [8].
На кінець липня окремі підрозділи 24, 51 і 72 мбр, 
79-ї аеромобільної (аембр), 3-го полку спецприз-
начення і Державної прикордонної служби (ДПС) 
сектору «Д» (територія вздовж українсько-ро-
сійського кордону) виявились затиснутими між 
бойовиками ДНР та ЛНР, з одного боку, та ро-
сійськими військовими частинами – з іншого. 7 

серпня, після триденних запеклих боїв, оточені в 
районі Червонопартизанська, Довжанського, Дя-
кова підрозділи здійснили успішний прорив і ви-
йшли на з’єднання з головними силами АТО [12].
На початку серпня 2014 р. Україна вже близько 
двох місяців проводила активну фазу АТО з си-
лового звільнення територій Донецької та Луган-
ської областей, що контролювалися підтримани-
ми Росією НЗФ. За цей період під контролем сил 
АТО опинилося близько 60% територій двох об-
ластей. Донецьк і Луганськ були блоковані з пів-
ночі, заходу та півдня. Лише зі східного напрям-
ку, перш за все, – з території РФ, бойовики могли 
отримувати озброєння та підкріплення.
З метою остаточного звільнення територій, за-
йнятих бойовиками, замисел керівництва АТО 
у серпні передбачав:

1. Відновлення контролю над державним 
кордоном з РФ, щоб припинити постачання 
зброї, боєприпасів та матеріально-технічних 
засобів та живої сили для бойовиків з РФ;
2. Розділення території, яка контролювала-
ся бойовиками, на декілька частин; 
3. Оточення найбільших угруповань бойо-
виків і створення умов для подальшого їх 
роззброєння, а у разі опору – знищення [13].

Командування сил АТО, щоб убезпечити свої 
війська від постійних обстрілів артилерії з те-
риторії Росії, відвели свої підрозділи від кор-
дону і перенесли активні дії в глибину райо-
нів. Почали захоплення основних центрів і вуз-
лів опору терористів. Перед бойовиками впер-
ше за час війни постала перспектива військо-
вої поразки. Над терористичними утвореннями 
ДНР і ЛНР нависла реальна загроза оточення 
та ізоляції. З подальшим подавленням.
До 22 серпня стало зрозуміло, що військовий 
розгром бойовиків, навіть в умовах всебічної 
допомоги їм з боку РФ, справа кількох тижнів. 
Єдиним способом зупинити це було – пряме 
військове вторгнення сусідньої країни на укра-
їнську територію [8].
Ще з кінця червня 2014 р. штаб АТО почав пла-
нувати наступальну операцію для створення 
коридору поміж ДНР та ЛНР. Для прориву в ра-
йон Дебальцево було визначено Іловайськ. 
Основу військ секторів (Б і Д), що займали 
фронт від Савур-Могили на півдні та с. Єленів-
ка на південному заході (поруч із Донецьком), 
становили частини, набрані з мобілізованих: 
дві батальйонно-тактичні групи (БТГр) 51омбр 
(512 чол.). На крайньому лівому фланзі, в ра-
йоні Єленівки, знаходився 2-й батальйон тери-
торіальної оборони (бтро) «Горинь». На право-
му – у місті Амвросієвка – 5бтро «Прикарпат-
тя» (приблизно по 400 бійців у кожному). У се-
редині (р-н Старобєшева та Комсомольска) 

– 39 бтро «Дніпро-2» та 40 бтро – «Кривбас» 
(31 та 202 чол.). На південному фланзі знахо-
дились БТГр 28омбр та частини Національної 
гвардії (НГУ). У кожній частині – по кілька со-
тень людей. Це всі війська, які утримували ді-
лянку фронту протяжністю 100 км.
Безпосередньо в районі Іловайська на початку 
червня 2014 року 39 та 40 бто несли чергуван-
ня на блокпостах від Амвросієвки до Кутєйніко-
во та від Кутєйніково до Старобешево відповід-
но. 4-го серпня обидва батальйони були пере-
дані у розпорядження Сектору Б (командувач 
ген. – л-т Руслан Хомчак) і 4 серпня отримали 
від нього завдання з’ясувати: скільки в районі 
Іловайська знаходиться сепаратистів?
Штаб АТО та ген. – л-т Р. Хомчак вважали, що 
в Іловайську знаходиться лише від 30 до 80 
озброєних сепаратистів. Проте командир ба-
тальйону «Кривбас» та його підлеглі стверджу-
вали, що Іловайськ – це цілий «укрепрайон». 
Попри це, генерал Р. Хомчак наказав 6-7 серп-
ня здійснити захоплення Іловайська силами 
батальйону «Кривбас», а також доданими йому 
2 танками і 2 БМП зі складу 51омбр та загоном 
добровольців з «Правого сектору» [14]. Наступ 
провалився, поміж командуванням батальйо-
ну «Кривбасу» та Р.Хомчаком виник конфлікт, у 
результаті якого військовослужбовці цієї части-
ни почали зневажливо ставитись до штабу сек-
тору Б та саботувати його накази.
10 серпня до сектору ввели добровольчі під-
розділи батальйонів «Азов», «Донбас» і «Шах-
тарськ» (близько 200 чол.), які мали здійснити 
штурм Іловайська.
Добровольчі загони посилили підрозділами 
51 омбр та 40 бтро. Штурмову групу підтриму-
вав 1 танк, 1 БМП та 1 броньована вантажів-
ка КаМАЗ батальйону «Азов». Невдовзі після 
початку штурму танк був підбитий САУ проти-
вника. Броневантажівка заглохла, штурм зу-
пинився. В боях було втрачено БМП і 12 чоло-
вік загиблими [15].
Повертаючись на блокпост 39 бтро, там вони 
побачили і танк, і кілька БМП, яких так не виста-
чало у наступі. Вони стали дорікати солдатам – 
що не підтримали їх. Але ті негативно висказа-
лися на адресу командувача сектору Б і заяви-
ли, що його накази виконують по-своєму. Вони 
стверджували, що краще знають як діяти у да-
ній ситуації і підтвердили це своїми подаль-
шими діями. Розвідка 40 бтро 11 чи 12 серпня 
перерізала основну шосейну магістраль «Іло-
вайськ-Харцизьк» на північ від Іловайська в ра-
йоні с. Зелене, створивши сприятливі умови 
для успішного штурму міста. Ці позиції успішно 
утримувалися до кінця серпня [14].
У третьому штурмі Іловайська брали участь 
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майже усі добровольчі батальйони, які існува-
ли на той час: «Донбас» (220 бійців), «Дніпро-1» 
(78), «Миротворець» (74), «Світязь» (спочатку 
40, потім – 30), «Херсон» (30 бійців) та «Івано-
Франківськ» (33) [14, 16].
18 серпня «Донбас» увійшов в Іловайськ за під-
тримки зведеної роти 51омбр та РТГр 17отбр (4 
танки, 4 БМП, 82 бійці) і закріпився у західній 
частині міста, слідом за ним – батальйон «Дні-
про-1». В ході боїв до третини штурмової групи 
«Донбасу» було важко поранено або вбито [15].
Вочевидь, командування сепаратистів та росій-
ських частин мало свій «стратегічний задум» з 
розбиття українських військ. Цей план полягав 
у сковуванні добробатів в Іловайську та оточен-
ні їх з північного заходу – зі сторони Донецька, 
та з півдня – з району с. Амвросієвка. Напев-
но, виконуючи цей план, частина сепаратист-
ських загонів залишила Іловайськ та перейшла 
до Донецька. Саме тому починаючи з 21 серп-
ня в Іловайську помічається зниження масшта-
бів бойових дій.
План сепаратистів почав реалізовуватись 23 
серпня наступом на південний фланг – на Сек-
тор Д. Амвросієвка та вся територія аж до Са-
вур-Могили систематично обстрілювалась ар-
тилерією противника. Збірна рота 93мбр не змо-
гла закріпитись у селі Петровському – що непо-
далік від Савур-Могили. Група втратила у Пе-
тровському 2 БМП та 1 УРАЛ відділення снай-
перів, а 23 серпня булла змушена залишити Пе-
тровське та повернутись до Дзеркального.
Можна припустити, що відступ збірної роти 
93мбр панічно вплинув на 5 бтро «Прикарпат-
тя». В обід 23 серпня він знявся зі своїх опорних 
постів та поїхав на захід.
Втеча батальйону «Прикарпаття» поставила у 
скрутну ситуацію частини НГУ, які знаходились 
на крайньому правому фланзі Сектору Д – в ра-
йоні села Лисиче – у 8 км від державного кордо-
ну. Ранком 23 серпня бійці НГУ відбили наступ 
загону сепаратистів та російських диверсантів, 
які рухались збоку Росії, але через утечу сусідів 
змушені були покинути свої позиції та відступи-
ти на захід. Наступного дня нацгвардійці при-
йняли бій у Новоіванівці, а потому відступили в 
район с. Комсомольске.
РТГр 28омбр, яка знаходилась на північ від 
«Прикарпаття», також мала знятись зіс воїх по-
зицій та відійти на північ – в район Кутєйнікове. 
Більшість мобілізованих солдатів поїхали у на-
прямку дому – слідом за «Прикарпаттям». Від 
групи залишилось лише 17 офіцерів та добро-
вольців, які 25 серпня прийняли участь у бою з 
російськими військами під Дзеркальним, а по-
тім самостійно змогли вирватись з оточення.
Фактично, вже надвечір 23 серпня фронт в ра-

йоні Амвросієвки, який захищав іловайську 
группу українських батальйонів з півдня, пере-
став існувати. Того дня з фронту знявся і поїхав 
до дому ще один бтро «Горинь». Він відкрив се-
паратистським загонам шлях наступу на район 
Іловайська з боку Донецька [14].
У ніч з 23 на 24 серпня 2014 року почалось ма-
сове вторгнення в Україну російських регуляр-
них військ. Державний кордон перетнули вісім 
БТГр збройних сил РФ. Швидко вони просуну-
лись у напрямку Іловайська та Луганська. Ще 
кілька невеликих груп перейшли кордон побли-
зу Новоазовська в напрямку Маріуполя.
Тільки на Донецькому напрямку угрупован-
ня збройних сил РФ поблизу російсько-укра-
їнського кордону на півдні Ростовської облас-
ті нараховувало: особового складу – до 4 тис. 
осіб; танків – до 20 од.; бойових броньованих 
машин – до 90 од.; артилерійських систем – до 
30 од.; РСЗВ – до 20 од. [6, 47; 14].
Одна з колон російських військ, кількістю, за 
свідченням українських офіцерів – до 100 оди-
ниць бойової техніки, ранком 24 серпня руха-
лась просто дорогою від кордону через Амвро-
сієвку до Дзеркального – де був базовий табір 
військ Сектору Б.
Крім розвідників цю колону, що рухалась без 
жодних опізнавальних знаків, бачили як військо-
ві так і цивільні. Наприклад, поруч з нею трива-
лий час їхали у приватній машині двоє офіце-
рів 93мбр – одягнутих у цивільне. Російські сол-
дати прийняли наших військових за сепаратис-
тів та привітно махали руками. Офіцери, одра-
зу по приїзді до Дзеркального, негайно допові-
ли про колону у штаб АТО. Але там казали що 
це, напевно – наша колона, відтак – спостері-
гати, вичікувати. Командир батареї капітан Ко-
валь добре бачив у далековид військову коло-
ну без прапорів та жодних опізнавальних знаків, 
яка рухалась до Кутєйніково. Він просив дозво-
лу відкрити вогонь, але командування – не да-
вало згоди. Лише коли з колони почали стріляти 
по батареї та потрапили у дві гармати, Коваль 
відкрив вогонь у відповідь [14].
Було багато доповідей, але вони не сприймали-
ся, у відповідь лише – «тримайтеся», «не пані-
куйте». У Києві були зайняті більш нагальними 
питаннями – підготовка до завтрашнього параду.
Наступного дня в бій з українськими частинами 
вступили російські регулярні війська. 25 серпня 
вони остаточно відрізали іловайське угрупован-
ня з півдня, а на ранок 27 серпня – з заходу. З 
того моменту добровольчі батальйони та части-
ни ЗС України в районі Іловайська опинились у 
цілковитому оточенні [14].
Іловайська історія має стати уроком, щоб уникну-
ти таких же фатальних помилок в майбутньому.
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ні підступи до донецького аеропорту, відіграв 
важливу роль в його обороні.
Ще на початку квітня 2014-го з-під Донецька по-
чали евакуйовувати бойову техніку 156-го зе-
нітного ракетного полку, а його територію зали-
шили під контролем зенітників, які зайняли кру-
гову оборону і майже в повному оточенні відби-
вали безкінечні напади терористів.
Відповідно до наказу командувача Повітряних 
Сил ЗС України 15 вересня 2014 року, на базі 
навчального центру у м. Васильків було сфор-
мовано зведений загін, до складу якого уві-
йшли офіцери та військовослужбовці служби 
за контрактом частин Повітряних Сил ЗС Украї-
ни. Основним завданням підрозділу було утри-
мання стратегічно важливих позицій під кодо-
вою назвою «Зеніт» поблизу шахти «Бутівка» 
між Авдіївкою та донецьким аеропортом. При-
близно на третину це був офіцерський підроз-
діл. Тобто офіцерів призначали не лише на ко-
мандні посади, а й стрільцями, кулеметниками, 
механіками-водіями й гранатометниками. Комп-
лектувався загін винятково добровольцями. 
Згодом з легкої руки бійців, журналістів та во-
лонтерів загін отримав назву «Дика качка» [2].
Уже за кілька днів зведений загін було укомп-
лектовано та озброєно. Особовий склад, який 
увійшов до зведеного загону Повітряних Сил, – 
це фахівці різних спеціальностей – авіаційні ін-
женери, техніки, зв’язківці, спеціалісти радіотех-
нічних та зенітно-ракетних військ. Командиром 
зведеного загону був призначений полковник 
Богдан Бондар – офіцер, який мав досвід служ-
би і на командних, і на штабних посадах.
Крім стрілецької зброї й гранатометів різних сис-
тем, загін отримав зенітні установки, міномети 
та навіть один танк. Протягом кількох днів загін 
пройшов бойове злагодження на полігоні під Жи-
томиром і висунувся в район АТО на зміну мало-
чисельному та виснаженому гарнізону «Зеніту». 
25 вересня 2014 року, через 10 діб після почат-
ку формування, відбулося бойове хрещення 
підрозділу. В селі Тоненькому Ясинуватського 
району, неподалік від майбутніх позицій «диких 
качок», колону загону накрили «Гради» з Доне-
цька. Один із військовослужбовців дістав пора-
нення, чимало майна та техніки підрозділу було 
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З перших днів проведення антитерористичної 
операції (АТО) на сході України в ній були задіяні 
підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил Укра-
їни. Так, вже у квітні 2014 року у відсічі росій-
ської збройної агресії взяли участь військовос-
лужбовці авіаційної комендатури, що дислоку-
ється на аеродромі м. Краматорська. Завдяки 
умілим діям та особистій хоробрості особово-
го складу комендатури уперше за час озброє-
ного протистояння вдалося відбити всі спроби 
бойовиків проникнути на територію військового 
об’єкту. Серед іншого, за активної участі авіації 
українським військовим вдалося відстояти До-
нецьке летовище у травні 2014 року [1].
Після прямого втручання російської армії і вій-
ськових фахівців, які з липня організували 
ефективну протиповітряну оборону загонів бо-
йовиків, українська авіація зазнала відчутних 
втрат. Так, лише за травень – серпень 2014 р. 
було втрачено 13 літаків: 7 Су-25, 2 МіГ-29, 1 Су-
24МР, 1 Ан-26, 1 Ан-30Б, 1 Іл-76МД. Практич-
но всім екіпажам штурмовиків та винищувачів, 
котрі катапультувалися, вдалося повернутися 
до своїх підрозділів. Критичні втрати льотного 
складу були у збитому під Слов’янськом Ан-30 
(загинули 5 членів екіпажу) та в Ан-26, збитому 
під Луганськом (загинули 2 пілоти). Найбільше 
втрат – 9 членів екіпажу і 40 десантників – за-
вдала катастрофа Іл-76, якого бойовики збили 
над луганським летовищем.
Загальновідомо, що у вересні 2014 року після 
підписання Мінських угод, застосування авіа-
ції на Донбасі було фактично припинено. Проте 
участь особового складу Повітряних сил в ан-
титерористичній операції продовжувалася. Ця 
стаття висвітлює історію і бойовий шлях зведе-
ного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил 
України «Дика качка», який прикриваючи північ-

знищено. Зусиллями командування Повітряних 
Сил, штабу АТО і волонтерів матеріальні втра-
ти було швидко відновлено і загін зайняв обо-
рону на позиції «Зеніт» [6].
Першочергово бійці загону облаштували вог-
неві позиції та опорні пункти, було визначе-
но всі сектори обстрілів, надійно обладнано 
укриття. Завдяки цьому загін першої ротації 
в надзвичайно складних умовах, попри інтен-
сивні артилерійські обстріли успішно виконав 
завдання командування утримувати позиції на 
ділянці фронту в районі донецького аеропор-
ту. «Дикі качки» знищили десятки одиниць ро-
сійської військової техніки включно з танками, 
БМП, гарматами та вантажними автомобіля-
ми, відбили десятки нападів ДРГ. В одному з 
боїв був взятий у полон ворожий коректуваль-
ник вогню. Втрати загону за ці дні – один офі-
цер загинув і сім чоловік поранено. 6 листопа-
да 2014 року загін передав естафету підрозді-
лу другої ротації. 
Завданнями підрозділу залишалися, як і рані-
ше, здійснення вогневої підтримки кіборгів у 
аеропорту, коригування вогню артилерії, бо-
ротьба з диверсійно-розвідувальними група-
ми ворога. Вогневу підтримку підрозділу нада-
вав мінометний взвод десантної бригади. До 
постійних танкових та артилерійських обстрі-
лів долучилась зима з холодом та сирістю, до-
шкульним вітром. У надзвичайно складних по-
бутових умовах, або скоріше за їх відсутності, 
коли елементарні умови цивілізації – тепло, га-
ряча вода, світло не доступні, бійці не втрача-
ли бойовий дух.
17 грудня 2014 року на «Зеніті» пройшла чер-
гова ротація. На той час в аеропорту точились 
запеклі бої. Наші воїни героїчно, ціною нелюд-
ських зусиль стримували та громили елітні під-
розділи спецназу російської армії та бандфор-
мувань сепаратистів. Першу атаку ворожої ди-
версійно-розвідувальної групи українські воїни 
відбили в ніч з 18 на 19 грудня: в бою було зни-
щено 7 бойовиків.
Один із найважчих боїв загін провів 22 січня 
2015-го. У той день колона російсько-терорис-
тичних військ зі сторони Спартака відхилила-
ся від маршруту і нарвалася на наш загін. Дея-
ка техніка навіть заїхала на територію частини. 
У тому бою, який тривав понад 10 годин, було 
знищено понад 50 бойовиків, підбито танк, 
БТР і МТЛБ, автомобілі з піхотою. «Дика качка» 
утримала позиції. Захисниками «Зеніту» захо-
плені протитанкові гармати з боєкомплектом, 
які згодом вели вже вогонь по ворогу, та були 
передані в артилерійський підрозділ [1; 2].
Навіть після того, як українські «кіборги» відсту-
пили з терміналу донецького аеропорту, інтен-

сивність атак на наші позиції не знизилася. На-
приклад, 2 лютого на позиції «диких качок» упа-
ло більше тисячі снарядів.
«Чорним» днем для загону стало 13 квітня 2015 
року, коли під час одного з обстрілів від прямого 
попадання міни здетонував боєкомплект та за-
гинуло п’ятеро бойових товаришів.
Шквальні обстріли зведеного загону «Дика кач-
ка» тривали й під час наступних ротацій. З ме-
тою придушення вогневих точок противни-
ка, ураження бойової техніки, знищення живої 
сили та відсічі спроб диверсійно-розвідуваль-
них груп проникнути до позицій зведеного заго-
ну противнику наносилось вогневе ураження зі 
стрілецької зброї,  великокаліберних кулеметів, 
гранатометів, ЗУ-23-2 та ПТРК. Основні зусил-
ля зведеного загону були зосереджені на зриві 
спроб противника захопити позицію з південно-
го, східного та західного напрямків [2; 5].
Після підписання у вересні 2015 року чергового 
меморандуму про припинення вогню і відведен-
ня танків, артилерійських систем на 15 км від лінії 
розмежування Генеральний штаб ЗСУ прийняв 
рішення замінити зведений підрозділ Повітряних 
сил «Дика качка» на підрозділ 93 бригади.
Весь час існування загону надзвичайно потуж-
ну підтримку воїни отримували від волонте-
рів. Оптика, одяг, продукти, медикаменти до-
ставлялись безпосередньо на позиції «Зеніт» 
цими відважними та патріотичними людьми. Їх 
супроводжували та здійснювали координацію 
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і охорону офіцери групи цивільно-військового 
співробітництва сектору «В», що базувалась у 
фронтовій Авдіївці.
Протягом майже 400 днів і ночей бійці загону 
обороняли підступи до Авдіївки, відтягуючи на 
себе сили противника, який штурмував доне-
цький аеропорт. Проіснував загін більше року, 
передавши позицію «Зеніт» і дрібніші опорні 
пункти на її території підрозділам Сухопутних 
військ. Рік на передовій ‒ це сім ротацій, протя-
гом яких через загін пройшло близько 700 вій-
ськовослужбовців. 11 із них загинули, понад 50 
зазнали поранень (див. табл. 1). Серед ветера-
нів зведеного загону «Дика качка» близько 20 
військовослужбовців Харківського національ-
ного університету Повітряних Сил імені Івана 
Кожедуба, які сьогодні передають свій бойовий 
досвід майбутнім поколінням захисників Вітчиз-
ни: генерал-майор Олександр Турінський – ко-
мандир загону третьої ротації; полковники Мак-
сим Платонов, Віталій Кирпенко – заступники 
командирів загону; підполковники Руслан Куце-
вол, Олег Шаповал, майори Іван Шарапа, Ан-
дрій Лисиця, Євген Гамов та інші.
Поставлені перед загоном бойові завдання 
представники Повітряних сил виконали якнай-
краще. І підтвердженням того є близько 100 від-
знак Президента України, 117 ‒ Міністра оборо-
ни й 190 ‒ начальника Генерального штабу, яки-
ми нагороджено воїнів зведеного загону.
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Таблиця 1.

Анотація. Стаття присвячена історії 130-го окремо-
го розвідувального батальйону (м. Рівне). Створений в 
умовах АТО для ведення війни на сході України, підроз-
діл зарекомендував себе як сильна бойова частина для 
складних завдань.

Ключові слова: АТО, 130 окремий розвідувальний ба-
тальйон, розвідка.

Війна з Російською федерацією на сході Украї-
ни змусила українське державне керівництво 
кардинально змінити своє відношення до про-
блем та розвитку ЗСУ. Нова військова доктрина 
України, затверджена Президентом України, пе-
редбачає: «уточнення функцій і завдань, пере-
гляду структури і чисельності сил оборони, зо-
крема Збройних Сил України та їх функціональ-
них структур і сил негайного реагування, сил на-
рощування, сил резерву, сил і засобів бойового 
чергування [23]». Відповідно до втілення цих рі-
шень в ЗСУ впродовж 2015 р. було створено та 
відновлено багато нових військових підрозділів, 
сам процес їх формування розпочався навіть 
раніше від офіційного виходу нової доктрини.

Зпоміж військових частин Рівненщини особли-
ву увагу привертає 130 окремий розвідуваль-
ний батальйон. Створений в умовах АТО для 
ведення війни на сході України, підрозділ заре-
комендував себе як сильна бойова частина для 
складних завдань. Статусу підрозділу додає й 
те, що таких частин на всю Україну всього де-
кілька. А завдання перед розвідниками стоять 

ІСТОРІЯ 130-ГО ОКРЕМОГО РОЗВІДУВАЛЬНОГО БАТАЛЬЙОНУ З РІВНОГО

УДК 355.27 (477.81):355.3 (477)

Андрій КУКУРУДЗА (Рівне)

Прапор 130 ОРБ в 2015 році. Світлина з Інтернету.

HMMWV та БТР-70 рівненських розвідників на показових виступах. Світлина з Інтернету
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в конце концов». На какую должность оформят 
и как – не так уж и важно. Главное, что мы вмес-
те. В ближайшие недели буду метаться между 
базой и Киевом, активно участвовать в созда-
нии батальона с нуля. Кроме многократно об-
стреляной из всех калибров команды бойцов-
ветеранов нет НИ-ЧЕ-ГО. А место разведбата – 
на передовой и за ней. Ищем экипировку. Ищем 
людей. Ищем всё [21]».
Варто нагадати, що саме Капінос вже очолю-
вав рівненських розвідників в 2012 році, згодом 
був учасником Революції гідності, а з початком 
війни з Росією на сході України добровольцем 
повернувся до армії, очолював одну з баталь-
йонно-тактичних груп 51 ОМБр, відзначився при 
штурмі Савур-Могили, був поранений та за осо-

особливо важливі. Адже для успішного веден-
ня сучасного бою необхідно перш за все добре 
знати противника, його сили, засоби і характер 
дій. Для забезпечення цими даними командирів 
і штабів всіх рівнів існує надважливий вид бойо-
вого забезпечення дій військ – розвідка [5, с. 2]. 
Недаремно в структурі так-званих 1-о та 2-о АК 
російсько-окупаційних військ на Донбасі ство-
рено по одному окремому розвідувальному ба-
тальйоні [6, с. 189-190]. 
Актуальність висвітлення бойового шляху рів-
ненських розвідників важлива тим більше, що в 
2017 р. виповнилося 25 років армійській розвід-
ці ЗСУ. Такий славний ювілей військові змуше-
ні проводити, захищаючи Україну від російської 
навали. Діяльність розвідників як і подвиги де-

сантників чи витривалість морських піхотинців 
віддавна вважається найбільш романтичною, 
особливо важливою, хоч разом з тим надзви-
чайно небезпечною. В умовах ведення бойо-
вих дій Україною  по захисту власної ціліснос-
ті в нашій державі з’явилося багато популярних 
підручників та практичних посібників, які висвіт-
люють особливості ведення бойової розвідки 
та виживання військовослужбовців у складних 
умовах [5; 7]. Вибір військового фаху розвідни-
ка завжди користувався популярністю і прива-
блював молодих мужніх хлопців. Не стали ви-
нятком й події російської агресії на сході Украї-
ни в протидії якій поруч з іншими підрозділами 
ЗСУ частини армійської розвідки наповнилися 
добровольцями, мобілізованими. З перших днів 
АТО вони долучилися до відсічі окупантам з Мо-
скви. Дещо пізніше долучився до цих підрозді-
лів і бойових дій на сході і Рівненський окремий 
130 розвідувальний батальйон.
Датою появи нового розвідувального баталь-
йону в Рівному офіційно вважається 20 трав-
ня 2015 р. Прикметно, що до грудня 2013 року 
в Рівному діяв 29 розвідувальний батальйон 
(А1337), який було знищено «реформаторськи-
ми» заходами Віктора Януковича. Тож цілком 
закономірно, що початок війни з Росією змусив 
українське командування повернути до облас-
ного центру бойову військову частину у вигля-
ді нового розвідувального батальйону. Ще 2000 
році в Указі Президента України «Про впоряд-

кування присвоєння почесних найменувань вій-
ськовим частинам і установам» згадувався 130 
окремий гвардійський розвідувальний баталь-
йон, найменування якого було дійсне в ЗСУ 1 
січня 1992 року і мало зберігатися й надалі [22].
Номер польової пошти нової військової час-
тини на сьогодні В0798, фактична дислокація 
місто Рівне. В період від травня 2014 до жов-
тня 2016 р. 130-ю командував підполковник Ка-
пінос, а в 2016 р. його замінив підполковник В.М. 
Левченко з 24-ї мехбригади [11].
При формуванні частини було використано 
мобілізовані сили 4-ї хвилі мобілізації. Команд-
не ядро підрозділу склали офіцерські кадри з 
колишньої 51 ОМБр на чолі з підполковником 
Миколою Капіносом. Ось який запис залишив 
на одному з військових форумів в січні 2015 
року один з ветеранів 51-ї ОМБр, який опинив-
ся в 130 ОРБ в момент створення: «Уже дол-
гое время присматривался к различным по-
дразделениям, потому что понимаю: воевать 
ещё предстоит долго. А воевать хочется ря-
дом с надёжными, проверенными в бою, по-
братимами. Да и распределённым по возмож-
ной мобилизации «абы куды» быть не хоте-
лось. Поэтому, когда мои друзья из расформи-
рованной 51-й бригады, с которыми сроднился 
во время штурма Саур-Могилы, сообщили, что 
тот же комбат собирает «всех наших» в новый 
130-й отдельный разведывательный бата-
льон, не удержался: «И я с вами. Я же офицер, 

Рівненські розвідники 29 окремого розвідувального батальйону ЗСУ

Підполковник Капінос перший зліва командир 29 розвідбату, орінтовно 
2013 рік

Бойові прийоми бійців 130 ОРБ. Світлина з Інтернету

Командир 130 батальйону підполковник М.Капінос в АТО з побратимом
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бисту мужність і героїзм, виявлені у захисті дер-
жавного суверенітету та територіальної ціліс-
ності України, вірність військовій присязі 3 січня 
2015 р. нагороджений Президентом України ор-
деном Богдана Хмельницького ІІІ ст. [11]. 
За «штаткою» батальйон має традиційну струк-
туру, яка складається з двох механізованих рот 
(1 і 2), роти глибинної розвідки (рота № 3), без-
посередньо за профілем частини та роти вог-
невої підтримки. Його оснащення являє собою 
традиційне поєднання старої радянської техні-
ки з новими розробками і допомогою США. Так 
в розвідці співіснують американські машини 
HUMVEE, БРМ-1К та застарілі БТР-70 [11].
В 2015/16 рр. служби в АТО медичною допомо-
гою в розвідбаті займався один лікар, решту 
медичного персоналу складали чотири саніта-
ри та чотири водії (які й самі як правило змуше-
ні були надавати першу медичну допомогу) [18].
Взагалі за історію підрозділу батальйон відбув 
два річних заїзди в зону АТО: перший 2015/16 
рр. та другий в 2016/17 рр.
В зону бойових дій вперше 130-ку було введе-
но в кінці травня на початку червня 2015 р. Для 
таких підрозділів (оскільки суто розвідуваль-
них підрозділів в ЗСУ небагато та і людей не ви-
стачає заїзд здійснюється на цілий рік). Впро-
довж 2015-16 рр. діяльність розвідників прохо-
дила на Луганщині в складі Оперативно-тактич-
ного угруповання Луганськ. За цей час тимчасо-
вою базою дислокації підрозділу був Сєвєродо-
нецьк. З кінця травня 2015 р. підрозділ опинив-
ся на фронті. Специфіка завдань розвідки залу-
чала бійців 130-ки до операцій на всій лінії зі-

ткнення [18]. Розвідгрупи 130-ки влітку 2015 р. 
виконували завдання від Кримського, Кремінної 
на заході сектору до Станиці Луганської на його 
сході. Після цього відбулася демобілізація вліт-
ку 2016 р., і в лавах підрозділу залишилося тіль-
ки 15-20 % особового складу [11].
Але бойовий шлях підрозділу на цьому не за-
кінчився. Спочатку 24 серпня 2016 року, під час 
Маршу Незалежності Президент України вру-
чив управлінню оперативного командування 
«Захід» і також командиру 130 окремого розвід-
увального батальйону бойові прапори як най-
вище визнання звитяги особового складу вій-
ськових частин перед Батьківщиною [4]. А вже 
того ж місяця після бойового злагодження но-
вого складу батальйону на Рівненському полі-
гоні (посиленого контрактниками, але вже без 
мобілізованих), підрозділ зайшов на Донецький 
напрямок. За період 2016/17 рр. батальйон діяв 
на різних напрямках ОТУ Донецьк в Троїцькому, 
Авдіївці та інших складних ділянках до Маріу-
поля включно. Рівненським розвідникам дове-
лося повоювати в районі Зайцевого, Троїцько-
го, районі Попасної. З серпня 2016 р. базою ба-
тальйону в зоні АТО стало містечко Селідове. 
Найскладнішою для батальйону стала участь у 
боях під Авдіївкою в кінці літом-восени 2016 р. 
Батальйон пробув на позиціях в цій гарячій точ-
ці АТО всю осінь [10]. 
Головною діяльністю 130-бата є безпосередня 
розвідувальна діяльність на лінії зіткнення та в 
запіллі ворога. Відповідно до своїх завдань під-
розділ  працював на лінії зіткнення та в запіллі во-
рога невеликими (відділення) розвідгрупами, що 

співпрацювали з сусідніми механізованими під-
розділами ЗСУ. Зокрема, 24-ю мехбригадою та 
батальйоном «Айдар» на Луганщині та 58, 72-ю 
мехбригадами на Донеччині в 2016-17 рр. [11].
Важкою та відповідальною працею для баталь-
йону стала служба та ведення бойових дій на 
стиках підрозділів ЗСУ (залатування дір в роз-
ташуванні військ, страхування особливо загро-
жуваних напрямків), на лінії зіткнення, адже така 
діяльність несе в собі підвищений ризик ура-
ження не лише від противника, але й від «друж-
нього вогню сміжників». Складність розміщення 
підрозділу  та виконання ним завдань в таких си-
туаціях,  спричинена зокрема й тим, що «ніхто 
й ніколи в Україні толком не відпрацьовував ал-
горитмів взаємодії різних збройних формувань у 
єдиній операції», – підкреслюють сучасні експер-
ти. Не повністю вирішена ця проблема й на сьо-
годні на четвертий рік війни на сході [5, с. 45]. 
Сили 130 батальйону в ході бойових дій викону-
вали складні розвідувальні рейди, до 5 км в за-
пілля ворога. У зв’язку з тим, що військова роз-
відка проводиться в основному невеликими за 
складом розвідувальними підрозділами, підкрес-
люється в сучасному посібнику розвідника, успіх 
в розв’язанні ними завдань цілком залежить від 
рівня підготовки розвідувального підрозділу [5, с. 
45]. Досягати непомітно ворожих позицій та вес-
ти розвідку доводиться в зоні АТО в максимально 
складних умовах бойових дій, хаотичності та без-
контрольності діяльності російських військових 
сил та банд формувань (щоб непомітно дістати-
ся до противника розвідникам доводиться долати 
«по-пластунськи» 1,5 та більше км відстані) [10].

В жовтні 2017 р. рівненські розвідники, хоч із за-
пізненням, були знову виведені з зони прове-
дення АТО. Після повернення до Рівненської 
області військовослужбовці підрозділу підкрес-
лювали, що батальйон 14 місяців виконував за-
вдання в зоні бойових дій на Донецькому на-
прямку. За цей час особливих проблемних пи-
тань  в розвідників не виникало.  Бійцям доводи-
лося активно брати участь у бойових діях, вести 
розвідку. Підрозділ мав декілька сутичок із во-
рогом в Авдіївці та на Світлодарській дузі. На 
цих загрозливих напрямках розвідники перебу-

БТР-70 рівненських розвідників під час показових виступів в смт. Млинів Нашивка рівнеських розвідників 2015 р Шеврон батальйону з новою символікою військової розвідки

Відзнака спілки розвідників України, використовується для нагородження 
розвідників
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стра, дружина та двоє маленьких синів. Похова-
но загиблого розвідника в селі Дермань Друга, 
Здолбунівського району Рівненської області [2].
За 2015 р. в підрозділі також загинули солдат зі 
Львівщини Білик Андрій Богданович з позивним 
«Бук» (боєць підірвався на вибуховому пристрої  
в Станично Луганському районі) [15] та солдат 
Олег Євич, який трагічно загинув 22 листопада 
2015 р. в районі села Трьохізбенка на Луганщи-
ні [8]. «25 листопада односельчани і побрати-
ми, волонтери і жителі району попрощалися з 
мужнім АТОвцем», – можна прочитати в повідо-
мленні з Черкащини [3].
Особливо важкою та резонансною втратою для 
рівненських розвідників стала загибель у 2016 
р. молодого офіцера, командира роти глибин-
ної розвідки 21-о річного лейтенанта Максима 
Яровця на позивний «Скіф» [11]. Молодий офі-
цер-патріот народився 13 січня 1995 року в міс-
ті Хмельницький, де й навчався. Ще з  2012 року 
перебував у Збройних Силах України. 28 люто-
го 2016 року закінчив факультет підготовки спе-
ціалістів військової розвідки та спеціального 
призначення Військової академії в Одесі [27]. 
Впродовж березня – липня 2016 року Максим 
служив командиром взводу 3-ї розвідувальної 
роти та виконував обов’язки командира роти гли-

вали тривалий час, бо їх було ніким замінити. 
За словами командувача ОК Захід генерал-ма-
йора О.Павлюка таких підрозділів тільки чоти-
ри і три з них постійно перебувають в зоні бо-
йових дій на загрожуваних напрямках, а один 
на відновленні боєздатності. Саме загострен-
ня на ділянках зіткнення не дозволяли вивести 
130 батальйон з зони АТО вчасно [17]. Як заохо-
чення за проявлену військову доблесть, впро-
довж 400 днів без ротації, восени 2017 р. бійці 
підрозділу отримали більш як півсотні відзнак, 
нагород та грамот [26]. Як виявилось, відпустка 
130-ки тривала недовго, і вже 8 листопада 2017 
р. вони знову відбули в зону АТО виконувати за-
вдання на Донецькому напрямку.
У період між ротаціями, окрім відпусток, вій-
ськовослужбовці рівненського підрозділу пра-
цюють над відновленням бойових якостей. 
Бойове злагодження розвідників та його доу-
комплектування відбуваються на Рівненсько-
му загальновійськовому полігоні (А-4152). Вліт-
ку 2017 р. команда 130-ки брала участь в зма-
ганнях з визначення кращого взводу розвідни-
ків ЗСУ на Яворівському полігоні на Львівщині. 
У номінації «Кращий корегувальник вогню» 130 
окремий розвідувальний батальйон від розвіду-
вальних частин які виконують завдання в райо-
ні проведення АТО, було нагороджено кубком 
та грамотою [14]. 
Бойові дії на сході України, захист державних 
кордонів призводять до бойових втрат серед 
українських військ. За даними, наведеними Рів-
ненським військовим комісаріатом, у військо-
вій частині В0798 станом на весну 2017 р. один 
військовослужбовець загинув, двоє поране-
них отримали інвалідність (виходячи з прожи-
вання загиблих на Рівненщині) [12]. Але повні 
втрати батальйону наводять іншу, сумнішу ста-
тистику. Ще до початку батальйоном активних 
бойових дій в підрозділі сталася резонансна 
смерть солдата Миколи Тимчука, який загинув 
за нез’ясованих обставин під час перебування 
130-ки біля Старобільська на Луганщині. Офі-
ційною версією загибелі вояка було проголоше-
но самогубство, але родичі загиблого наполяга-
ли, що його було вбито Миколу Ткачука вбили у 
військовій частині. Історія широко висвітлювала-
ся в Інтернеті, а родина та земляки зверталися 
зі скаргами до найвищих інстанцій в державі [13].
Зростав і перелік бойових втрат розвідників. В 
2015 р. Рівненщина попрощалася із старшим 
солдатом зі Здолбунівщини Андрієм Бріком. За-
гинув боєць 8 червня 2015 р. опівночі у районі 
села Гречишкине в Новоайдарському районі Лу-
ганської області у бойовому зіткненні розвідгру-
пи з ДРГ бойовиків ЛНР, отримавши смертельне 
поранення. У загиблого залишилися мати, се-

Варіанти шевронів рівненських розвідників 2015-16 рр

Глибинна розвідка взимку біля біля HMMWV з ДШК. Світлина з колекції автора

Рівненські розвідники під час показових виступів в листопаді 2017 р. 
Світлина з Інтернету

Глибинна розвідка в АТО. Світлина з колекції автораВідзнака ветеранів 130 ОРБ
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бинної розвідки, з липня 2016 року – командир 
роти глибинної розвідки 130-го окремого розвіду-
вального батальйону Оперативного командуван-
ня Захід Сухопутних військ Збройних Сил Украї-
ни. В період з 14 березня 2016 року брав участь в 
антитерористичній операції на сході України [24]. 
Бойові побратими якнайкраще відгукуються про 
полеглого командира, характеризуючи його як 
надзвичайно ініціативного, хороброго керівни-
ка, патріота держави. Загинув 5 жовтня 2016 р. 
під час виконання бойового завдання в райо-
ні с. Троїцьке, Попаснянський район, Луганська 
область. Повертаючись із завдання о 10:50 пі-
дірвався на міні МОН-50, зачепивши «розтяж-
ку» (тривалий час в інтернеті було оприлюдне-
но хибну інформацію про загибель офіцера в 
районі міста Мар’їнка Донецької області [28]).
В 2016 р. помер старший солдат Рачинський 
Олександр Васильович (під час несення вій-
ськової служби в Новоайдарському районі) [20], 
загинув солдат-розвідник Хрупчик Іван Васи-
льович (виконуючи бойове завдання біля смт. 
Луганське на Донеччині) [25], в грудні в місті Дні-
прі помер старший солдат батальйону Михайло 
Дзак із Закарпаття [9].
Але можна пригадати й приємні моменти вша-
нування та нагородження ветеранів 130 ОРБ. 
Восени 2017 року разом з командиром підроз-
ділу М.Капіносом було відзначено рівненсько-
го розвідника – командира 1-ї розвідувальної 
роти Кирила Данилова як «людини року в Рів-
ненській області». В рівненський розвідбат Да-
нилов потрапив з елітної частини Окремого 
Київського полку Президента України, подав-
ши рапорт про направлення в бойову частину 
в АТО. Як зазначається в повідомленні про від-
значення: «в травні 2015 року старшого сер-
жанта переводять в бойову частину. Розпочи-
нає ротацію в Луганській області командиром 
першої розвідувальної роти 130 окремого роз-
відувального батальйону. В першому бою, який 
прийняв новостворений батальйон на збудова-
ному опорному пункті неподалік Трьохізбенки, 
28-річний командир зумів самостійно прийняти 
правильне рішення, яке врятувало життя його 
побратимам, вивівши свій підрозділ з мінімаль-
ними втратами [16]». 
130 окремий розвідувальний батальйон зали-
шається, на сьогодні єдиною бойовою части-
ною дислокованою в Рівному і в усій Рівнен-
ській області. Саме тому як колись 29 орб він 
часто залучається і до пропагандистських захо-
дів та урочистостей. Так, зокрема, в 2017 р.: «З 
метою популяризації служби в лавах Зброй-
них Сил України та підрозділах розвідки зокре-
ма військовослужбовці оперативного команду-
вання «Захід» 23 листопада у смт. Млинів, що 

на Рівненщині, продемонстрували військову 
майстерність та набуті бойові спроможності, 
під час яких відбувся показовий виступ бійців 
окремого розвідувального батальйону із залу-
ченням військової техніки». Захід було широко 
висвітлено в Інтернет мережі з фотоблоком [1].
Таким чином доцільно наголосити, що віднов-
лення розвідбату в Рівному, по-перше: відно-
вило славну традицію дислокації в обласно-
му центрі бойового підрозділу ЗСУ, по-друге: 
створило для українських збройних сил важ-
ливий розвідувальний підрозділ вкрай необ-
хідний для сучасного характеру гібридної ві-
йни на сході України.
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який за побутовими умовами вважався найгір-
шим з інших 8-ми постів навколо міста (зелен-
ка повна комарів, відсутність питтєвої води та 
хоч якогось укриття над головою, яке переважно 
було на інших блокпостах). Десантники на БМД 
привезли на “блок” хоча б свої речі та й в самих 
“коробочках” могли сховатись по-черзі. В резер-
вістів через неузгодженість дій на початку АТО 
всі речі залишилися в автобусах на підступах до 
Слов’янська, там же залишилися бушлати і хоча 
б якісь харчі. Лише за три доби знову ж таки на 
БТР-ах на “блок” вдалося довезти речі (з пер-
шою партією БТР резервістів відвідав і генерал 
Кульчицький), комусь не ті, в когось вже щось 
вкрали, але хоч щось. Весь цей час резервісти 
були напівголодні, після недовгих вагань були 
з’їдені всі консервації залишені «сєпарами», де-
сантники виручили «сухпайками» [11]. Гвардійці 
поступово розпочали рити укриття та траншеї, 
ніякої інженерної техніки на “блоці” № 1 в травні 
ніхто не бачив. З моменту висадки на блокпості 
резервістам було доведено завдання проводи-
ти контроль та перевірку транспорту, який виїж-
джає з Слов’янська дорогою з боку Мирного та 
в’їжджає в місто з  сусіднього села Хрестище, чи 
об’їзної дороги. Військовослужбовці ЗСУ в цьому 
участь не мали приймати, забезпечуючи вогне-
ве прикриття в разі атаки. Але бойові дії на блок-
посту показали, що частина резервістів постій-

но і в травні, і в червні знаходилася, не лише на 
дорозі для перевірки транспорту.  Бійці постійно 
відповідали на обстріли терористів й на умовно-
му передку – позиціях в «зеленці», де  відбива-

Анотація. Стаття розповідає про блокпост №1 сил 
АТО в боях за звільнення міста Слов’янськ в травні-
червні 2014 року.

Ключові слова: АТО, блок-пост №1, місто Слов’янськ, 
бій.

2 травня 2014 р. почалася активна фаза АТО. Зо-
крема в цей час було встановлено кільце блок-
постів навколо міста Слов’янськ. Взводи гвар-
дійців резервістів займали відбиті у НЗФ позиції, 
підсилюючи кільце навколо російських дивер-
сантів в місті, разом з десантниками та колишні-
ми бійцями внутрішніх військ. Окремі сили резер-
вістів були доставлені вертольотом Мі-8 на гору 
Карачун до телестанції. Бійці 1-ї роти батальйо-
ну резервістів прибули спочатку на “блок” № 2 
біля Комбікормового заводу. Взводу який згодом 
опиниться на позиціях біля Рибгоспу (“блок” №1) 
довелося пішки долати посадку та поле з пів-
нічного-західного боку Слов’янська. Наближаю-

чись до в’їзду в місто від Комбікормового заво-
ду, приблизно в 8-9 годині ранку 2 травня гвар-
дійці мало не наразилися на вогонь з БТР-80 
95-ї бригади та спецпідрозділу “Ягуар”, яка вже 
зайняла позиції сепаратистів. Але спецназівців 
було вчасно проінформовано про підхід резер-
вістів. На блокпості гвардійці вже застали бійців 
3-ї роти 1-го батальйону, яких таки довезли в міс-
то транспортом. За двадцять хвилин резервісти 
вже вступили в перший бій [11]. Колона автобусів 
«Богдан» з бійцями 1-го “бата”, замість того щоб 
взяти лівіше та об’їхати передмістя Слов’янська 
із-заходу, випадкового поїхала в напрямку цен-
тру міста і потрапила під хаотичний обстріл се-
паратистів. Бійці висипавши з транспорту зайня-
ли позиції в зеленці та обочинах дороги, бій ви-
ник повністю спонтанним, але перестрілка затя-
гувалась. Майже відразу далася взнаки присут-
ність у автобусах НГУ цивільних водіїв, які опи-
нившись на лінії вогню, швидко розвернувши ав-
тобуси помчали в напрямку “блоку” № 2. Таким 
чином, резервісти опинилися в умовах обстрі-
лу з житлових будівель міської забудови і одно-
часно залишились без транспорту в невідомо-
му районі міста. Ситуацію виправили два БТР-
80 з бійцями “Ягуару”, які прибули на місце бою 
і прикрили відхід гвардійців [11]. Під час відсту-
пу було важко травмовано ногу командиру від-
ділення батальйону майданівців, його довелося 
терміново евакуювати з блоку № 2. Щоб випра-
вити ситуацію взвод резервістів був доставле-
ний на “блок” №1 «на броні» БТР-80 приблизно 
в обідню пору [17].  
На Рибгоспі з резервістами-майданівцями жар-
тома поспілкувався полковник “Омеги” Асава-
люк (відомий під час подій Революції гіднос-
ті на Майдані), побажавши нам успіху. Зі спіл-
кування з українськими бійцями, стало зрозумі-
ло, що зранку «блок» сепаратистів був зайнятий 
силами спецназу “Омеги” та десантників з 25-ї 
ПДБр  (десантники уточнювали, що побачив-
ши «коробочки» і почувши їх попереджувальний 
залп «ополченци» повтікали залишивши на сво-
їх позиціях харчі, консервації, гори використаних 
шприців, пляшок та бус Mercedes «рекс») [11]. Так 
почалась важка щоденна служба на блоці № 1, 

БЛОКПОСТ №1 СИЛ АТО В БОЯХ ЗА ЗВІЛЬНЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКА 
В ТРАВНІ-ЧЕРВНІ 2014 р.

УДК 355,4 (477) АТО “2014/2018”

Андрій КУКУРУДЗА (Рівне)

Автор статті на кухні блокпосту. Посередені старший прапорщик 
Юрій Голопоносов. Героїчно загинув під Красним лиманом в червні 2014 р.

Загиблий в першому бою проти танків терористів в червні 2014 р. 
солдат десантник Ігор Ващук. Фото з Інтернету.

БМД 25-ї ПДБр з ПТКР на блокпості. Фото автора.
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передову позицію захисників блокпосту (Див. 
схема № 1) (два десантники та чотири гвардій-
ці). Пострілом з підствольного гранатомету було 
нейтралізовано кулеметну позицію гвардійців, 
кулеметника поранено в ногу, а кулемет ушко-
джено. Але невпинний вогонь резервістів та де-
сантників у відповідь, а також наявність броне-
техніки не дозволила бандформуванням «скину-
ти» сили блокпосту в ставок. Спочатку БМД де-
сантників прикрило відхід захисників “блоку” з 
передової позиції без втрат (поштовхом до цих 
дій стали героїчні дії резервіста Геннадія Нюха-
лова, який розпочав наступ розгублених десант-
ників). Трохи згодом, скориставшись з розгубле-
ності терористів, які не досягли бажаного, сили 
АТО пішли в контратаку, повернувши приблизно 
до 6-6.30 ранку всі залишені позиції. Бандфор-
мування відійшли так поспішно, що навіть не за-
брали залишений десантниками на позиції при-
лад нічного бачення та інші речі [11]. В ході вог-
невої перестрілки сепаратисти втратили мінімум 
двох «200-ми» – гранатометника, якого вчасно 
знищив ст. прапорщик Голопоносов (завадивши 

5.00 ранку скориставшись нерішучістю сил АТО 
після зайняття позицій сепаратистів біля Риб-
госпу, а також несприятливими умовами (півто-
ри доби йшов дощ і сили блокпосту були висна-
жені погодними умовами), диверсанти разом з 
місцевими сепаратистами здійснили раптовий 
напад на блокпост з метою його зайняття. Роз-
ташувавши кулемет (орієнтовно ПК) на висотці в 
зеленці [13], на підступах до позицій сил АТО, се-
паратисти почали атаку ведучи прицільний во-
гонь зі стрілецької зброї. Прикметно, що облад-
наних позицій в захисників блокпосту практично 
не було за відсутності часу в їх підготовці, а та-
кож відсутність елементарного інструменту. Од-
ночасно вогонь був відкритий проросійськими 
силами з дамби та з боку в’їзду до міста. Крім 
стрілецької зброї та кулеметів атакувальники ак-
тивно скористалися підствольними гранатоме-
тами, закидаючи блокпост гранатами [11]. Вико-
риставши ефект несподіванки, необладнаності 
позицій та невдале розташування сил АТО, НЗФ 
на 5.30 ранку, зуміли відтіснити українські сили 
до дороги вздовж ставка, одночасно відрізавши 

декілька РПК і навіть захисні міліцейські щити [11].
Таким чином, на блокпості № 1 в травні 2014 р. зна-
ходилося приблизно 57 чоловік сил АТО: 25 десант-
ників 25-ї ПДБр, 12 бійців спецназу колишніх вну-
трішніх військ з в/ч 3011 та 22 гвардійці-резервісти з 
1-го батальйону резервістів (майданівців). На блок-
посту знаходилося 3 БМД-1 та 1 БТРД 25-ї ПДБр. 
З озброєння важливо згадати наявність у “вевеш-
ників” кількох РПК; РПК, РПГ, гранат в десантників; 
РПГ-7 та ПКМ в резервістів [11]. Вже в липні 2014 р., 
аналізуючи співпрацю українських силовиків на 
початковій стадії АТО, буде дано теоретичне по-
яснення такого поєднання наявних сил і засобів 
міжвідомчого угруповання військ, коли співпраця 
«різних родів військ і видів ЗСУ, правоохоронних 
органів з комбінуванням складу модулів без вико-
ристання принципу застосування типових підроз-
ділів у повному складі…дає змогу раціональніше 
використовувати особовий склад та ефективніше 
реалізовувати можливості… [ 18, с. 35]». 
Загалом місце блокпосту № 1 було вибране 
вкрай невдало. Утворили його ще проросійські 
сили, щоби закрити в’їзд до міста. Для оборони 
ж від можливої атаки зі Слов’янська позиції бло-
ку були вкрай незручні: прострілювались з сусід-
ніх горбів, виїзд з Мирного дозволяв противни-
ку швидко досягнути позицій сил АТО, дамба за 
ставком була зручною вогневою позицією для 
ворога. Ці незручності стануть справжніми про-
блемами в бойових діях в районі Рибгоспу.
Перший важкий бій на блокпосту № 1 між сила-
ми АТО та НЗФ відбувся зранку 5 травня 2014 р. В 

лися атаки російських диверсантів та «сєпарів».
Приблизно 3-4 травня 2014 р. сили АТО на бло-
ці № 1 були підсилені групою спецназівців з ко-
лишніх внутрішніх військ частини 3011 з Кривого 
Рогу. 12 чоловік спецназівців очолював капітан А. 
На озброєнні в них була стрілецька зброя АКС-74, 

БМД замасковане і розвернуте в бік дач Словянська. Фото автора.

Схема 1. Бій на блокпості № 1 в травні 2014 р.Гвардієць резервіст Гулик Артур. На блокпості № 1. Фото з Інтернету.
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Карачун вперше побачили танки терористів за 
2-3 дні до їх першого нападу на українські сили 26 
червня і про це було доведено командуванню сил 
АТО  і 95-ї бригади [14]. Таким чином, командуван-
ня українських сил знало про танки на озброєн-
ні терористів ще раніше до їх застосування. Пи-
танням без відповіді залишається те, як же росій-
ські танки могли потрапити в центр Слов’янська, 
пройшовши всю Донецьку, чи Луганську область. 
Частково відповідь на це дав в інтерв’ю команду-
вач НГУ генерал-полковник Юрій Аллєров в липні 
2017 р. Генерал пригадує, що тоді як біля Словян-
ська було 8  українських блокпостів їх насправ-
ді треба було встановити 20, але сил для цього 
не було [3]. З інтерв’ю випливає, що ймовірним 
маршрутом російсько-терористичної бронетех-
ніки до кубла бандформувань стало село Мико-
лаївка на сході від Словянська [10], кудою і могли 
танки потрапити до Гіркіна. 
Командування збиралося відреагувати на цю 
інформацію підсиленням українських позицій 
танками. Саме тому десантники вже знали, що 
«блок» буде підсилюватися і їх ось-ось з дня-на-
день мала замінити ротна тактична група з якоїсь 
мехбригади (найімовірніше 24-ї) підсилена тан-
ками [14]. Ймовірно, що заволодівши цією інфор-
мацією російсько-терористичні сили вирішили ді-
яти на випередження і скористатися зі своїх тан-
ків у вигідному місці. Для українських бійців обо-

тю «блоку» та мінними загородженнями. Коман-
дував групою десантників, які розмістилися на 
Рибгоспі  старший лейтенант (ротний). Десант-
ники по-новому замінували підступи до блокпос-
ту. Всі підходи до позицій сил АТО з північного-
заходу від “зеленки” та дач Слов’янська було за-
міновано «МОНками» в першій лінії та перекри-
то «МЗПхами в другій». Для облаштування пози-
цій інженерна техніка 95-ї бригади викопала ка-
поніри для БТР-ів на позиціях. БТР-и були роз-
ташовані в різних позиціях прикриваючи дороги 
і підступи до блокпосту [14] (Див. схему 2). Про-
те трішки згодом відбулося ще одне підсилення 
сил АТО на Рибгоспі військовими спецпідрозді-
лу «Барс» з Київщини. Майор Сидорін пригадує, 
що його група бійців  прибула на «перший блок» 
13 червня. До неї входило 11 чоловік, включно з 
трьома офіцерами [12].
Як це часто буває між підрозділами різних ві-
домств з десантниками в гвардійців стосунки 
склалися «не дуже», у майбутньому це виллєть-
ся в взаємні звинувачення в неправильному ве-
денні бою, втечі і тому подібному.
Важливим прорахунком командування сил АТО 
в червні 2014 р. стало допущення до Слов’янська 
російських танків. Вони потрапили в місто, яке ні-
бито було в облозі, приблизно в 20-х числах черв-
ня 2014 р. Це значно підсилювало боєздатність 
НЗФ Стрєлкова-Гіркіна. Українські бійці на горі 

гли провести на бойовому злагодженні РПГ вони 
не отримали [15]. За спогадами резервістів стар-
шим групи гвардійців був капітан орієнтовно з 
частини 3027 [16]. 
Розташувавшись на «блоці» гвардійці зайняли 
позиції, розбившись  по відділеннях на різних ді-
лянках оборони. На підвищенні, яке між собою 
бійці називали «висотка», знаходилося 10 гвар-
дійців та два десантники [15], два других відді-
лення розташовувались, щоб прикривати до-
рогу на «блок» № 2 з поля та відповідно ас-
фальтовану дорогу яка вела безпосередньо до 
Слов’янська [16]. 
Останніми з травневих сил АТО на Рибгоспі було 
замінено бійців 25-ки. Їх поміняли десантники з 
95-ї ОДШБр. Взвод цієї бригади перекинули на 
«блок» під Рибгоспом 9-10 червня [14]. Зробле-
но було це тому, що підрозділ десантників за-
знав важких втрат біля Семенівки (пораненими 
виявилося ціле відділення). На блокпост їх пе-
рекинули «відпочити» в легшому місці облоги 
Слов’янська. Всього на нові позиції перекида-
лося 20 десантників, до яких було прикріплено 
додатково 3 розвідники та два сапери. З техніки 
бійці мали 5 БТР-80, міномет «Васильок», ГАЗ-
66 та вантажівку «КАМАЗ» для особистих речей. 
Бійці помітили поспішність з якою відбувала-
ся ротація десантників. Бійці 25-и практично не 
встигли ознайомити новоприбулих з особливіс-

здійснити постріл з РПГ) [17] та снайпера зне-
шкодженого вогнем гвардійців [18]. 
Таким чином, в ході бою тільки один з бійців 
блокпосту був поранений. Сепаратисти не зумі-
ли зненацька заволодіти позиціями сил АТО. Ме-
тою НЗФ ймовірно була спроба роззброїти сили 
новоприбулих до зони ведення АТО гвардійців-
резервістів, щоби використати це не лише з вій-
ськовою, але й пропагандисткою метою, а також 
перевірити бойовий дух десантників 25-ї брига-
ди, яка нещодавно втратила техніку через тиск 
«мирних мешканців». Але сподівання бандфор-
мування на те що дніпропетровські десантни-
ки відмовляться стріляти, а гвардійці здадуть-
ся в полон не справдилися і бандити отримали 
достойний опір сил АТО (як наслідок подібних 
спроб захоплення саме блокпосту біля Рибгос-
пу терористами в травні більш не повторилося).
В червні 2014 р. бойові сили на блокпосту № 1 
зовсім змінилися. З “блоку” забрали гвардійців 
з 3011, резервісти помінялися на сили 2-го ре-
зервного батальйону 31 травня [11]. Цей підроз-
діл на 1-му блокпосту був представлений взво-
дом. Взвод був озброєний стрілецькою зброєю 
(АКС-74), гранати в гвардійців були відсутні. З 
важчого озброєння було шість кулеметів ПКМ. 
За штаткою у взводі резервістів 2-го батальйо-
ну, як і в 1-у баті мали бути гранатометники, але 
через те, що тренувальних стрільб вони не всти-

Позиції сил АТО на Рибгоспі, травень 2014 р. Фото автора Вид з блокпосту на дамбу Рибгоспу. Фото автора.
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рористам не вдалося прорвати позиції сил АТО 
з боку дач Словянська, вони були підготовле-
ні та укріплені значно краще [15]. Але дорогою 
від Словянська (Мирного) танк бандформувань 
вдало здійснив атаку. Загибель бійців АТО в бо-
ротьбі з танками передає весь драматизм бою. 

метів, в тому числі крупнокаліберних, мінометів, 
терористи масово використовували вогонь «під-
ствольників» (на щастя сил АТО багато гранат 
ВОГ  не зірвалися, або не долітало через густе 
листя) [14]. Але головною особливістю бою ста-
ло застосування російсько-терористичними си-
лами танків вперше з початку російської агресії 
на Донбасі. Кількість сил НЗФ в атаці на блок-
пост № 1 учасники називають по різному: від 4 
до 2 танків, 2-3 БМП-БМД [14; 12]. Згадуючи пізні-
ше перебіг бою учасники сходяться на тому, що 
всю техніку НЗФ українцям не було видно, бій-
ці тільки бачили звідки ведеться обстріл і окремі 
контури атакуючої «гусянки», яка стрімко пере-
сувалася в “зеленці” [14; 15].
Що до обстрілу блоку з боку дамби, учасни-
ки бою називають різні дані і танк [14], і вогонь 
КПВТ- отже БТР [12]. Офіцер Сидорін підкрес-
лює, що блокпост атакували танки Т-64 в кіль-
кості двох, також по наявності гільз 30-мм гарма-
ти, в посадці між Слов’янськом і позиціями укра-
їнців, які знайшли вже на другий після бою день,  
встановлено атаку блокпосту з боку «зеленки» 
БМД терористів [12]. 
Сили АТО усіма наявними силами і засобами 
протидіяли атаці ворога. Українці відкрили во-
гонь по бронетехніці НЗФ та наступаючій піхо-
ті з кулеметів, автоматів, КПВТ, ручних гранато-
метів, міномета “Васильок” [14]. Прикметно, що в 
порівнянні з боєм на Рибгоспі 5 травня 2014 р., те-

Важливою деталлю яку відзначили українські 
бійці на першому блокпості було те, що за день 
до танкової атаки зі Слов’янська саме через їх 
«блок» виїхав бензовоз і повернувся назад до 
міста як раз перед танковою атакою. Може це 
був тільки збіг,  а може російські бойовики таким 
чином отримали пальне для своїх танків. Вза-
галі бійці блокпосту відзначали, що ситуацію в 
них на позиціях увесь час вивчають. Так через 
«блок» постійно їздив трактор з сусіднього села  
в Слов’янськ і назад, теж саме робив і підозрілий 
велосипедист [14]. Але методи сил АТО черв-
ня 2014 р. не дозволили їх затримати і провес-
ти розслідування. 26 червня ще до вечірньої ата-
ки, українські бійці вже чули ревіння танкових мо-
торів і були приведені в повну бойову готовність. 
Це трапилось приблизно в 14 годині, але атаки не 
відбулося [14; 16]. Командування було поперед-
жено про наявність неподалік блокпосту сильних 
ворожих сил, але з огляду на перемир’я жодних 
заходів з боку командування вжито не було.
За більшістю спогадів бійців блокпоста № 1 ата-
ка проросійських сил і танків  почалася в 18 - 
30 (хоча називається і час 17-30 [16], 18-00 [12]), 
коли і десантники і гвардійці, які не були на змі-
ні, готувалися до вечері і відпочинку. Російсько-
сепаратиські сили розпочали обстріл блокпосту 
одночасно з дамби Рибгоспу, дороги від Мирно-
го та зелених насаджень з боку дач Слов’янська 
[12]. Українці зазнали сильного обстрілу з куле-

рону блокпосту ускладнювало й те, що 20 червня 
2014 року новообраний Президент України Петро 
Порошенко оголосив про початок десятиденного 
одностороннього припинення вогню [1]. На Риб-
госпі СБУ навіть встановила камери, щоб контр-
олювати ведення вогню з українського боку [14].

БТР-80 95 ОДШБр на блокпості в червні 2014 р.

Сержант Андрій Коган Старший солдат 95-ї ОДШБр Петро Мазярчук (справа) з побратимом – 
учасники бою на блокпості № 1 в червні 2014 р.

Вигляд з крайніх позицій на зеленку перед дачами словянська. Фото автора.
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десантників. Т-64, поступово, не припиняючи об-
стрілу, просунувся до розвилки в центрі блокпос-
ту сил АТО [14]. Саме на цій ділянці його і вдало-
ся нейтралізувати. Десантники мали в арсеналі 
до двох ящиків РПГ. З них сили АТО продовжили 
обстрілювати танк після загибелі обслуги ПТКР. 
Десантники обстрілювали танк із «зеленки» з бо-
ків дороги. Гвардійці вели вогонь по танку також 
з «зеленки» з боку дороги на блок № 2, де була 
санчастина блокпосту. Звідти стріляв по танку і 
ст. лейтенант Сидорін, який особливо відзначив-
ся в знищенні танка противника. Офіцер, буду-

сантників і від резервістів. Він разом з гвардій-
цем на прозивний Чечен перемістилися з  «ви-
сотки» до дороги де йшов бій з групою противни-
ка [15]. Атака сил АТО здійснювалась дорогою 
від Слов’янська, з допомогою броньованої тех-
ніки і на цій ділянці загроза прориву “блоку” була 
найгостріша. Опинившись біля підбитого БТР-80 
гвардійці попали під щільний вогонь противни-
ка, який обстрілював українців на блокпосту з 
усіх наявних засобів.  В ході обстрілу Артур Гу-
лик отримав важке осколочне поранення. Заги-
нув боєць від влучання осколку, який попав пе-
ред бронею, влучивши в гвардійця ззаду в ра-
йон лівої лопатки [16]. Побратими зуміли відтяг-
нути пораненого від підбитої техніки в бліндаж, 
але він помер в них на руках. Загиблих вдало-
ся забрати з поля бою тільки наступної доби [7].
Аналізуючи перебіг бою з танками противника, де-
сантники відзначали, що екіпаж першої ворожої 
«шістдесятичетвірти» відзначався особливо чітки-
ми діями в бою. Це наводить на думку, що екіпаж 
складався з професійних російських танкістів, тоді 
як іншою бронетехнікою терористів керували явно 
менш професійні найманці. Після знешкодження 
найактивнішого танка терористів решта «гусянки» 
фактично нічим не відзначилась [14]. 
Навіть після понесених втрат в людях і техніці, 
українці продовжували вести боротьбу з техні-
кою НЗФ. Танк сепаратистів, який рухався пер-
шим з Мирного, зумів підбити і знищити ГАЗ-66 

який намагався хоча б вогнем КПВТ зупинити во-
рога (рештки героя навіть не вдалося повністю 
знайти) [14]. Водій цього БТР побіг в цей час на 
командний пункт уточнити переміщення броне-
транспортера і це врятувало його життя. «Птур-
щики» намагались вразити ворожий Т-64. Але в 
ході подальшого обстрілу Т-64 спалив БТР біля 
їх позиції. В бронетранспортері знаходилися ра-
кети до ПТКР «Фагот», які всі були знищені. Щоб 
продовжити бій «птурщик» Добрянський побіг до 
інших бронетранспортерів за ракетою, але коли 
повернувся сержант Андрій Коган вже загинув 
від вибуху снаряду біля його окопу [14]. В цей час 
решта бійців блокпосту обстрілювала противни-
ка в “зеленці” дач Словянська і намагалась вес-
ти вогонь по дорозі якою стрімко наступав во-
рог [16]. Таким чином, вогнем танкової гармати 
Т-64 НЗФ вдалося знищити два БТР-и десантни-
ків, завдавши важкого удару по захисниках блок-
посту в тому числі морально-психологічного. За 
одними свідченнями ст. солдат Максим Добрян-
ський загинув разом з Коганом від вибуху сна-
ряда [6], але побратими Максима стверджують, 
що його після повернення до Когана зняв снай-
пер бандформувань [14]. В розпал бою резер-
вісти спробували врятували Ващука з підбитого 
БТР-80, але наблизившись до “броні” бійці поба-
чили, що десантник загинув, а вони самі нарази-
лись на вогонь ворога[7]. Про героїчну загибель 
Артура Гулика згадують учасники бою і від де-

Оскільки танк сепаратистів на високій швидко-
сті наблизився до блокпосту з Мирного повно-
цінно використати ПТКР «Фагот» бійці Довган-
ський і Коган не зуміли (через близьку дистанцію 
ракета не влучила в танк). Учасники бою відзна-
чають, що танкісти ворога були добре ознайом-
лені з розташуванням сил та техніки українських 
військових і це полегшило їм обстріл сил АТО 
[14]. Танк, наближаючись до блокпосту, діяв до-
сить вдало. Першим пострілом сепаратисти зне-
сли башту БТР-80. В бронетранспортері миттє-
во загинув кулеметник 95-ї бригади Ігор Ващук, 

Група гвардійців резервістів та спецназівців вч 3011 біля БТР-4 НГУ в травні 2014 р. Дорога з блокпосту на Мирне та Словянськ. Саме з неї в червні 2014 р. буде завдано танкового удару.

Місце ураження БТР залпом танку Т-64. Фото з Інтернету.
Старший. лейтеннат С.Сидорін в березні 2014 р. інструктує резервіста 
В.Кукурудзу на полігоні в Нових Петрівцях. Фото з Інтернету.
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уникнути великих втрат та полонених в незруч-
ному та нерівному бої, з «блоку» була виведена 
частина техніки.
Суттєвою особливістю завершення бою стало 
те, що російсько-диверсійні сили побоялися за-
ходити на блокпост вночі (бій закінчився при-
близно в 20.30-21.00), що теж підтверджує запе-
клий опір українців та невпевненість бандфор-
мувань. Спочатку вони спробували влаштува-
ти переслідування сил АТО, що відходили (до-
рогою на блок № 2 (полями курсували БМД, за-
пускались освітлювальні ракети) [14]. Фактично 

блокпоста було залишено основну масу речей 
та зброю. Гвардієць «Кріт» підібрав відступаючи 
автомат Калашникова та «муху» РПГ. Ще один 
десантник долучився до них в полі. Він наголо-
шує, що багато гвардійців  і десантників залиша-
ли блокпост до 20.30 і почали відхід [15].
На думку автора українські учасники оборони 
Рибгоспу мали недостатній зв’язок між своїми 
позиціями через брак рацій або їх неефектив-
не використання, відсутність досвіду в подібній 
надважкій ситуації бою (загибель БТР-80 і де-
сантника Ващука в ньому це частково підтвер-
джує). Саме тому позиції в «зеленці» могли не 
почути, або були погано проінформовані про 
відхід сил АТО. Тобто стверджувати про чиюсь 
втечу без додаткових свідчень необ’єктивно, 
але можна припустити, що ситуація яка виникла 
з відходом сил АТО з посту на Рибгоспі чимось 
нагадує відхід сил УНР з-під станції Крути в 1918 р., 
хоч цього разу і без трагічних наслідків. Еваку-
йовуючи бійців АТО, БТР-80 десантників зробив 
два виїзди від поля до просіки, забираючи бійців 
і повертаючись за іншими [14]. Українські сили 
не потрапили в підготовлену російськими банд-
формуваннями засідку на дорозі в напрямку 
Комбікормового заводу. Так, уникаючи засідок 
та переслідування, рухаючись в обхід посадка-
ми та полем, бійці АТО досягли своїх біля «ком-
бікормового» приблизно в 00.00 – 00.30 ночі [14]. 
Найважливіше, що завдяки мужності та витрим-
ці воїнів на блокпосту № 1 силам АТО вдалося 

ся вивести  з блокпосту БТР-80, який незавівся і 
вантажівку КАМАЗ. Резервіст учасник бою  зга-
дує про шість поранених гвардійців серед яких 
було багато контужених різного ступеню і про ви-
хід з блокпосту і бою приблизно в 20.30 разом 
з десантниками і бійцями «Барсу» [16]. Серед 
українців було поранено також осколком міно-
метного снаряду в стегно офіцера Барсу Сидо-
ріна та 3-4 десантники серед яких їхній ротний. 
Інформація наведена в Інтернеті про те, що один 
десантник з осколком пройшов 25 км і помер в 
Ізюмі іншими десантниками учасниками бою не 
підтверджена [7]. «Зеленку висотки» гвардій-
ці, за спогадами іншого учасника бою залишали 
вже у сутінках приблизно після 20.30 в кількості 
10 чоловік гвардійців (серед яких жінка-діловод 
батальйону резервістів, яка не залишила своїх 
і весь бій перезаряджала бійцям магазини ав-
томатів) і один десантник [15]. Ця позиція знахо-
дилась дещо віддаленою від основних сил і на-
певне в ході бою та шаленого і гучного обстрі-
лу погано підтримувала зв’язок з силами на до-
розі. Тому цей відхід відбувався окремо від сил 
які знаходились ближче до дороги. На позиціях 

чи пораненим, продовжував боротьбу з ворожим 
танком на особливо близькій відстані, обструлю-
юючи його з гранатометів [8]. Вцілому десантни-
ки і гвардійці здійснили до восьми попадань в во-
рожий Т-64. Через активну броню танк був лише 
пошкоджений і скоріш за все в ньому було конту-
жено екіпаж і танк залишився без керування до 
кінця бою [14].
Про відхід сил АТО з блокпосту дані різняться. 
Учасники бою з різних відомств (ЗСУ-резервісти-
Барс) навіть звинувачують одні одних у втечі, за-
лишенні позицій і тд. Ветерани батальйону Куль-
чицького згадують, що відходили з «висотки» 
після того як побачили і почули що бійці антите-
рористичних сил залишають дорогу. Десантники 
пригадують, що наказ на залишення блок-посту 
було віддано після того, як сили АТО втратили 
три одиниці техніки, було активовано мінні за-
городження, що завдало піхоті терористів важ-
ких втрат, а противник продовжував тиск з боку 
Мирного (ротний десантників навіть намагався 
викликати вогонь української артилерії на себе, 
але відповіді не отримав через «перемир’я») [14]. 
Крім спаленої бронетехніки українцям не вдало-

Схема бою на блокпості № 1 в червні 2014 р.

Той самий БТР-80 спалений в бою 26 червня 2014 р. Фото з Інтернету.

Герой бою з танками сепаратистів майор Сергій Сидорін. 
Фото з Інтернету.
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та волю до перемоги. Тому не можна не погоди-
тись зі словами діючого командувача НГУ, про  
те, що начальник Генерального штабу ЗСУ Му-
женко з плином часу намагається принизити зна-
чення та успіхи окремих військових сил України 
(спецназ МВС, нацгвардійці, добровольці) та од-
ночасно замовчує неготовність до бойових дій 
ЗСУ і є в цьому повністю неправим [5, с. 128].
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лісності України та також були нагороджені орде-
нами «За мужність» ІІІ ступеню посмертно. В рід-
ному Коростишеві герою бою, десантнику Мак-
симу Добрянському встановлено меморіальну 
дошку [9]. Приємною деталлю вшанування поле-
глих оборонців блокпосту на Рибхозі стала нова 
традиція у Слов’янську. В шевченківські дні па-
тріотична громадськість визволеного міста від-
відує з квітами та проводить урочистості на місці 
колишнього “блоку” № 1 [4].
Таким чином, і в травні, і в червні 2014 р., пере-
буваючи в складних умовах, сили АТО спільни-
ми зусиллями чинили опір підступним атакам ро-
сійських бойовиків та місцевих бандформувань. 
Грубо порушуючи перемир’я, ігноруючи «зако-
ни війни» проросійські найманці незважаючи на 
всю підступність не змогли досягти бажаного і 
закріпитися на позиціях сил АТО, принизити їх 
та здобути переконливу перемогу зі взятими по-
лоненими. Дії добровольців-майданівців 1-го та 
2-го батальйонів резервістів (в майбутньому Ба-
тальйон ім. ген. Кульчицького) продемонструва-
ли велику патріотичну зарядженість до боротьби 
та волю, силу та бажання до перемоги, прагнен-
ня знищувати ворога-окупанта, який прикрива-
ється мирними мешканцями  і цей імпульс було 
позитивно передано ЗСУ. Спільні дії сил НГУ та 
ЗСУ продемонстрували взаємовиручку, героїзм 

ніч блокпост простояв порожнім і тільки зранку 
27 квітня проросійські бандформування ввійшли 
на його територію [12]. Верховода НЗФ Гіркін-
Стрелков, який потім хизуватиметься на росій-
ську камеру, наважився  прибути на місце бою 
тільки в кареті швидкої допомоги, побоюючись 
за своє життя. І не даремно, бо вже через кілька 
годин на Рибгосп прибули два українські Т-64 17-ї 
танкової бригади і інші сили АТО [14]. Також  на 
блокпост прибув БТР-4 з гвардійцями, а ст. лей-
тенант Сидорін був відправлений до Харкова в 
госпіталь як і інші поранені [12]. Терористів-бойо-
виків на блокпості вже не було, хоч вони і встигли 
відбуксирувати свій підбитий танк і БТР десант-
ників, КАМАЗ завести так і не вдалось. Прикмет-
но, що українське командування офіційно пози-
тивно відмітило результати бою 26 червня. Ак-
цент в звітах силових відомств було зроблено на 
тому, що в першому танковому бою, який сепа-
ратисти здійснили у вигідний для себе момент, 
порушуючи перемир’я НЗФ втратило підбитий 
танк, а сили АТО вдало протистояли їх атаці [19].
Завзятий бій українських військових отримав 
широкий розголос серед українців. За героїчні 
дії в знищенні ворожого танку орденом  «За муж-
ність» ІІІ ступеню був нагороджений ст. лейте-
нант Сергій Сидорін, загиблі десантники та гвар-
дієць поповнили некролог героїв захисників ці-

Пам’ятник оборонцям блокпосту № 1 та вдячні мешканці м. Словянськ біля нього. Фото з Інтернету. Меморіальна дошка Максиму Добрянському. Фото з газети «Народна армія».
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Анотація. В статті на основі відкритих опублікованих, 
в тому числі наративних джерел висвітлюються факти 
використання застарілих зразків стрілецької зброї у Ро-
сійсько-Українській війні на Донбасі. Необхідність дослі-
дження викликана потребою аналізу відповідності так-
тико-технічних даних застарілих зразків зброї потре-
бам сучасного бою, та нагальною потребою в розроб-
ці нових зразків зброї і можливостям використання наяв-
них одиниць. Здійснено аналіз ступеню відповідності за-
старілих зразків стрілецької зброї умовам використання 
її в сучасному гібридному воєнному конфлікті. Способи 
використання застарілої зброї порівнюються з аналогіч-
ними фактами в інших військових конфліктах на планеті.

Ключові слова: стрілецька зброя, гвинтівка, карабін, 
кулемет Російсько-Українська війна.

Переглядаючи повідомлення з різних гарячих 
точок планети, та вже як 5 років в Україні грома-
дяни зустрічають зображення, згадки та повідо-
млення про такі зразки стрілецької зброї, якім, 
здавалось місце лише в музеї. І якщо викорис-
тання такої зброї в країнах третього світу не ви-
дається дивним, то в Європі – це дещо дивує. 
Більше того подекуди навіть армії розвинених 
країн використовують зброю яку раніше здали в 
арсенали. В даній роботі висвітлюється тенден-
ція до використання зброї зданої раніше в арсе-
нали, аналізуються особливості її використан-
ня, її місце в сучасному військовому конфлікті.
Значний масив джерел, в тому числі наратив-
них потребує особливого критичного підходу 
до оцінки його об’єктивності. Проте й серед ве-
личезного обсягу повідомлень учасників бойо-
вих дій, волонтерів, журналістів, блогерів зна-
ходяться джерела, що своєю глибиною аналізу, 
відпрацюванням питання заслуговую на увагу 
науковців. Крім того в сучасному світі історич-
на наука не може собі дозволити викреслити 
з поля зору повідомлення різноманітних ЗМІ, 
блогерів, громадян і т.д. Об’єктом досліджен-
ня є практика застосування знятих з озброєння 
зразків стрілецької зброї, а предметом відповід-
ність цих систем умовам бою. В Україні до таких 
зразків стрілецької зброї можна віднести ті зраз-
ки, які після прийняття на озброєння нової зброї 
здавались на склади та арсенали. Це зокрема: 

7,62 гвинтівку Мосіна зразка 1891/30 р., 7,62 мм 
карабін Мосіна зразка 1938 р. (1944), 7,62 мм са-
мозарядний карабін Сімонова (СКС-45), 7,62 мм. 
станковий кулемет Максима на станку Соколо-
ва, 12,7 мм кулемет Дегтярьова-Шпагіна  модер-
нізований (ДШКМ).
Найчастіше застарілі зразки зброї використо-
вуються в тих конфліктах, які виникають на між-
етнічній основі. В такому випадку використову-
ється в основному арсенал зброї що є на ру-
ках у населення, часто мисливська, криміналь-
на зброя фабричного чи кустарного виробни-
цтва, зброя поліції (Військові конфлікти на Аф-
риканському континенті). У випадку бажання 
поглиблення такого конфлікту, чи приховано-
го підсилення якоїсь однієї сторони гравцем із-
зовні передаються як правило саме зразки за-
старілої зброї яка є на складах країни, що ба-
жає спровокувати чи підтримати конфлікт. Як 
приклад передача Радянським союзом зброї 
до Вєтнаму, Афганістану, Єгипту, Паластини, 
Сирії. Це відбувається у випадках, коли є не-
бажаним прояв участі у конфлікті, що немину-
че отримає підтвердження у випадку передачі 
новітньої зброї. 
В усі часи, армії різних країн у випадку потре-
би озброєння значної маси населення (мобілі-
зації) відбирали з військових складів, арсеналів 
зброю, що дозволяла виконувати основні функ-
ції воїна і задовольняла потреби на певний час. 
Такі зразки зброї в основному використовува-
лись допоміжними підрозділами, рідше осно-
вними родами військ та бойовими підрозділа-
ми. В першу чергу відбирали зброю, що найпо-
вніше відповідала існуючим потребам армії. По-
дібні випадки чисельні. Так в Першій світовій ві-
йні Австрійська армія використовувала казно-
зарядні гвинтівки Вендля, що з переозброєнням 
армії системою Манліхера були здані на склади. 
Російська імперія в Першій світовій війні теж ви-
користовувала гвинтівки системи Бердана зда-
ні на склади після переозброєння трилінійною 
гвинтівкою зразка 1891 р. Більше того гвинтівки 
Бердана обмежено використовувались в Другій 
світовій війні під час оборони Москви, та окре-
мими підрозділами міліції, протиповітряної обо-
рони [4,5]. Так у кінці 40-х рр. ЦАХАЛ використо-

вував різноманітні зразки зброї, в основному за-
старілої, зношеної, яку збували країни після Дру-
гої світової війни. Ці випадки та ряд інших можна 
віднести до вимушеного застосування зброї, коли 
таких необхідних новітніх зразків не вистачає.
В Україні з початком військового конфлікту на 
Донбасі у російських засланців, «козачків» та 
озброєних ними місцевих жителів з’явилась 
величезна кількість зброї. Мова в першу чер-
гу йде не про спецпідрозділи, які захоплювали 
приміщення органів влади, а про ті, в чиї руки ці 
установи після захоплення передавали. У тако-
го контингенту досить часто зустрічалась стрі-
лецька зброя, що не стоїть на озброєнні в ро-
сійській армії а саме СКС-45 [10], карабіни Мосі-
на, що теоретично могли бути в обігу як мислив-
ська зброя. Загалом нарізної мисливської зброї 
на руках в Україні близько 140 тис. [1]. Части-
на зброї є переробленою із військової у завод-
ських умовах наприклад КО-44 створений на 
основі карабіна Мосіна зр. 1938/44 р., та СКС-
45 – карабін без багнета. Значна кількість мис-
ливської зброї  є по суті цивільним варіантом 
АКМ – «карабін Сайга». Ця зброя використову-
ється в основному для полювання на крупно-
го звіра, який в Донецькій та Луганській облас-
тях не так поширений як на Волині та Поліс-
сі. Більше того мисливський карабін створений 
на основі СКС-45 не має багнета, що не ска-
жеш про зразки якими користуються засланці 
та терористи. Згадки російських ЗМІ, про те що 
зброя була захоплена на складах, зокрема в 
Артемівську не відповідає дійсності. Склади в 
Артемівську захоплені не були.
Засоби масової інформації, в тому числі елек-
тронні, викладені відео у «Всесвітній павутині» 
зафіксували використання таких зразків зброї: 
пістолет ТТ, карабін Мосіна, СКС-45, Станковий 
кулемет Максима, ДШКМ. Досить часто фіксу-
ється використання 14,5 мм протитанкової руш-
ниці Дегтярьова (ПТРД), 14,5 мм протитанко-
вої рушниці Сімонова (ПТРС). Зрідка, і скорі-
ше лише «на камеру» фіксується використан-
ня 7,62 мм пістолета-кулемета Шпагіна, 7,62 мм 
пістолета-кулемета Судаєва, що через усклад-
неність навіть для російського «воєнторгу» по-
стачання патронами та невідповідність потре-
бам сучасного бою не використовуються. Рід-
кісним є кулемет Дегтярьова, що значно посту-
пається за тактико-технічними даними сучасним 
кулеметам і, скоріше за все теж виступає в ролі 
реквізиту для зйомок пропагандиських сюжетів.
Проте, досить скоро ситуація змінилась і вже 
приховувати передачу озброєння незаконним 
терористичним угрупуванням не було сенсу. 
Терористам з Росії почало надходити новітнє 
озброєння. Причому по окремих зразках кіль-

кість зброї в руках терористів перевершува-
ла в рази кількість аналогічної зброї у підроз-
ділах Збройних сил України. Наприклад на ві-
деороликах з крупнокаліберними піхотними ку-
леметами в терористів переважають зразки ку-
лемета НСВ та новітній варіант цього кулемета 
«Корд». В той же час у ЗСУ – ДШКМ.
Збройні сили України теж використовують за-
старілу зброю, тільки з інших причин. Весною 
2014 року добровольчі підрозділи за відсут-
ності стрілецької зброї використовували будь 
які системи, в тому числі гладкоствольні мис-
ливські рушниці. Проте добровольчий рух, його 
озброєння, діяльність та роль у спротиві Росій-
ському наступу – тема окремого дослідження.
Збройні сили України спецпідрозділи СБУ, МВС 
Україні і до Російсько-української війни вико-
ристовували застарілі зразки стрілецької зброї. 
Зокрема снайперську гвинтівку Мосіна. Проте в 
такому варіанті гвинтівку Мосіна скоріше умов-
но можна віднести до застарілої зброї. Адже 
снайперську гвинтівку Драгунова не можна на-
звати по своїй суті снайперською так як на від-
стані більше 1000 метрів її точність є недостат-
ньою. 7,62 мм снайперська гвинтівка Драгуно-
ва прийнята на озброєння 1963 року є осно-
вною зброєю армійських снайперів [14]. Гвин-
тівка збільшила дальність дійсної стрільби стрі-
лецького відділення з 500 м до 800 м. За такти-
ко-технічними характеристиками СВД з оптич-
ним прицілом призначена для стрільби на від-
стань до 1200 м. Така дальність стрільби з СВД 
є результатом тривалих тренувань та кропіткої 
роботи і досягається за час більший ніж пері-
од служби солдата-строковика. Справа в тім, 
що автоматика СВД не дозволяє здійснюва-
ти більш точну стрільбу. Надзвичайно склад-
но реалізувати в одній системі і можливість ав-
томатичного перезаряджання і точність стріль-
би на значну відстань. Саме тому для спортив-
ної стрільби в СРСР на основі гвинтівки Мосі-
на була створена гвинтівка АВ (армейская вин-
товка). Маючи гарні характеристики вона вико-
ристовувалась і для снайперської роботи. За 
кучністю бою гвинтівка Мосіна і АВ перевер-
шує СВД. Тому на змаганнях снайперів та снай-
перських груп, що в свій час були популярни-
ми серед підрозділів країн СНД команда СБУ 
від України виступала з гвинтівкою АВ [9] Тобто 
в снайперському варіанті гвинтівка Мосіна має 
певні переваги перед СВД.
В Україні до війни на Донбасі не виготовлялась 
армійська снайперська зброя. Кількість СВД в 
арсеналах хоча і складала близько 10 тис. шт. 
[14], проте значна кількість їх була вже у ви-
користанні. Саме тому у війська передавали 
снайперські гвинтівки Мосіна [15]. В арсеналах 
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знаходиться значна кількість гвинтівок Мосіна, 
проте найновіші її моделі виготовлені не пізні-
ше початку 1945 року. А зношеність ствола кри-
тична для снайперських гвинтівок в тому числі 
для Мосіна. Проте у вмілих руках…
Сучасні технології та вмілі майстри модернізу-
ють гвинтівки Мосіна та карабіни встановлюю-
чи на них зручніші пластикові ложі, нові приці-
ли, подекуди оновлюють механізми заряджан-
ня. В кінці 2015 року концерн Укроборонпром 
представив модернізовану гвинтівку Мосіна, 
незмінна основа – ствол та затворна група [8]. 
За неперевіреною інформацією таких зразків 
було виготовлено близько 10 штук і передані 
вони до навчальних підрозділів. Всеж викорис-
тання гвинтівки Мосіна та АВ є скоріше виму-
шеним заходом. Тому з налагодженням серій-
ного виробництва армійських неавтоматичних 
та автоматичних снайперських гвинтівок на під-
приємстві «Zbroyar» та ПАТ «Завод «Маяк» на-
гальна потреба у використанні гвинтівок Мосі-
на відпала. Проте зважаючи на достатні такти-
ко-технічні дані гвинтівка Мосіна та АВ і на сьо-
годнішній день- ця зброя буде зустрічатись у 
бійців ЗСУ в конфлікті на Донбасі.
У 2015 році волонтери та громадяни, що проїз-
дили через блокпости в зоні проведення АТО 
почали зустрічати знайомі багатьом з фільмів 
та експозицій музеїв кулемети «Максим». До-
сить скоро на цю новину відреагували ворожі 
та терористичні ЗМІ, що не могли пропустити 
можливість звинуватити українських інженерів 
і виробничників в тому, що армія надає перева-
гу не їх новітнім розробкам а таким застарілим 
зразкам. З’явились ряд оглядачів, що продо-
вжували в тому ж стилі обговорювати новину. 
Новина обговорювалась, проте не так активно 
і в Україні. Проте підґрунтя для чергової інфор-
маційно битви було мінімізоване уточненням, 
що кулемет передається лише за замовлення 
підрозділів. Кулемет використовується на опо-
рних пунктах і блокпостах як засіб посилення 
вогню [6,13]. 7,62 мм кулемет система Максима 
був розроблений ще в кінці ХІХ ст. і прийнятий 
на озброєння у багатьох країнах, пройшов дві 
світові війни, і став одним з найкращих станко-
вих кулеметів світу. В той же час маса кулеме-
та у 66 кг. не дозволяє йому використовуватись 
активно в сучасному швидкоплинному бою, за 
тактики малих груп. Проте конфлікт на Донба-
сі набув певних рис позиційної війни, з досить 
чіткою лінією розмежування, відведенням важ-
кої техніки та артилерії. Саме в таких умовах 
можуть проявитись найкращі риси станково-
го кулемета системи Максима. А саме: можли-
вість здійснення тривалої стрільби без небез-
пеки перегріву; можливість ведення дійсного 

вогню на відстань понад 2 км (прицільна даль-
ність 2700 м.). Незамінна риса цього кулемета – 
стійкість при стрільбі на значні відстані, а отже 
і влучність. За вмілого використання кулемет 
є просто незамінним для відповіді терористам 
на їх обстріли [11]. 
Одна із найпотужніших систем, що не підпа-
дає під відведення від лінії розмежування є 12, 
7 мм кулемет Дегтярьова-Шпагіна крупнокалі-
берний. Він теж широко застосовується з 2015 
року. На відміну від попередніх систем, вико-
ристання яких мало обговорювалось громад-
ськістю, ДШКМ досить часто згадувався в ЗМІ. 
Кулемети передавались в основному без стан-
ків, які виготовляли чи то самі військові, чи то 
волонтери. До епопеї з розробкою та вироб-
ництвом станків долучились різноманітні під-
приємства, небайдужі громадяни. І якщо перші 
станки були примітивними і не дозволяли вия-
вити кращі риси ДШКМ, то з часом були освоє-
ні у виробництві станки, що дозволили прояви-
ти кращі тактико-технічні характеристики куле-
мета закладені в конструкції, а саме: прицільна 
дальність до 3,5 км, стійкість при стрільбі чер-
гами, надзвичайна вогнева потужність та до-
статня мобільність. Кулемет широко використо-
вується в якості конрснайперської зброї та пе-
реобладнаний у якості снайперської зброї. Ці-
кавий факт, що використання кулемета ДШКМ 
практично не висміювалось російськими та те-
рористичними ЗМІ. З самого початку їх вико-
ристання потужність кулемета в першу чергу 
випробували на собі терористи в провокатив-
них обстрілах, в той же час як Максим спочатку 
був помічений на блокпостах.
Використовуючи застарілі зразки стрілець-
кої зброї у Збройних Силах України зіткнулись 
з серйозною проблемою – відсутність кваліфі-
кованих користувачів. Взагалі досить складно 
працювати з простою технікою. Потрібно було 
не просто віднайти інструкції по експлуатації, 
а підготувати інструкторів, які в свою чергу на-
вчали користувачів. І якщо з гвинтівкою Мосіна 
це було дещо простіше, то з кулеметом Максим 
– надзвичайно складно. Використання в куле-
меті нині застарілої схеми запирання та авто-
матики, рухомий ствол з водяним охолоджен-
ням – потребували не абиякого технічного хис-
ту кулеметника та проведення досить складної 
роботи з технічного обслуговування та догляду 
[11]. Не дарма кулеметників цієї системи навча-
ли на початку ХХ ст. 6 місяців. Проте і в такому 
випадку досить неповороткій державній машині 
надали неоцінену послугу волонтери. Хоча епо-
пея з підготовкою кулеметників та вдосконален-
ням кулемета ДШКМ згадувалось в ЗМІ часто 
[7,12]. Не менш епічна історія з підготовкою куле-

метників для системи «Максим» ще триває [11].
Вищезазначені зразки стрілецької зброї, не по-
вністю відповідають умовам сучасного бою 
проте обмежено використовуються в окремих 
випадках і передаються до підрозділів на про-
хання їх командирів, це свідчить не скільки 
про відсутність новітніх зразків зброї, стільки 
про те, що до військових з бойових підрозділів 
вище командування прислуховується і тилові 
частини працюють над забезпеченням їх необ-
хідним озброєння. Це може лише вітатися.
Збройні сили Україні не єдині в світі, які по-
вертають з арсеналів застарілу зброю. Має-
мо випадки коли навіть потужні армії повер-
тають з арсеналів у стрій зброю, що трива-
лий час не використовувалась. Підрозділи ар-
мії США, що знаходяться в Афганістані у 2013 
отримали по дві автоматичні гвинтівки М-14 на 
відділення. Гвинтівка М-14 маючи калібр 7,62 
на великій відстані в точності та ефективнос-
ті переважає гвинтівки калібру 5,56 – осно-
вну зброю піхотинців [2]. В свій час ця гвин-
тівка поверталась у війська і обмежено вико-
ристовувалась під час операції «Буря в пус-
телі». Використовувався і її снайперський ва-
ріант М21. Саме тому ряд виробників зброї в 
США прагнуть розробити нову зброю в калібрі 
7,62х51 відповідно до сучасних технологій та 
вимог експлуатантів. 
Таким чином в історії досить часто маємо фак-
ти повернення застарілої зброї з арсеналів на 
поле бою. І якщо більшість таких фактів є виму-
шеними в зв’язку з критичним дефіцитом зброї, 
то поодинокі факти використання застарілих 
систем з точки зору їх кращої відповідності по-
требам бою в окремі періоди конфлікту може 
лише отримати схвалення. Це один із прикла-
дів гнучкості військової машини, здатної адап-
туватись до потреб бійця.
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Анотація. У статті розглянуті питання організації і 
забезпечення радіаційного, хімічного та біологічного за-
хисту в ході проведення Антитерористичної операції. 
Метою статті є проведення аналізу можливих руйну-
вань потенційно-небезпечних об’єктів з різними вида-
ми загроз та вірогідних дій військ в умовах радіаційно-
го та хімічного зараження в окремих районах Донецької 
та Луганської областей. Актуальність статті обумов-
лена триваючим збройним протистоянням з російсько-
окупаційними військами та можливим виникненням раді-
аційного та хімічного зараження, пожеж у зоні збройно-
го конфлікту, необхідністю відпрацювання алгоритму 
дій підрозділів РХБ захисту в надзвичайних обставинах.
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Ще на початку 2014 року ситуація в Україні не 
передбачала безпосередньої загрози широко-
масштабного застосування проти неї збройної 
сили, у тому числі зброї масового ураження. 
Ми розуміємо, що застосування ядерної зброї 
на території України малоймовірне, але існують 
можливості потрапляння до рук терористів, які 
ведуть бойові дії в окремих районах Донецької 
та Луганської областей (далі – ОРДЛО), бойових 
токсичних хімічних речовин (нервово-паралітич-
ної (зарин (GВ), зоман (GD) та Ві-Ікс (VX), психохі-
мічної (Бі-Зет (BZ) та подразливої дії (Сі-Ес (СS) і 
Сі-Ар (CR), а також радіоактивних речовин. 
Основним способом застосування бойових 
токсичних хімічних речовин вважається вста-
новлення хімічних фугасів, у тому числі само-
робного виготовлення та хімічних шашок і гра-
нат (Сирень-6, Уч ЯДГ, імітаційна граната не-
стійка (ИГН), ручна штурмова граната подраз-
нюючої ударно-шокової дії «Кроль»). 
До рук терористів вже потрапила зброя, засто-
сування якої може спричинити суттєві втрати в 
живій силі та техніці. Найнебезпечнішою є тяж-
кі вогнеметні системи ТОС-1, «Буратино». Як 
приклад, вогнемети РПО-А «Шмель» та мало-
габаритний реактивний вогнемет МРО вже за-
стосовувались бойовиками та маються у них 
на озброєні. Також в ОРДЛО було виявлено са-

мохідний міномет 2С4 «Тюльпан», який за сво-
їми технічними характеристиками може вико-
ристовувати ядерні боєприпаси  потужністю 
до 2-х кілотонн у тротиловому еквіваленті типу 
3ВБ4, 3ВБ11 (активно-реактивний).
Під час збройних сутичок можливе руйнуван-
ня (як сплановане, так і супутнє) промисло-
вих, енергетичних, транспортних та військових 
об’єктів з різними небезпечними компонентами. 
Довідково: В зоні проведення антитерорис-
тичної операції знаходиться 66 небезпеч-
них об’єктів хімічної промисловості, із них 7 
об’єктів – особливо небезпечних. 
Донецька область: аміак – 22630 т (ГОРЛІВКА) 
(глибина зони ХЗ – 21 км, площа – 125 км², стій-
кість – 20 діб); хлор – 114 (МАРІУПОЛЬ) (глиби-
на зони ХЗ – 12 км, площа – 42 км², стійкість – 4 
доби); хлор – 345 т (ЯСИНУВАТА) (глибина зони 
ХЗ – 24 км, площа – 156 км², стійкість – 5 діб); сір-
чана та соляна кислота – 20 000 т (КОНСТАНТИ-
НІВКА) (глибина зони ХЗ – 13 км, площа – 44 км², 
стійкість – 11 діб).
Луганська область: аміак – 17833 т (СЕВЕРОДО-
НЕЦЬК) (глибина зони ХЗ – 19 км, площа – 97 км², 
стійкість – 20 діб); бензол – 1350 т (АЛЧЕВСЬК) 
(глибина зони ХЗ – 13 км, площа – 44 км², стій-
кість – 11 діб); азотна кислота – 6485 т (РУБІЖ-
НЕ) (глибина зони ХЗ – 1 км, площа – 1 км², стій-
кість – 5 год.).
У разі їх руйнування військам прийдеться дія-
ти в умовах радіаційного та хімічного заражен-
ня, пожеж, проводити дезактивацію і дегазацію 
та інші роботи. В умовах руйнувань потенцій-
но-небезпечних об’єктів війська можуть поне-
сти масові втрати особового складу, порівняні 
з втратами від звичайної зброї.
На озброєнні підрозділів РХБ розвідки знахо-
дяться прилади, які навіть за складних умов 
обстановки можуть визначати потужності доз 
випромінювання в широкому діапазоні, тип 
отруйних речовин та концентрацію їх у пові-
трі. Це такі прилади як: ДП-5В, МКСУ, ИМД-
21Б (ДП-3Б), ВПХР, ППХР, ГСА-12 (13), ПГО-11, 
АСП. На жаль, на озброєння підрозділів РХБ 
розвідки не поступало нових зразків приладів 
РХБ розвідки, але вже розроблені більш сучас-

сплановано розгортання пунктів спеціальної 
обробки. Разом з тим, у літній період, на пер-
ший план виходить захід з пилопридушення на 
ґрунтових дорогах в районах базових таборах 
та на вертолітних майданчиках [2, с. 18]. 
Також, одним із супутнім заходом що викону-
ють підрозділи РХБ захисту є підвіз технічної 
води до базових таборів.
Маскування дій військових частин (підрозді-
лів) та об’єктів із застосуванням аерозолів.
На думку сучасних військових фахівців, засто-
сування підрозділів аерозольного маскування 
та димових засобів, хоча і є допоміжним, бага-
то в чому сприяє успіху дій підрозділів.
Підрозділи військ РХБ захисту виконують за-
вдання щодо аерозольного маскування вогне-
вих позицій артилерійських підрозділів; дійсних 
та хибних взводних опорних пунктів; районів на-
ведення переправ через водні перешкоди; зліт-
но-посадкових смуг на аеродромах; позицій 
військ від безпілотних літальних апаратів; ра-
йонів виконання робіт з облаштування рубежів 
оборони; окремих елементів пунктів управління.
Застосування підрозділів аерозольного маску-
вання на визначених об’єктах вважається ефек-
тивним, так як під час здійснення аерозольного 
маскування втрат в особовому складі та техніці 
не було. Постановка аерозольних завіс забез-
печила захист позицій військ та виконання ро-
біт з облаштування оборонних рубежів від за-
собів оптичної розвідки противника при засто-
суванні ним безпілотних літальних апаратів.
Необхідно акцентувати питання на застосуван-
ні ручних димових гранат та шашок. На почат-
ку етапу висування та зайняття бойових пози-
цій механізованими та аеромобільними підроз-
ділами, а у подальшому під час виконання за-
вдань на блокпостах ручні димові гранати та 
шашки застосовувалися не в повному обсязі. 
Посилення вогневого ураження противника 
застосуванням вогнеметів.
Для вогневої підтримки механізованих та аеро-
мобільних підрозділів в зоні проведення АТО 
залучені вогнеметні підрозділи аеромобільних 
та механізованих бригад. 
На даний час за досвідом застосування вогне-
метів під час бойових дій в зоні АТО можна зро-
бити висновок, що застосування вогнеметів за-
старілого зразку РПО малоефективне. Це обу-
мовлено насамперед малою дальністю стріль-
би та великими габаритними розмірами самого 
вогнемету. На практиці доведено, що найбільш 
ефективніше їх застосування із завчасно підго-
товлених позицій по автомобілях на дальності 
до 200 метрів та для створення осередків по-
жеж. З метою підвищення ефективності засто-
сування вогнеметних підрозділів виконано ве-

ні зразки ИМС-97, які дозволяють визначати не 
тільки отруйні речовини, а й небезпечні хімічні 
речовини [1, с. 72].
До виконання завдань забезпечення РХБ за-
хисту в зоні проведення антитерористичної 
операції залучено до 40 підрозділів РХБ за-
хисту та близько 200 одиниць спеціальної тех-
ніки. Коротко розглянемо  кожне завдання.
Виявлення та оцінювання РХБ обстановки. 
Під час виконання цього завдання проводяться за-
ходи з ведення РХБ розвідки та РХ спостережен-
ня, збору та обробки інформації про РХБ обста-
новку, проведення лабораторних аналізів води.
РХБ розвідка проводиться, як правило на 
маршрутах висування, а РХ спостереження в 
базових таборах. Воно організовано силами 
штатних відділень РХБ розвідки та позаштат-
них постів радіаційного і хімічного спостере-
ження. На даний час розгорнуто більше 40-ти 
постів РХ спостереження та залучено більше 
30 одиниць спеціальної техніки РХБ розвідки 
(БРДМ-2рхб, УАЗ-3151рхб та РХМ). 
Збір та обробка даних про РХБ обстановку 
ведеться в єдиній системі виявлення і опові-
щення про надзвичайні ситуації техногенного 
та природного характеру, можливого застосу-
вання зброї масового ураження Збройних Си-
лах (далі – ЗС) України Розрахунково-аналітич-
ним центром ЗС України у взаємодії зі 111-тою та 
102-гою розрахунково-аналітичними станціями. 
Підтримання живучості військових частин 
(підрозділів) в умовах РХБ зараження.
Під час виконання цього завдання найбільш 
повно виконувались заходи з підготовки до за-
стосування засобів захисту та оповіщення під-
розділів про РХБ обстановку. 
Окремі командири неналежним чином усві-
домлюють питання наявності у особового 
складу справних та готових до застосування 
засобів індивідуального захисту шкіри, а осо-
бливо органів дихання. Нехтування наявністю 
у особового складу засобів індивідуального 
захисту може призвести до санітарних та без-
поворотних втрат.   
Оповіщення організовано і здійснюється в єди-
ній системі оповіщення про РХБ зараження. 
Під час бойового злагодження необхідно про-
водити тренування з особовим складом з ви-
конання дій за сигналами оповіщення, у тому 
числі і про загрозу або застосування зброї ма-
сового ураження [3, с. 46]. 
Ліквідація РХБ зараження.
З метою ліквідації наслідків РХ зараження, 
яке може виникнути в ході супутнього або на-
вмисного зруйнування потенційно небезпеч-
них об’єктів або застосування бойових отруй-
них речовин у найбільш небезпечних районах, 
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ликий обсяг робіт з відновлення та забезпечен-
ня військ реактивними піхотними вогнеметами 
РПО-А «Шмель», що дозволило значно поси-
лити бойові можливості підрозділів з вогневого 
ураження противника. Їх застосування в аеро-
портах Луганська та Донецька, а також під час 
ведення оборони населеного пункту Дебальце-
ве показало високу ефективність ураження про-
тивника на відстані до 600 метрів, а максималь-
ний ефект досягався при попаданні пострілу 
вогнемета в середину споруди або автомобіль.
Забезпечення озброєнням та засобами РХБ 
захисту
З метою забезпечення військових частин та 
підрозділів, які виконують завдання безпосе-
редньо в зоні проведення Антитерористичної 
операції озброєнням і засобами РХБ захисту, 
створено відповідний його запас на польових 
складах. Така схема зберігання надає можли-
вість оперативно здійснювати забезпечення 
матеріальними засобами підрозділів, які без-
посередньо виконують бойові завдання.
Основними напрямами розвитку системи вияв-
лення та оцінки РХБ обстановки є:

- створення єдиного простору збору інфор-
мації про РХБ обстановку;
- повна автоматизація технічних засобів 
РХБ розвідки, оснащення їх високочутливи-
ми датчиками з можливістю запису і пере-
дачею інформації, сполучення з автомати-
зованими системами управління військами;
- уніфікація засобів збору та обробки інфор-
мації про РХБ обстановку для її оцінки ор-
ганами управління військами в автономно-
му режимі;
- підвищення чутливості, швидкодії, надій-
ності, зниження енерговитрат технічних за-
собів радіаційної розвідки [4, с. 111].
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Анотація. У статті розкриваються основні напря-
ми меморіальної роботи співробітників Національного 
військово-історичного музею України у період з 2014 по 
2018 рр. пов’язані зі збереженням пам’яті про героїв-за-
хисників, які віддали своє життя за збереження сувере-
нітету, територіальної цілісності і недоторканності 
України у війні на Сході країни.

Ключові слова: меморіальна робота, стіна пам’яті, 
книга пам’яті, виставка, експозиція, антитерористич-
на операція

В умовах сучасної війни, що триває на Сході 
країни з 2014 року на музеї покладається важ-
лива місія – вшанування пам’яті загиблих ге-
роїв та збереження їх імен і подвигів в історії 
українського народу. Виконуючи своє завдан-
ня музеї створюють виставки та експозиції 
призначені цій війні, видають книги пам’яті за-
гиблих українських воїнів, встановлюють ме-
моріальні стіни та дошки, проводять наукові 
заходи, присвячені дослідженню війни на Схо-
ді України (семінари, конференції, круглі сто-
ли), організовують заходи, присвячені рокови-
нам трагічних сторінок війни (Іловайськ, ДАП, 
Дебальцеве) за участі рідних, друзів та побра-
тимів загиблих героїв.
Майже з перших днів початку антитерористич-
ної операції Національний військово-історич-
ний музей України долучився до цієї роботи. 
Окрім безпосередньої участі співробітників му-

зею, починаючи з 3 вересня 2014 року в пошу-
ковій групі місії «Евакуація-200» [1; 2; 3], музей 
надавав допомогу родинам загиблих та пора-
нених українських військовослужбовців, займа-
ється увіковічення їх пам’яті, влаштовує експе-
диції зі збору експонатів у зоні проведення Ан-
титерористичної операції. 
За чотири роки музею вдалося реалізувати 4 
найбільші проекти в цьому напрямку: створи-
ти найповнішу в Україні постійну експозицію 
«Збройні Сили на варті суверенітету, терито-
ріальної цілісності та недоторканості України» 
[4], що об’єктивно висвітлює події Війни на Схо-
ді країни; взяти участь у створенні інтернет-ре-
сурсу «Книга пам’яті полеглих за Україну» [5] 
та «Стіни пам’яті загиблих захисників України, 
2014-2017 рр.» [6], що розташована на мурах  
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Свято-Михайлівського Золотоверхого монас-
тиря, а також підготувати та видати два томи 
«Книги пам’яті військовослужбовців Збройних 
Сил України, які загинули захищаючи сувере-
нітет, територіальну цілісність та недоторкан-
ність України» (Книгу І у 2016 році та ІІ у 2017 
році) [20]. 
Першим кроком з ушанування пам’яті загиблих 
бійців неоголошеної війни стало відкриття 14 
жовтня 2014 року спільно з УПЦ КП виставки 
у стилобаті Андріївської церкви, де було пред-
ставлено речі, зібрані на місцях боїв у зоні АТО. 
Також фотозвіт волонтерської групи, яка протя-
гом 3 вересня – 10 жовтня 2014 року вивозила 
тіла загиблих українських вояків [11]. Відкрит-
тя виставки розпочалось зі спільної молитви 
на честь пам’яті всіх загиблих бійців, яку про-
вів Патріарший намісник, митрополит Переяс-
лав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній. 
Академічний хор студентів Київської духовної 
школи виконав пісню «Пливе кача по Тисині» за 
традицією, яка виникла під час Революції гід-
ності. На підмурках Андріївської церкви, було 
розміщено банери з фотографіями та біографі-
ями загиблих бійців – це стало початком в реа-
лізації великого проекту «Стіни пам’яті» у май-
бутньому. 
Через два місяці, 10 грудня 2014 року в стінах 
Національного військово-історичного музею 
України було відкрито тимчасову виставку «Ге-
рої не вмирають!», присвячену пам’яті воїнів, 
які захищали суверенітет і територіальну ціліс-
ність України у ході АТО в 2014 році [12]. 
На виставці були представлені особисті речі 
загиблих українських героїв: командира 11-
го батальйону територіальної оборони «Київ-
ська Русь» Олександра Гуменюка; спецназів-
ця, який врятував м. Маріуполь від російсько-
го вторгнення, полковника В’ячеслава Галви; 
наймолодшого загиблого вояка 18-літнього Ге-
оргія Тороповського; афганця та чорнобильця, 
добровольця батальйону «Айдар» Миколи Ли-
чака та інших військовиків. Крім того, у вітри-
нах були представлені речі, що належать та-
ким учасникам подій, як, зокрема, командиру 
морського тральщика «Черкаси» Юрію Феда-
шу, а також десантникам, мотострільцям, нацг-
вардійцям із різних військових частин [13; 14].
Вже в процесі підготовки до відкриття вистав-
ки, стало зрозуміло, що речей, які мають бути 
показаними та історій, що мають бути почути-
ми значно більше, аніж об’єм маленької зали 
першого поверху Музею, тож робота продо-
вжилась.
Протягом 2014 року співробітники Національ-
ного військово-історичного музею України орга-
нізували не одну експедицію зі збору експона-

ЗСУ (м. Суми). Нині одна з цих ракет встанов-
лена навпроти центрального входу до музею. 
Зібрано величезну колекцію артефактів з т.зв. 
«Зеленого коридору» (Іловайського котла): кри-
ло та автомобільний номер батальйону «Дні-
про-1»; каски, рештки зброї, особисті докумен-
ти з місця загибелі підрозділів 93-ї механізова-
ної бригади; зразки протитанкової зброї, якими 
було розстріляно ротно-тактичну групу 92-ї ме-
ханізованої бригади; зразки оборонного спо-
рядження, рація особисті речі бійців батальйо-
ну «Донбас» та 3-го полку спецназу з с. Чер-
воносільське, і т.д. Прапор Головного управлін-
ня СБУ у Донецькій області, що був викрадений 
полоненими бійцями батальйону «Донбас» під 
час перебування в ув’язненні у цій будівлі; пра-
пори та національні стрічки, віднайдені пошу-
ковцями у згорілій військовій техніці різних час-
тин і багато інших унікальних пам’яток [15].
З нагоди 97-ї річниці бою під Крутами та вша-
нування пам’яті студентського війська україн-
ських патріотів, які боронили українську дер-
жавність майже сто років тому, 29 січня 2015 
року в пам’ять юним загиблим бійцям в АТО 
на території філії Музею Меморіального комп-
лексу «Пам’яті Героїв Крут» відкрито виставку 
«Загиблі в АТО 18-літні військовослужбовці». 
Основою виставки стали фотографії та особис-
ті речі двох бійців – Вадима Наумова та Георгія 
Тороповського.

тів у зоні проведення Антитерористичної опера-
ції. Це дозволило в 2015 році створити постійно-
діючі експозиції в музеї та його філіях. Музеєм 
була зібрана унікальна колекція різноманітних 
експонатів, пов’язаних з Війною на Донбасі. Пе-
редусім – понівечених речей військового споря-
дження та побутового вжитку, документів та ма-
теріалів, зібраних на полях боїв.
Серед кількох тисяч експонатів можна особли-
во виділити танк ІС-3, що у червні 2014 р. сепа-
ратисти зняли з постаменту у м. Костянтинівка 
та використовували під час нападу на україн-
ський блокпост. Тепер танк знаходиться у фі-
лії Музею – Музеї ракетних військ стратегічно-
го призначення. Ракети з реактивних систем 
залпового вогню «Смерч», якими з російської 
території 3 вересня 2014 року було розстріля-
но розташування 27-го артилерійського полку 

Відкриття 14 жовтня 2014 року спільно з УПЦ КП виставки у стилобаті 
Андріївської церкви

Фрагменти тимчасової виставки «Герої не вмирають!», що відкрилась 
10 грудня 2014 року в Національному військово-історичному музеї України 

Танк ІС-3 біля центрального входу до Національного військово-
історичного музею України.

На території філії Музею Меморіального комплексу «Пам’яті Героїв 
Крут» відкрито виставку «Загиблі в АТО 18-літні військовослужбовці»

Фрагменти тимчасової виставки «Герої не вмирають!», що відкрилась 
10 грудня 2014 року в Національному військово-історичному музеї України 
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ни. Ресурс постійно оновлюється та доповню-
ється [9; 10]. 
Також Національний військово-історичний му-
зей України спільно з авторським колективом 
електронного ресурсу «Книга пам’яті полеглих 
за Україну» та історико-культурологічним то-
вариством «Оберіг часу» під егідою Україн-
ської православної церкви Київського патріар-
хату працюють над створенням проекту «Стіна 
Пам’яті загиблих захисників України, 2014-2017 
рр.», що розміщується на зовнішньому мурі 
Михайлівського Золотоверхого монастиря. На 
«Стіні Пам’яті» відображено фотографії та бі-
ографічні дані близько 3-х тисяч загиблих бій-
ців, починаючи з березня 2014 року по лютий 
2016 року. Перші банери були зроблені на ба-
нерній тканині, тому досить швидко зносилися. 
Зараз стіну оновлено – 11 блоків виконані на 
металі, тож мають слугувати значно довше [8]. 
23 квітня 2017 року відбулося відкриття «Стіни 
пам’яті загиблих захисників України, 2014-2017 
рр.» та освячення її намісником Києво-Михай-
лівського Золотоверхого монастиря Архієпис-
коп Агапітом. На церемонії були присутні роди-
чі загиблих, ветерани АТО, представники дер-
жавного та неурядового секторів, Української 
православної церкви Київського патріархату, 
іудейських і мусульманських спільнот. Та робо-
та над цим меморіальним проектом продовжу-
ється, адже триває збір інформації та фотома-
теріалів про загиблих, надходять результати 
проведення тестів ДНК на визначення осіб не-
відомих загиблих бійців » [7]. 
Ще одна «Стіна Пам’яті» розміщена на фасаді 
Музею.  Банер, що має назву «Військовослуж-
бовці та правоохоронці, які загинули за єдність 
України» вперше був надрукований в 2014 році, 
а в березні 2018 року його доповнили та онови-
ли. Було додано інформацію про тих, кого вда-
лося ідентифікувати та замінено деякі фотогра-
фії на більш якісні. На банері представлені іме-
на та фотографії більш як 2 000 загиблих [17; 18]. 
Не менш важливий проект було реалізова-

14 жовтня 2015 року з нагоди Дня захисни-
ка України у філії Музею – Волинському регіо-
нальному музеї українського війська та військо-
вої техніки подвиг героїв Революції гідності та 
воїнів АТО увіковічнили в тематичній експози-
ції «Волиняни на захисті суверенітету, терито-
ріальної цілісності та недоторканності України 
в 2013-2015 рр.» [16]. Експозиція об’єднала чо-
тири тематичні зали, що розкривають  різні ета-
пи сучасної боротьби за незалежність України 
– від початку Революції Гідності до сучасної си-
туації на Сході.
20 травня 2015 року в приміщенні Національ-
ного військово-історичного музею України була 
відкрита експозиція «Війна на Донбасі, 2014-
2015 рр.» [17], що зайняла весь третій поверх 

музею. В експозиції представлені особисті ге-
роїв, зброя, уніформа, символіка, прапори, а 
також практично всі зразки артилерійських бо-
єприпасів, що використовувались проти укра-
їнських військ, предмети спорядження зброй-
них сил Російської Федерації та незаконних се-
паратистських угрупувань. Спеціально до від-
криття експозиції київські моделісти створили 
макет донецького аеропорту у масштабі 1:72 
під час бойових дій у ньому у січні 2015 року. 
В оформленні експозиції використані фотогра-
фії зроблені співробітниками музею, які брали 
участь в евакуації загиблих, фронтових корес-
пондентів, а також зображення, виявлені на по-
нівечених телефонах українських військовос-
лужбовців, знайдених на місцях бойових дій. 
Завдяки роботі пошукової групи та співпраці з 
родинами та побратимами загиблих кількість 
експонатів постійно збільшується, а експозиція 
розширюється та доповнюється новими історі-
ями. Поступово виставка перетворилась у по-
стійно діючу експозицію, що має назву «Зброй-
ні сили України на варті незалежності, терито-
ріальної цілісності та недоторканності 2014–
2018 рр.» [4]. 
Ця виставка унікальна, її відвідують безпосе-
редні учасники подій, родичі та бойові побрати-
ми загиблих. Кожен з учасників боїв, дивлячись 
на фотографії й речі, що вже стали музейними 
експонатами, згадує і розповідає щось своє. Ці 
речі збирають та об’єднують навколо себе лю-
дей, які пережили спільне горе, пройшли разом 
через тяжкі випробування і просто патріотів на-
шої держави. 
На сьогодні музей має найбільш повний масив 
даних про загиблих українських солдат і бійців 
добровольчих батальйонів з початку бойових 
дій. За участі музею було започатковано ін-
тернет-проект «Книга пам’яті загиблих» (http://
memorybook.org.ua/), де містяться фотографії, 
біографі, відомості про службу, відзначення та 
обставин смерті загиблих героїв. Робота над 
проектом розпочалася з перших днів проти-
стояння, коли з’явилися перші загиблі. Праців-
ники музею обробляли інформацію про заги-
блих військовослужбовців, що надсилали об-
ласні військові комісаріати. Так з’явилася пер-
ша база даних, що пізніше була організована 
як інтернет-ресурс авторським колективом: 
Максимом Поповим, Ярославом Тинченком, 
Германом Шаповаленком, Сергієм Ковален-
ком, Світланою Віговською, Оксаною Трапе-
зун та Святославом Смуком. До постійного на-
повнення цього інтернет-ресурсу долучились 
не тільки члени родин загиблих, а й небайдужі 
генерали та офіцери Збройних сил України та 
Національної гвардії, працівники МВС Украї-

Експозиція «Війна на Донбасі, 2014-2015 рр.» в приміщенні Національного 
військово-історичного музею України. 

Інтернет-ресурс «Книга пам’яті загиблих» (http://memorybook.org.ua/)

Відкриття «Стіни Пам’яті загиблих захисників України, 2014-2017 рр.», 
що розміщується на зовнішньому мурі Михайлівського Золотоверхого 
монастиря 
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йни на Сході країни, обставини служби військо-
вих, озброєння та спорядження, проведення 
бойових операцій, волонтерського руху тощо. 
Однин з розділів – «Пам’ять», назва якого гово-
рить сама про себе – біографії героїв, їх життє-
вий та військовий досвід можна буде прочита-
ти саме тут. З тез науковців формується збір-
ник матеріалів конференції, що викладається у 
вільне скачування на сайті музею [23; 24]. 
З початком «неоголошеної війни» на Сході 
України в 2014 році Національний військово-іс-
торичний музей України веде постійну меморі-
альну роботу зі збереження пам’яті про людей, 
які віддали своє життя за Батьківщину. Числен-
ні виставки, постійне оновлення діючої експо-
зиції, «Стіна пам’яті» на мурах Михайлівсько-
го монастиря, «Книга пам’яті»… За чотири роки 
було реалізовано чимало важливих проектів, 
адже кожен герой України, який віддав своє 
життя за збереження територіальної цілісності 
і недоторканності нашої Батьківщини, заслуго-
вує на шану та вічну пам’ять.

Джерела та література:
1. Місія «Евакуація 200» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.mil.gov.ua/news/2015/03/22/misiya-evakuacziya-200--/
2. Пошук зниклих безвісти та загиблих «ЕВАКУАЦІЯ 200» [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://cimic.com.ua/poisk
3. В. Таранець, П. Нетьосов Місія «Евакуація-200» – участь групи 
Національного військово-історичного музею України та волонтерських 
організацій у вивезенні тіл загиблих українських вояків з зони АТО, 
вересень 2014 – листопад 2015// Анексія Автономної Республіки Крим 
і війна на Донбасі. 2014 – 2015 рр. // зб. наук. праць за матеріалами 
Всеукр. наук. військово-історичної конф., 23 жовтня 2015 р. / Нац. 
військово-історичний муз. України. – К., 2015. – ст. 218-222
4. Тинченко Я., Корнієнко О., Махтаров Д. Національний військово-
історичний музей України у волонтерському русі 2014–2015 років. // 
«Анексія Автономної Республіки Крим і Війна на Донбасі. 2014–2015 
рр.»: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук. військ.-істор. конф., 23 

но Музеєм за ініціативи Міністерства оборони 
України – створено та видано два томи корот-
кого меморіального та біографічного довідника 
«Книга пам’яті військовослужбовців Збройних 
Сил України, які загинули, захищаючи суверені-
тет, територіальну цілісність та недоторканість 
України» [25; 26]. 22 серпня 2016 року у Му-
зеї відбулась презентація 1-го тому Книги [20; 
22], а 4 грудня 2017 року, до дня Збройних Сил 
України, було видано 2-у книгу. Планується ви-
дання ще одного тому. Очолив авторський ко-
лектив книги заступник директора Національ-
ного військово-історичного музею України з на-
укової роботи кандидат історичних наук Ярос-
лав Тинченко. Інформацію про загиблих у кни-
гах подано за областями. За місцем народжен-
ня або поховання, до першої книги увійшли: Ві-
нницька, Волинська, Дніпропетровська, Доне-
цька, Житомирська та Закарпатська області, а 
до другої – Запорізька, Івано-Франківська, Ки-
ївська, Кіровоградська, Луганська та Львівська 
області, місто Київ та Автономна Республіка 
Крим). Про кожного загиблого подано наступну 
інформацію: прізвище, ім’я та по-батькові; дата 
та місце народження; звання, посада та підроз-
діл; дата, місце та обставини загибелі; місце 
поховання. В окремих випадках подано спога-
ди бойових побратимів, родичів чи друзів. Кни-
ги не продаються, а безкоштовно роздаються 
родинам загиблих. Аби їх могли отримати яко-
мога більше родин, співробітники музею прово-
дять виїзні презентації книги по обласним цен-
трам, що увійшли до неї [21]. 
З 2016 року Музеєм проводяться щорічні Все-
українські наукові військово-історичні конфе-
ренції, що покликані відкрити нові сторінки пе-
ребігу подій з моменту анексії АР Крим та ві-

«Стіна Пам’яті військовослужбовців та правоохоронців, які загинули 
за єдність України» розміщена на фасаді Національного військово-
історичного музею України 

Презентація короткого меморіального та біографічного довідника 
«Книга пам’яті військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули, 
захищаючи суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість 
України» в різних обласних центрах
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му» в частині тлумачення поняття тероризм [5]. 
Опрацьовано ряд відеоматеріалів у яких висвіт-
люються дані експертів про ідентифікацію на 
території України російських військових угрупу-
вань [6]. Проаналізовано звіти Стокгольмсько-
го інституту проблем миру SIPRI у яких показа-
ні витрати на військово-промисловий комплекс 
РФ, що доводить підготовку Кремля до агре-
сії [7] та матеріали сайту міністерства фінансів 
США щодо осіб, проти яких введено санкції, ко-
трі загрожують стабільності та територіальній 
цілісності України [8].
Після зміни зовнішньої політики Москви у 1993 
році РФ на міжнародній арені виступила в ролі 
бійця за складний багатополярний світ.
Для забезпечення контролю над пострадян-
ським простором правляча еліта Росії активно 
почала використовувати гібридні методи агре-
сії. Так їх апробація пройшла на територіях Ан-
голи (до 1992 року), Таджикистану (1992 рік, 
1993 1997 роки), Придністров’я (1992 рік), Чеч-
ні (1994 1996 роки), Північному Кавказі (з 1999 
року до сьогоднішнього дня), Ефіопії (2000 рік), 
Грузії (2008 рік), завдяки чому російські військо-
ві фахівці розробили нові концепції «гібрид-
ної війни». Якщо розглянути Федеральний за-
кон «Про ветеранів» прийнятий 16 грудня 1994 
року, можна прослідкувати широку географію 
бойових дій. У даному законі вказується пере-
лік держав, територій та проміжки часу веден-
ня бойових дій за участю громадян Росії [4]. У 
переліку, тих хто заслуговує на нагороди, пе-
рераховані не тільки військовослужбовці та 
військовозобов’язані особи, які були скеровані 
в інші країни органами державної влади СРСР 
та Російської Федерації, а також «зелені чоло-
вічки» достойні державних привілеїв. Так росій-
ське видання «Фонтанка.ру» стверджує, що ко-
мандир «групи Вагнера» Дмитро Уткін був на-
городжений орденами та медалями. Звідси ви-
пливає, що «мирна» Російська Федерація вою-
вала практично усі роки своєї незалежності.
Цікавим для розуміння висвітлених питань є 
Федеральний закон Російської Федерації «Про 
протидію тероризму» [5]. Відповідно до цього 
закону тероризм – це «ідеологія насильства і 
практика впливу на ухвалення рішень органа-

Анотація. Російська Федерація на найвищому рівні по-
стійно заперечує факт присутності не тільки на укра-
їнських землях, але й у «гарячих» точках по всьому сві-
ту. Можливо «іх там нєт» проте факти говорять про-
тилежне. Росія силами найманців, регулярних військ та 
загонами спеціального призначення у 2014 році почала 
війну проти України на Сході. Москва намагається при-
ховати свою агресію та надати їй ознак «громадянської 
війни» в Україні. Для цього у Донбасі, як свого часу в Мол-
дові, Азербайджані, Грузії були створені квазіреспубліки, 
управління якими здійснюється з Москви [1]. У новітній 
війні військова складова має дуже малу частку,  нато-
мість арсенал агресії включає в себе усі сфери, почина-
ючи з економіки, і закінчуючи традиційними цінностями.

Ключові слова: Російська Федерація, гібридна агресія, 
Донецький аеропорт, «група Вагнера», «Документ Мон-
тро», приватні військові компанії..

Наукова новизна роботи полягає у залучен-
ні у науковий обіг документальних джерел, 
пов’язаних із висвітленням подій початку 2014 
року. Зокрема досліджено присутність зброй-
них сил РФ на території України, використання 
приватних військових компаній для контролю 
східних територій нашої Держави. Досліджені 
цілеспрямовані агресивні дії Росії, які перехо-
дять з «пробного» методу ведення бойових дій 
на «повсякденний».
Історіографія та джерельна база досліджен-
ня. Автором було проаналізовано зміст доку-
ментальних джерел та літератури, які дово-
дять присутність російських найманців та фе-
деральних військ на території Східної Украї-
ни, зокрема доповідь НАТО, у якій оприлюдне-
ні докази наявності військ та систем озброєн-
ня на Донбасі [1]. Розглянуто «Документ Мон-
тро», який врегульовує діяльність приватних 
військових компаній у цивілізованому світі [2]. 
Опрацьовано інформацію голови СБУ Васи-
ля Грицака щодо присутності «групи Вагнера» 
на території України розміщену в інтернет-ви-
данні ZN.UA [3]. Досліджені Федеральний за-
кон Російської Федерації «Про ветеранів», за 
допомогою якого можна прослідкувати геогра-
фію бойових дій РФ [4] та Федеральний закон 
Російської Федерації «Про протидію терориз-

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ – ГІБРИДНИЙ АГРЕСОР
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ми державної влади, органами місцевого са-
моврядування або міжнародними організація-
ми, пов’язані з залякуванням населення і (або) 
іншими формами протиправних насильниць-
ких дій». Таке визначення, усіх громадян Укра-
їни, які відстоювали свою позицію на Майдані, 
зараховує у терористи. Правляча верхівка РФ 
по своїй суті є диктаторським органом, а будь-
які виступи із виявлення своєї волі є для них 
прямою загрозою. Для утримання своїх дикта-
торських позицій Кремлю необхідно використо-
вувати методи, які не підлягають під традицій-
не бачення протиборства, що застаріло. Про-
відними військовими спеціалістами Російської 
Федерації були запропоновані нові методи сут-
ності військової боротьби та війни зокрема. Для 
цього активно виснажується економіка держав 
(під виглядом конкуренції та боротьби за лідер-
ство в окремих галузях економіки), проводить-
ся відповідний інформаційний вплив, а для за-
стосування «жорсткої» сили використовуються 
не тільки регулярні війська, але й послуги при-
ватних військових компаній (ПВК). 
Саме за таких умов відбулася анексія Криму та 
введення «зелених чоловічків» на схід України 
у березні 2014 року. Уже за місяць у квітні цього 
ж року уряд України оголосив початок «Антите-
рористичної операції» (далі АТО). Події у 2014 
році розвивались дуже швидко: 

травень 2014 року – запеклі бої за Доне-
цький аеропорт;
червень 2014року – збитий літак Іл-76;
липень 2014 року – збитий український вій-
ськовий гвинтокрил;
липень 2014 року – збитий пасажирський 
літак Boeing-747 авіакомпанії «Malaysian 
Airlines»;
серпень 2014 року- вторгнення частин регу-
лярної армії Збройних Сил РФ на територію 
України без оголошення війни.

За даними експертів на території Східної Укра-
їни було ідентифіковано представників 12 час-
тин повітряно-десантних військ, 77 військових 
частин спеціального призначення ГРУ РФ, 4 
військово-морські частини, 5 формувань Нацг-
вардії РФ, приватні військові компанії та банд-
формування [6]. Служба безпеки України вста-
новила відношення приватної військової ком-
панії, так званої «групи Вагнера», у конфлік-
тах на Сході України. За інформацією, яку по-
дає голова СБУ Василь Грицак, 277 членів «гру-
пи Вагнера» брали участь у військових діях на 
Донбасі та в Сирії, 67 з них загинули. Також 
СБУ встановлено причетність «вагнерівців» у 
знищенні Іл-76 на Донбасі, штурмі лугансько-
го аеропорту і подіях у Дебальцево [3]. Функці-
онування таких формувань не підкріплено нія-

кими законодавчими актами, тобто є не закон-
ним, що дозволяє керівництву РФ стверджува-
ти, що «іх там нєт» або «іх туда нє посилалі». 
У світі діяльність приватних військових охорон-
них компаній врегульована у «Документі Мон-
тро», який був прийнятий у 2008 році. Цей до-
кумент підписали 17 країн-членів ООН, зокре-
ма США, Великобританія, Китай, Франція, Ні-
меччина. Даний законодавчий акт санкціонує 
діяльність осіб, які не перебувають на держав-
ній службі, по наданню послуг військової охо-
рони об’єктів, обслуговуванню бойових комп-
лексів, підготовці військовослужбовців [2]. Ви-
користання «приватників» – це один із осно-
вних інструментів гібридної агресії. Залишаєть-
ся відкритим питання фінансування таких ПВК. 
Зокрема «вагнерівці» проходять підготовку на 
базі Молькіно Краснодарського краю. Утриман-
ня бази знаходиться на балансі Міністерства 
оборони РФ, що доводить їх зв’язок із офіцій-
ним Кремлем. За що 20 червня 2017 року Спо-
лученими штатами Америки були введені пер-
сональні санкції проти Дмитра Уткіна засно-
вника і лідера «групи Вагнера» [8]. За зв’язки із 
«ПВК Вагнер» під розширені санкції також по-
трапили і компанії Євгена Пригожина, набли-
женого до російської влади ресторатора та мо-
нополіста у сфері військового харчування, клі-
нінгу, будівництва і енергетики.
Упродовж всього періоду АТО Росія готувала 
та підтримувала дії бойовиків та колаборантів. 
Адже РФ віддає перевагу невійськовим мето-
дам ведення сучасної війни. Гібридна агресія 
Кремля, в першу чергу, направлена на заляку-
вання, деморалізацію та підрив устрою нашої 
Держави. Такі дії мають усі шанси стати енде-
мічними та безкінечними.
Гібридна агресія проти України виявила багато 
слабких сторін у наших Збройних Силах, еко-
номіці, політиці, ідентичності, і, навіть, інфор-
маційному споживанні. Промисловість зали-
шається енерговитратною та малоефектив-
ною. Нам, українцям, і нашим сусідам європей-
цям необхідно знайти адекватні відповіді та 
стратегію на роки вперед для подолання агре-
сора, подолання мотивів гібридної війни Крем-
ля – страху, гордості, вигоди. Російське насе-
лення знаходиться у стані «замкненого просто-
ру», що призводить до повернення усіх найгір-
ших радянських ознак, зокрема «навколо во-
роги, які хочуть нас погубити». Це виправдовує 
дії керманичів РФ по збільшенню витрат на вій-
ськово-промисловий комплекс, на що вказують 
звіти Стокгольмського інституту проблем миру 
SIPRI [7]. Україна та світ в цілому не повинні до-
пустити використання Росією свого права вето, 
яке виявилося інструментом гібридної війни.
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ного контингенту радянських військ у Демокра-
тичній Республіці Афганістан (військова части-
на 44633, м. Кабул) (Фото 1 [9]). 
У афганських горах він відвоював чотири роки 
та набув справжнього військового досвіду. За 
мужність та героїзм, виявлені під час виконан-
ня бойових завдань, Юрія Борисовича нагоро-
дили орденом Червоної Зірки, медалями «За 
відвагу», «Воїну-інтернаціоналісту від вдячно-
го афганського народу». 
Завдяки видатним здібностям досконало ово-
лодів мовою фарсі, щоб вільно спілкуватися з 
місцевим населенням. У 1985 році Юрій Оле-
фіренко був зарахований на надстрокову вій-
ськову службу [3]. 
Для Ю. Олефіренка спецназ став справою 
всього життя, тому 1 серпня 1988 року він 
вступив до Рязанського вищого повітряноде-
сантного командного училища ім. Ленінсько-
го комсомолу (з 1998 року Рязанський інститут 
Повітряно-десантних військ – О.Н.), яке закін-
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Сьогодні багато російських істориків намага-
ються представити протидію українців росій-
ській агресії на Сході України як «громадянську 
війну» в Україні [1, с.9]. Використовуючи різно-
манітні засоби, вони формують негативну дум-
ку про Збройні Сили України, дискредитуючи 
українських військовиків. Зазначимо, що ціле-
спрямована діяльність російських науковців і 
публіцистів у цьому напрямку спостерігається 
практично з 1990-х років ХХ століття [2, с.10]. 
На нашу думку, протистояти фальсифікації іс-
торичних фактів та маніпуляціям свідомістю на-
селення можна і треба на прикладах подвигів 
українських військовослужбовців. Одним з них 
є героїчний вчинок командира 73-го морсько-
го центру спеціального призначення капітана 1 
рангу Юрія Борисовича Оліференка [4, 5].
Ю. Олефіренко народився 27 квітня 1965 року 
в селі Криничуватому Компаніївського райо-
ну Кіровоградської області, а через дев’ять ро-
ків родина переїхала до до районного центру – 
міста Бобринця.
Після закінчення школи у травні 1983 року був 
призваний на строкову військову службу до 
лав Збройних Сил СРСР. З 3 травня 1983 року 
обіймав посади розвідника-снайпера та стар-
шого розвідника військових частин 83483 та 
83391, дислокованих у Кіровограді. 20 вересня 
1984 року був призначений розвідником-снай-
пером підрозділу спецназу Головного розвід-
увального управління Генерального штабу ЗС 
СРСР та направлений для подальшого прохо-
дження служби у складі 459-ої окремої роти 
спеціального призначення 40-ої армії Обмеже-

відки – підрозділі, який брав участь в операці-
ях НАТО у складі литовського контингенту Між-
народних сил сприяння безпеці в Афганістані 
(ISAF) [4, 5].
За роки служби капітан 1 рангу Олефіренко був 
нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни», 
багатьма відомчими відзнаками Міністерства 
оборони України, пам’ятною медаллю НАТО 
«ISAF» та 18 грудня 2010 року звільнений з вій-
ськової служби за віком. Проте, навіть на за-
служеному відпочинку він активно займався 
громадською діяльністю, був обраний членом 
правління Кіровоградської обласної організації 
Української Спілки ветеранів Афганістану (вої-
нів-інтернаціоналістів). 
Проте залишитися осторонь війни у рідній дер-
жаві не зміг. Влітку 2014 року Юрій Борисович 
добровільно звернувся до військового коміса-
ріату і домігся призову на військову службу за 
мобілізацією. Був призначений командиром 42-
го батальйону територіальної оборони Кірово-

чив у 1992 році. Свій шлях офіцера Ю. Олефі-
ренко розпочав у 50-му навчальному центрі спе-
ціального призначення (військова частина 83483, 
згодом − А-0759, м. Кіровоград) на посаді ко-
мандира групи та згодом був призначений ко-
мандиром навчального загону [4, 7].
У квітні 2004 року Ю. Олефіренко був переве-
дений для подальшого проходження служби 
до 73-го морського центру спеціального при-
значення (м. Очаків Миколаївської області), обі-
йнявши посаду заступника командира цієї вій-
ськової частини. Маємо зазначити, що в цен-
трі готували справжню еліту військ особливо-
го призначення. Належність до військової елі-
ти військовослужбовці вперше виявили у 1992-
му році, коли частина першою серед з’єднань 
Чорноморського флоту в повному складі скла-
ла присягу на вірність Україні [3].
Після закінчення академії, з 27 жовтня 2008 року 
до 30 жовтня 2009 року Ю. Олефіренко (Фото 2 
[8]) працював у місії української військової роз-

КАПІТАН 1 РАНГУ ЮРІЙ ОЛЕФІРЕНКО – ЖИТТЯ ЯК ПОДВИГ

УДК 355.49 179.6 (477)

Олександр НАШИВОЧНІКОВ (Київ)

Фото 2. Юрій Олефіренко Фото 1.  Юрій Олефіренко під час служби в Афганістані.
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градської області «Рух опору» та зробив усе, 
щоб перетворити добровольців і мобілізованих 
на боєздатну військову частину.
Після загибелі в серпні 2014 року у районі про-
ведення антитерористичної операції команди-
ра 73-го морського центру спеціального при-
значення капітана 1 рангу Олексія Зінченка 
офіцери центру звернулися до командування 
ВМС Збройних Сил України з клопотанням про 
призначення на посаду командира військової 
частини найдостойнішого, на їхню думку, офі-
цера – капітана 1 рангу Олефіренка [5, 9].
Восені 2014 року Юрій Борисович очолив 73-й 
морський центр спеціального призначення і не-
вдовзі знову повернувся до району антитерорис-
тичної операції. Підпорядковані йому підрозділи 
морського спецназу успішно виконували бойові 
завдання зі спеціальної розвідки на непідконтр-
ольній українським військам території. Капітан 1 
рангу Олефіренко неодноразово особисто брав 
участь у бойових діях, завжди був для підлеглих 
прикладом мужності та професіоналізму.
Капітан 1 рангу Ю. Олефіренко завжди був 
для підлеглих прикладом мужності та профе-
сіоналізму, тому неодноразово особисто брав 
участь у бойових діях.
16 січня 2015 року під час виконання бойового 
завдання з коригування артилерійського вогню 
Юрій Борисович за допомогою безпілотного лі-
тального апарату виявив місце розташування во-
рожої мінометної батареї. Завдяки точній допо-
віді Ю. Олефіренка українська артилерія завда-
ла вогневого удару та знешкодила ворожу пози-
цію терористів, припинив інтенсивний обстріл, під 
яким перебували мирні мешканці села. Проте од-
ним із останніх залпів противнику вдалося накри-
ти спостережний пункт де перебував разом зі сво-
єю групою капітан 1 рангу Ю. Олефіренко  [3, 5]. 
Ризикуючи власним життям, Юрій Борисович 
зіштовхнув в укриття трьох військовослужбов-
ців, закривши їх собою від осколків міномет-
ної міни, яка вибухнула за кілька метрів від них, 
діставши при цьому численні тяжкі поранення. 
Дорогою до госпіталю Юрій Олефіренко помер.
Ураховуючи особливі заслуги перед Батьківщи-
ною Указом Президента України від 2 липня 2016 
року № 290/2016 середньому десантному кора-
блю «Кіровоград» 5-ої бригади надводних кора-
блів Південної військово-морської бази Військо-
во-Морських Сил Збройних Сил України було при-
своєне ім’я капітана 1 рангу Юрія Олефіренка [6].
Отже, Ю. Олефіренко загинув як і жив – як 
справжній воїн і патріот України.
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«А хто воїном народжений бути – дерзай, 
озброюйся!.. З природою швидко навчишся! 
Захищай народ від внутрішніх грабіжників та 
зовнішніх ворогів. Тут твоє щастя й веселість. 
Бережи звання, як око. Що може бути солодше 
природженому воїнові, як військова справа?», – 
писав колись український філософ Г.С. Сково-
рода, вказуючи на особливості виховання і ста-
новлення майбутнього захисника вітчизни, вої-
на [1. с.439-440].
Творчий, нестандартний підхід навчання, ви-
ховання майбутніх захисників України від по-
чатку становлення незалежної України займає 
особливе місце у Військовому інституті танко-
вих військ Національного технічного універси-
тету «ХПІ». Досвідченні фахівці своєї справи, 
військові педагоги, науковці у своїй діяльності 
керуються настановами українського педагога 
Григорія Ващенка: «Джерелом натхнення в ге-
роїчній службі Батьківщині може бути лише сві-
домість, сполучена з палкою любов’ю до неї, до 
свого народу» [2. с.175]. Тому в навчальному за-
кладі і на кафедрі соціально-гуманітарних наук 
зокрема з роками вибудувалася струнка систе-
ма навчання і виховання, взаємодії із іншими 

кафедрами ВВНЗ, а всі дисципліни, що викла-
далися на цій кафедрі, до часу їх передання у 
НТУ «ХПІ», а згодом повного знищення у 2005 
році, мали чітке військове спрямування.
Ще на початку 90-х років минулого століття од-
ним із перших на кафедрі соціально-гуманітар-
них наук проблему нових підходів у вихованні 
українських офіцерів порушував Іван Шквар-
ко, полковник, старший викладач кафедри со-
ціально-гуманітарних наук (на той час Харків-
ського гвардійського вищого танкового команд-
ного училища ім. Верховної Ради України), член 
Спілки письменників України: «Добрим підґрун-
тям у вихованні українських вояків повинні ста-
ти традиції козацтва, приклади відданості і са-
мопожертви героїв визвольних змагань, січо-
вих стрільців, бійців УПА» [3. С.147]. На дум-
ку автора, колишнього досвідченого команди-
ра, учасника афганської війни, то виховний про-
цес безпосередньо в частинах і підрозділах має 
бути «гнучким, нічого не диктувати, ні до чого не 
примушувати». А ще він писав: «Нашого молодо-
го вояка слід усебічно долучати до чистого дже-
рела національної духовності, культури, сприя-
ти його інтелектуальному розвитку [3. С.148].
На кафедрі соціально-гуманітарних наук у 
1997 році був напрацьований арсенал надій-
них і ефективних методів підготовки високок-
валіфікованих кадрів для Збройних Сил Украї-
ни. На одному із «круглих столів», що торкався 
національно-патріотичного виховання моло-
ді в сучасних умовах становлення української 
держави, кандидат філософських наук, на-
чальник кафедри, полковник В’ячеслав Рєзні-
ков зазначав, що це зокрема творчі зустрічі з ці-
кавими людьми, козаками, поетами, письмен-
никами, відвідини театрів, музеїв, виставок, ор-
ганізація концертів, співпраця з громадськими 
та релігійними організаціями Харкова і Львова, 
їх пожертва книг із різних галузей знань для ка-
федри і бібліотеки інституту. Значну допомогу 
кафедрі у забезпеченні українською історич-
но-українознавчою, художньою, суспільно-по-
літичною, довідковою, спеціальною, літерату-
рою надавало Харківське обласне товариство 
«Просвіта» [4. С.3].

СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ ГЕРОЇВ (ДОСВІД ХАРКІВСЬКОЇ ШКОЛИ ПІДГОТОВКИ ТАНКІСТІВ)
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тя «подвиг» – «самовідданість», що означає мо-
рально-психологічну якість особистості воїна, 
здатну жертвувати власними інтересами і навіть 
життям заради інших. Справжня самовідданість 
притаманна воїнам, які ведуть боротьбу за ви-
сокі справедливі цілі і ґрунтується на національ-
ній свідомості, глибокому розумінні особистої 
відповідальності за захист Батьківщини [7. с.65].
Найскладнішою і найделікатнішою проблемою 
виховання захисників Батьківщини було вихо-
вання у них свідомого ставлення воїна до смер-
ті на війні. Потрібно було донести до свідомос-
ті молодих людей істину, що якщо воїн віддає 
своє життя на полі бою, захищаючи Вітчизну, то 
він заслуговує найвищої нагороди. Саме про це 
сказано вустами  Ісуса Христа, що «немає біль-
ше тієї любові, як той хто покладе душу свою за 
друзів своїх» (Ін. 15.13) [8].
На кафедрі соціально-гуманітарних наук спіль-
но з виховним відділом, відповідно до директи-
ви Міністра оборони України, у 2004 році про-
водилися організаційно-штатні заходи щодо 
створення структур із гуманітарних питань [9]. 
У ротах та їм рівних підрозділах розпочалося 
введення посад психологів, а тому на кафедрі 
з квітня до кінця травня 2004 року організову-
валися курси офіцерів психологів, яким досвід-
ченні військові викладачі і педагоги передава-
ли знання і накопичений практичний досвід ви-
ховання майбутніх захисників України. Посвід-
чення про закінчення курсів офіцер-психолог 
отримали 49 курсантів, серед них Герой України 
капітан Сергій Колодій, кавалери Ордена «За 
мужність» майор Андрій Величко, старший лей-
тенант Сергій Хайло та багато інших, які сьогод-
ні захищають Україну. 
Важливою ланкою наукової і виховної діяльнос-
ті кафедри було залучення курсантів до науко-
вої діяльності у ВНТК із кожної дисципліни, яка 
викладалася на кафедрі, до написання та за-
хисту рефератів, наукових робіт, участі у різно-
манітних конкурсах і олімпіадах як міського, так 
і республіканського рівня, де частина з них за-
ймала провідні місця.
Зазначені вище напрацювання в навчально-
му закладі відбувалися попри постійну політи-
ку і намагання знищити Збройних Сил України, 
її вищі військові навчальні заклади, що не оми-
нуло безпосередньо і кафедру соціально-гума-
нітарних наук. Спочатку частину дисциплін цієї 
кафедри передали до НТУ «ХПІ», а з 2005 року 
Харківський танковий інститут (а з ним і кафе-
дра соціально-гуманітарних наук) перестав іс-
нувати як повноцінний вищий військовий на-
вчальний заклад із підготовки командирів тан-
кових підрозділів, інженерів танкістів та інжене-
рів радіаційного, хімічного, біологічного захис-

Як приклади такої співпраці ХГВТКУ та громад-
ськості Харкова з початку становлення неза-
лежності України може служити свято Покрови 
Богородиці, організоване 14 жовтня 1992 року 
у Харківському драматичному театрі імені Та-
раса Шевченка на честь українських воїнів за 
активної участі курсантів Національної гвар-
дії України та майбутніх командирів танкістів. 
Майбутні захисники України брали участь і в 
ушануванні 50-річчя Української Повстанської 
Армії, у відкритті у Харкові пам’ятного знака на 
честь вояків УПА [3. С.148].
«Справа виховання молоді, особливо в неї на-
ціонально-патріотичних почуттів, не розрахо-
вана на миттєвий результат, ми сіємо, а плоди 
будуть згодом. Досвід переконує, що ця робота 
не буває даремна. Куди б доля не закинула на-
ших випускників чи курсантів, вони з теплом зга-
дують Харків. Дякують, що навчили любити Укра-
їну», – ділився своїми міркуваннями на «круглому 
столі» в 1997 році тодішній заступник начальни-
ка факультету танкових військ при Харківському 
державному політехнічному університеті з вихов-
ної роботи полковник О.О. Дичко [4. С.3].
Виховний відділ спільно з кафедрою соціально-
гуманітарних наук залучали військовослужбов-
ців та працівників Збройних Сил України до на-
ціональних цінностей українського народу, пе-
редусім української літератури, мистецтва та на-
родного фольклору, сучасної української естрад-
ної пісні, на основі чого формувалося цілісне сві-
тосприйняття, виховувалася висока мораль, ху-
дожній смак, забезпечувався у такий спосіб рі-
вень підвищення їх духовної культури [5. с.115].
У ВВНЗ подібний досвід набувався у проведеннях 
конференцій, «круглих столів», до процесу вихо-
вання запрошувалися релігійні діячі, які постійно 
турбувалися про духовне здоров’я бійців, під осо-
бливою опікую перебували курсанти сироти.
На кафедрі соціально-гуманітарних наук про-
вадилися різноманітні наукові дослідження, що 
стосувалися нових ефективних методів ста-
новлення українського військового інтелігента. 
Зокрема, значна увага приділялася підготовці 
майбутніх військових фахівців до свідомого ро-
зуміння і засвоєння понять «служіння», «подви-
гу», «самовідданості», які стали засадничими у 
вихованні захисників України  у 2014-2018 рр. 
«Служити починаємо окремим людям, як своїм 
ближнім і доходимо до найбільшого, до наро-
ду», – писав понад 100 років тому митрополит 
УАПЦ Іларіон Огієнко [6. С.48]. 
Характерно, що і на церковній, і на військовій 
мові поняття «подвиг» – це найвищий прояв 
жертовного служіння (в одному випадку Бого-
ві, в іншому – народу, Батьківщині) називаєть-
ся однаково. Близьке за визначенням до понят-

ту. У результаті волюнтаристських рішень ко-
мандний факультет було переведено до Льво-
ва, скорочена кількість курсантів інженерного 
та хімічного профілю, ліквідовано навчальний 
полігон, частину навчально-лабораторного об-
ладнання передано до Львова. Замість славет-
ного вищого військового закладу лишився фа-
культет із підготовки військових фахівців, над 
яким у кінці 2013 року нависла загроза повного 
закриття. І лише події на Майдані 2013-2014 року 
врятували заклад від повного знищення [10].
Навесні 2014 року стали зрозумілі ганебні на-
слідки політиків щодо власного війська, її ви-
щих військових навчальних закладів, зокре-
ма до факультету військової підготовки  НТУ 
«ХПІ». Досвід ведення бойових дій в зоні АТО 
засвідчив очевидну потребу у забезпеченні різ-
них родів військ танками і спеціалістами тан-
кової справи. Професіоналізм і високий мораль-
ний дух показали харківські танкісти, які залуча-
лись до різних бойових операцій. Слід зазначити, 
що справа підготовки офіцерських кадрів у Хар-
кові ніколи не була легкою. Спочатку в танковому 
училищі, а згодом танковому інституті навчали 
за будь-яких умов не лише командувати, водити 
машини, знати устрій машини, але й знаходити 
можливості виживати самому і своїм підлеглим. 
У Харкові системою навчання завжди було та-
кож досконале вивчення і застосування мате-
ріальної частини, її експлуатації і ремонту. Кур-
санти набували і набувають знань окрім самого 
вишу і полігону ще й на базі заводу ім. В.О. Ма-
лишева, КБ ім. О.О. Морозова, танкоремонтно-
му заводі, спеціалізованих кафедрах НТУ «ХПІ».
Неоголошена Росією війна на сході України за-
свідчила, що колишні випускники Харківського 
ВВНЗ – висококласні спеціалісти, справжні за-
хисники Батьківщини, які на ділі довели спра-
вами і власним життям, що зусилля їхніх педа-
гогів і вчителів виявилися не марними. 
Зі стін харківського танкового вийшли справжні 
мужні воїни, які здобули військову освіту за ча-
сів незалежної України. Четверо Героїв України, 
два із них мають орден Богдана Хмельницько-
го II і ІII ступеня: Героєм України, кавалером ор-
дена Богдана Хмельницького II і ІII ступеня на-
городженні генерал-майор Ковальчуком Андрі-
єм Трохимовичем та підполковник Межевікін 
Євген Миколайович); двоє Героїв України наго-
роджені (посмертно), окрім того орденом Бог-
дана Хмельницького ІII ступеня, родом із Хар-
ківщини (капітани Олександр Лавренко та Сер-
гій Колодій). Троє останніх Героїв з інженерною 
базовою освітою випуску 2004 року відзначи-
лися на командних посадах [11. с 24.]. 
Про Героя України Олександра Лавренка за-
ступник командира 17 танкової бригади, під-

полковник Дмитро Кащенко, його колишній ко-
мандир батальйону 93-ї ОМБР, згадує як про 
унікально талановитого, «природженого до вій-
ськової справи», фахівця.
Харківський ВВНЗ дав українському війську 
справжніх офіцерів, яких держава відзначила 
нагородами. Серед них – 5 кавалерів орденів 
Богдана Хмельницького II і III ступенів (генерал-
майор Павлюк Олександр Олексійович, підпол-
ковники Дмитро Валерійович Кащенка, Олек-
сандр Сергійович Мороз, Олександр Петрович 
Вдовиченко, Михайло Васильович Драпатий); 
посмертно нагороджений Орденом Богдана 
Хмельницького III ступеня та Орденом «За муж-
ність» III ступеня підполковник Яжук Микола Пе-
трович; Орденом Богдана Хмельницького ІII сту-
пеня та орденом Данила Галицького – полков-
ник Ніколюк Віктор Дмитрович; орденом Богдана 
Хмельницького III ступеня – 58 колишніх випус-
кників (генерал-майор Мікац Олег Михайлович, 
полковники Винокуров Дмитро Валерійович, Ла-
новейчик Олександр Петрович та десятки інших 
славних українських офіцерів). 
Нинішній курсант першокурсник, старший сер-
жант Андрій Іванцов, отримав Ордени «За муж-
ність» II і III ступенів. 
За вірність народу України 16 колишніх випус-
кників отримали Орден «За мужність» III ступе-
ня (полковники Літвінов Сергій Петрович і До-
бжанський Валерій Віталійович, майори Люль-
ка Юрій Володимирович, Забродський Вадим 
Йосипович, Топчій Олександр Іванович, Корсун 
Сергій Петрович, старший лейтенант Яцик Віта-
лій Степанович, лейтенант Онушко Олексій Во-
лодимирович та ін.).
Ордена Данила Галицького удостоєні четверо 
випускників (полковники Євтушенко Олег Вікто-
рович, Ноздрачов Олексій Олексійович, підпол-
ковники Киян Костянтин Миколайович, Бадулін 
Євгеній Вікторович).
Медаллю «За військову службу» нагороджено 
десятеро офіцерів (підполковник Кураш Леонід, 
майор Крепченко Сергій Олександрович та ін.).
Медаль «Захисник вітчизни» отримали 18 ви-
пускників. Сотні колишніх вихованців мають на-
городи та відзнаки Міністерства оборони Украї-
ни  і відомчі нагороди. 
Своє життя за Україну віддали 30 випускників 
ВВНЗ, зокрема із них 27 – нагороджено посмерт-
но державними нагородами [11. с 60-61]. Сьогод-
ні в інституті серед нагороджених навчається 8 
курсантів, які до навчання боронили незалежність 
нашої України на передньому краї війни з росій-
ським окупантом. Сьогодні в інституті служать, на-
вчаються 128 учасників бойових дій в зоні АТО.
Одним із завдань командування, відділу мо-
рально-психологічного забезпечення та колиш-
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ніх викладачів ентузіастів є збирання інформа-
ції про колишніх випускників, її зберігання та 
поширення серед юного покоління українців. 
На основі зібраного матеріалу благодійники ви-
дали чотири випуски літопису «Незламні герої», 
пам’яті Героя України, капітана Олександра Лав-
ренка, відомий харківський журналіст Владис-
лав Проненко у серії фільмів «Східний фронт» 
присвятив окремий фільм «Танчики». У стінах 
вишу оформлені куточки пам’яті героїв танкістів, 
окремі стенди, у музеї «Бойової слави» інститу-
ту проводяться екскурсії, присвячені героям ви-
пускникам, розроблені тематичні експозиції.
Але окремої уваги заслуговує досвід співпра-
ці Військового інституту танкових військ із во-
лонтерами, видавничою групою «Основа» м. 
Харків та видавництвами Ільницький О.Д. та 
«Мрія» м. Нововолинськ, Волинської облас-
ті, які за кілька років налагодили чітку співпра-
цю не лише із забезпечення [12. С.4-6] та від-
правлення навчально-методичної літератури у 
школи Донецької і Луганської областей, але й в 
ті школи, де навчалися герої випускники інсти-
туту. У таких школах стало традицією, а це те-
риторія всієї України, проведення «Уроків муж-
ності», вечорів «Мій тато боронить Україну», на 
яких учнів знайомлять із подвигами своїх стар-
ших товаришів, колишніх випускників шкіл і Хар-
ківського танкового вишу, там відбуваються зу-
стрічі з героями книги «Незламні герої», яку на 
благодійних началах надсилають із Нововолин-
ська, молоді хлопці запрошуються на навчання 
до ВВНЗ, славного своїми бойовими традиціями. 
Починаючи із кінця 2017 року, у Харкові віднов-
лено вищий військовий заклад, що готує спе-
ціалістів танкових військ і військових хіміків. 
Шляхетна справа збереження досвіду вихо-
вання справжніх захисників України знаходить 
підтримку у нинішнього керівництва інституту, 
всіляке сприяння і практичну допомогу. Зна-
чна кількість військовослужбовців певний тер-
мін перебувала у відрядженнях на сході Украї-
ни як офіцери цивільного співробітництва і до-
лучалась до справи поширення книг у школи Лу-
ганської і Донецької областей. Саме вони згодом 
стали волонтерами (підполковники Андрій Суту-
ла, Ганна Каракуркчі, майор Василь Сарай, капіта-
ни Тетяна Кучерява та Олена Ткачова) та й спри-
яють поширенню матеріалів про героїв інституту.
Війна, що триває на Сході України, вимагає 
від всього українського суспільства напружен-
ня сил, енергії, пошуків нових підходів до під-
готовки військових фахівців. Варто також вра-
ховувати і не допускати тих помилок, що при-
звели до плачевного стану Збройних Сил Укра-
їни на початку війни з Росією. На жаль, у шта-
ті відновленого Військового інституту танкових 

військ відсутня кафедра соціально-гуманітар-
них наук, що означає втрату десятилітніх на-
працювань попередніх поколінь викладачів і, в 
першу чергу, негативно впливає на якість підго-
товки майбутніх офіцерів танкістів із високими 
морально-психологічними якостями. Тому на 
сьогодні є важливим відновлення кафедри со-
ціально-гуманітарних наук, де б викладався по-
вний цикл гуманітарних дисциплін, що перед-
бачає виховання захисника України, свідомого 
до виконання військових обов’язків. Тільки тоді 
відбудеться в повній мірі можливе становлен-
ня справжнього «природженого до військової 
справи» сучасного фахівця, воїна-захисника, 
адже накопичений досвід, який мав навчальний 
заклад за часи незалежності, є гарантом цього.
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Анотація. У статті розглянуті питання введення 
противника в оману (за досвідом подій в окремих ра-
йонах  Донецької та Луганської областей у 2014 році). 
Метою статті є вивчення заходів із введення підрозді-
лами Збройних Сил України противника в оману під час 
збройного конфлікту на Сході України в 2014 році. Ак-
туальність статті обумовлена триваючим збройним 
протистоянням з російсько-окупаційними військами, 
необхідністю вивчення досвіду із запровадження захо-
дів із введення незаконних збройних формувань, їхньої 
розвідки в оману щодо планів та дій командування сил 
Антитерористичної операції.

Ключові слова: незаконні збройні формування, підроз-
діли Збройних Сил України, способи та заходи введення 
противника в оману.

Під час виконання бойових завдань підрозді-
лами Збройних Сил (далі – ЗС) України під час 
проведення Антитерористичної операції (далі – 
АТО) у 2014 році в окремих районах Донецької 
та Луганської областей (далі – ОРДЛО) приді-
лялась питома увага введення незаконних вій-
ськових формувань (далі – НЗФ), що підтриму-
вались та підтримуються на сьогоднішній день 
країною-агресором, в оману щодо розташуван-
ня, переміщення та характеру дій наших військ. 
Це було зумовлено проведення противником 
розвідки з метою надання інформації, насам-
перед, артилерійським підрозділам як НЗФ, так 
і кадровим підрозділам регулярних ЗС РФ, які 
вели обстріли позицій підрозділів ЗС України. 
Заходи, що здійснювались підрозділами ЗС 
України з метою введення противника в ома-
ну можна характеризувати за метою, яка ста-
вилася командуванням: 
- відносно наміру (замислу) застосування та дій-
сного характеру дій підрозділів в майбутніх діях 
(здійснення маршу, конвоювання, ведення насту-
пу, підготовка оборони, штурмових дії, здійснен-
ня маневру, нанесення вогневого ураження); 
- відносно часу та термінів початку дій підроз-
ділів АТО;
- відносно сил та засобів наших військ (накрес-
лення переднього краю, місць розташування 
командних пунктів, підрозділів, вогневих за-

собів, морально-психологічного стану особо-
вого складу; зниження можливості виявлення 
засобами повітряної розвідки, безпілотними лі-
тальними апаратами (далі – БПЛА) противника 
(аеро-, фотознімки), зниження втрат особового 
складу і озброєння та військової техніки (далі – 
ОВТ) від високоточної зброї (далі – ВТЗ). 
До способів введення противника в оману мож-
на віднести: імітацію, дезінформацію та демон-
страцію (демонстративні дії). 
Підрозділами ЗС України виконувались на-
ступні заходи з імітації: 

- встановлення макетів техніки (збірно-роз-
бірних конструкцій) з імітацією шуму двигу-
на, обертання башти, підйомом (опускан-
ням) стволів на напрямку зосередження 
основних зусиль (іншому напрямку);
- створення хибних окопів шляхом відтво-
рення демаскуючих ознак їхньої наявності;
- створення хибних позицій вогневих засобів;
- імітація функціонування бойових машин 
на хибних позиціях;
- створенням хибних укритій за допомогою 
табельних засобів маскування;
- імітація діяльності в них особового складу 
шляхом пересування вздовж хибних позицій, 
гучні розмови, недотримання світломаску-
вання тощо.

Під час проведення АТО підрозділи ЗС Украї-
ни застосовували такі заходи з дезінформації:
- розповсюдження дезінформації (чуток) у при-
сутності місцевого населення;
- ведення відкритих переговорів по засобах 
транкінгового зв’язку з розкриттям хибної інфор-
мації про переміщення (передислокації), розта-
шування підрозділів в зоні АТО (прибуття підроз-
ділів посилення (танкових підрозділів, артилерії 
та реактивних систем залпового вогню (далі – 
РСЗВ), проведення ротації), намірів проведення 
вогневих нальотів у конкретному районі, висвіт-
лення районів влаштування засад, інформації 
про знання районів базових таборів НЗФ, тощо;
З досвіду АТО: В ході планування конвоїв за 
маршрутом N – Y призначеними офіцерами 
штабу АТО здійснювалися переговори про час 
прибуття «ленточки» (конвою) на певний блок-
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пост, які прослуховувалися бойовиками. Для 
підтвердження намірів, щодо висування на 
блокпост з базового табору по маршруту здій-
снював висування конвой, який «відмічався» 
в N, де найвірогідніше знаходився радіопере-
хоплювач та спостерігач бойовиків, але в по-
дальшому по маршруту не висувався. Коман-
дуванням АТО завчасно по вказаному марш-
руту були вислані підрозділи Сил спеціально-
го призначення для виявлення можливих місць 
засідок та влаштування контрзасідки. Таким чи-
ном, за допомогою дезінформації щодо прове-
дення конвоювання та вмілим діям підрозділів 
Сил Спеціального призначення була ліквідова-
на не одна засідка.
- розповсюдження дезінформації (чуток) в при-
сутності місцевого населення;
- хибні домовленості з головами місцевих (сіль-
ських) рад про проходження колон, час та 
маршрути їх висування;
З досвіду АТО: В ході планування пересуван-
ня були сплановані заходи введення проти-
вника в оману відносно намірів передислока-
ції батальйонної тактичної групи (далі –БТГр) 
N-ної окремої механізованої бригади (далі – 
омбр) вздовж кордону з РФ з метою зайняття 
опорних пунктів рот та встановлення контр-
олю у визначених районах відповідальності. 
Особовим складом, під час несення служби 
на блокпостах в розмовах з місцевим населен-
ням була розповсюджена хибна інформація 
про час та маршрут висування БТГр. У визна-
чений час за паралельним маршрутом хибно-
му маршруту здійснили висування підрозділи 
розвідки та охорони, якими були виявлені де-
кілька БПЛА та корегувальники з місцевого на-
селення, які курсували вздовж хибного марш-
руту та здійснювали його розвідку з метою на-
ведення артилерії по колонам, що мали вису-
ватися, та коректування вогню. В результаті у 
визначений район БТГр здійснила переміщен-
ня за іншим (запасним маршрутом).
- розповсюдження хибної інформації в радіое-
фірі, особисте спілкування з місцевим населен-
ням, яке підтримує дії бойовиків, щодо кількості 
особового складу, вогневих засобів, готовності 
наших військ до застосування;
З досвіду АТО: В ході висування в район ви-
конання завдань з прикриття ділянки держав-
ного кордону командиру ротної тактичної гру-
пи (далі – РТГр) N-ної омбр розвідка доповіла 
про висування танкової РТГр з території РФ для 
здійснення наступу на українську РТГр. Коман-
дир нашої РТГр по радіостанції в ефірі відкри-
тим текстом дав команду підрозділам на негай-
не розосередження колони та укриття особо-
вого складу, ОВТ вздовж маршруту в зв’язку із 

нанесенням по даній ділянці вогневого нальо-
ту артилерійського дивізіону сил АТО. За да-
ними розвідки командиру нашої РТГр стало ві-
домо про відмову від намірів щодо наступу та 
повернення колони танкової РТГр противника 
на територію РФ.
- висвітлення в засобах масової інформації 
хибних відомостей про низький морально-пси-
хологічний стан;
- скарги під час спілкування з місцевим насе-
ленням на проблеми (незабезпеченість мате-
ріальними засобами та фінансовими), відсут-
ність підтримки вищого командування, на втом-
леність від бойових дій;
- нанесення на робочі карти, схеми дій, пла-
ни міст (селищ) хибних районів розташування 
військ, пунктів управління (далі – ПУ) старшого 
начальника, сусідів.
До заходів дезінформації, що проводились під-
розділами ЗС України, можна віднести:

- здійснення руху кочующих бойових машин 
за хибним напрямком зосередження осно-
вних сил;
- здійснення маневру часткою сил та  засо-
бів з метою демонстрації переходу до насту-
пальних, штурмових, оборонних та інших дій;
- листування, ведення радіомовлення в ра-
йонах майбутніх дій з попередженням місце-
вого населення про початок дій сил АТО;
- демонстрація певних дій (наступ, штурмові 
дії, перехід до оборони, здійснення маневру) 
на відволікаючому напрямку;
- дії кочуючих машин перед переднім краєм 
на хибних позиціях;
- дії особового складу на хибних позиціях 
відділення, взводу;
- маневрування по колу певної кількості бо-
йових машин у визначеному районі (марш-
руті) для створення враження значної кіль-
кості ОВТ.

Системне застосування заходів введення про-
тивника в оману командуванням сил АТО до-
зволило у 2014 році рефлексивно керувати про-
тивником, тобто активно впливати на процеси 
сприйняття ним бойової обстановки (дезорієн-
тувати щодо її  просторово-часових елементів 
і реальних подій), у результаті він приймав не-
правильні рішення [1, с. 66].
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Анотація. Стаття присвячена історії Луцького вій-
ськового госпіталю, що був сформований ще в 1943 році 
в якості Евакогоспіталю №1960 в м. Херсон. З початком 
проведення Антитерористичної операції на Сході краї-
ни військові медики працюють у форсованому режимі – 
нині у Луцькому госпіталі надано кваліфіковану медичну 
допомогу понад 3500 бійцям АТО.

Ключові слова: Луцький гарнізонний військовий госпі-
таль, військові медики, АТО.

Дорогами війни
Формування госпіталю № 1960 почалося 23 
червня 1941 р. в м. Херсоні і проходило на протя-
зі п’яти днів. За цей проміжок часу госпіталь був 
повністю споряджений всім необхідним майном: 
хірургічним інструментом, предметами догляду 
за пораненими і хворими, медикаментами. За 
цей проміжок часу госпіталь був укомплекто-
ваний штатом лікарів, медсестер, господарчим 
персоналом та іншими допоміжними працівни-
ками, заздалегідь приписаними від установ. Був 
забезпечений транспортом від воєнкомату. 
Начальником госпіталю був призначений вій-
ськовий лікар 2-го рангу Диковський М.В., по-
літруком Кукушкін Г.А., начальником медичної 
частини – військовий лікар 1-го рангу Козій Ф.Е., 
провідним хірургом – військовий лікар 2-го ран-
гу Картава І.Е. Евакогоспіталь № 1960 в перші 
дні війни був сформований на 200 ліжок з хірур-
гічно-травматологічним профілем з прийман-
ням найбільш тяжких поранених, як госпіталь, 
який мав кваліфікованого хірурга. З перших 
днів свого формування госпіталь опинився в 
безпосередній близькості до фронту, тому від-
разу ж приймав поранених з фронту. За півтора 
місяця своєї роботи в Херсоні госпіталь обслу-
жив понад 700 поранених, надав їм кваліфіко-
вану медичну допомогу і евакуював їх для по-
дальшого лікування в тилові госпіталі.
За дворічну працю Евакогоспіталь №1960 на 
протязі Вітчизняної війни, маючи спочатку 200 
ліжок, потім 300 – надав допомогу 3852 пора-
неним і хворим з загальною кількістю ліжко-днів 
109220; показав хороші зразки роботи по обслу-
говуванню поранених, дав в середньому по міся-

цях 83,1% виписки в частину. Середній процент 
смертності по місяцям – 0,5% серед поранених 
і 1,3% серед хворих, в тому числі інфекційних. 
Своє майно, як м’який інвентар, так весь медич-
ний, а також хірургічний інструментарій і пред-
мети догляду за пораненими, госпіталь за час 
Другої світової війни зберіг повністю, не дивля-
чись на тяжкі умови праці і передислокації. За 2 
роки війни госпіталь мав 3 великих передисло-
кації в бойових умовах. Персонал, який в біль-
шості працював з періоду заснування, на про-
тязі цих 2-х років не рахуючись з часом робо-
ти, використовував свій вільний час, якого було 
трішки, на удосконалення, шляхом проведен-
ня лікарських, сестринських наукових конфе-
ренцій. В госпіталі проводились систематичні 
курси для лікарів, операційних сестер, гіпсових 
техніків і санітарів. За роки війни також був ор-
ганізований гурток самодіяльності, який весь 
час працював, забезпечував культурне дозвіл-
ля пораненим. Госпіталь №1960 підготував 6 
лікарів для хірургічної роботи, 6 операційних 
сестер, 5 сестер для лікувальної фізкультури, 
1 лаборантку, 4 сестри із санітарок. 
Самовіддано працювали, віддаючи всі свої 
сили і знання для кращого і швидкого лікуван-
ня поранених: головний хірург військлікар 2-го 
рангу Картава Іван Єлізарович; начальник 3-го 
хірургічного відділення Щерба Анатолій; на-
чальник аптеки Родман Марк Абрамович, ін-
структор лікувальної фізкультури Буряк Ми-
кола Іванович; старший лаборант Товаренко 
Варвара Олександрівна. 
Першого вересня 1943 року евакуаційний гос-
піталь №1960 прибув із м. Сталінірі в м. Ко-
нотоп і увійшов до складу 1-го Українського 
фронту, з військами якого він пройшов бойо-
вий шлях від Сейма до Ельби. 
У березні 1944 року евакогоспіталь за рішен-
ням командування 1-го Українського фронту 
був переданий в розпорядження 13-ї армії, в 
складі якої він знаходився до переможного кін-
ця Великої Вітчизняної війни. 
З 02.04.1944 р. по 12.09.1944 р. військовий гос-
піталь був розгорнутий в с. Підлужжя (біля м. 
Дубно). З вересня 1944 р. по березень 1945 р. 

особовий склад госпіталю разом з військами 
пройшов територію Польщі, де госпіталь роз-
гортався в містечках Собул, Гнешовиці, Веру-
шев, Белхату та Підзамш. А 01.03.1945 р. госпі-
таль вже розмістився на території Німеччини в 
м. Зорау, м. Гроссальтарман. З 26.04.1945 р. по 
22.06.1945р. госпіталь знаходився в м. Шейне-
вальде, де і зустрів Перемогу. 
За весь період війни особовий склад госпіта-
лю 15 разів змінив місце своєї дислокації, прой-
шов шлях довжиною понад 7000 км, з них без-
посередньо з військами – 3000 км. Він забез-
печував кваліфіковану медичну допомогу по-
раненим в боях за Дон, Кавказ, в штурмі «Пів-
нічного валу» на Дніпрі, у Львівсько-Сандомир-
ській операції, форсуванні Вісли і Одеру, в роз-
громі німецьких військ в районі Берліна. 
За роки війни особовий склад госпіталю при-
йняв і надав своєчасну медичну допомогу 
11162 пораненим, більше 80% яких поверну-
лися в ряди діючої армії. Весь особовий склад 
госпіталю в ці неймовірно тяжкі роки показав 
справжній патріотизм та самовідданість. 
За особисту мужність та героїзм в роки Вели-
кої Вітчизняної війни були нагороджені орде-
ном Червоного Прапора старша медсестра 
Новак О. Ф., орденом Червоної Зірки нагоро-
джені: підполковник медичної служби Краса-
він В. Н., медсестра Черніченко А.П., завскла-
дом Яблонський І. Г., начальник фінансового 
відділення Футорянський І. А., технік-наглядач 
сховищ Сметанін А. А. За мужність і доблесну 
працю в дні Великої Вітчизняної війни особо-
вий склад госпіталю неодноразово заохочу-
вався командуванням 13-ї армії. 
Післявоєнні роки
22 червня 1945 року, рівно через 4 роки з по-
чатку війни з фашистською Німеччиною, осо-
бовий склад, виконавши свою шляхетну місію 
по наданню медичної допомоги пораненим за-
хисникам Вітчизни, виїхав з Німеччини в Ра-
дянський Союз. 
20 серпня 1945 року госпіталь прибув до Луць-
ка у пункт своєї постійної дислокації для ме-
дичного обслуговування військ в мирний час і 
увійшов до складу Прикарпатського військово-
го округу (з 15.06.1946 р.).
В кінці вересня госпіталь прийняв перших по-
ранених і хворих воїнів Луцького гарнізону. 
Були відкриті всі відділення, розгорнули свою 
роботу господарчі служби. Умови праці були 
нелегкі, замість ліжок – грубо збиті двоярус-
ні нари, не вистачало матраців і подушок (та 
й ті були набиті соломою), майже не було сто-
лового посуду, кухлі замінювались консервни-
ми банками, не було освітлення, не вистачало 
води, палива, медикаментів, у дворі госпіталю 

було справжнє непрохідне болото. Щоб нала-
годити затишок, створити умови для лікуван-
ня хворих особовий склад працював не рахую-
чись з часом, очищав приміщення і підвали від 
сміття і бруду, в яких потім розташувався хар-
чоблок, санпропускник, склади. Життя посту-
пово налагоджувалось. 
14 лютого 1961 року госпіталю присвоєно умов-
не найменування – військова частина № 44872. 
В післявоєнний період госпіталь був розрахова-
ний здебільшого на 150 ліжок, а з 1.10.1980 року 
остаточно був переведений на штат в 100 ліжок. 
01.12.1997 року госпіталю було присвоєне умов-
не найменування за класифікацією Зброй-
них Сил України – військова частина А4554. 
До 01.12.1999 року Луцький військовий госпі-
таль підпорядковувався медичному управ-
лінню Прикарпатського військового округу, а з 
01.12.1999 року по до 29.01.2007 року – Депар-
таменту охорони здоров’я Міністерства обо-
рони України. З 1.07.2007 року госпіталь під-
порядковано Військово-медичному клінічному 
центру Західного регіону. 
З часу формування госпіталем командували: 
з 26.06.1941р. по 3.07.1944 р. майор медичної 
служби Диковський Михайло Васильович; 
з 4.07.1944 р. по 16.06.1947 р. підполковник ме-
дичної служби Варшавський; 
з 13.04.1947 р по 16.06.1951 р. підполковник ме-
дичної служби Оразов Рашид Усінович; 
з 17.06.1951 р. по 17.06.1952 р. підполковник ме-
дичної служби Подвольский Павло Дмитрович; 
з 17.06.1952 р. по 13.09.1952 р. підполковник ме-
дичної служби Дзюба Фома Григорович; 
з 13.09.1952 р. по 13.09.1955 р. полковник ме-
дичної служби Феоктістов Олексій Іванович; 
з 13.09.1955 р. по 13.10.1959 р. підполковник ме-
дичної служби Буторін Іван Олексійович; 
з 14.10.1959р. по 22.05.1967 р. підполковник ме-
дичної служби Зайцев Сергій Якович; 
з 23.05.1967 р. по 2.07.1968 р. підполковник ме-
дичної служби Лейдикер Йосип Ізраїлевич; 
з 3.17.1968 р. по 29.09.1984 р. полковник медич-
ної служби Красавін Володимир Никифорович; 
з 30.09.1984 р. по 23.07.1986 р. підполковник ме-
дичної служби Коваленко Віктор Йосипович; 
з 24.07.1986 р. по 30.03.1990 р. підполковник ме-
дичної служби Франчук Анатолій Андрійович; 
з 1.04.1990 р. по 22.11.1992 р. підполковник ме-
дичної служби Чорний Ілля Анатолійович; 
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з 23.11..1992 р. по27.12.2001 р. полковник медич-
ної служби Гавриленко Віктор Васильович; 
з 15.04.2002 р по 26.05.2005 р. підполковник 
медичної служби Войтович Орест Євгенович; 
з 26.04.2005 р. полковник медичної служби Хо-
менко Олександр Миколайович. 
Вони командували госпіталем різні терміни, 
але всі вони залишили свій слід в розбудові 
госпіталю та людській пам’яті. 
За роки мирного життя госпіталь прийняв і на-
дав кваліфіковану і спеціалізовану медичну до-
помогу більше 75 тисяч хворих, з яких більше 
95% повернено в збройні сили для проходжен-
ня подальшої служби, 203 878 хворих отрима-
ли допомогу в поліклініці госпіталю. Госпіталь 
має хірургічний профіль. Упродовж останніх 
десяти років хірургами проведено більше 6 тис. 
стаціонарних оперативних втручань, з них по-
над 1 000 з розряду складних – на органах че-
ревної і грудної порожнин. 
Командування ВМВ ПрикВО надавало постій-
ну допомогу госпіталю по його благоустрою. В 
результаті чого значно покращились умови лі-
кування і обслуговування хворих, проведено 
центральне опалення, кухня і всі інші відділен-
ня газифіковані, підведена гаряча вода, замі-
нена система газопроводу і каналізації, вкла-
дений новий електропровід, введений в стрій 
операційний блок. 
Значна увага приділялась покращенню побу-
ту хворих, благоустрою відділень і служб, те-
риторії, раціональному розміщенню матеріаль-
них фондів, режиму економії. Силами особово-
го складу госпіталю був заасфальтований двір, 
поставлено залізобетонну огорожу, введена 
холодильна установка, збудований продоволь-
чий склад, сховище на 80 вагонів майна і 32 
одиниці техніки, відремонтована покрівля всіх 
сховищ, встановлено дротяну огорожу на бе-
тонних стовпах довжиною більше 1000 метрів. 
Облаштовували госпіталь в післявоєнні роки 
люди, які в своїй більшості, бачили війну, про-
йшли через всі випробування війни, дивились 
смерті в очі, їх називали фронтовики. Тому не 
дивно, що і сьогодні відчувається любов і те-
пло, яке вони залишили в стінах, коридорах та 
палатах будівлі, на подвір’ї. Це тепло ніби від-
чувається в повітрі, яким дихає нинішнє поко-
ління персоналу госпіталю. 
Зв’язок поколінь, дотримання кращих традицій 
військових медиків, шанування ветеранів – це 
завжди було важливим правилом роботи ке-
рівництва, колективу госпіталю. Високою пова-
гою всього колективу користуються люди, які 
практично весь свій трудовий шлях пов’язали з 
Луцьким військовим госпіталем.
Багато років пропрацювали і працюють в госпі-

талі й сьогодні: головна медична сестра Жуко-
ва Валентина Анатоліївна; начальник відділен-
ня анестезіології, реанімації та інтенсивної те-
рапії Лазор Василь Дмитрович, лікар-анестезі-
олог Фатєєв Віктор Іванович, начальник інфек-
ційного відділення Кушпер Святослав Арсе-
нович, лікар-інфекціоніст Чорна Світлана Ан-
тонівна, медичні сестри Поліщук Раїса Васи-
лівна, Доридор Зінаїда Анатоліївна, Рогак Га-
лина Володимирівна, Шеремет Алла Анатолі-
ївна, Гончарук Галина Василівна, Ханча Вікто-
рія Олександрівна, Костіна Тетяна Анатоліїв-
на, Понько Людмила Іванівна, Гавриленко Світ-
лана Митрофанівна. В серпні 2005 року приї-
хали в Луцьк після закінчення військово-ме-
дичної академії старші лейтенанти медичної 
служби Кострубські Андрій та Тетяна, подруж-
ня пара. Сьогодні підполковник медичної служ-
би Кострубський Андрій Сергійович та майор 
медичної служби Кострубська Тетяна Микола-
ївна це поважні начальники хірургічного та те-
рапевтичного відділень. Можна було б назвати 
ще багато імен. Ці люди вклали і вкладають всі 
свої знання, вміння, а головне душу, в роботу. 
Поряд з ними вже виросли молодші покоління. 
Продовжуються традиції, продовжується шля-
хетна військово-медична справа. 
В останні роки значно покращилися побутові 
умови в ліжкових відділеннях госпіталю, в па-
латах з’явилися телевізори, кондиціонери, але 
незмінним залишилося чуйне та уважне став-
лення медичного персоналу до хворого. Ось 
що говорять про це самі пацієнти: «Військовос-
лужбовці, військові пенсіонери, мешканці міс-
та Луцька і всієї Волинської області, особовий 
склад госпіталю на чолі з Олександром Хомен-
ко, вибороли, відстояли свій рідний госпіталь, 
зберегли кадри і таким чином й можливість на-
давати таку важливу сьогодні медичну допо-
могу людям: і військовим пенсіонерам і тим, 
хто став на захист незалежності держави, обе-
рігати їх здоров’я та життя. Ми військові пенсі-
онери добре знаємо, що в самих різних куточ-
ках Волині, самі різні верстви населення згаду-
ють добрим словом Луцький військовий госпі-
таль і його начальника Олександра Миколайо-
вича Хоменко. Ми бажаємо їм так тримати за-
вжди». (Ігнатенко В.А., Військовий пенсіонер, 
місто Володимир-Волинський). Ці щирі слова 
яскраво показують значення Луцького військо-
вого госпіталю для людей і є найкращою оцін-
кою роботи колективу госпіталю.
Миротворча діяльність
Збройні Сили незалежної України беруть ак-
тивну участь у миротворчих місіях під егідою 
Організації Об’єднаних Націй. Понад півтисячі 
українських військових виконують місії у 8 краї-

нах світу. Разом з ними знаходяться і військові 
медики. Нові погляди на методи ведення бойо-
вих дій за останні 20 років бурхливого розви-
тку військової техніки і озброєння, а також про-
грес медицини призвели до серйозних змін у 
військово-польовій хірургії.
Активну участь у миротворчих місіях бере ни-
нішнє покоління особового складу госпіталю. 
Підполковник медичної служби Платов Сер-
гій Володимирович у 2004-2005 рр. перебував 
у Лівані в складі українського інженерного ба-
тальйону місії ООН як лікар медичного пункту. 
Там він турбувався про життя і здоров’я укра-
їнського контингенту, здійснював медичний су-
провід розмінування та надавав медичну до-
помогу місцевому населенню.
«Найбільше запам’яталися незвичні пейзажі, 
спека та колоритні місцеві мешканці. Не поки-
дало і відчуття небезпеки. Але на першому міс-
ці стояло виконання лікарського обов’язку», – 
згадує Сергій Володимирович.
А в 2009-2010 рр. він знаходився вже в складі укра-
їнського контингенту сил КРОК на території Косо-
во, де також небезпека була на кожному кроці.
Двічі перебував у складі миротворчої місії під 
егідою ООН в Африці начальник інфекційно-
го відділення Кушпер Святослав Арсенович. З 
вересня 2004 року до квітня 2005 та з жовтня 
2005 року до квітня 2006 року він працював лі-
карем-інфекціоністом у Республіці Ліберія (За-
хідна Африка) у складі українського 56 окремо-
го вертолітного загону. Довелося перебувати 
в умовах незвичного клімату та різноманітних 
інфекцій. «Це був корисний досвід, – каже Свя-
тослав Арсенович, але зі своєю підготовкою я 
почувався впевнено поруч з військовими ме-
диками інших держав. А там були військові лі-
карі з Казахстану, Росії, США, Швеції та Пакис-
тану». Святослав Кушпер за цю нелегку працю 
нагороджений двома медалями Миру від Ор-
ганізації Об’єднаних Націй.
У 2004 році в Іраку знаходився Рогожин Ге-
оргій Васильович (на той час майор) у складі 
6-ої окремої механізованої бригади, що бра-
ла участь у міжнародній миротворчій опера-
ції. Базовий табір української бригади знахо-
дився в районі аеродрому міста Ель-Кут. Укра-
їнці охороняли аеродром, виявляли та знищу-
вали організовані угрупування, супроводжу-
вали колони, виставляли блокпости, вилуча-
ли зброю та боєприпаси. Окрім цього, вони за-
ймалися підготовкою кадрів для національної 
поліції, відновленням інфраструктури. Це була 
жорстока партизанська війна, де гинуло чима-
ло людей. Бойова машина, на якій їхав Геор-
гій Рогожин, підірвалася на фугасі і він був по-
ранений. За мужність та відвагу неодноразово 

одержував державні нагороди.
Двічі брав участь у миротворчих місіях майор 
Березняк Олег Володимирович. Він побував в 
Африці та Косово.
Суворий вишкіл фронтової медицини
Із початком проведення Антитерористич-
ної операції на Сході країни військові медики 
працюють у форсованому режимі і «виклада-
ються» на всі 100% задля збереження життя і 
здоров’я військовослужбовців. У Луцькому гос-
піталі надано кваліфіковану медичну допомогу 
понад 3500 бійцям АТО.
Безпосередньо в зоні бойових дій у Донецькій 
області у складі медичної роти допомогу воїнам 
надавала лікарсько-сестринська бригада гос-
піталю в складі начальника хірургічного відді-
лення підполковника медичної служби Коструб-
ського А.С., старшого ординатора хірургічного 
відділення капітана медслужби Шпільки В.М., 
начальника відділення анестезіології, реаніма-
ції та інтенсивної терапії Лазора В.Я., старшої 
медичної сестри ст. сержанта Стецюка М.Я., ме-
дичної сестри-анестезиста сержанта Терновика 
Я. В., працівника ЗСУ водія Томчука В.В.
Вони опинились в епіцентрі боїв під Іловай-
ськом. Про побачене і пережите ці люди 
розпові¬дають лаконічно. Забути жахливі епі-
зоди літа 2014 року важко. Волинські військо-
ві медики гідно виконали свій професійний 
обов’язок, проявили витримку та морально-
психологічну стійкість.
У надважких умовах вони надали кваліфікова-
ну медичну допомогу 289 пораненим. Під об-
стрілами вивозили їх з поля бою до госпіталю. 
При цьому підполковник медичної служби Ко-
струбський А.С. та капітан медичної служби 
Шпілька В.М. самі отримали травматично-ви-
бухові поранення.
«Під час запеклих боїв у районі Іловайська були 
значні втрати особового складу, військової тех-
ніки, боєприпасів. Палали житлові будинки, го-
ріло поле. Навколо коїлось щось жахливе. Це 
були перші місяці неоголошеної війни. Не виста-
чало ліків та медичних матеріалів. Допомагали 
місцеві лікувальні заклади та волонтери з Воли-
ні. Не зважаючи на проблеми з медзабезпечен-
ням, ми не втратили жодного бійця. Хочеться 
подякувати усім небайдужими людям – у скрут-
ну годину вони віддавали частину своїх заоща-
джень, майна, харчів... Загалом все, що могли, 
на допомогу бійцям», – пригадує відрядження 
до зони АТО лікар-анестезіолог Лазор В.Я.
До слова, чоловік свого часу побував у скла-
ді контингенту радянських військ в Афганіста-
ні. Це не перша війна у його житті.
Відрядження до мобільних госпіталів стали ре-
гулярними. Суворий вишкіл фронтової польо-
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24. Ст. солдат СТАСЮК Віктор Олександрович
25. Ст. солдат БОЖЕНКО Тетяна Борисівна
26. Молодший лейтенант м/с ВЕЛИЧКО Микола 
Валерійович
Учасники миротворчих операцій
1. Полковник м/с ХОМЕНКО Олександр 
Миколайович
2. Підполковник м/с ПЛАТОВ Сергій Володимирович
3. Працівник ЗСУ РОГОЖИН Георгій Васильович
4. Працівник ЗСУ КУШПЕР Святослав Арсенович
5. Майор м/с БЕРЕЗНЯК Олег Володимирович
Інвалід війни за розмінування 
1. Працівник ЗСУ ТАРАСЮК Володимир Іванович
У цей важкий для всієї країни час робота вій-
ськових медиків заслуговує особливої уваги і 
вдячності. Вони працюють в нелегких умовах, 
не покладаючи рук рятують життя як уміють і 
чим мають, і з кожним днем здобувають новий 
досвід лікування пацієнтів в умовах війни. 
Луцький військовий госпіталь сьогодні – це 
згуртований обов’язком перед державою, наро-
дом та її Збройними Силами монолітний колек-
тив, який за рівнем кваліфікації, якості медич-
ного обслуговування перебуває серед кращих 
військово-лікувальних установ своєї категорії в 
Україні і гідно продовжує та примножує шляхет-
ні традиції поколінь, які формували госпіталь у 
буремні роки Другої світової війни та розбудову-
вали його в повоєнний час.

За матеріалами архіву Луцького гарнізонного військового 
госпіталю.

 

вої медицини пройшли заступник начальника гос-
піталю з медичної частини підполковник медичної 
служби Платов С.В., помічник начальника госпі-
талю з матеріально-технічного забезпечення ма-
йор Березняк О.В., ординатор відділення анесте-
зіології, реанімації та інтенсивної терапії старший 
лейтенант медичної служби Бутіков А.О.
«Робота медиків в мобільному госпіталі, що дис-
локується в 40-а кілометрах від лінії розмежу-
вання, докорінно відрізняється від звичної в ти-
ловому Луцьку, – каже підполковник медичної 
служби Платов С. В. – Потік поранених майже 
безперервний, багато важких пацієнтів. Ворожі 
обстріли здійснюються здебільшого вночі і по-
ранені поступали в госпіталь саме серед ночі. 
Тому темна пора доби у медиків була найбільш 
напруженими робочими годинами. Відсипались 
удень, коли була вільна хвилина. Треба було 
тримати себе та інших у постійній готовності на-
давати допомогу людям».
Потрапляли в госпіталь і поранені цивільні люди, 
серед них були жінки та діти. Наймолодший з лі-
карів, старший лейтенант Бутіков А. О. говорить, 
що у фронтових умовах медиків згуртовує і мобі-
лізовує командний дух:
«У нас був хороший, дружний колектив. Люди 
самовіддані справі. Усі цілодобово і без запе-
речень виконували свою роботу. Ніхто жодно-
го разу не сказав: «Це не моє». Кожен робив все 
потрібне для надання допомоги пораненому. Лі-
карський обов’язок був на першому місці».
Учасники АТО військової частини А4554
1. Полковник м/с КРИВОРУЧКО Василь Олександрович
2. Підполковник м/с ПЛАТОВ Сергій Володимирович
3. Підполковник м/с КОСТРУБСЬКИИ Андрій 
Сергійович
4. Майор КАБАК Юрій Васильович
5. Майор БЕРЕЗНЯК Олег Володимирович
6. Майор м/с КОБЗІНА Людмила Віталіївна
7. Майор м/с ВОЛОШИН Микола Володимирович
8. Капітан м/с ШПІЛЬКА Василь Миколайович
9. Капітан м/с БУТІКОВ Артем Олександрович
10. Старший лейтенант м/с КРИВОРУЧКО Таїсія 
Миколаївна
11. Старший лейтенант м/с ЗЕМБА Дмитро Петрович
12. Старший лейтенант м/с САС Вадим Вікторович
13. Працівник ЗСУ ЛАЗОР Василь Ярославович
14. Працівник ЗСУ ТОМЧУК Володимир Васильович
15. Ст. солдат ЛІСНІЧУК Олександра Миколаївна
16. Ст. солдат ЗБИРУН Юлія Володимирівна
17. Ст. солдат ГАЛАПАЦ Надія Леонідівна
18. Ст. солдат РАНДЮК Анастасія Вікторівна
19. Ст. солдат ТКАЧ Роман Леонідович
20. Ст. солдат ЗАСЯДЬКО Оксана Олегівна
21. Солдат ПРОКОПЧУК Юрій Степанович
22. Солдат БАДЕНЧУК Борис Михайлович
23. Ст. сержант СТЕЦЮК Микола Ярославович

Аннотация. В статті розглянуто використання супут-
никових знімків в ході антитерористичної операції (АТО) в 
Збройних Силах України та можливості застосування су-
путникових даних з відкритих джерел для оцінки наслід-
ків бойових дій. Наведено наукові методики довоєнного 
часу, що дають можливість зафіксувати зміни ландшаф-
тів в межах Луганської та Донецької областей. Викладено 
основні принципи оцінки та комплексування супутникових 
та статистичних даних з різних джерел для уточнення і 
верифікації результатів визначення територій, потенцій-
но забруднених вибухонебезпечними предметами та міна-
ми, що має важливість для питань безпеки як в даний час, 
так і в майбутньому при ліквідації наслідків бойових дій.

Ключевые слова: топографічні мапи, супутникова 
зйомка, візуальна дешифровка, спектральні ознаки, 
фортифікаційні споруди, поле бою, нейтральна смуга, 
сіра зона, мінні поля, вибухонебезпечні предмети, полі-
гони, копанки.

Застосування супутникових знімків в наш час 
набуло значного поширення не лише в науко-
вій та військовій сфері, але також і на широко-
му побутовому рівні, в якості додаткового дже-
рела картографічних даних. За багато років іс-
нування загальнодоступних інтернет-ресурсів 
з супутниковими знімками високої просторової 
розрізненності, їх використання увійшло в по-
всякденність багатьох громадян.
З початком бойових дій на сході України та утво-
ренням зони АТО, серйозною проблемою ста-
ло отримання військами картографічних мате-
ріалів, які б відображали актуальний стан міс-
цевості. Головною проблемою було те, що най-
більш необхідні для військового застосуван-
ня топографічні мапи в масштабах 1:50 000 та 
1:100 000, в більшості своїй були видані в пері-
од з кінця 1970-х і до перших 1990-х рр. і, відпо-
відно, були застарілими, не відображуючи змі-
ни, яких зазнала місцевість за останні понад 20 
років. Окремі оновлення та інші картографічні 
продукти періоду 1990-х років часто базували-
ся на тій самій старій топографічній основі і на 
початок АТО вже теж були застарілими. Комер-
ційні картографічні продукти, зокрема паперо-
ві та електронні мапи, могли бути лише обме-

жено застосовані для військових цілей, оскіль-
ки не мали значної частини геодезичної інфор-
мації, яка міститься на картах військового при-
значення. Насамперед це стосується відсут-
ності на них сітки прямокутних координат «СК-
42» (система координат 1942 року, також відо-
ма як Пулково-1942), що застосовується наши-
ми військовими. 
Виходом з положення стало широке застосу-
вання супутникових знімків високої просторо-
вої розрізненності, які відображали стан місце-
вості саме останніх років перед початком бойо-
вих дій. Широко представлені на загальнодос-
тупних інтернет-ресурсах Google Maps, Google 
Earth, Wikimapia, Yandex Maps, Bing Maps та ін-
ших, ці супутникові знімки почали застосовува-
ти як додаткове джерело геопросторових да-
них до топографічних мап. В найпростішому 
вигляді йшло пряме використання цих сервісів 
online, на ноутбуках та планшетах, або у вигля-
ді збережених зображень для можливості їх пе-
регляду в режимі offline. Значного поширення 
набув їх друк в паперовому вигляді (зокрема, 
на широкоформатних принтерах), при цьому на 
зображення спочатку наносилась координатна 
сітка для точного орієнтування. Але певну не-
зручність мало те, що часто наносилась систе-
ма координат WGS84, тому був необхідний пе-
рерахунок в систему координат СК-42. 
Водночас вже в 2014 році з’явилася програма 
«МАПА» – інтегрована система геопросторо-
вих даних, в якій військові топографічні мапи в 
масштабі 1:100 000 були об’єднані в геоінфор-
маційну систему (ГІС) з іншими топографічни-
ми мапами та, головне – з супутниковими знім-
ками високої просторової розрізненності, за-
вантажених з інтернет-ресурсу Google Maps та 
доступними для роботи з ними offline. Всі вони 
були взаємно прив’язані  до систем координат, 
доступних в програмі. Ця ГІС була створена во-
лонтерською групою «АрміяSOS» і крім влас-
не мап та супутникових знімків, містить модуль 
для розрахунків різноманітних артилерійських 
задач по цих даних. Протягом всіх років, поки 
триває АТО, відбувається розвиток та понов-
лення програми «МАПА», яка залишається од-
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нією з основних та найзручніших для роботи на 
рівні від рядового спостерігача на передньому 
краї, до командира батареї чи дивізіону.
Оскільки АТО триває вже чотири роки, ті супут-
никові знімки, що використовувалися в 2014-16 
роках, вже дещо застаріли. Причому основні 
важливі зміни відбулися в прифронтовій сму-
зі та на окупованих територіях, де актуальна 
інформація є найбільш необхідною. Основним 
джерелом отримання нової інформації про міс-
цевість є фото та відеозйомка з безпілотних лі-
тальних апаратів (БПЛА), результати якої мож-
на переглядати як на моніторах, так і роздруко-
вувати. Але за цей період на більшості інтер-
нет-сервісів відбулося оновлення супутнико-
вих даних, на яких зафіксовані зміни, зокрема 
значна кількість фортифікаційних споруд, збу-
дованих по обидві сторони фронту, та руйна-
ції будівель внаслідок бойових дій. На відміну 
від зйомки з БПЛА, яка зазвичай охоплює лише 
ділянки місцевості в інтересах конкретних під-
розділів, супутникові знімки покривають вели-
чезні площі зони АТО. Використання в військах 
цих оновлених даних дозволяє точніше орієн-
туватися та оперувати інформацією, особливо 
якщо вона доповнюється зйомкою з БПЛА. 
Іншою сферою застосування супутникових 

знімків є можливість виявлення за їх допомо-
гою територій, які зазнали впливу бойових дій. 
Насамперед мова йде про території,  забруд-
нені вибухонебезпечними предметами (ВНП) 
та мінами. Ця проблема є доволі чутливою не 
лише безпосередньо під час боїв, коли небез-
пека від них загрожує військовим та цивільно-
му населенню, що проживає та пересувається 
на небезпечних територіях. Конфлікти ХХ та 
початку ХХІ століття завжди залишали після 
себе колосальну проблему у вигляді сотень ти-
сяч та мільйонів одиниць ВНП та мін, які бага-
то років вже після закінчення бойових дій про-
довжують нести загрозу безпеці населення та 
приносити втрати в економіці. Для України ця 
проблема добре відома, адже внаслідок про-
ходження її територією Першої світової війни, 
боїв періоду Перших визвольних змагань 1917-
21 рр. та Другої світової війни, поля, ліси, во-
дойми та населені пункти були значно забруд-
нені ВНП та мінами, які до цього часу кожен рік 
сотнями і тисячами одиниць виявляють та зне-
шкоджують. При цьому були понесені і відчут-
ні втрати – за даними ООН, за період з 1945 до 
1995 рік в Україні внаслідок підриву від мін та 
ВНП загинуло 1500 цивільних осіб, та ще 130 
осіб загинуло під час розмінування. За 1996 – 

2008 рр. загинуло ще 100 осіб, а до кінця 2016 
року загальна кількість загиблих від мін та ВНП 
збільшилась до 2387 [5]. 
Внаслідок бойових дій на сході України, почи-
наючи з 2014 року, забруднення ВНП та мінами 
зазнало близько 7 000 км2 місцевості, в тому 
числі густозаселеної. На думку фахівців, що 
посилаються на досвід ООН, майбутні робо-
ти по очищенню забрудненої території розтяг-
нуться орієнтовно на 20 років та обійдуться в 
500 млн. доларів США [4]. 
Насамперед мова йде про широку смугу місце-
вості вздовж лінії фронту, що протяглася на по-
над 350 км від кордону з Російською Федераці-
єю до Азовського моря: «сіру зону» – нейтраль-
ну смугу між бойовими позиціями ЗСУ та неза-
конних збройних формувань (НЗФ), місцевість 
довкола бойових позицій та між ними, ближні 
тили та запасні рубежі в прифронтовій смузі. 
Саме ця територія зазнає максимального за-
бруднення ВНП та мінами з моменту встанов-
лення лінії фронту восени 2014 – навесні 2015 
року через постійне продовження бойових дій 
(приклад – рисунок 1). 
В другу чергу мова йде про колишні місця боїв 
періоду літа-осені 2014 та зими-весни 2015 ро-
ків, які тепер знаходяться на звільненій та оку-

пованій територіях. Ліквідація ВНП та мін на 
звільненій території, а також в прифронтовій 
смузі здійснюється з 2014 року силами груп 
розмінування Збройних Сил України, Дер-
жавної спеціальної служби транспорту, піро-
технічними підрозділами Державної служ-
би України з надзвичайних ситуацій, якими 
з початку проведення робіт в зоні АТО захо-
ди з розмінування здійснювались на терито-
рії близько 25695 га, знешкоджено (знищено) 
325899 вибухонебезпечних предметів [1]. Оці-
нити ж об’єктивно роботи по розмінуванню на 
окупованій території неможливо. 
В третю чергу, додатковим фактором забруд-
нення території ВНП стало створення полі-
гонів в глибині окупованої території. Внаслі-
док активного тренування НЗФ та бойових 
стрільб з різноманітних систем озброєння від-
булося відчутне спотворення агроландшаф-
тів та забруднення землі ВНП, що можна по-
бачити на рисунках 2 і 3.
На думку фахівців, суттєвим фактором, що 
підвищив ризики забруднення місць боїв ВНП, 
є те, що обидві сторони активно використову-
вали боєприпаси виробництва ще часів СРСР, 
які тривалий час знаходилися на складах і у 
частини з яких через прострочені строки збе-

Рис. 1. Поле між передовими позиціями ЗСУ та НЗФ (нейтральна смуга), район м. Маріуполь, 22 листопада 2016 року. Джерело – Google Earth. Рис. 2. Стан місцевості до війни, район м. Торез, 18 липня 2010 року. Джерело – Google Earth.
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рігання підривники не спрацювали. Також зна-
чною проблемою є «хаотичне мінування», яке 
не відображене у формулярах мінних полів, 
встановлених ЗСУ. Про об’єктивну інформа-
цію стосовно мінних полів, встановлених НЗФ, 
мова взагалі не йде [4].
Супутникові знімки середньої просторової роз-
різненності дозволяють з достатньою точністю 
виявляти та оцінювати розміри територій, які 
зазнали впливу бойових дій і, відповідно, з ви-
сокою вірогідністю можуть бути забрудненими 
ВНП та мінами. Важливо зазначити, що мова 
не йде про безпосереднє виявлення власне 
нерозірваних боєприпасів, їх залишків та вста-
новлених мін – просторова розрізненність су-
путникових знімків, що знаходяться у вільному 
доступі, наразі не дає такої можливості. Маєть-
ся на увазі виявлення ділянок місцевості, які 
або мають виразні сліди бою (вирви вибухів, 
техніка, фортифікаційні споруди та ін.), або роз-
ташовані в «сірій зоні», прилягають до бойових 
позицій чи знаходяться в прифронтовій смузі. 
Насамперед це стосується земель сільськогос-
подарського використання, що були виведені 
з експлуатації внаслідок бойових дій. Оскіль-
ки ділянка місцевості в зоні бойових дій випа-

ла з агроексплуатації – є вірогідність того, що 
вона забруднена ВНП та мінами. Додаткова ін-
формація дозволить оцінити цю вірогідність як 
«високу», «середню», «незначну». Наприклад, 
аналіз супутникового знімка середньої просто-
рової розрізненності за спектральними озна-
ками рослинності виявив, що поле «випало з 
експлуатації». Залучений для уточнення су-
путниковий знімок високої просторової розріз-
ненності (краще - декілька за різний час) фіксує 
на полі чисельні вирви від вибухів та опорний 
пункт передової лінії – це означає, що вірогід-
ність забрудненості такої місцевості ВНП та мі-
нами є «високою», адже певний відсоток сна-
рядів та інших боєприпасів не вибухнув, а пози-
ції першої лінії практично завжди прикриті мін-
ними загородженнями. Відповідно, поля зі слі-
дами обстрілів меншої інтенсивності та більш 
віддалені від переднього краю, будуть оціню-
ватися вже як «середні» та «незначні» по віро-
гідності забруднення ВНП. При цьому колиш-
ні місця боїв на агроландшафтах на звільненій 
або в глибині окупованої території все ж таки 
були очищені і повернені до експлуатації (дале-
ко не всі і невідомо, наскільки якісно, тому ризик 
підриву на ВНП лишається). Агроландшафти ж, 

на яких встановилася лінія фронту, були прак-
тично повністю виведені з експлуатації і в зна-
чному ступені забруднені ВНП та мінами.
Внаслідок припинення обробки землі, закину-
ті поля отримали характерний вигляд сильно 
забур’янених угідь, де за роки конфлікту сфор-
мувалися своєрідні, складні за видовим набо-
ром, рослинні угруповання. Часто на полях не 
встигали прибрати врожай, тому залишки старої 
основної культури ще простежуються, часом че-
рез нові покоління попередньої культури, шля-
хом самосійного відновлення. Також ці закину-
ті поля інколи зазнавали неодноразових пожеж, 
як в результаті займання від вибухів, так і сві-
домого підпалу. На них видно вирви від вибухів, 
різноманітні фортифікаційні споруди та сліди від 
техніки. В найпростішому варіанті візуальної де-
шифровки такі закинуті поля впевнено відрізня-
ються оператором від оброблюваних полів, що 
підтверджується порівнянням знімків за різні пе-
ріоди, що унаочнюють рисунки 4, 5 та 6.
Недоліком візуальної дешифровки є трива-
лий час, який буде витрачений оператором-де-
шифрувальником на опрацювання великої те-
риторії. Дешифровка ж за спектральними озна-
ками рослинності, за допомогою спеціалізова-

ного програмного забезпечення дозволяє від-
разу класифікувати рослинні покриви на зна-
чній території. Візуальна дешифровка при цьо-
му застосовується для верифікації та уточнен-
ня даних. Відповідні методики класифікації 
рослинних покривів та сільськогосподарських 
культур вже давно застосовуються ДУ ЦАКДЗ 
ІГН НАН України в дослідницьких задачах [2, с. 
149-191, 257-269]. Ці методики були застосова-
ні з метою дослідження наслідків бойових дій 
в Донецькій та Луганській областях для оцінки 
змін в сільському господарстві регіону [3, с. 51-
57] та для загальної оцінки ландшафтних змін, 
що відбулися на територіях, що зазнали впли-
ву бойових дій [6, с. 64-71, 7, с. 62-69]. Отрима-
ний досвід вказує, що найбільш впевнено мо-
жуть бути оцінені площі саме агроландшаф-
тів, які зазнали впливу бойових дій, через по-
мітну зміну рослинного покриву. При цьому 
основним джерелом даних будуть знімки се-
редньої просторової розрізненності Landsat 8 
та Sentinel-2. Знімки ж високої просторової роз-
різненності будуть застосовані для верифіка-
ції даних та уточнення ділянок, які не вдалося 
впевнено класифікувати.
Також можуть бути оцінені зміни, що відбулися 

Рис. 3. Діючий полігон НЗФ в тій же місцевості, 16 лютого 2016 року. Джерело – Google Earth. Рис. 4. Поле до початку бойових дій, район м. Донецьк, 2 липня 2014 року. Джерело – Google Earth.
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Висновки
Основні фактори, що призвели до виведення 
земель з сільськогосподарського та іншого ко-
ристування, від початку бойових дій в Доне-
цькій та Луганській областях в 2014 році і до те-
перішнього часу:
1) Утворення фронтової смуги – території, по-
стійно зайнятої підрозділами ЗСУ та НЗФ, наси-
ченої фортифікаційними спорудами, інженерни-
ми загородженнями, мінними полями, та забруд-
нених значною кількістю нерозірваних ВНП. 
2) Колишні місця боїв в глибині нашої та окупо-
ваної території (залишки фортифікаційних спо-
руд та забруднення землі ВНП та мінами).
3) Створення полігонів в глибині окупованої те-
риторії (створення відповідної інфраструктури 
та забруднення землі ВНП).
4) Створення фортифікаційних споруд в глиби-
ні окупованої території.
5) Подальше поширення «копанок» – кар’єрів 
по відкритому видобутку кам’яного вугілля, що 
з’явилися на окупованій території.
Застосування даних дистанційного зондування 
Землі надає можливість за досить невеликий час 
проводити аналіз значних територій та визнача-
ти зміни ландшафтів за різночасовими знімками.

з лісовими масивами в зоні бойових дій, сада-
ми, житловою і промисловою забудовою. Але, 
на відміну від оцінки ризику забрудненості агро-
ландшафтів мінами та ВНП, для лісів і районів 
забудови цей фактор може бути оцінений більш 
опосередковано. Так, лісові крони перекривають 
вирви від вибухів, що не дає можливості прямо по 
слідах оцінити, наскільки інтенсивно обстрілюва-
лася ця територія. Може бути оцінена лише змі-
на самої площі, вкритої деревами, тобто наскіль-
ки ліс був проріджений через бойові дії (насампе-
ред через вирубку на будівельні матеріали для 
укріплень та паливо) [6, с. 64-71]. Оцінка ж ушко-
джень забудови, як житлової, так і промислової, 
прямо залежить від просторової розрізненності 
та типу супутникового знімку, який буде викорис-
тано для роботи. В подібних ситуаціях, додатко-
вим джерелом даних можуть бути бойові зведен-
ня штабу АТО, в яких зазвичай фіксується більша 
частина обстрілів та бойових дій. Також в рамках 
цієї задачі може бути оцінена площа земель, ви-
ведених з сільськогосподарської експлуатації на 
окупованій території, внаслідок будівництва фор-
тифікаційних споруд та інженерних загороджень і 
поширення «копанок» – кар’єрів по видобуванню 
кам’яного вугілля  відкритим способом.

Рис. 5. Стан поля в ході бойових дій, 27 квітня 2015 року. Джерело – Google Earth. Рис. 6. Стан поля після припинення активних обстрілів, 16 лютого 2016 року. Джерело – Google Earth.
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Анотація. У статті на основі відкритих джерел, керів-
них документів та власного практичного досвіду авто-
ра розглянуто зміни в організації інформаційно-пропаган-
дистського забезпечення Військово-Морських Сил Зброй-
них Сил України протягом 2014-2017 років, опрацьовано 
практичні рекомендації щодо покращення інформаційної 
роботи у військах.

Ключові слова: Військово-Морські Сили Збройних Сил 
України, внутрішньо-комунікаційна робота, душпастир-
ська опіка, інформаційно-пропагандистське забезпечення.

Постановка проблеми. В умовах збереження 
загроз територіальній цілісності держави, по-
дальшого ведення Російською Федерацією «гі-
бридної війни», Військово-Морські Сили Зброй-
них Сил України ведуть бойові дії в районах 
проведення антитерористичної операції, ви-
конують завдання захисту України з морсько-
го напрямку,  продовжують нарощувати бойові 
спроможності. В означених умовах відбуваєть-
ся трансформація інформаційно-пропагандист-
ського забезпечення. Російсько-український кон-
флікт змушує нас по-новому оцінити роль цієї 
складової морально-психологічного забезпе-
чення у системі забезпечення військ (сил). 
Аналіз останніх досліджень і публікацій свід-
чить про наявність у відкритому доступі керів-
них документів з питань морально-психологіч-
ного забезпечення у Збройних Силах України 
та висвітлених в методичних посібниках та на-
укових статтях окремих питань організації ін-
формаційно-пропагандистського забезпечення 
у Збройних Силах України, переважно у дово-
єнний період [1-7, 11, 13]. Натомість питання ор-
ганізації інформаційно-пропагандистського за-
безпечення у Збройних Силах України протягом 
2014-2017 років взагалі та у Військово-Морських 
Силах зокрема, залишаються недослідженими.
Метою статті є висвітлення змін в організації 
інформаційно-пропагандистського забезпе-
чення Військово-Морських Сил Збройних Сил 
України протягом 2014-2017 років.
Викладення основного матеріалу. Сьогодні 
відновлення військово-морських спроможнос-

тей держави є визначальною умовою забезпе-
чення національної безпеки. На даний час Вій-
ськово-Морські Сили Збройних Сил України 
відновлюють свій бойовий потенціал в склад-
ній суспільно-політичній обстановці в умовах 
бойових дій на сході держави та проведення ін-
формаційної війни Росії проти України. Існуючі 
загрози національній безпеці України, складна 
воєнна і суспільно-політична обстановка, на-
міри та заходи противника щодо дестабілізації 
суспільно-політичної обстановки в південних 
областях вимагають подальшого вдоскона-
лення змісту, характеру та порядку проведен-
ня заходів морально-психологічного забезпе-
чення підготовки та застосування сил (військ). 
Нові умови висувають і нові вимоги до орга-
нізації впливу на свідомість військовослуж-
бовців задля перемоги у війні. На сьогодніш-
ній день усі основні форми та методи органі-
зованого впливу на свідомість і психіку особо-
вого складу за допомогою інформації  інтегрує 
в собі особливий вид всебічного забезпечення 
військ (сил) – інформаційно-пропагандистське 
забезпечення, яке є складовою морально-пси-
хологічного забезпечення Збройних Сил Укра-
їни [8]. У 2017 році належне інформаційне за-
безпечення виконання завдань Військово-
Морськими Силами Збройних Сил України на-
буває ключового значення.
Чинники, які протягом 2014-2017 років впливали на 
організацію інформаційно-пропагандистського за-
безпечення у Військово-Морських Силах Зброй-
них Сил України, можна  охарактеризувати так:

- зміна поглядів керівництва держави та 
Збройних Сил на морально-психологічне за-
безпечення підготовки і застосування військ 
(сил), впровадження нової системи комуніка-
цій, удосконалення форм і методів інформа-
ційно-пропагандистського забезпечення від-
повідно до нових умов;
- участь військових частин ВМС ЗС Украї-
ни у бойових діях на сході держави та не-
сення бойового чергування в інших визна-
чених районах;
- умови дислокації військових частин, суспіль-

печення технічними засобами пропаганди [12, 
13]. Тобто у порівнянні з довоєнним періодом 
інформаційно-пропагандистське забезпечен-
ня акумулювало в себе деякі інші складові мо-
рально-психологічного забезпечення.
Зміна форм і методів проведення заходів ін-
формаційно-пропагандистського забезпечен-
ня в першу чергу спрямована на забезпечен-
ня не потреб повсякденної життєдіяльності, як 
було раніше, а підготовки до виконання бойо-
вих завдань, та дозволяє командирам більш 
гнучко використовувати його саме в умовах ве-
дення бойових дій. Новим є відхід від старої і 
формалізованої системи проведення занять, 
інформувань, заходів культурно-виховної ро-
боти і перехід до внутрішньо-комунікаційної 
роботи як виду комунікацій на тактичному рівні. 
Позитивним зрушенням є зникнення формаль-
ного підходу до проведення і обліку занять та 
інформувань, що вимагав наявності конспек-
тів та відміток в журналах як критерію виміру 
ефективності проведених заходів. До честі офі-
церів структур морально-психологічного за-
безпечення флоту слід зазначити, що на сьо-
годнішній день єдиним мірилом ефективнос-
ті проведення заходів інформаційно-пропаган-
дистського забезпечення є розуміння особо-
вим складом обстановки та володіння інфор-
мацією про неї на рівні, необхідному для успіш-
ного виконання поставлених завдань. Принци-
повою позицією офіцерів управління мораль-
но-психологічного забезпечення командуван-
ня ВМС ЗС України став відхід від перевірки 
«звітних документів».
Участь військових частин і підрозділів Військо-
во-Морських Сил Збройних Сил України в бо-
йових діях на сході держави, а також несен-
ня бойового чергування у визначених райо-
нах суттєво вплинули  на організацію інформа-
ційно-пропагандистського забезпечення, яке 
в певні моменти дій підрозділів було ледь не 
єдиним джерелом адекватної інформації для 
особового складу. Нам ні на мить не слід забу-
вати, що в сучасних умовах інформація є засо-
бом (чинником) впливу на морально-психоло-
гічний стан особового складу, а доведення до-
цільної інформації про обстановку та умови ви-
конання завдань – важливим питанням забез-
печення військ [14].  
В першу чергу оновлення системи інформа-
ційно-пропагандистського забезпечення від-
бувається в ланці «батальйон (дивізіон) – рота 
(батарея, бойова частина) – військовослужбо-
вець» з головною метою – вирішення нагаль-
них проблемних питань на рівні «командир-під-
леглий», укріпленні довіри в усіх ланках управ-
ління. Основним видом комунікації в умовах 

но-політична обстановка в пунктах постійної 
дислокації та районах виконання завдань;
- укомплектованість посад фахівцями з пи-
тань інформаційно-пропагандистського за-
безпечення та їх навченість;
- рівень задоволення соціально-правових 
гарантій військовослужбовців;
- недостатній рівень забезпечення техніч-
ними засобами пропаганди, їх моральна та 
фізична застарілість.

Під впливом окреслених чинників інформацій-
но-пропагандистське забезпечення Військово-
Морських Сил Збройних Сил України поступо-
во змінювалось відповідно до вимог сьогоден-
ня. Коротко розглянувши наслідки цього впли-
ву, можна констатувати наступне.
Відмова від позаблокового статусу та орієнта-
ція України на стандарти НАТО, а також набу-
тий досвід бойових дій на сході держави зумо-
вили перегляд поглядів на організацію мораль-
но-психологічного забезпечення у Збройних 
Силах України.  Теоретична розробка пробле-
ми відповідності морально-психологічного за-
безпечення сучасним потребам військ, прове-
дена протягом 2014-2016 років, знайшла своє 
відображення у новій редакції Воєнної доктри-
ни, Стратегічному оборонному бюлетені Украї-
ни, Стратегії комунікацій Збройних Сил Украї-
ни, нових Настанові з морально-психологічно-
го забезпечення та Інструкції з організації ін-
формаційно-пропагандистського забезпечен-
ня,  керівних документах щодо зв’язків з гро-
мадськістю, положення яких в свою чергу вже 
практично реалізуються у військах [9-13]. І це 
є беззаперечним позитивним прикладом здій-
снення реформування. Адже аналіз норматив-
но-правової бази Збройних Сил України з пи-
тань організації інформаційно-пропагандист-
ського забезпечення у період до 2014 року свід-
чить про відсутність єдиних поглядів на сут-
ність, завдання та складові інформаційно-про-
пагандистського забезпечення, а також на його 
місце в загальній системі морально-психоло-
гічного забезпечення. Відсутність єдиного ке-
рівного документу з питань морально-психоло-
гічного забезпечення призводила до того, що 
на тактичному рівні заступники командирів вій-
ськових частин та підрозділів по роботі з осо-
бовим складом були вимушені керуватися кіль-
кома керівними документами, які певним чином 
суперечили один одному [8]. 
Новим є те, що сьогодні інформаційно-про-
пагандистське забезпечення є однією з двох 
складових морально-психологічного забез-
печення та включає в себе внутрішньо-кому-
нікаційну, військово-патріотичну та культуро-
логічну роботу, душпастирську опіку та забез-
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них негативних наслідків. Військовослужбов-
цям флоту, які прибули з тимчасово окупованої 
території у квітні 2014 року, було надане пра-
во протягом трьох місяців за бажанням звіль-
нитися з військової служби [15,16]. Частина вій-
ськовослужбовців скористалася таким правом. 
При цьому для більшості така позиція не ста-
ла результатом свідомого вибору, а базувала-
ся на недостатній інформованості або була ви-
кликана ситуаційною тривожністю і стресовим 
станом. Разом з цим, стан укомплектованості і 
підготовленості спеціалістів на той час суттєво 
ускладнював виконання завдань, відновлен-
ня бойових спроможностей флоту. Подальше 
звільнення офіцерів і військовослужбовців вій-
ськової служби за контрактом, особливо підго-
товлених і перспективних фахівців, призвела 
до погіршення ситуації та «кадрового голоду». 
На сьогоднішній день вітчизняний флот, і осо-
бливо його сухопутна складова, відчуває го-
стру нестачу у підготовлених офіцерах ланки 
«взвод – рота (батарея)». Частково некомплект 
поповнюється офіцерами, призваними за мо-
білізацією, які продовжили службу за контрак-
том, та офіцерами запасу, які уклали контракт 
для проходження служби. При цьому в тактич-
ній ланці не вистачає не лише командирів, від-
чувається некомплект і офіцерів структур мо-
рально-психологічного забезпечення.
Як показує досвід 2015-2016 років,  повернення 
до війська офіцерів запасу, які під час проходжен-
ня служби займали посади у структурах з вихов-
ної роботи, та призов офіцерів запасу з спорід-
неним освітнім рівнем, які раніше не проходи-
ли військову службу, в силу різних обставин не 
дали очікуваного позитивного ефекту, а невеликі 
за обсягом випуски офіцерів структур морально-
психологічного забезпечення ще не дають змоги 
повністю поповнити некомплект та створити ка-
дровий резерв для просування по службі.
В умовах, коли фактичним ключовим органі-
затором внутрішньо-комунікаційного процесу 
в підрозділі стає командир, а не його заступ-
ник з морально-психологічного забезпечення, 
як це було раніше, важлива не лише укомплек-
тованість відповідної посади, але й підготов-
леність та навченість організовувати і прово-
дити заходи інформаційно-пропагандистсько-
го забезпечення. І якщо заступник з морально-
психологічного забезпечення в тій чи іншій мірі 
в силу різних обставин обізнаний у цих питан-
нях, то з компетентністю командира в організа-
ції комунікацій поки-що є проблеми. Ці пробле-
ми породжені як швидкою зміною форм і мето-
дів ІПЗ, які відбуваються буквально сьогодні, 
так і відсутністю фахової підготовки команди-
рів. Тому наразі ми спостерігаємо не зменшен-

тин до виконання бойових завдань та навчань, 
вирішення поточних проблем життєдіяльнос-
ті та життєзабезпечення, часу на це зазвичай 
залишається обмаль.  Процес оцінювання сус-
пільно-політичної обстановки у військових час-
тинах і підрозділах на сьогодні є недоскона-
лим і базується в основному на аналізі відкри-
тої інформації з мережі Інтернет з подальшим 
узагальненням у вигляді пропозицій команди-
рам, що в свою чергу не є об’єктивним відобра-
женням дійсного стану справ. Доцільним було 
б створення груп інформаційної роботи по всій 
вертикалі управління МПЗ, які б формували 
базову інформацію щодо суспільно-політичної 
обстановки в певних районах, відслідковували 
її зміни і здійснювали обмін нею. Надання та-
ким групам  рівня «командування виду Зброй-
них Сил (роду військ)» можливості отримува-
ти інформацію (в тому числі і з обмеженим до-
ступом) від інших силових структур дозволило 
б оцінювати обстановку більш об’єктивно. Тоді 
б нижчі ланки МПЗ змогли оцінювати СПО на 
основі базової інформації з вищої ланки управ-
ління, уточнювати її та використовувати відпо-
відно до потреб  військової частини.
Окремим питанням було посилення 
інформаційно-роз’яснювальної роботи через га-
небні вчинки окремих військовослужбовців (пе-
реважно четвертої хвилі мобілізації) – з одно-
го боку з місцевим населенням і органами міс-
цевого самоврядування, з іншого з самими вій-
ськовослужбовцями та їх сім’ями. Це створюва-
ло додаткове навантаження на офіцерів струк-
тур морально-психологічного забезпечення.
Крім того, умови дислокації військових частин 
флоту у регіоні, де переважним впливом на на-
селення користується Українська православ-
на церква Московського патріархату, змушува-
ли по-новому організовувати душпастирську 
опіку особового складу. Адже під впливом по-
дій березня 2014 року та бойових дій на схо-
ді відбулася трансформація свідомості бага-
тьох військовослужбовців, не сприйняття ними 
церкви держави-агресора і переорієнтація на 
релігійні організації державницького спряму-
вання. Співпраця командування військових час-
тин вітчизняного флоту з представниками Україн-
ської Православної Церкви Київського патріарха-
ту, Української греко-католицької церкви, деяких 
протестантських церков протягом 2014-2017 ро-
ків дали можливість повністю забезпечити духо-
вні потреби підлеглих та мінімізувати вплив релі-
гійних організацій антиукраїнського спрямування.
Навесні-влітку 2014 року низька ефектив-
ність інформаційно-пропагандистських за-
ходів щодо збереження кадрового потенціа-
лу військових частин флоту призвела до пев-

вання суспільно-політичної обстановки в дер-
жаві, їх використання у внутрішніх радіомере-
жах, сторінках військових частин в соціальних 
мережах, безпосередньо у підрозділах, які ви-
конують бойові завдання. В деяких військових 
частинах налагоджено розсилку зазначених 
матеріалів через мережу Інтернет, що дає змо-
гу скористатися нею кожному військовослуж-
бовцю у зручний для нього час, а також вирішує 
важливу проблему першості у висвітленні тих 
чи інших подій. Крім того, широке залучення до 
підготовки інформаційних бюлетенів представ-
ників науково-дослідних установ і навчальних 
закладів Збройних Сил України та спеціалістів 
у сфері комунікацій дало можливість готувати 
якісний інформаційний продукт.
Активною і досить ефективною  формою ін-
формаційної роботи стало розповсюдження ін-
формації у соціальних мережах з метою інфор-
мування громадськості та висвітлення діяль-
ності військових частин. Майже кожна флот-
ська частина на сьогодні має власний сайт чи 
акаунти в соціальних мережах. 
Важливим елементом внутрішньо-комуніка-
ційної роботи в підрозділах ВМС є душпастир-
ська опіка військовослужбовців. Цьому спри-
яє як внутрішня потреба військовослужбовців 
до спілкування з священнослужителями, так 
і врахування цієї потреби з боку держави. Од-
нак якщо раніше представники релігійних орга-
нізацій забезпечували потреби військовослуж-
бовців час від часу, за запрошенням командирів 
частин у дні релігійних свят або на час прове-
дення військових ритуалів, і структурно не вхо-
дили в штати військових частин (за винятком 
хіба що миротворчих підрозділів), то в 2017 році 
у військових частинах флоту почали вводитись 
штатні посади капеланів. Це є беззаперечно но-
вим та позитивним кроком, що опирається як 
на досвід збройних сил провідних держав сві-
ту і армій незалежних держав пострадянського 
простору, так і власний історичний досвід забез-
печення духовних потреб військовослужбовців. 
Вплив суспільно-політичної обстановки та 
умов дислокації військових частин флоту у 
2014-2017 роках змушував спрямовувати зу-
силля інформаційно-пропагандистського за-
безпечення на роз’яснення особовому складу 
подій в регіоні, причин позитивного чи негатив-
ного відношення місцевого населення до дій 
військ. Досвід практичної роботи у військових 
частинах флоту показав, що питання оціню-
вання суспільно-політичної обстановки є над-
звичайно важливим, однак в умовах недостат-
ньої укомплектованості і навченості офіцерів 
структур морально-психологічного забезпе-
чення, постійним залученням військових час-

виконання флотськими підрозділами бойових 
завдань стає обмін інформацією між команди-
ром і підлеглими – командирське та бойове ін-
формування, аналіз проведених дій. Саме ко-
мандир сьогодні є організатором інформацій-
ної роботи з підлеглими і ключовою фігурою в 
комунікаційному процесі. 
Поряд з відновленням протягом 2014-2016 ро-
ків системи воєнно-ідеологічної підготовки, на 
початку 2017 року на кораблях та у військових 
частинах флоту запроваджено заняття з наці-
онально-патріотичної підготовки – спочатку (сі-
чень-квітень 2017 року) в «тестовому» режимі, 
а з введенням в дію відповідних керівних доку-
ментів – у повному обсязі. 
Однак слід зазначити, що якщо в організації 
внутрішньо-комунікаційної роботи першочер-
гового значення набуває володіння команди-
рами (начальниками) методиками командир-
ського  та бойового інформування, аналізу про-
ведених дій, справедливої оцінки службової ді-
яльності підлеглих і впровадження їх в систему 
підготовки і застосування підрозділів і військо-
вих частин, то питання забезпечення методич-
ними матеріалами, необхідними для організа-
ції інформаційної роботи з особовим складом 
(в першу чергу для проведення національно-
патріотичної підготовки та цільових інформа-
ційних заходів) доцільно покласти на відповід-
ні структури морально-психологічного забез-
печення військових частин – відділення чи їм 
рівні. Досвід організації інформаційно-пропа-
гандистського забезпечення у реактивному ар-
тилерійському полку ВМС ЗС України у 2016-
2017 роках свідчить, що централізоване пла-
нування заходів ІПЗ і забезпечення підрозділів 
методичними матеріалами в умовах недостат-
ньої укомплектованості посад тактичної ланки 
і відсутності підготовки і досвіду в питаннях ор-
ганізації інформаційної роботи більш ефектив-
не, аніж надання командирам ініціативи у ви-
борі теми проведення занять, інформувань та 
джерел інформації для їх проведення. Плану-
вання цільових заходів ІПЗ в масштабі військо-
вої частини підготовленим офіцером з інфор-
маційної роботи дозволяє пов’язати тематику 
заходів як з історичними подіями, так і з проце-
сами, які відбуваються у державі та Збройних 
Силах сьогодні, а також увільнити командирів 
від невластивої їм функції планування ІПЗ, на-
томість залишивши їм функцію внутрішньо ко-
мунікативну, тобто доведення підготовленої і 
професійно опрацьованої цільової інформації.
Протягом 2014-2017 років новою ефективною 
формою інформаційної роботи стала підготов-
ка та доведення до сил (військ)  інформаційних 
бюлетенів та оглядів преси, висновків з оціню-
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тему підготовки командирів тактичної лан-
ки дисципліни з вивчення теорії масових 
комунікацій. З командирами, які вже прохо-
дять службу або призиваються з запасу, до-
цільно було б проводити курсову підготовку 
щодо організації заходів інформаційно-про-
пагандистського забезпечення та роботи з 
представниками засобів масової інформа-
ції, при вищих військових навчальних закла-
дах за місцями дислокації; 
- у військових частинах створити групи ін-
формаційно-психологічної підтримки (1-2 
військовослужбовці, не обов’язково офіце-
ри) з метою здійснення цілодобового моні-
торингу суспільно-політичної обстановки в 
районі як в мережі Інтернет та телебаченні, 
так і з інших джерел; проведенні цілеспря-
мованого індивідуального впливу на вій-
ськовослужбовців та членів їх сімей через 
соціальні мережі, а також з метою надання 
їм інформаційної підтримки в кризових си-
туаціях; випуску друкованих видань та ін-
формаційних бюлетенів; ведення сайтів та 
інформаційних сторінок військових частин в 
соціальних мережах;
- в найкоротші терміни вирішити питання 
щодо якісного матеріально-технічного забез-
печення заходів інформаційно-пропагандист-
ського забезпечення; забезпечити військові 
частини сучасними технічними засобами про-
паганди, засобами комунікації та зв’язку (мо-
більний Інтернет, друкарські пристрої), що до-
зволило б на якісному рівні організовувати ін-
формаційну роботу. 

Проведення вказаних заходів сприятиме під-
вищенню ефективності інформаційно-пропа-
гандистського забезпечення військ (сил).
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ня ролі структур морально-психологічного за-
безпечення, а навпаки. 
У 2014 році відсутність необхідних соціаль-
но-побутових умов для розміщення особово-
го складу, проживання офіцерів та їх сімей піс-
ля передислокації з тимчасово окупованої те-
риторії, невиконання задекларованих держа-
вою соціальних гарантій військовослужбовцям 
створювали додаткову соціальну напругу. Рі-
вень задоволення соціально-правових потреб 
військовослужбовців протягом 2014-2016 років 
поступово, хоча й повільно, покращується у по-
рівнянні з довоєнним періодом. Однак певні по-
рушення та недоліки у задоволенні потреб вій-
ськовослужбовців, а також викривлене уявлен-
ня окремих військовослужбовців про соціаль-
ний і правовий захист, зумовлюють необхід-
ність посилення інформаційної роботи щодо 
роз’яснення вимог чинного законодавства з со-
ціально-правових питань. 
Не дивлячись на зусилля держави щодо забез-
печення військ усім необхідним, наявність по-
тужного волонтерського руху, на сьогоднішній 
день не вдалося вирішити питання забезпе-
чення військових частин флоту новими зразка-
ми технічних засобів пропаганди, що суттєво 
впливає на якість та ефективність заходів ін-
формаційно-пропагандистського забезпечен-
ня. Відсутність у військах достатньої кількості 
сучасних зразків ТЗП (супутникові антени, тю-
нери, мультимедійні програвачі, модеми для 
підключення до мережі Інтернет) не дає мож-
ливості якісно організовувати інформаційне 
забезпечення особового складу. Відсутність 
фінансування забезпечення потреб військових 
частин в засобах наочної агітації змушує шука-
ти інші джерела, залучати органи місцевої вла-
ди та волонтерів.
Висновки. 
Виходячи з досвіду організації інформаційно-
пропагандистського забезпечення Військово-
Морських Сил Збройних Сил України у 2014-
2017 роках, з метою покращення інформацій-
ної роботи з особовим складом вітчизняного 
флоту доцільно було б здійснити низку заходів 
наступного змісту:

- за результатами впровадження нових ви-
дів, форм і методів інформаційно-пропаган-
дистського забезпечення у 2017 році про-
вести аналіз їх ефективності, у разі необхід-
ності внести зміни до відповідних керівних 
документів; 
- в контексті зміни напрямків інформаційно-
пропагандистського забезпечення, впро-
вадження внутрішньо-комунікаційної робо-
ти під час навчання у вищих військових на-
вчальних закладах необхідно ввести в сис-
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Анотація. Обрані долею, слабких немає! Саме такий 
девіз реактивної артилерійської частини вітчизняно-
го флоту. Народився він в снігах полігонів 2015 – 2016 
років, коли молода частина лише ставала на ноги, коли 
ще не було ні визначеного місця дислокації, ні особово-
го складу, ні командира.

Ключові слова: Військово-Морські Сили Збройних Сил 
України, реактивний підрозділ, АТО.

Саме тоді, в складних умовах становлен-
ня, реактивний підрозділ частини разом з ін-
шими артилерійськими підрозділами флоту 
провів перші після передислокації з Криму 
стрільби реактивними артилерійськими сис-
темами.
Формування реактивної артилерійської час-
тини (військової частини А1325) у складі Вій-
ськово-Морських Сил Збройних Сил Украї-
ни розпочалося восени 2015 року на підста-
ві спільних директив Міністерства оборо-
ни України та Генерального штабу Збройних 
Сил України. Реактивна артилерійська части-
на флоту створювалась якби з нуля, однак є 
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носієм славних бойових традицій артилерій-
ських частин Військово-Морських Сил та Су-
хопутних військ Збройних Сил України, про 
яких згадуватиметься окремо.
Першим у витоків частини став реактивний 
артилерійський дивізіон  «Градів» майора Ро-
мана Откидача, який був виведений зі скла-
ду 406 артилерійської бригади Військово-
Морських Сил Збройних Сил України та став 
основою новоствореної частини. Раніше ди-
візіон входив до складу 406 окремої берего-
вої артилерійської групи Військово-Морських 
Сил Збройних Сил України, передислокова-
ної з Автономної Республіки Крим у 2014 році, 
та є носієм традицій як цієї військової части-
ни, так і реактивної артилерійської частини 
флоту, яка існувала раніше і була свого часу 

розформована – 816 артилерійського Ель-
бінгського полку.
У грудні 2015 року на доукомплектування 
військової частини прибули військовослуж-
бовці призвані за мобілізацією з 27 артиле-
рійської бригади Сухопутних військ, які при-
ймали участь в антитерористичній операції. 
Це дало можливість розпочати формування 
«Ураганівських» дивізіонів.
Підрозділи частини в тих нелегких умовах 
очолили досвідчені комдиви, справжні про-
фесіонали та взірець для підлеглих.
Підполковник Семен Прохоров, десантник. За 
плечима – важкі бої травня-серпня 2014 року: Ма-
рьїнка, Должанський, Ізварино, Дьяково (Фото 9).
Кавалер ордена «За мужність» ІІ ступеня 
підполковник Віктор Юшко з липня 14-го по Фото 9. Підполковник Семен Прохоров 

Фото  10. Підполковник Віктор Юшко Фото 11.  Майор Роман Откидач
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вересень 15-го з боями пройшов майже всю 
зону АТО: від гори Карачун до Дебальцево. 
(Фото 10).
Майор Роман Откидач, наймолодший в 
«обоймі» комдивів. (Фото 11). У доленосні 
для України березневі дні 2014 року Роман, 
який тоді проходив службу в Криму, вибрав 
єдине правильне офіцерське рішення – за-
лишився вірним Присязі та не зрадив свого 
народу у складний час.
Не дивлячись на надскладні умови, в яких 
відбувалося формування військової частини, 
підрозділи розпочали інтенсивну підготов-
ку до виконання завдань за призначенням. 
Взимку 2015-16 року реактивні артилерій-
ські підрозділи, озброєні реактивними систе-
мами залпового вогню «Град» провели низ-
ку тактичних навчань з бойовою стрільбою, 
а в березні 2016 року на полігон вперше ви-
йшли підрозділи, озброєні реактивними сис-
темами залпового вогню «Ураган» (Фото 12).
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Фото 18

Фото 17

Фото 19

Фото 20

Формування військової частини було завер-
шено 31 березня 2016 року, а вже у серпні 
того ж року підрозділи частини приступили 
до виконання бойових завдань у визначених 
районах (Фото 13-16).
У квітні 2016 року військову частину очолив 
полковник Олег Блануца, начальник артиле-
рії 72 омбр, учасник АТО.
Фото 17 – полковник Олег Блануца приймає 
полкову ікону Покрова Пресвятої Богородиці 
з рук отця Володимира (Кошарка), нештатного 
капелана частини на той час, травень 2015 р.
На сьогоднішній день реактивна артилерій-
ська частина флоту – це міцний моноліт з під-
розділів реактивних систем різної потужнос-
ті. І в складних умовах сьогодення військо-
вослужбовці частини напруженою службою 
та плідною працею демонструють приклад ві-
рності Військовій присязі та своєму народові. 
Військовослужбовці частини в місцях дисло-
кації та районах виконання завдань за при-
значенням активно долучаються до справи 
патріотичного виховання молоді, є частими 
гостями у школах, з власної ініціативи допо-
магають ветеранам війни. (Фото 18-23).
Не дивлячись на труднощі, колектив військо-
вих професіоналів впевнено крокує вперед 
шляхом підвищення професіоналізму та фа-
хових навиків, забезпечення бойової готов-
ності, вірного служіння Українському наро-
дові (Фото 24-25).
Кілька слів про історію військових частин, чиї 
славні традиції продовжують військовослуж-
бовці реактивної артилерії флоту.
816 артилерійський Ельбінгський полк
816 артилерійський полк було сформовано 
на підставі директиви ГШ РСЧА від 8 лип-
ня 1941 року № орг./2/524680 та директиви 
Командуючого Ленінградським військовим 
округом від 10 липня 1941 року №1/34320.
Полк почав формуватися 10 липня 1941 
року у місті Боровичі Ленінградської облас-
ті. Основою формування полку у більшості 
були військовозобов’язані запасу м. Ленін-
граду та Ленінградської області.
Полк формувався по штату 2-х дивізіоного 
складу на кінній тязі.
Формування полку завершилося 1 серпня 1941 р. 
11 листопада 1941 року був сформований 3 
дивізіон і полк став 3-х дивізіонного складу.
За наказом Командуючого Південо-Західним 
напрямком маршала Радянського Союзу Во-
рошилова К.Е. 816 артилерійський полк 2-х 
дивізіоного складу під командуванням капіта-
на Купріянова І.М. прийняв участь у бойових 
діях Бойове хрещення полк прийняв у складі 
261 Стрелкової дивізії 21 вересня 1941 у райо-
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Під час бойових дій з 1941 по 1945 роки осо-
бовий склад полку приймав участь у звіль-
ненні 89 міст та більш ніж 12 000 селищ, про-
шов з боями 1820 км.
Полку тричі оголошувалися подяки від Го-
ловнокомандуючого Збройних Сил СРСР
1451 військовослужбовець полку нагоро-
джені орденами та медалями, з них:

1 – герой Радянського Союзу;
2 – орденом Леніна;
1 – орденом Кутузова;
4 – орденом Олександра Невського;
15 – орденом Червоного Прапору;
29 – орденом Слави двох ступенів;
204 – орденом Великої Вітчизняної війни 
двох ступенів;
376 – медалями за відвагу;
480 – медалями «За бойові заслуги».

19 липня 1945 року на теритрії Німеччини у 
військовому містечку Всефаленгов у зв’язку 
з розформуванням 281 Стрілецької Любан-
ської дивізії 816 артилерійський полк був пе-
реданий до складу 126 Стрілецької Горлів-

ні с.Порожки під час захисту міст Ораніенбаум 
та Кронштадт.
Протягом 1941-1943 років полк приймав участь 
у бойових діях по обороні м. Ленінграда. З 2 
серпня 1942 року по 16 січня 1944 року полк у 
складі 281 стрелкової дивізії вів оборонні бої у 
районі м.Любань на рубежі Зеніно-Дуброве, а 
з 16 січня 1944 року брав участь у визволенні 
м.Любань від німецьких окупантів. За успішне 
ведення бойових дій по визволенню м. Любань 
наказом Верховного Головнокомандуючого 27 
січня 1944 року особовому складу полку була 
оголошена подяка.
5 січня 1944 року Указом Президії Верховної 
Ради СРСР від 14.10.1943 року 816 артилерій-
ському полку вручено Бойовий прапор.
З 16 лютого по 24 квітня 1944 року полк при-
ймав участь у боях по визволенню території 
Ленінградської області.
З 29 травня по 19 вересня 1944 року полк при-
ймав участь у боях на Карельському переший-
ку. У квітні 1944 року полк брав участь у прори-
ві оборони фінів. У цих боях командир батареї 
старший лейтенант Мостовий Володимир Йоси-
пович отримав звання Героя Радянського Союзу.
20 вересня 1944 року полк був передислокова-
ний у м. Чижов (Польша), де проводив заходи 
по підготовці до бойових дій.
З 14 січня 1945 року полк приймав участь у на-
ступальних операціях по визволенню території 
Польщі та Німеччини.
У період з 2 по 10 лютого 1945 року у боях за-
вдяки самовідданим діям особового складу 
полку було звільнено місто Ельбінг, а 27 трав-
ня 1945 року – міста Данциг та Ора. 
Наказом верховного Головнокомандуючого 
ЗС СРСР № 061 від 5 квітня 1945 року за са-
мовідданість у боях по визволенню міста Ель-
бінг полку присвоєно почесне найменування 
«Ельбінгський». Полк приймав участь у бойо-
вих діях до 4 травня 1945 року.
Під час бойових дій артилерійським вогнем 
полку знищено:

Протитанкових гармат 169

Зенітних гармат 21

Мінометів 109

Кулеметів 405

Гармат 79

ДЗОТів 119

Самохідних гармат 11

Спостережних пунктів 23

БТР 16

Сховищ 11

Офіцерів та солдатів противника 16 650
Фото 25

Фото 23

Фото 21

Фото 22
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кої дивізії був передислокований до міста Сім-
ферополь. В період з 1946 по 1967 роки в пол-
ку відбувались численні організаційні заходи.
16 травня 1967 року 126 мотострілецька ди-
візія, у складі якої знаходився 816 артилерій-
ський Ельбінгський полк, увійшла до складу 
32 армійського корпусу.

ської дивізії, де на базі двох артилерійських 
полків був сформований один гаубичний ар-
тилерійський полк, найменуванням якого ста-
ло 816 гаубичний артилерійський Ельбінг-
ський полк, і він увійшов до складу 453 арти-
лерійської бригади 126 Стрілецької дивізії.
У січні 1946 року полк у складі 126 Стрілець-

Фото 27. Емблема та нагрудний знак 816 реактивного полку Фото 28. Емблема та нагрудний знак 816 реактивного полку

Фото 29. Емблема 301 артилерійської бригади Фото 30. Емблема 1399 протитанкового  артилерійського полку

Фото 31. Емблема 406 окремої  артилерійської групи Фото 32. Емблема 27 реактивної  артилерійської бригади

Фото 24
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до виконання навчально-бойових завдань 
залучались резервісти.
Протягом 2009-2010 років йшла напружена 
вогнева підготовка, результатом якої стали 
відмінні показники під час проведення комп-
лексу навчань «Взаємодія - 2010». За їх ре-
зультатами реактивний артилерійський ди-
візіон частини (який став у витоків нашої з 
Вами частини) було визнано кращим підроз-
ділом Військо-Морських Сил Збройних Сил 
України.
Протягом 2011-2013 років йшла напружена 
робота. Впроваджувались нові форми за-
стосування артилерії у складі батальйон-
них тактичних груп військ берегової оборо-
ни. Проводилось комплектування та навчан-
ня військовослужбовців, які уклали контракт 
для проходження військової служби у резер-
ві – явище для наших Збройних Сил наднове.
У 2011 році частина стала кращою у Військо-
во-Морських Силах за підсумками навчаль-
ного року.
У квітні 2014 року особовий склад частини, 
який не зрадив Присяги, було передислоко-
вано з Автономної Республіки Крим до міста 
Запоріжжя.
27 реактивна артилерійська бригада
У 2008 році в рамках реформування Зброй-

ня із захисту Тузли. Тоді політикани теж «чох-
лили» і «зважували», а військові зібрали тор-
бинки з нехитрої їжею і чотири дні сиділи на 
казармі в повній готовності. Батарея «Гра-
дів» була підготовлена до виходу за лічені 
години – і це в умовах уже розпочатого ско-
рочення наших Збройних Сил.
У 2006 році частину підпорядковано Центру 
військ берегової оборони Військо-Морських 
Сил Збройних Сил України.
30 жовтня 2006 року на підставі Директиви 
Міністра оборони України від 25 липня 2006 
року 406 окрема бригадна артилерійська 
група була переформована у окрему берего-
ву артилерійську групу. 
Протягом  2006 – 2007 років особовий склад 
частини приймав участь у навчаннях «Чисте 
небо - 2006» та «Артерія - 2007».
Роком перевірки на міцність для особово-
го складу частини був 2008 рік, кульмінацій-
ним моментом якого стала потужна робота 
підрозділів артилерії під час масштабних на-
вчань «Морський вузол-2008». Вперше в іс-
торії Військово-Морських Сил Збройних Сил 
України разом з десантом на берег висадже-
но батарею 122-мм самохідних гаубиць 2С1 
«Гвоздика», які виступали як засіб вогневої 
підтримки морських піхотинців. А ще вперше 

та Сімферополь та увійшла до складу 32 ар-
мійського корпусу.
Фото 29 – емблема 301 артилерійської бригади.
22 жовтня 2001 року на підставі Директиви 
Міністра оборони України від 09 квітня 2001 
року на базі вказаної 301 артилерійської 
бригади та 1399 протитанкового артилерій-
ського полку сформовано 406 артилерій-
ський полк (військова частина А1743). Фото 
30 – емблема 1399 протитанкового  артиле-
рійського полку.
У 2002 році полк у складі 32 армійського кор-
пусу увійшов до складу Військ берегової обо-
рони Військо-Морських Сил Збройних Сил 
України.
У 2003 році на підставі Директиви Міністра 
оборони України від 02 лютого 2002 року 406 
артилерійський полк переформований у 406 
окрему бригадну артилерійську групу окре-
мої бригади берегової оборони Військо-Мор-
ських Сил Збройних Сил України. До її скла-
ду було включено один реактивний артиле-
рійський дивізіон 816 Ельбінгського реактив-
ного полку. Фото 31 – емблема 406 окремої  
артилерійської групи.
У 2003 році реактивний дивізіон 406 групи 
був чи не єдиною військовою силою в Кри-
му, готовою до негайного виконання завдан-

У березні 1980 року до складу полку вклю-
чено 1293 окремий реактивний дивізіон. Полк 
став 4-х дивізіонного складу.
1 грудня 1989 року полк у складі 126 мото-
стрілецької дивізії переведений до складу 
Чорноморського флоту.
4 липня 1992 року згідно директиви МО Укра-
їни №Д-013 та наказу Командуючого Одесь-
кого військового округу № 0100 від 7 липня 
1992 року полк увійшов до складу 32 армій-
ського корпусу.
Фото 27, 28 – емблема та нагрудний знак 816 
реактивного полку.
Реактивна артилерійська батарея 816  Ель-
бінського полку у 1999 році стала кращою у   
Збройних Силах  України.
У 2003 році полк було розформовано, а один 
реактивний артилерійський дивізіон переда-
но до складу 406 артилерійської групи. Саме 
він в подальшому став у витоків нашої час-
тини та є нащадком 816 Ельбінгського реак-
тивного полку. 
406 окрема берегова артилерійська група 
01 квітня 1976 року у місті Запоріжжя на під-
ставі Директиви начальника Генерально-
го штабу Збройних Сил СРСР було сфор-
мовано 301 артилерійську бригаду. У 1983 
році бригада була передислокована до міс-

Фото 34 Фото 33



176  177науковий збірник науковий збірник      

ВІЙНА НА ДОНБАСІ. 2014 – 2017 рр.

них Сил України на території колишнього 
Сумського інституту ракетних військ та арти-
лерії (розформований 2007 року) було  ство-
рено 27 реактивний артилерійський полк. 
Днем створення частини вважається 14 трав-
ня 2008 року. 5 грудня 2008 року начальник 
Генерального штабу ЗС України Сергій Кири-
ченко вручив полку Бойовий Прапор.
На початку 2015 року полк реорганізований 
у бригаду, кількість реактивних артилерій-
ських дивізіонів збільшилась до чотирьох.
З липня 2014 року 27 реактивний артилерій-
ський полк бере участь в антитерористичній 
операції на території окремих районів Луган-
ської та Донецької областей. Фото 32 - емб-
лема 27 реактивної  артилерійської бригади.
У грудні 2015 року військовослужбовці 4 та 5 
хвиль мобілізації з вказаної частини, які при-
ймали участь в антитерористичній операції, 
прибули на укомплектування підрозділів на-
шої частини.
Багато військовослужбовців з 27-ї бригади 
проходять службу в частині і сьогодні.

морської піхоти сягають буремних років ви-
звольної боротьби 1917-21 років. 
Саме на початку 1919 року контр-адмірал Ми-
хайло Іванович Білинський, тодішній міністр 
морських справ Української Народної Республі-
ки, розпочав формування першого полку мор-
ської піхоти, який отримав назву «Гуцульського». 
Свою назву полк дістав через те, що через недо-
статню кількість спеціалістів з морської справи 
його основу склали молоді гуцули – сплавники 
лісу з карпатських річок.
Згодом полк виріс у дивізію морської піхоти, яка 
протягом 1919-20 років в авангарді військ Укра-
їнської Народної Республіки брала участь у за-
пеклих боях за визволення рідної землі. 
Останній бій морські піхотинці прийняли 21 лис-
топада 1921 року під містечком Базар на Жито-
мирщині. Вони вибрали смерть замість неволі 
та загинули непереможеними, тим самим по-
давши приклад безмірної відданості своєму 

Анотація. Стаття присвячена актуальності віднов-
лення історичної пам’яті задля того, щоб сучасні мор-
ські піхотинці з гордістю могли назвати себе нащадка-
ми славних традицій воїнів українського флоту доби ви-
звольних змагань. Адже корені української морської піхо-
ти сягають буремних років визвольної боротьби 1917-
1921 років.

Ключові слова: ребрединг, флот, історія України, Вій-
ськово-Морських Сил Збройних Сил України.

Багато дослідників сучасної історії України не-
безпідставно стверджують, що зі здобуттям 
у 1991 році незалежності України її інститути 
формально стали інститутами нової держави, 
але реально і армія, і правоохоронні органи за-
лишилися радянськими за змістом. Однак на 
відміну від Радянської армії Збройні Сили Укра-
їни втратили агресивність і виявились слабо 
підготовленими до війни з колишньою «метро-
полією», особливо в нових «гібридних» умовах. 
Не останню роль у цьому відігравала й привя-
заність до військових традицій – свят, назв, уві-
ковічнення героїв війн тощо.
Сьогодні стає очевидним, що зміну вигляду вій-
ська необхідно було проводити одразу ж після 
проголошення незалежності. Тоді через слаб-
кість агресивного сусіда був час будувати Зброй-
ні Сили з нуля, в тому числі й впроваджувати суто 
українські військові традиції, а не видозмінювати 
радянські устої і звичаї. Час показав, що держа-
ви, які почали цей процес на початку 90-х років 
минулого століття, зараз є членами НАТО та ма-
ють збройні сили відповідних стандартів. 
Про необхідність «ідеологічного перепроши-
вання» армії заговорили після Помаранче-
вої революції та російсько-грузинської війни, в 
тому числі й на флоті.
Протягом 2009 року у військах берегової обо-
рони Військово-Морських Сил Збройних Сил 
України за ініціативи тодішнього начальника 
Центру військ берегової оборони генерал-ма-
йора Олександра Островського проводилася 
робота по відновленню історичної пам’яті за-
для того, щоб сучасні морські піхотинці з гор-
дістю могли назвати себе нащадками слав-
них традицій воїнів українського флоту доби 
визвольних змагань. Адже корені української 
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тинам, кораблям, установам, військовим на-
вчальним закладам, підприємствам та органі-
заціям Збройних Сил України дійсних та умов-
них найменувань і правила їх застосування 
при листуванні», які дозволяли для бойових 
частин у загальновійськовий номер після циф-
рової позначки включати найменування на-
селених пунктів за місцем їхньої дислокації. 
Тож на момент анексії Криму військові части-
ни мали назви: 406 Сімферопольська берегова 
артилерійська група, 1 Феодосійський окремий 
батальйон морської піхоти, 501 Керченський 
окремий батальйон морської піхоти. Не мала 
назви, пов’язаної з місцем дислокації, лише 36 
окрема бригада берегової оборони, дислоко-
вана в Перевальному поблизу Сімферополя.
Російсько-українська війна змушує по-новому 
підійти до справи присвоєння почесних найме-
нувань військовим частинам, акцентуючи ува-
гу на перемогах української зброї в різні часи: 
доби Київської Русі, часів козаччини та періодів 
визвольних змагань у ХХ столітті, при цьому 
абстрагуючи від російсько-радянської спадщи-
ни на кшталт «...ордена Кутузова ІІІ ступеню».
Цілком виправданим і доцільним на сьогод-
нішній день є присвоєння одній з військових 

народові і військовому обов’язку. Герої битви під 
Базаром – морські піхотинці флоту Української 
Народної Республіки, своїм життям відстояли 
честь української зброї і Українського Флоту. 
Результатом роботи щодо увічнення пам’яті 
українських морпіхів мало стати присвоєння 
почесного найменування «імені Михайла Бі-
линського» єдиному на той час в Україні ба-
тальйону морської піхоти, дислокованому в 
Феодосії. Українські морські піхотинці з гор-
дістю могли вже тоді називати себе «Білинця-
ми». Також планувалося назвати одну з рот ба-
тальйону «Гуцульською». Та й роботу з комп-
лектування військовослужбовцями служби за 
контрактом було спрямовано на те, щоб юнаки 
з Івано-Франківщини – правнуки українських 
морських піхотинців доби визвольних змагань, 
проходили службу саме в морській піхоті.
Однак з різних причин тим задумам не суди-
лося збутися. Єдине, чим тоді змогли скорис-
татися командири військових частин сухопут-
ної складової  Військово-Морських Сил – це 
положеннями наказу Міністра оборони Укра-
їни від 11.06.2008 року №262 «Про затвер-
дження Змін до Інструкції про порядок надан-
ня об’єднанням, з’єднанням, військовим час-

частин морської піхоти імені Михайла Білин-
ського. Також доречним буде увіковічнення 
імені Петра Болбочана – визволителя Криму 
від більшовиків у квітні 1918 року. 
Увічнення цих імен в назвах військових частин 
морської піхоти може стати певною ідеологічною 
противагою у смисловій війні, підкреслюючи бо-
ротьбу проти російських загарбників. До речі, 
військова частина Чорноморського флоту РФ, 
дислокована в Криму на місці 36 бригади бере-
гової оборони, нині носить назву 126 Горлівської 
дивізії – однієї з частин, яка в 1944 році визво-
ляла півострів від гітлерівців, що напевне  має 
на меті підкреслити їх значення як визволителів. 
Можливо, незабаром звернення до морських 
піхотинців «Білинці» або «Болбочанівці» ста-
не звичним явищем.
Флотські артилеристи-гармаші в недалекому 
майбутньому зможуть називати себе «Алмазів-
цями» – на честь Олекси Алмазіва, очільника 
артилерії під час Кримського походу українських 
військ під проводом Петра Болбочана, адже вій-
ськова частина має «кримське» коріння.
Певну роботу щодо визначення можливих на-
прямів присвоєння почесного найменування 
проведено й у новоствореній реактивній артиле-

Морський міністр УНР М. І. Білинський і С.O.Шрамченко (у формі 1-го 
Гуцульского полку морської піхоти, 1919 р.)

Старшина 1-го Гуцульського полку морської піхоти. Квітень 1919 р. Офіцер 1-го Гуцульського полку морської піхоти. 1919 р.

Емблеми військових частин військ берегової 
оборони ВМС ЗС України, початок 2014 року
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продовжили боротьбу. Перевагою даного варі-
анту є увіковічнення назви однієї з артилерій-
ських військових частин доби визвольних зма-
гань 1917-1921 років, яка до того ж гармонійно 
поєднує сучасні специфіку і приналежність вій-
ськової частини до Військово-Морських Сил.
Звичайно, зміна назв військових частин потре-
буватиме кропіткої роботи та співпраці істори-
ками, зокрема з співробітниками Національно-
го воєнно-історичного музею України.
Підготовка ідеологічного підґрунтя для змін 
потребуватиме кропіткої роз’яснювальної ро-
боти серед особового складу, спрямування 
зусиль інформаційно-пропагандистського за-
безпечення на формування нового світогляду 
військовослужбовців, просякнутого історич-
ним символізмом. Ця робота буде доволі три-
валою, але вона вкрай необхідна.
«Вірний завжди», «Ми – Боги війни», «Обрані 
долею» – гасла військових частин сухопутної 
компоненти українських Військово-Морських 
Сил: морських піхотинців та флотських арти-
леристів. В цих гаслах закарбовані й славні 
традиції наших предків. Хотілося б, щоб імена 
славних синів Вітчизни були навіки закарбова-
ними в назвах цих частин. І тоді можна  буде 
впевнено сказати: «Славетним бойовим тра-
диціям воїнів українського флоту – жити, а зна-
чить і вітчизняному флоту – бути!».
 

рійській частині флоту, дислокованій на Одещині. 
Перший напрям пов’язаний з прямим історичним 
зв’язком з реактивною артилерійською частиною, 
колись дислокованою на теренах Криму – 816 ар-
тилерійським Ельбінгським полком. 
Перевагами цього варіанту є те, що 816 реактив-
ний полк раніше перебував у складі Чорномор-
ського флоту, а згодом у ВМС ЗС України; просте-
жується пряма лінія правонаступності, оскільки 
реактивний артилерійський дивізіон, який став 
першим підрозділом новоствореної реактивної 
частини, веде свою історію від одного з дивізіо-
нів 816 реап; військовослужбовці, які колись слу-
жили в полку, зараз з честю виконують завдан-
ня по захисту Батьківщини (серед них полковник 
Євген Добринін); певна кількість ветеранів пол-
ку проживає на території України і не пориває 
зв’язку зі Збройними Силами України загалом і 
ВМС ЗС України зокрема (в їх числі Олег Найда).
Спірним питанням є акцентуація уваги ви-
ключно на радянській спадщині, адже 816 
реап було сформовано під час ІІ світової війни 
під Ленінградом.
Другий напрям має на меті вшанування в по-
чесному найменуванні імені одного з артиле-
рійських начальників – учасника боротьби за 
незалежність Української держави. У взаємо-
дії з Національним воєнно-історичним музеєм 
України встановлено, що найбільш оптималь-
ним є присвоєння військовій частині імені пол-
ковника армії УНР Григорія Павловича Чижев-

ського, в різні часи командира 1 Українського 
гарматного полку дивізії Синьожупанників, мі-
ністра внутрішніх справ УНР, начальника 3 гар-
матної бригади Залізної дивізії Армії УНР, учас-
ника Другого Зимового походу (був начальни-
ком артилерії Української повстанчої армії). 
Перевагами даного варіанту є увіковічнен-
ня імені одного з видатних артилерійських на-
чальників доби визвольних змагань україн-
ського народу; проживання нащадків вказано-
го воєнначальника на території Польщі.
Третій напрям пов’язаний з існуванням у скла-
ді українського війська під час визвольних зма-
гань 1917-1921 років Чорноморського гармат-
ного полку. Історія цієї артилерійської частини 
пов’язана з діяльністю Костянтина Смовського, 
який у 1918 році створив і очолив гарматну ба-
тарею Гайдамацького коша Слобідської Украї-
ни, разом з нею брав участь у вуличних боях із 
більшовицькими повстанцями, зокрема, за «Ар-
сенал», дніпровські мости; в подальшому ство-
рив і очолив гарматну батарею Окремого чор-
номорського коша, на основі якої сформував 
Чорноморський гарматний полк. Артилеристи 
Чорноморського коша, а згодом Чорноморської 
дивізії, боронили Київ від більшовиків взим-
ку 1919 року. В умовах постійних боїв, розвалу 
та деморалізації Чорноморської дивізії внаслі-
док більшовицької пропаганди саме артилерис-
ти гарматного полку першими перейшли до ін-
ших військових формувань молодої держави і 

Полковник Петро Болбочан Генерал Олексій Алмазов
Емблеми окремих артилерійських бригад
 ВМС ЗС України

Емблема 816 Ельбінгського реактивного полку

Полковник Григорій Чижевський
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- евакуація тіл загиблих військовослужбовців; 
- заходи з координації протимінної діяльності;
- підтримка засобів масової інформації (про-
тидія негативному інформаційному впливу).
Але найбільше знають про особовий склад 
ЦВС ЗС України або CIMICів (СІМІС – англ. Civil-
Military Cooperation – Цивільно-військове спів-
робітництво) це цивільне населення району 

Анотація. Стаття присвячена основним напрямам ді-
яльності груп Цивільно-військового співробітництва 
Збройних Сил України.

Ключові слова: ЦВС, цивільно-військове співробітни-
цтво, СІМІС, гуманітарна допомога, відновлення інфра-
структури, цивільне населення.

З’явившись декілька років назад система ци-
вільно-військового співробітництва Збройних 
Сил України (далі – ЦВС ЗС України) зайняла 
своє місце в структурі не тільки ЗС України, але 
і у воєнній організації держави. Зокрема крім ЗС 
України відповідні підрозділи розгортаються в 
частинах Національної гвардії України. 
Загалом основними напрямами діяльності груп 
ЦВС ЗС України є:
- гуманітарна допомога (притулки, школи, дитя-
чі садки, лікарні, малозабезпечені сім’ї);
- відновлення інфраструктури (електро-, водо-, 
газопостачання);
- координація волонтерів, які підтримують вій-
ськові частини; 
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Фото 1. Ремонт даху в Луганській амбулаторії військовослужбовцями ЦВС 
та місцевими мешканцями (права частина більш яскрава з нового шиферу).

ПРИКЛАДИ ОКРЕМИХ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
НА СХОДІ ДЕРЖАВИ

Фото 2. Підняття нових матеріалів на дах будівлі

проведення Антитерористичної операції на те-
риторії Донецької та Луганської областей (далі 
– АТО), особливо яке проживає на лінії зіткнен-
ня та «сірій зоні».
Не зменшуючи значення всіх напрямів діяль-
ності ЦВС ЗС України наведемо приклади захо-
дів за класичними напрямами: гуманітарна до-
помога та відновлення інфраструктури. 
Також, обов’язково організовується співпраця з 
військовими підрозділами в районі відповідаль-
ності яких виконують завдання групи ЦВС ЗС 
України, тому окремим напрямом діяльності є 
надання допомоги і військовим підрозділам.
Відновлення інфраструктури
Після виходу підрозділів ЗС України з Дебаль-
цівського плацдарму оборона була організова-
на по так званому «гирлу» колишнього плац-
дарму по населеним пунктам Світлодарськ-
Луганське-Миронівський, які утворили  геогра-
фічну дугу, яка в подальшому отримала назву 
«Світлодарська». В подальшому підрозділи 
ЗС України постійно вдосконалювали оборону 
дуги, зокрема брали під охорону населені пунк-
ти, які знаходились в так званій «сірій зоні» – 
Новолуганське (грудень 2016 року), Гладосове 
та Травневе (січень 2018 року). Відповідно весь 
термін україно-російської визвольної війни на-
селені пункти Світлодарської дуги зазнавали і 
зазнають всебічного впливу російсько-терорис-
тичних військ – вогневого з руйнацією інфра-
структури, інформаційного з формуванням де-
структивних посилів. Останнє особливо дава-
ло взнаки, переважна більшість місцевого на-
селення була налаштовано відносно ЗС Украї- Фото 4. Зруйнований пішохідний міст станом на осінь 2015 року

Фото 3. Відновлений міст станом на весну 2016 року
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Одним з наступних заходів було відновлення пі-
шохідного мосту (смт. Луганське). Під час відсту-
пу російсько-терористичних військ літом 2014 
року був пошкоджений пішохідний міст, який 
відносився до інфраструктури місцевої тепло-
електро станції, і відповідно, місцевому насе-
ленню складно було переміщуватись по населе-
ному пункту, забезпечувати повсякденну діяль-
ність. Тому підрозділом ЦВС (м. Краматорськ) 
спільно з керівництвом тепло-електро станції та 
Донецькою обласною військово-цивільною ад-
міністрацією була проведена робота щодо від-
новлення мосту (фото 3, 4).
Гуманітарна допомога
Не менш важливими залишаються проведення 
заходів патріотичного виховання дітей та юна-
цтва, проведення інформаційних заходів з про-
тимінної діяльності, участь в культурних захо-
дах місцевих громад (фото 5) [2].
Такими заходами було започатковано віднов-
лення дружніх стосунків між місцевим населен-
ням та військовими Збройних Сил України та 
загалом формування і підтримання позитивно-
го іміджу Збройних Сил України.

Джерела та література:
1. Луганськеˮ. Військові та волонтери перекрили дах у лікарні [Електронний 
ресурс] - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=wU6BkIlmqNY.
2. Масниця під канонаду - Вікна-новини - 24.02.2017 [Електронний ресурс] 
- Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=LYyy9q65m04.

ни якщо не вороже то нейтрально. Тому, форму-
вання позитивного іміджу ЗС України в зазначе-
ному районі було і є вкрай важливим завданням 
підрозділів ЦВС ЗС України саме через надан-
ня гуманітарної допомоги та відновлення інф-
раструктури.
Восени 2015 року, здійснюючи моніторинговий 
виїзд по Світлодарській дузі було виявлено ме-
дичну амбулаторію (смт. Луганське), що зазна-
ла руйнації внаслідок бойових дій, і хоча буді-
вельні матеріали були надані Міжнародним Ко-
мітетом Червоного Хреста (шифер, цвяхи та 
навіть молотки), але безпосередньо викона-
ти ремонт персоналу амбулаторії було склад-
но, він складався виключно з жінок. Зважаючи 
на наближення холодної та дощової пори року 
було прийнято рішення особовим складом під-
розділів штабу АТО (цивільно-військового спів-
робітництва, прес-служби, відділу по роботі з 
особовим складом) самостійно відремонтува-
ти дах амбулаторії.
В один з вихідних днів, коли навантаження за 
основним напрямом діяльності – заходами у 
складі штабу АТО, зменшується, група з 15 офі-
церів прибула до амбулаторії та відремонтува-
ла пошкоджений дах будівлі (фото 1, 2). Важли-
вим аспектом було добровільне залучення до 
відновлювальних робіт місцевого населення, 
а також висвітлення зазначеної події в засобах 
масової інформації [1]. 

Фото 5. Надання допомоги діткам Авдіївки (книжки для розвитку)

безпечує виживання особовому складу(фото 2).
На озброєнні ЗС України знаходиться бойова 
броньована машина М1114 HUMVEE (США), 
яка  активно використовуються у бойових діях 
під в зоні АТО, забезпечує  високу прохідність, 
надійність і живучість машини і виживання  
особовому складу після обстрілу із стрілець-
кої зброї та  підриву на міні (фото 3).
Вітчизняні бронетранспортери (БТР) у цілому ма-
ють високі бойові та експлуатаційні властивості, 
але не достатню захищеність та живучість (фото 4). 

Анотація. Дослідження характерних пошкоджень зраз-
ків АТ і БТТ під час бойового використання в зоні прове-
дення АТО на Сході України та роботи вітчизняних ре-
монтних підприємств з відновлення боєготовності по-
шкоджених машин є актуальним. Метою статті є ви-
світлення бойового використання автомобільної і бро-
нетанкової техніки (АТ і БТТ) в зоні проведення АТО та 
функціонування вітчизняних ремонтних  підприємств з 
відновлення боєготовності пошкоджених машин. Роз-
глянуто характерні бойові пошкодження АТ і БТТ у ре-
зультаті вогневого ураження засобами противника: 
стрілецької зброї, мін, фугасів та саморобних вибухо-
вих пристроїв. Акцентована увага щодо функціонуван-
ня вітчизняних штатних ремонтно-відновлювальних 
підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК), 
волонтерських організацій, а також автотранспорт-
них підприємств і приватних фірм.

Ключові слова: автомобільна техніка, бронетран-
спортер, бойова машина піхоти, танк, бойове пошко-
дження, ураження, ремонт, відновлення.

Набутий бойовий досвід у ході Антитерорис-
тичної операції (АТО) на Сході України, вия-
вив низку конструктивних і технічних недолі-
ків зразків, зокрема, у бронетанковій і автомо-
більній техніці, оскільки ці зразки ОВТ проекту-
вались та виготовлялися ще у минулому сто-
літті, і їхні бойові властивості і тактико-технічні 
характеристики не відповідають характерним 
рисам і викликам сучасної збройної боротьби, 
світовим зразкам і стандартам. 
Проведений аналіз бойового використання ав-
томобілів багатоцільового призначення пока-
зує, що основними засобами їхнього уражен-
ня є стрілецька зброя, РПГ, міни, фугаси і са-
моробні вибухові пристрої [1]. Захищеність ма-
шини  і особового складу безпосередньо зале-
жить від наявності елементів броньованого за-
хисту, конструктивної компоновки – взаємного 
розташування двигуна та кабіни (фото 1).
Досвід бойових дій  АТО показав високу надій-
ність та живучість конструкції нової броньова-
ної бойової машини «Кугуар», захист якої за-

БОЙОВЕ  ВИКОРИСТАННЯ  ТА ВІДНОВЛЕННЯ  АВТОМОБІЛЬНОЇ  І БРОНЕТАНКОВОЇ  ТЕХНІКИ  У  ПРОТИДІЇ  
РОСІЙСЬКІЙ  АГРЕСІЇ  В  ЗОНІ АТО  НА  СХОДІ  УКРАЇНИ

УДК 623.093

Петро РУСІЛО (Львів), 
Володимир КОСТЮК (Львів), 
Олександр КАЛІНІН (Львів), 
Юрій ВАРВАНЕЦЬ (Львів)

Фото* 1. Наслідки ураження машини. Розміщення кабіни над двигуном
*Усі фото з мережі Internet

Фото 1. 1. Наслідки ураження машини. Розміщення двигуна перед кабіною
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Аналіз бойових пошкоджень бойових машин піхо-
ти (БМП) в зоні АТО показав, що вони також не від-
повідають сучасним вимогам захисту від уражен-
ня вогневими засобами противника: відсутність 
систем динамічного і активного захисту, ефектив-
ного засобу маскування, застаріли прилади при-
цілювання і спостереження, засоби демаскуван-
ня які проводяться в оптичному, інфрачервоному і 
радіолокаційному діапазонах, можуть легко вияв-
ляється противником. Ураження крупнокалібер-
ними кулеметами, РПГ, малокаліберними авто-
матичними гарматами, мінами і снарядами, са-
моробними вибуховими пристроями  призво-
дять до контузії або загибелі екіпажу машини, 
руйнування корпусу машини, загоряння пали-
во-мастильних матеріалів, детонацію боєкомп-
лекту тощо (фото 5). У результаті машина з екіпа-
жем  переходять в категорію безповоротних втрат.
Результати підриву танка на протитанковій міні 
ідетонації боєкомплекту показано на фото 6.
На даний час головним завданням  СВ ЗС Укра-
їни у протидії російській агресії на сході Украї-
ні є  постійне  забезпечення боєготовності вій-
ськових частин машин за рахунок постачання 
нових  і перспективних зразків АТ і БТТ в зону 
бойових дій АТО із  виробничих та ремонтних  
підприємствах концерну  «Укроборонпрому».
Автомобільна та бронетанкова техніка яка  
отримала  бойові пошкодження та несправ-

Фото 2. Наслідки ураження ББМ «Кугуар» після обстрілу та підриву на міні

Фото 3. Наслідки обстрілу та підриву на міні

Фото 4. Наслідки підриву БТР на протитанковій міні

танкових керованих ракет (ПТКР) використо-
вувалися різного типу конструкції: рознесені, 
екрановані, комбіновані захисні структури, які 
містять металеві броньовані елементи.
З початком активних бойових дій на Сході Укра-
їни тільки протягом 2014-2015 рр. силами і за-
собами ремонтно-відновних органів ЗС Украї-
ни та виїзних ремонтних бригад від державних 
ремонтних підприємств ДК «Укроборонпро-
му», «Техносервіс» та підприємств інших форм 
власності було відновлено та відремонтовано 
понад 22 тис. одиниць озброєння і військової 
техніки, зокрема 21,2 тис. одиниць озброєння 
та військової техніки Сухопутних військ [2]. 
Фахівцями ремонтних підприємств виконува-
лися найбільш складні та трудомісткі роботи: 
налагодження систем керування вогнем, ре-
монт прицілів, електрообладнання,двигунів, 
спеціального обладнання, перевірка апарату-
ри комплексу керованого озброєння, тощо.
Так працюючи у три зміни на підприємстві ДП 
«Шепетівський ремонтний завод» по суті ні 
на мить не припиняється робота над віднов-
ленням потужної техніки Збройних Сил Украї-
ни [3]. Його фахівці виконують роботи з ремон-
ту озброєння і техніки як безпосередньо у вій-
ськах, так і на виробничих потужностях (фото 
9). Наряду з виконанням  капітального і поточ-
ного ремонту двигунів машин (фото 10), фа-

ності  в зоні АТО від пострілів з РПГ, пробоїни 
від попадання снайперів і кулеметників воро-
га в прилади спостереження бойових машин, 
фари, механізми трансмісії, ходової частини, 
силової установки (фото 7).
З метою забезпечення підвищення захис-
ту  особового складу і машин в зоні бойових 
дій АТО, зразки АТ і БТТ дообладнувалися під-
ручними засобами та комплектами локального 
броньового захисту які виготовлялися у польо-
вих умовах силами особового складу (фото 8).
Так для  підвищення рівня захисту бойових ма-
шин від ураження кумулятивних гранат, проти-

Фото 5. Наслідки  ураження з СПГ-9 та детонації боєкомплекту БМП-2

Фото 6. Результати підриву Т-64 на протитанковій міні
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ють у три зміни, здійснюючи капітальний ремонт 
і модернізацію БМП, БТР, БМД, ГМ, БРЕМ, агре-
гатів, вузлів, озброєння і устаткування (фото 13).
Зараз підприємство є одним з ведучих, фахівці 
якого проводять розробки, виготовлення, капі-
тальний ремонт і глибоку модернізацію бойової 
техніки різних типів БМП, БТР, БМД. Також на під-
приємстві виконується капітальний ремонт агре-
гатів і вузлів, озброєння, виготовляють запас-
ні частини, устаткування і паркове устаткуван-
ня для військ і ремонтних підприємств (фото 14). 
Варто відзначити, що протягом декількох місяців 
13 виїзними бригадами заводу проведено понов-
люваний ремонт бронетанкової техніки у військо-

хівцями – ремонтниками проводиться ремонт 
комплексних зразків озброєння змонтованих 
на шасі АТ і БТТ: реактивних систем залпово-
го вогню РСЗО БМ-21 «Град», 9П140 «Ураган» 
(фото 11), самохідних артилерійських устано-
вок 2С3М «Акация», 2С5 «Гиацинт-С», 2С19 
«МСТА-С», 2С1 «Гвоздика» (фото 12), машин 
управління вогнем артилерії, засобів управлін-
ня військами, комплексів ПТКР.
На державному підприємстві «Житомирський 
бронетанковий завод» головним завданням на 
сьогодні є забезпечення замовлення для вітчиз-
няного оборонно-промислового комплексу [4]. В 
даний час фахівці-ремонтники заводу працю-

Фото 7. Бойові  пошкодження

Фото 8. Застосування  швидкознімальних екранів

Фото 9. Поточна лінія Шепетівського ремонтного заводу

новного полку Миколаївської області [5] відно-
вили майже 150 одиниць військової техніки по-
шкодженої в зоні АТО (фото 15). 
Миколаївський бронетанковий завод спеціалі-
зується на капітальному ремонті і модернізації  
бронетранспортерів БТР-70 і БТР-80 [6] (фото 16). 
Також у зоні проведення АТО фахівці ремонтно-
відновних частин і підрозділів активно прово-
дять  роботи щодо  відновлення працездатності 
машин у польових умовах безпосередньо на лі-
нії зіткнення із силами противника [7] (фото 17).
Ремонтно-відновний полк у місті Золочів на 
Львівщині спільно з фахівцями ДП «Львівський 
бронетанковий завод» почали відновлення бо-

Фото 10. Ремонт дизельних двигунів  ЯМЗ і КамАЗ

Фото 11. Ремонт реактивних систем залпового вогню 9П140 «Ураган» і БМ-21 «Град»

Фото 12. Ремонт самохідних артилерійських установок 2С1 «Гвоздика» 

вих частинах і відремонтовано більше 400 оди-
ниць бронетанкової техніки.
За даними Генерального штабу ЗС України 
тільки за 2015 р. було відремонтовано біль-
ше 11,5 тис. одиниць військової техніки. З них 
більше 12 тис. одиниць озброєння і військо-
вої техніки, які відновлені в поточному році. 11 
тис. 608 одиниць ОВТ відремонтовано силами 
і засобами ремонтних частин і підрозділів ЗС 
України. Безумовними лідерами в цій діяль-
ності є військові колективи ремонтно-віднов-
них частин, що дислокуються в Миколаївській, 
Рівненській і Львівській областях. 
Військові ремонтники на базі ремонтно-від-
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йових машин на виробничих потужностях заво-
ду [8]. За три місяці було відновлено 30 танків 
для ЗС України (фото 18).
На виробничо-ремонтних базах Харківського ав-
томобільного ремонтного заводу [9] і науково-ви-
робничої компанії «Техимпекс» [10] виконується 
капітальний ремонт гусеничних транспортерів – 
тягачів МТ-ЛБ, МТ-ЛБУ, двигунів ЯМЗ-236, ЯМЗ-
238В, ЯМЗ-240, а також агрегатів МТ-ЛБ. 
Окрім штатних ремонтно-відновлювальних під-
приємств ОПК і ремонтних підрозділів ЗС Украї-
ні ремонтом техніки для підрозділів СВ ЗС Укра-
їни, активно займаються волонтери і добро-
вольці, а також автотранспортні підприємства і 
приватні фірми. 
Так на базі автотранспортного підприємства Пів-
дено-української АЕС інтенсивно і якісно викону-
ється ремонт зразків АТ і БТТ [11]. У короткі тер-
міни було відремонтовано і передано представ-
никам 4 військових підрозділів 9 одиниць капі-
тально відремонтованих машин: у розташуван-
ня 79-ої штурмової бригади м. Миколаєва від-
правилися відремонтовані БТР-70, три УАЗ-469, 
3151 і 3303-01, «Урал-4320», КрАЗ-255Б; 32-го 
ракетно-артилерійського полку – автобус ЛАЗ-
695; 57-ої окремої мотопіхотної бригади Кропив-
ницкого – МАЗ-54229; 201-го зенітно-ракетного 
полку р. Первомайська – автобус ЛАЗ (фото 19).
За останні два роки на базі автотранспортного 
підприємства Південо-української АЕС відремон-

Фото 13. Цехи з капітального ремонту і модернізації БМП і БМД

Фото 14. Капітальний ремонт корпусів БМП

Фото 15. Окрема ремонтна дільниця для відновлення  БТР-70

товано 21 одиницю автомобільної техніки, 12 БТР-
70, один БТР-80, 25 двигунів і 90 вузлів і агрегатів.
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Фото 18. Відновлення бронетехніки ремонтниками ремонтно-
відновлювального полку місті Золочів на Львівщині

Фото 19. Передавання відновленої військової  техніки військовим підрозділам
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агресора або надання широкої автономії компак-
тно проживаючому анклаву населення іншої наці-
ональності чи іншого віросповідання, а можливо і 
створення не визнаної республіки, протекторату.
Характерні особливості:
- прихована підготовка до початку гібридної війни;
- підвищена увага до розвитку сил спеціальних 
операцій, повітрянодесантних та аеромобільних 
військ, військових частин спеціального призна-
чення, сил швидкого реагування;
- ідеологічний вплив на населення та світове 
суспільство з метою введення в оману стосовно 
істинних намірів агресора;
- розгортання та ведення інформаційної війни про-
ти населення та особового складу збройних сил 
держави, відносно якої готується гібридна війна;
- накопичення фінансових та матеріально-тех-
нічних ресурсів;
- створення сепаратистських рухів у країні, в 
якій планується часткове або повне захоплен-
ня територій;
- проникнення розвідки у всі сфери діяльності, 
розгортання широкої агентурної мережі, вербу-
вання державних службовців та окремих полі-
тичних діячів;
- вплив на фінансову систему, енергосистему, 
об’єкти промисловості, особливо на військово-
промисловий комплекс, з метою їх дестабілізації;
- проведення торгових війн шляхом встановлен-
ня підвищених мит або заборони ввезення това-
рів з країни, в якій заплановано проведення гі-
бридної війни;
- створення прихованих баз зберігання (сховищ) 
зброї та боєприпасів у населених районах з се-
паратистськими настроями;
- закидання диверсійно-розвідувальних груп, сил 
спеціальних операцій в окремі райони, які сплано-
вані для захоплення та створення сепаратистських 
організацій  і незаконних збройних формувань;
- вибір, використання або створення такої полі-
тичної ситуації, в якій можна розпочати прихова-
ні бойові дії та захоплення частини території су-
міжної держави з найменшими втратами;
- розгортання бойових дій сепаратистів, терористів, 
бойовиків, диверсійно-розвідувальних груп з опо-
рою на політичне, етнічне або релігійне підґрунтя;

Анотація. У статті розглянуті питання тактики дій 
незаконних військових формувань (за досвідом подій в 
окремих районах  Донецької та Луганської областей у 
2014 році). Метою статті є дослідження тактики дій не-
законних збройних формувань, виокремлення особливос-
тей їх тактичних прийомів та дій. Актуальність стат-
ті обумовлена триваючим збройним протистоянням з 
російсько-окупаційними військами, необхідністю вивчен-
ня досвіду дій незаконних збройних формувань на почат-
ку збройного конфлікту на Сході України та в організа-
ції навчання з тактики дій особового складу підрозділів 
ЗС, інших військових формувань України в протистоянні 
з озброєними терористами з урахуванням цього досвіду.

Ключові слова: незаконні збройні формування, гібридна 
війна, тактичні прийоми та дії.

Вже чотири роки триває збройна агресія РФ про-
ти України на сході України. РФ продовжує актив-
но застосовувати проти України та інших держав 
концепцію гібридної війни, невід’ємною складо-
вої якої є цілеспрямований систематичний нега-
тивний інформаційно-психологічний вплив на ви-
значені об’єкти, в тому числі за допомогою ново-
сформованих підрозділів інформаційно-психо-
логічних операцій на території анексованих тери-
торій України. Наприклад, на півострові анексо-
ваного півострова Автономної Республіки Крим 
у 2015 році було сформовано окрему військову 
частину інформаційно-психологічних операцій 
прямого підпорядкування кіберкомандуванню 
військ інформаційних операцій ЗС РФ [4, с. 111]. 
Гібридна війна – це соціально-політичне явище, що 
являє собою форму вирішення політичних амбіцій 
керівництва держави-агресора з прихованим засто-
суванням політичного, інформаційного, економічно-
го, ідеологічного тиску та засобів збройної боротьби. 
Її сутність є продовження внутрішньої та зовнішньої 
політики держави-агресора з прихованим застосу-
ванням озброєння та військової техніки [1, с. 78].
Мета гібридної війни:
- захоплення країною агресором частини або 
всієї території сусідської держави;
- призначення більш лояльної («кишенькової») 
влади в захоплених районах;
- приєднання захоплених територій до держави-
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- організація проведення плебісциту або рефе-
рендуму в районах, спланованих для захоплен-
ня з метою обґрунтування агресії під приводом 
захисту населення іншої національності;
- введення в райони, охоплені сепаратист-
ськими рухами та бойовими діями, незаконних 
збройних формувань (далі - НЗФ), військовос-
лужбовців регулярних військ без розпізнаваль-
них знаків та захоплення державних установ;
- блокування або порушення комунікацій;
- нарощування зусиль введенням військових 
формувань збройних сил та захоплення певних 
районів території держави;
- вивіз з окупованої (приєднаної) території мате-
ріальних цінностей, сировини та енергоносіїв;
- встановлення на окупованій території підконтр-
ольних державі-агресору органів управління.
Головний чинник, що визначає тактику дій НЗФ – 
всебічне врахування історичного досвіду ведення 
партизанської війни. Тактика дій НЗФ в окремих 
районах Донецької та Луганської областей (далі – 
ОРДЛО) ґрунтується  на використанні досвіду бас-
мацького руху, карабаського, абхазького і чечен-
ського сепаратизму, чий досвід діяльності впрова-
дили на практиці російські інструктори на Донбасі.
Зокрема, одна з тактик містила дії невеликих за 
чисельністю загонів та груп (10-15 осіб і більше), які 
здійснювали напади на невеликі гарнізони військ, 
командні пункти та вузли зв’язку, склади, колони 
машин, групи військовослужбовців, а також на ад-
міністративні та економічні об’єкти, що ненадій-
но охоронялись (особливо навесні-влітку 2014 
року на території Донбасу). У разі необхідності під 
час вирішення складних завдань групи та загони 
об’єднувались у більш великі формування 500 – 
900 осіб і більше. Тактика дій НЗФ в цих випадках 
наближалась до дій регулярних військ.
Бойові дії донбаських сепаратистів у першій 
половині 2014 року характеризувалися за-
гальними особливостями:
- зваженим урахуванням співвідношення сил та за-
собів збройної боротьби, обліком умов обстановки;
- всебічною підготовкою до бойових дій;
- широким застосуванням засідок;
- мінуванням місцевості;
- створенням штучних загороджень шляхом під-
риву доріг, мостів, організованою розвідкою з ви-
користанням різних джерел отримання інформа-
ції (населення, завербованих елементів в армії, 
правоохоронних органах, державних установах);
- проведенням диверсійно-терористичних акцій 
на шляхах зі зриву перевезень, а також нападом 
на блокпости, господарські та військові об’єкти.
Особливості тактичних прийомів та дій НЗФ 
у зазначений період:
- висока маневреність загонів;
- знання та вміле використання місцевості, органі-

зація засідок у місцях, зручних для їх проведення;
- активне використання умов обмеженої види-
мості, особливо вночі; 
- ретельний вибір об’єктів впливу, розробка 
простих та реальних планів своїх акцій;
- тісний зв’язок з місцевим населенням;
- дії переважно дрібними загонами та групами;
- глибока розвідка, що передує діям загонів (не за-
стосовуючи напади, бойовики постійно спостері-
гали за діями військ та правоохоронних органів);
- скритність та раптовість дій, застосування вій-
ськової хитрості;
- раптове відкриття вогню з коротких дистанцій, 
а потім відхід у безпечне місце;
- залишення при відході дрібних засідок та оди-
ночних бойовиків, які, використовуючи вузькі 
і важко прохідні місця, вели вогонь з середніх 
дистанцій, прикривали рух загону та завдавали 
перешкоди переслідувачам;
- налагодження чіткої системи зв’язку загонів у 
ході здійснення операції;
- ставка на виснаження підрозділів збройних 
сил, сил правопорядку;
- психологічне супроводження своєї діяльності;
- організовані охорона та розвідка.
НЗФ після нанесеного їм ураження перейшли 
до тактики «блошиних укусів». Вони стали діяти 
дрібними, розрізненими групами, застосовуючи  
в основному диверсійно-терористичні акції, рап-
тові «набіги» за принципом «наскок-відхід», вог-
неві нальоти, засадні дії, снайперський вогонь, 
масову установку мін-«сюрпризів» [2, с. 77].
Знання особливостей підготовки, умов виник-
нення, закономірностей й способів ведення гі-
бридних війн надає змогу воєнно-політичному 
керівництву держав, органам світової та регіо-
нальної безпеки вживати ефективних заходів зі 
своєчасного запобігання та стримування держа-
ви-агресора від ведення гібридної війни. Набу-
вають актуальності та особливості створення 
сил швидкого реагування, нарощування відпо-
відних військових механізмів для відсічі прихо-
ваної агресії.
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Вільного козацтва, на котрому кожен другий де-
легат виступав на підтримку проголошення са-
мостійності України, та 3-й Всеукраїнський вій-
ськовий з’їзд в Києві, на якому лунали закли-
ки «Хай живе самостійна Україна!», а делегати 
вимагали від Центральної Ради офіційно про-
голосити Україну самостійною державою  [2, с. 
16]. Тоді, як М. Міхновський із своїми однодум-
цями прагнув розбудувати українські збройні 
сили – важливу основу любої держави та про-
водив її українізацію, «запаморочені доктрине-
ри» не хотіли зрозуміти значення армії, збудо-
ваної на послухові й  дисципліні. Їм були важли-
віші ідеологічні суперечки та партійні зібрання й 
засідання Центральної Ради з дріб’язкових пи-
тань. У той час, як ворожа пропаганда розкла-
дала українську армію, а більшовицьке військо 
наступало на Київ [3, с. 22]. Проблема армії ста-
ла однією з найгостріших не лише для ідеології 
Центральної Ради, а зрештою й для її долі. Роз-
глядаючи державу як синонім імперіалізму й на-
сильства, М. Грушевський вважав, що армія є 
знаряддям державного примусу та пережитком 
старого режиму, а відповідно – в умовах соціа-
лістичного ладу має бути замінена міліцією [4, 
с. 50, 51]. Слід зауважити, що російські більшо-
вики, сповідуючи аналогічну ідеологію, власну 
армію лише посилювали, використавши її і для 
знищення Центральної Ради. 
Прагнучи нейтралізувати агітацію самостійни-
ків, партії федералістичного спрямування на-
магалися переконати маси українства в тому, 
що прагнення незалежності є домаганнями по-
міщиків і капіталістів, що відповідає їхнім кла-
совим завданням, не має нічого спільного з ін-
тересами трудящих і означає збереження бур-
жуазно-поміщицького ладу. А в умовах авто-
номії в демократичній республіці Росії можна 
побороти слабосилу українську буржуазію та 
встановити в Україні справедливий соціально-
економічний устрій [5, с. 25]. Такого роду попу-
лізм ще більше затуманював свідомість наро-
ду, котра і так була не надто просвіченою вна-
слідок тотальної русифікації, малоосвіченості 
та демагогічної соціалістичної пропаганди.   

Анотація. Мета статті полягає у характеристиці 
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увага приділена гібридно-інформаційному характеру су-
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шому часі.
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Нині, коли минає сторіччя з часу національно-
визвольних змагань 1917-1921 років, в умовах 
сучасної національно-визвольної війни України 
проти кремлівського окупанта, дуже важливо 
врахувати ті помилки й упущення, що мали міс-
це в політиці УНР. Адже незавершений харак-
тер національно-визвольних змагань 1917-1921 
років не лише зумовив більшовицьку окупацію 
значної частини України, але й став основною 
причиною продовження національно-визволь-
ної боротьби українців вже в наш час.
Серед перших кроків на шляху розвитку укра-
їнської національної ідеї в 1917 році було поши-
рення гасла «Вільної України». Воно своєю уза-
гальнюючою формою об’єднувало різні в соці-
альному плані українські сили. Серед іншого, 
в ньому містились сподівання «сірої» людини, 
тієї середньої людини, що становила переваж-
ну масу українського народу, і яка під тиском 
царського режиму не дійшла ще до рівня ви-
сокої політичної свідомості, але відчувала ін-
стинктом, що вільна Україна поставить її нарів-
ні з іншими народами й дасть сповнення влас-
них мрій і сподівань [1, с. 65, 66]. Послідовно 
відстоювали ідею самостійності України у цей 
період М. Міхновський, М. Шаповал, М. Мака-
ренко та І. Луценко. Завдяки їх зусиллям у жов-
тні 1917 року в м. Чигирині було проведено з’їзд 
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Логіка розвитку національно-визвольного руху 
призвела до того, що політичні партії України 
все більше усвідомлювали важливість Україн-
ських Установчих Зборів. Але українські соціа-
лісти, через ідеологічні протиріччя, напередод-
ні виборів до Українських Установчих Зборів не 
створили єдиного фронту. У свою чергу, крах 
надій на демократичний розвиток Росії зумо-
вив зміну ставлення українських соціалістів до 
питання незалежності України. Агресія більшо-
вицької Росії та обставини міжнародного життя 
прискорили реалізацію українськими соціаліс-
тами ідеї самостійної України, котра була про-
голошена ІV Універсалом Центральної Ради 
від 22 січня 1918 року [8, с. 37]. Проте, це був 
досить запізнілий акт. Керівництво було надто 
залежним від соціалістичних ідей, й надто за-
побігало перед Тимчасовим урядом у 1917 році. 
Розплата за соціалістичні ілюзії була над-
то кривавою. Проте не стільки для керівників 
Центральної Ради, як для її оборонців. Окрім 
загальновідомого подвигу героїв Крут у той 
час було чимало й інших прикладів самоввід-
даної пожертви справі незалежності України. 
Так, трагічна ситуація склалася наприкінці січ-
ня 1918 року й для багатьох інших українських 
частин, яких тіснили переважаючі сили більшо-
виків. Центральна Рада, напередодні вступу 
Муравйова до Києва, покинула місто, зробив-
ши це настільки поспішно, що багато з розкида-
них навколо Києва українських військових час-
тин навіть не знали про падіння столиці. Під-
озріле мовчання військового міністра Миколи 
Порша змусило командувача Першого україн-
ського корпусу генерала Якова Гандзюка, ра-
зом із своїм начальником штабу, генералом 
Яковом Сафоновим й керівником оперативного 
відділу полковник Олександром Гаєвським, ви-
рушити до Києва з Білої Церкви, щоб отрима-
ти вказівки від керівництва Центральної Ради 
й взяти участь в обороні столиці. Але без охо-
рони, вони були захоплені в полон більшови-
ками. Муравйов пропонував генералам пере-
йти на службу до червоних, але отримав рішу-
чу відмову. «Ви помилилися, бо ми українці. І 
нам зрозумілі причини, за якими ви воюєте про-
ти нас!» – так відповів Яків Гандзюк на пропози-
цію зрадити присягу УНР. Розлючений настіль-
ки демонстративною відмовою Муравйов нака-
зав розстріляти полонених [9]. Цей приклад са-
мопожертви є дуже повчальним не лише для 
влади, яка не повинна зраджувати своїм армії 
та народу, але й – для сучасних генералів – як 
слід служити власній Батьківщині.
На думку Р. Коваля, головною причиною супер-
ечливих і неузгоджених дій провідників УНР 
стала відсутність авторитетного політичного 

Очевидець тих подій М. І. Шлемкевич свідчив, 
що провладна демократія 1917 року не вміла 
знайти місця в своїй військово-політичній сис-
темі для відродженого вільного козацтва, боя-
чись «провідницьких первнів» в його осеред-
ках. Ця ж демократія мріяла в своїх «невинних 
снах 1917 року про непорочну чистість сво-
їх засад», отже, про республіку без президен-
та. При цьому стверджувалося: «Або соціаліс-
тична Україна, або ніяка!» [6, с. 91, 92]. Своє-
рідною альтернативою цьому Шлемкевич вва-
жав «державу вільного духу», створену україн-
ською «шевченківською людиною» й втілену в 
Українській Народній Республіці.
Дух степу, або дух руїни, що зберігався в «пси-
хічному укладі» згідно вислову О. Ольжи-
ча, протягом всієї історії українського народу. 
Саме він призвів до унеможливлення влас-
ного державотворення та постійних агресив-
них зазіхань з боку сусідів. Якщо інші народи 
спромоглися знешкодити дух бунту та руїни з 
допомогою сили та державних законів, то на 
переконання Ольжича, для українців можли-
вим було його усунення лише моральною си-
лою, солідарною «моральною поставою» гро-
мадянства взагалі й діяльності відповідальних 
за долю українського народу одиниць зокрема. 
Однак, в українському суспільстві велася бо-
ротьба всіх проти всіх. При появі якогось ав-
торитету, або діяча навіть із можливістю бути 
таким, його намагалися принизити, щоб тільки 
він не став авторитетом для широких мас гро-
мадянства [3, с. 11, 12]. Спроби В. Липинського, 
М. Міхновського та інших українських політич-
них діячів дати новий імпульс процесу держа-
вотворення в Україні не стихійно-соціалістич-
ним шляхом, а в напрямку більш конструктив-
ного, національного, не знайшли масової під-
тримки серед населення.
Є. Х. Чикаленко у своїх спогадах зазначав, що 
якби Центральною Радою була прийнята нор-
ма, котра б залишала власникам по 50 деся-
тин землі, то «куркулі» оборонили б Україну, а 
голота все симпатизувала більше більшови-
кам, хоч Центральна Рада давала їй те саме, 
що й більшовики, тільки не казала «грабувати 
награблене». Тоді й голоду Україна не знала б» 
[7, с. 398]. Прийняття земельного закону було 
зірвано неузгодженими та суперечливими по-
зиціями соціал-демократів і соціалістів-рево-
люціонерів у Центральній Раді. І як наслідок – 
вона не змогла привернути до себе селянську 
масу й створити, в тому числі і задля свого ж 
захисту, боєздатну армію. Але головною жерт-
вою такої політики став народ, оскільки перед 
загрозою більшовицької окупації більшість по-
літиків спішно подалася на захід. 
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мовило подальше тотальне нищення українців 
протягом всього існування більшовицької вла-
ди. І закономірним чином, сучасна війна стала 
продовженням багатовікової експансії Москов-
ської держави, з її імперськими породженнями: 
самодержавства, більшовизму й путінізму з не-
ошовінізмом проти України. Вже на початку ХХІ 
століття ми зіткнулися з реанімацією необіль-
шовизму у вигляді авторитарних тенденцій у 
сучасній Росії, головно – в путінському режимі.
На думку Ф. Турченка та Г. Турченко, саме ро-
сійський імперіалізм, зі своїми гібридними про-
ектами «Русского мира» та «Новороссии», при-
ніс в Україну нову війну [13, с. 180]. І нині стає 
все більш очевидним, що збройна агресія Ро-
сії проти України стала наслідком не лише по-
літики кремлівських імпер-шовіністів, а й стра-
тегічних прорахунків і безвідповідальності на-
шої владної еліти протягом усіх років незалеж-
ності. Згідно з Конституцією та законами Укра-
їни питання національної безпеки належить 
до сфери відповідальності насамперед прези-
дента, проте вони не були предметом належної 
уваги жодного з очільників держави. Понад те, 
кожен із них доклався до нищення української 
армії. У часи Кучми було ліквідовано створену 
в 1991 році Національну гвардію, яка бачилася 
багатофункціональним боєздатним військовим 
формуванням, укомплектованим патріотично 
налаштованими і досвідченими офіцерами, що 
є ядром модерних Збройних сил України. Нато-
мість Кучма віддав перевагу формуванню ЗСУ 
способом скорочення гігантського уламка ра-
дянської армії на території нашої країни. Змен-
шувалося фінансування ЗС, що унеможливлю-
вало їх оснащення сучасною військовою техні-
кою та озброєнням. За президентства Ющен-
ка при відкритих виявах ворожнечі з боку РФ 
недофінансування Збройних сил України ста-
ло злочинним. Воно завершилося руйнацією 
всього сектору національної безпеки за часів 
Януковича. Деградація армії й флоту, зовніш-
ньої розвідки та контррозвідки, Служби без-
пеки, Ради національної безпеки та оборо-
ни відбувалася не без участі російських спец-
служб та їхніх агентів, інфільтрованих у струк-
тури державного управління всіх рівнів. Найви-
ще політичне та  військове керівництво держа-
ви роками безвідповідально тішилось ілюзією 
стратегічного партнерства з Росією, натомість 
Кремль цілеспрямовано реалізував курс на 
знищення України [14, с. 27].
Парадокс сучасної ж гібридної війни полягає в 
тому, що Путін посилає на убій в Сирію сотні 
своїх військових, з надією на те, що Трамп до-
зволить йому й далі убивати українців і етніч-
них росіян на Донбасі.

українського центру – з чіткою державниць-
кою метою, з власною ідеологією й політикою, 
власними цінностями та національно зрілою 
елітою. Українська інтелігенція винниченків-
ського штибу перебуваючи в наркотичній за-
лежності від того, що скажуть у Москві, лише 
вдавала, що будує Українську державу [10, с. 
34]. Особисті амбіції та честолюбні помисли 
цих лідерів нівелювали національно-держав-
ницькі ідеологічні переконання значної маси 
українських патріотів.
Я. Дашкевич наголошував, що Україна не від 
сьогодні стала полігоном для реалізації чу-
жих, також дуже кривавих й оплачених втра-
тою національної незалежності, ідеологічних 
конструкцій. Особливо яскраво проявилося це 
у 1917-1921 та наступних роках [11, с. IV]. Спо-
чатку соціалістичні ідеї, а згодом – більшо-
вицька ідеологія нівелювали практично все 
національно-духовне в Україні, що не було 
знищене століттями, перед тим, російським 
самодержавством.
Слід зауважити, що у 1921 році національно-ви-
звольна боротьба українців не завершилася. На-
віть у 1922 році, а певною мірою й надалі, бороть-
ба українців за свою державність не припиняла-
ся. Ю. Липа закликав подивитися на українські 
визвольні змагання як на битву титана, на які, як і 
на всі речі людського світу, слід дивитися з нутра 
власної нації (раси), зсередини національного 
«Я». На його думку, лише завдяки належній оцін-
ці власних духовних скарбів, можливими є побу-
дова української держави та досягнення рівня ве-
ликих європейських народів [12, с. 22, 355]. 
Згідно переконання очевидців подій націо-
нально-визвольних змагань 1917-1921 років 
(що важливо – різного ідеологічного спряму-
вання), провідники українського революційно-
го руху проявляли нехіть щодо ідеї самостій-
ної та незалежної Української держави. Їх по-
літика, замість цілеспрямованого державно-
го будівництва, вела країну до щораз більшої 
анархії, котра не тільки виключала організацію 
війська, але й вела українську державу до не-
минучої руїни. Це, на жаль, залишається ак-
туальним й для нашої держави на сучасному 
етапі національно-визвольної боротьби проти 
кремлівської агресії.
Постійне озирання на революційні перетво-
рення в Росії, віра в те, що національні про-
блеми можна вирішити в межах єдиного за-
гальноросійського революційно-демократич-
ного фронту спричинили упущення того шан-
су, котрий давав українцям можливість тво-
рення власної самостійної держави. Все це 
не лише призвело до поразки національно-
визвольних змагань 1917-1921 років, але й зу-

несуть в собі основні виклики російській імпер-
ській ідентичності: вони «відбирають» у росіян 
історичну спадщину й культуру минулого (до 
XVIIІ століття), розбивають велику кількість ро-
сійських великодержавницьких міфів, як то про 
«братські народи», «цивілізаційну роль» росій-
ської імперії, «виправданість» російського ко-
мунізму і т. ін., позбавляють імперію геополітич-
ного розмаху, бо відрізають її від стратегічно 
важливого простору Причорномор’я, тому зо-
внішня політика України має бути максимально 
настороженою щодо російського імперіалізму 
та раціонально продуманою щодо його загроз;
- нинішня російсько-українська війна не тільки 
підтверджує наші історіософські висновки, а й 
стимулює до кардинальніших змін у сфері на-
ціонального самовиховання і внутрішньої укра-
їнської політики, а саме до якомога ширшого й 
глибшого використання в них філософських за-
сад та ідей українського вольового націоналіз-
му, зокрема Дмитра Донцова.
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Особливий цинізм кремлівських діячів та дея-
ких їх друзів з Угорщини, Німеччини, Польщі й т. 
д., полягає в тому, що, користуючись слабкістю 
України в 2014 році, вони користувалися най-
меншою слушною нагодою, задля задоволен-
ня власних інтересів, завдавати нам найпідлі-
ших ударів, провокацій тощо. Було цілком оче-
видним, що Москва хоче спровокувати україн-
ських військових і розв’язати грузинський сце-
нарій 2008 року, коли гібриди дійшли майже 
до Тбілісі. Для окупантів пріоритетним завдан-
ням було прорубати коридор Мелітополь-Бер-
дянськ-Маріуполь. Тому вони лише і чекали рі-
шучих дій з боку абсолютно неготової до війни 
української армії. Фактично Україну в 2014 році ря-
тували добровольці-патріоти, в тому числі й вій-
ськові із запасу, які не робили піар, фейки і «від-
жим». А мовчки боронили Батьківщину і гинули…
Загалом слід констатувати, сучасна російсько-
українська війна має насамперед гібридно-ін-
формаційний характер. Використовуючи всі до-
ступні засоби (починаючи банальним підкупом 
і закінчуючи високотехнологічними методами 
зомбування свідомості людей), кремлівський 
режим всіляко намагається розхитати та роз-
членувати Україну. Яскравим прикладом цьо-
го є: системне підживлення штучного політич-
ного русинства на Закарпатті, спроби прово-
кувати Угорщину та Польщу на всілякі претен-
зії до України тощо. За цих надзвичайно склад-
них обставин, задля успішного для України за-
вершення цієї війни, надзвичайно важливою є 
консолідація нації та ефективна інформаційно-
роз’яснювальна політика держави.
Наш історичний досвід переконує, що при розбу-
дові української державницької стратегії треба 
змінити та перебудувати її основні засади, а саме:
- при формуванні державної ідеології варто ка-
тегорично позбутися пацифістських філософем;
- нація повинна виховуватися на принципах на-
ціонального героїзму, пріоритетності держав-
них і національних інтересів;
- треба відмовитися від ілюзійного бачення 
міжнародних стосунків і твердо застосовувати 
логіку геополітики, за якою Україна як держа-
ва, розташована в геостратегічній зоні, не може 
дозволити собі розслаблювати у військовому 
плані й вести оманливу пацифістську міжна-
родну політику, не реагувати на загрози з боку 
імперських сусідніх потуг, передусім Росії;
- російський імперіалізм має шовіністичне на-
повнення, і тому він особливо агресивний щодо 
націй, які в якомусь вимірі підважують «провід-
ну роль», «місію» російської нації та держави; 
зрозуміло, що у цьому випадку українська нація 
й держава опиняються під головним ударом ро-
сійського експансіонізму та шовінізму, оскільки 
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250000 осіб, у тому числі 204000 військовослуж-
бовців [1]. На Виконання прийнятого закону в 
Збройних Силах України було розпочато форму-
вання нових військових частин. Однією з них ста-
ла 40 окрема артилерійська бригада, яка була 
сформована на підставі наказу Міністра оборо-
ни України від 6 лютого 2015 року на території 22 
військового містечка у місті Первомайську Мико-
лаївської області (колишня база розташування 
ракетної дивізії). 
У перший період формування частини гостро по-
стало питання її кадрового забезпечення. Брига-

Анотація. В статті викладено формування медичної 
служби частини у перший період формування 40 ОАБр 
(2015-2016 роки), комплектування її медичним персоналом, 
порядок та організацію медичного забезпечення частини.

Ключові слова: військова частина, медична служба, ме-
дичне забезпечення.

5 березня 2015 року Верховна Рада України за-
твердила поданий Президентом України зако-
нопроект щодо збільшення чисельності Зброй-
них Сил України у кількості, яка не перевищує 

ФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ 40-ї ОКРЕМОЇ АРТИЛЕРІЙСЬКОЇ БРИГАДИ 
(ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2227) У 2015-2016 РОКАХ

УДК 355.54.1

Геннадій СЛОБОДЯНИК (Київ)
Олександр НІКІТЮК (Київ)

довільно. Значних зусиль щодо організації і за-
безпечення навчального процесу, повсякденної 
діяльності та побуту доклало керівництво кур-
сів, а саме полковник Шулешко О. І., підполков-
ники Нікітюк О. В. та Качанов М. Б. і науково-пе-
дагогічні працівники Української військово-ме-
дичної академії.  
Прибувши до місця розташування військової 
частини 6 квітня 2015 року майор медичної служ-
би Слободяник Г.І. розпочав формувати медичну 
службу та організовувати медичне забезпечен-
ня. Слід відмітити, що раніше, 12 березня 2015 
року, до бригади прибули два випускники 8 кур-
сів: капітан медичної служби Крискевич Д.О. та 
лейтенант медичної служби Кочубей Е.А., які 
були призначені на посади начальників медич-
них пунктів дивізіонів. 
Медичне забезпечення військ – це самостійний 
вид забезпечення, система організаційних, лі-
кувально-профілактичних заходів (лікувально-
евакуаційних), санітарно-гігієнічних та проти-
епідемічних заходів, які проводяться в усіх ви-
дах бойової і повсякденної діяльності з метою 
підтримання боєздатності військ шляхом збе-
реження та зміцнення здоров’я особового скла-

да комплектувалася за рахунок громадян Украї-
ни, які були призвані за мобілізацією у четверту-
шосту хвилі. Не значну частину управління бри-
гади складали кадрові військові, переведені з 
інших військових частин.
Для організації медичного забезпечення вій-
ськової частини почала формуватися її медич-
на служба. На посаду начальника медичної служ-
би бригади наказом Першого заступника Міністра 
оборони України від 10 березня 2015 року був 
призначений майор медичної служби Слободя-
ник Г.І., який 29 січня 2015 року відповідно до Ука-
зу Президента України  № 15/8015 від 14.01.2015 
року [2] був призваний Оболонським районним у 
місті Києві військовим комісаріатом за мобілізаці-
єю та направлений на 8-мі курси Української вій-
ськово-медичної академії (УВМА). Курси у той час 
проходили на базі військової частини А 2192 у се-
лищі міського типу Городок Житомирської області 
та здійснювали  допідготовку офіцерів медичної 
служби запасу за 296 годинною програмою «Ак-
туальні питання медичного забезпечення військ в 
умовах збройного конфлікту» [3, с. 61-62]. 
Слід відмітити, що  курси допідготовки офіцерів 
медичної служби запасу були організовані за-

Медична рота, 1 окр. танкової бригади (отбр), липень 2016 р.Бойові навчання 1 окр. танкової бригади (отбр), пг. Гончарівське, липень, 2016 р.
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квадратних метрів). У перші дні роботи МПБр не 
було медичного майна, обладнання та найнеоб-
хіднішого – ліків. 
Слід відмітити, що чисельність особового скла-
ду бригади на 7 квітня 2015 року приблизно скла-
дала 15 - 17 офіцерів (з них 4 кадрові, решта – 
призвані за мобілізацією) та 270-300 осіб рядо-
вого та сержантського-старшинського складу, ві-
ком від 35 до 59 років, а це люди, які в силу свого 
віку мають певні  захворювання, частина з яких 
уже стали хронічними (серцево-судинні, уроло-
гічні захворювання, пієлонефрит та гломеруло-
нефрит, захворювання опорно-рухомого апара-
ту, стоматологічні хвороби та інші).
22 квітня 2015 року, бригаді були передані 3-ій та 
4-ий гарматні артилерійські дивізіони 55-ої окре-
мої артилерійської бригади (55 ОАБр), які вже 
побували у важких боях і мали хворих та легко-
поранених. З їх прибуттям, гостро постала про-
блема лікування військовослужбовців, в осно-
вному рядового складу віком 40-59 років. В бри-
гаді значно погіршилась епідеміологічна обста-
новка, про що начальником медичної служби 29 
квітня 2015 року була зроблена доповідь у ме-
дичний відділ штабу Південного регіону. 30 квіт-
ня 2015 року з полігону Широкий Лан Миколаїв-
ської області до бригади прибула машина з рент-
ген установкою (рентген кабінет) та було прове-
дено обстеження особового складу. З 209 обсте-
жених солдат та офіцерів за допомогою зробле-
ної флюорографії було виявлено 9 випадків ту-
беркульозу. Усі хворі направлені до Військово-
медичного клінічного центру Південного регіону 
(місто Одеса). Після проведеного там лікування 

ду, надання військовослужбовцям медичної до-
помоги, їх лікування та швидкого відновлення 
боєздатності і працездатності після поранень, 
травм і захворювань [4, с. 47]. Завдання медич-
ної служби у мирний час визначаються: умова-
ми бойової підготовки та побуту військовослуж-
бовців; станом здоров’я, фізичним розвитком, 
рівнем і характером захворюваності особового 
складу; санітарно-епідемічним станом та умова-
ми розташування військ (сил).
Формування медичної служби було розпочато з 
нуля. Командуванням бригади для розташуван-
ня медичного пункту частини було запропонова-
но двоповерхову будівлю 1946-1947 років забу-
дови, в якій до 2003 року розташовувалося  хі-
рургічне відділення госпіталю 46 ракетної диві-
зії. Однак, зазначена будівля, так само як і інша 
трьох поверхова будівля 1979 року забудови, які 
раніше належали військовому госпіталю та після 
його розформування, з 2004 року не використо-
вувалися, перебували у занедбаному стані. Про-
валений дах, відсутні труби парового та водо-
постачання, світла, розбиті вікна, на стінах цвіль 
та грибок, що унеможливлювало розташування 
медичного пункту бригади. 
Перші сім діб приймальне відділення медичного 
пункту бригади (МПБр) розташовувалося у при-
міщенні, яке було попередньо виділено помічни-
ку командира бригади – начальнику служби за-
хисту інформації, старшому лейтенанту Шара-
ті С. М. За сприяння начальника штабу бригади 
підполковника Шубіна А.В. МПБр вдалося роз-
містити та організувати його роботу у побутовій 
кімнаті казарми (приміщення площею близько 12 

тичної підготовки (з курсом мовної підготовки) 
УВМА, вдалося значно покращити укомплекто-
ваність лікарями медичну службу бригади. 10 
червня 2015 року у розпорядження медичної 
служби частини прибули троє випускників 8 кур-
сів УВМА призваних у п’яту хвилю мобілізації. 
Крім того начальнику медичної служби бригади 
майору медичної служби Слободянику Г.І. вда-
лося перевести до себе в частину на посаду лі-
каря медичного пункту бригади лейтенанта ме-
дичної служби Грицину Н.О., з якою він позна-
йомився під час навчання на 8 курсах УВМА. За 
рекомендацією її командира взводу під час на-
вчання на  8-х  курсах капітана медичної служби 
Коломійця О.Г. та попередньо отримавши згоду 
самої Грицини Н.О. виконувати службові медич-
ні обов’язки у зоні АТО були підготовлені доку-
менти на її переведення з військового комісаріа-
ту, де вона проходила службу до 40 окремої ар-
тилерійської бригади.
 Перебуваючи в місті Києві у відрядженні для ви-
рішення питань щодо отримання медичної тех-
ніки, обладнання та ліків для бригади 15 травня 
2015 року майор медичної служби Слободяник 
Г.І. забрав її та переданих з учбових військових 
центрів «Десна» та «Дівички» 21 солдата і супро-
воджував до частини.
Слід відмітити, що значну роль у отриманні вій-
ськового медичного майна для 40 ОАБр зіграв 
начальник Центрального військово-медично-
го управління Збройних Сил України, полковник 
медичної служби Клівенко Ю. Ф. Завдяки йому, 
швидко були підписані заявки та отримано ме-
дичне майно і обладнання на складах с. Грушів-

8 військовослужбовців повернулося, а одного з 
відкритою формою туберкульозу було звільне-
но з військової служби [6. с.1].  
Слід відмітити, що в подальшому після ретель-
ного обстеження та лікування у військовому 
госпіталі  м. Миколаєва та Військово-медично-
му клінічному центрі Південного регіону м. Оде-
си були звільнені з військової служби за станом 
здоров’я (захворюваннями та травмами) 14 вій-
ськовослужбовців 3-го та 4-го гарматних арти-
лерійських дивізіонів, яких було передано з 55-
ої окремої артилерійської бригади.
Ситуація з захворюваністю погіршувалася у 
зв’язку з прибуттям військовослужбовців при-
званих у V-VI хвилі мобілізації, у яких медични-
ми комісіями районних військових комісаріатів 
не були виявленні хронічні захворювання. 
Одним з важливих завдань медичної служби 
є забезпечення медичним персоналом. На 1 
травня 2015 року чисельність медичних праців-
ників бригади нараховувала чотири чоловіки, з 
яких два лікарі, один стоматолог та один про-
візор. Слід відмітити, що стоматолог та прові-
зор перебували на посадах начальників медич-
них пунктів дивізіонів та працювали не за фа-
хом. Укомплектованість медичної служби офі-
церами була лише на 27,3 %.  Ще гірша ситуа-
ція була з укомплектуванням медичної служби 
молодшим та середнім медичним персоналом 
(санінструкторами, медичними сестрами, сані-
тарами), укомплектованість складала не біль-
ше 20 %.
За сприяння та допомоги підполковника Нікітю-
ка О.В., професора кафедри оперативно-так-

Слободяник Г.І., начальник мед. служби 40-ї окремої арт. бригади, Музей Ракетних військ стратегічного призначення, 2015 р.Слободяник Г.І., начальник мед. служби 40-ї окремої арт. бригади Шаповал Олександр, санітар, м. Первомайськ.
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- начальника медичного пункту протитанково-
го дивізіону капітаном м/с Качором Тарасом Во-
лодимировичем, мобілізованим 7 травня 2015 
року, у цивільному житті – лікар-терапевт Львів-
ської міської лікарні;
- начальника медичного пункту 1 гарматного ар-
тилерійського дивізіону (ГАДн) лейтенантом м/с 
Завадським Сергієм Олександровичем, мобілі-
зованим 25 квітня 2015 року з міста Чернівці. У 
цивільному житті судово-медичний лікар, вива-
жений та грамотний спеціаліст;
- начальника медичного пункту 2 гарматного ар-
тилерійського дивізіону – капітаном м/с Скляро-
вим Ігорем Івановичем, мобілізованим 25 травня 
2015 року, лікарем-терапевтом уродженцем міс-
та Маріуполя;
- у 3 ГАДн – начальниками медичного пункту 
дивізіону, були прикріплені на 2-3 місяці лікарі 
з інших бригад; 
- начальника медичного пункту 4 ГАДн, капіта-
ном м/с Крискевич Дмитром Олеговичем, мобілі-
зованим 2 лютого 2015 року, лікарем патологоа-
натомом з м. Запоріжжя; 
- начальника медичного пункту дивізіону артиле-
рійської розвідки (ДАР), лейтенантом м/с Жабкі-
ним Федором Олександровичем, провізором за 
фахом, мобілізованим ще 17 серпня 2014 року 
до військової частини А 0105 (55 оабр) та пере-
ведений до бригади у складі 4 ГАДН (начальник 
медичного пункту) у березні 2015 року, грамот-
ний фахівець своєї справи. 

ки Миколаївської області. Серед отриманого ка-
пітаном медичної служби  Крискевичем Д.О. ме-
дичного майна та обладнання було 5 санітарних 
автомобілів УАЗ-3962 (народна назва «Таблет-
ка»), санітарний автомобіль АС-66, автомобіль 
ГАЗ-66 з комплектом АП-2М (автоперев’язочна) 
та інше медичне майно.
Нa 1 липня 2015 року укомплектованість медич-
ної служби бригади військовими лікарями ста-
новила  63,6 %, були зайняті посади:
- начальника медичної служби бригади, майо-
ром медичної служби (м/с), доктором психо-
логічних наук, кандидатом медичних наук, до-
центом кафедри патологічної анатомії, біоло-
гії, гістології, цитології та ембріології людини, 
спеціалістом вищої категорії Слободяником 
Геннадієм Івановичем;
- начальника медичного пункту бригади – лей-
тенантом м/с Грициною Наталією Олексіївною, 
мобілізованою 6 лютого 2015 року, яка завдяки 
своїй фаховій підготовці та  гарним організатор-
ським здібностям швидко пройшла шлях від лі-
каря медичного пункту бригади до начальника 
медичного пункту бригади. У цивільному житті 
Наталія Олексіївна працювала лікарем загаль-
ної практики  міської поліклініки міста Гоща Рів-
ненської області;
- лікаря медичного пункту бригади – старшим 
лейтенантом м/с Кочубеєм Едуардом Анатолі-
йовичем, мобілізованим у ІV хвилю мобілізації, 
у цивільному житті лікар–стоматолог з м. Умань;

Санітар Калінін, Слободяник Г.І.

М., яка у подальшому відповідально та добросо-
вісно виконувала свої обов’язки  [8, c.1.]. 
На 1 квітня 2016 року посади медичного складу 
40 окремої артилеристської бригади згідно шта-
ту були заповнені на 78,6%, у тому числі лікаря-
ми на 70%.
Отже, у статті викладено окремі сторони ство-
рення медичної служби 40 ОАБр та організації 
медичного забезпечення в період формування 
нової військової частини у 2015- середині 2016 
років. Висвітлено труднощі пов’язані з забезпе-
ченням бригади медичним персоналом та ме-
дичним майном. Але не зважаючи на зазначені 
проблеми на думку авторів медична служба до-
сить непогано справилася з поставленою зада-
чею лікування та збереження здоров’я особово-
го складу бригади.
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Слід відмітити, що значна частина структурних 
підрозділів бригади були розташовані поза міс-
цем постійної дислокації частини та розміщува-
лися у м. Волноваха, населених пунктах Мали-
нівка та Тополине (територія Донецької облас-
ті в зоні проведення АТО). Підрозділи розташо-
вувалися в полі, лісі, на колишній птахофабриці, 
але не зважаючи на умови розташування особо-
вий склад військових лікарів робив усе можливе, 
щоб обладнати приміщення медичних пунктів та 
здійснювати своєчасне надання якісної медич-
ної допомоги військовослужбовцям. Медичне 
обслуговування офіцерів, рядового та сержант-
ського-старшинського складу було організовано 
на досить високому рівні, лікування хворих про-
водилося у медичних пунктах дивізіонів або бри-
гади, важкохворих військовослужбовців та пора-
нених направляли до  61 військового мобільного 
госпіталю, який розташовувався у містечку Куй-
бишеве, з вересня 2015 року був передислоко-
ваний до селища міського типу Володарське [7, 
c.3-4]. Звертаємо увагу на те, що військові лікарі 
в зоні проведення АТО також надавали медичну 
допомогу місцевому населення.
Начальник медичної служби бригади майор ме-
дичної служби Слободяник Г.І. неодноразово по-
чинаючи з 12 липня 2015 року їздив у зону АТО з 
метою перевірки та надання допомоги в органі-
зації медичного забезпечення та діяльності ме-
дичної служби в дивізіонах. Разом з команду-
ванням та начальниками медичних пунктів диві-
зіонів намагався покращити обстеження військо-
вослужбовців. 
Слід зазначити коли ситуація в зоні АТО заго-
стрилася, а у 3 ГАДн не було лікаря, начальник 
медичної служби бригади (з 25 січня по 28 квітня 
2016 року) перебував у цьому підрозділі, доклав 
багато зусиль щоб підняти медичну та профілак-
тичну роботу на високий рівень. Велику допомо-
гу в організації медичного обстеження солдат і 
офіцерів 3 ГАДну йому надав начальник штабу 
дивізіону майор Серьогін Є.М., кадровий офіцер 
(на військовій службі понад 25 років), котрий до-
бре знаючий військову справу. З квітня 2016 року 
призначений командиром 3 ГАДн.
Медична служба поступово укомплектовувала-
ся. На посаду медичної сестри медичного пунк-
ту бригади 3 липня 2015 року прибула Зимня К. В, 
яка заключила контракт на проходження служ-
би (працювала операційною сестрою Перво-
майської міської лікарні). На посади санітар-
них інструкторів прибули 29 липня 2015 року – 
Тимошенко В.В. та 13 серпня 2015 року Стрепе-
нюк О.О., які теж заключили контракти на прохо-
дження служби. На посаду начальника аптеки-
фармацевта медичного пункту бригади 7 серпня 
2015 року прибула, старший солдат Калачова В. 
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мації в соціалних мережах та кризового ме-
неджменту [1-5], майже не приділяючи уваги 
аспектам збройної боротьби, особливо в роз-
різі впливу на організацію інформаційно-про-
пагандистського забезпечення у військах та 
захисту особового складу від негативного ін-
формаційно-психологічного впливу противни-
ка. Також в науковій та довідковій літературі не 
розкрито понять «інформаційний вакуум» та 
«ефект інформаційного вакууму». 
Метою статті є дослідження впливу інформа-
ційного вакууму на організацію інформаційно-
пропагандистського забезпечення Військово-
Морських Сил Збройних Сил України у люто-
му-березні 2014 року.
Викладення основного матеріалу.
Одним з ефективних способів впливу на свідо-
мість військовослужбовців Військово-Морських 
Сил Збройних Сил України під час окупації Кри-
му був штучно  створений противником на пів-
острові дефіцит достовірної інформації, осо-
бливо навколо заблокованих військових частин 
флоту – інформаційний вакуум. Цей спосіб пе-
редбачав блокування або максимальне обме-
ження достовірної інформації, що надходила в 
інформаційний простір автономії та до військо-
вих частин. Інформаційна порожнеча, що ви-
никла, в умовах повної інформаційної перева-
ги противника швидко заповнювалася повідо-
мленнями російських засобів масової інформа-
ції або просто чутками, плітками й домислами.
Вітчизняна наукова література не розкри-
ває зміст понять «інформаційний вакуум» чи 
«ефект інформаційного вакууму», проте визна-
чає вакуум як порожнечу, відсутність чи брак 
чого-небудь [7, с.73].
Не дає визначення інформаційного вакууму й 
авторитетна Енциклопедія Британніка [8].
Відкриті зарубіжні джерела визначають інфор-
маційний вакуум як стан недостатку інформа-
ції, що здатний посилювати кризову ситуацію, 
створювати передумови для виникнення й по-
ширення чуток.
Тобто під інформаційним вакуумом слід розу-
міти відсутність достатньої кількості інформації 
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Постановка проблеми. Анексія Криму Росій-
ською Федерацією стала гірким уроком для 
Військово-Морських Сил Збройних Сил Укра-
їни, призвела до зниження їх бойових можли-
востей. Одним із способів досягнення переваги 
в інформаційному просторі та негативним чин-
ником впливу на інформаційну роботу в забло-
кованих військових частинах став інформацій-
ний вакуум, штучно створений противником.
Дослідження чинників впливу на інформацій-
но-пропагандистське  забезпечення Військо-
во-Морських Сил Збройних Сил України дозво-
лить не допускати помилок в ході відновлення 
військово-морських спроможностей держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій [1-6, 
16] дає підстави стверджувати про певний ін-
терес до інформаційного вакууму. Ефект ін-
формаційного вакууму використовується в су-
часному інформаційному суспільстві як в мир-
них цілях (зокрема в ході політичної бороть-
би), так і під час проведення інформаційно-
психологічних операцій у військових конфлік-
тах останніх десятиліть, про що свідчать окре-
мі згадки у відкритих джерелах, засобах масо-
вої інформації, в науковій та навчальній літе-
ратурі. Однак дане явище вивчене недостат-
ньо. Зокрема, інформаційний вакуум іноземні 
дослідники розглядають переважно в розрізі 
управлінських комунікацій, поширення інфор-
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перервний потік інформації про ситуацію, пе-
решкоджаючи противнику робити те ж саме. 
Воно може бути також визначене як здатність 
призначити і підтримувати такий темп прове-
дення операції, який перевершує будь-який 
можливий темп противника, дозволяючи домі-
нувати весь час проведення операції, залиша-
ючись непередбачуваним і діяти, випереджа-
ючи противника в його акціях у відповідь. Ін-
формаційне домінування може бути досягну-
те потужністю власних інформаційних джерел. 
У свою чергу, інформаційна перевага визна-
чається як здатність збирати, обробляти і 
розподіляти безперервний потік інформа-
ції про ситуацію, одночасно перешкоджаючи 
противникові робити те ж саме.  Завдяки сво-
їй інформаційній перевазі війська реалізують 
принцип накопичення результатів, а не нако-
пичення сил [14, с.53-66].
У наукових працях М. Й. Варія, присвячених 
морально-психологічному стану військ, про-
цесу його формування і прояву в умовах вій-
ськової діяльності, зустрічаються окремі аспек-
ти, пов’язані з використанням методів інформа-
ційного і психологічного впливу на свої війська. 
Зокрема вводиться поняття «інформаційного 
голоду» [16, с.265].
Вплив стану ізоляції на боєздатність підрозді-
лів за досвідом локальних війн досліджував В. 
В. Стасюк [17, с.127]. 
Про інформаційну блокаду згадується під час 
акцій протесту на Майдані у 2004 [18] та 2013-
2014 роках [19] як про інформаційну технологію 
для досягнення чинною українською владою 
політичних цілей. Тоді влада всіляко намага-
лася обмежити поширення альтернативної ін-
формації революційних ЗМІ.
Також технологію інформаційної блокади за-
стосовувала влада Казахстану під час завору-
шень в місті Жанаозене у грудні 2011 року. Тоді 
у всій державі було заблоковано «Twitter» та 
сайти незалежних мас-медіа, а з самим містом 
відключений телефонний зв’язок [20].
Чи не вперше у вітчизняному інформаційному 
просторі про інформаційний вакуум як відсут-
ність або дефіцит інформації згадується у со-
ціологічному дослідженні українських вчених, 
присвяченому стану поінформованості сус-
пільства про атомні електростанції [21]. 
На інформаційний вакуум (відсутність інфор-
мації) як головну проблему виховання патрі-
отизму в Україні вказував журналіст та аналі-
тик М. Шваб [22].
На думку іншого українського вченого Ю. Кос-
тюченка, в умовах розвиненого інформаційного 
суспільства ситуацій відсутності інформації – «ін-
формаційного вакууму» – не існує: якщо немає 

у певному середовищі чи на певній території. 
За досвідом кримських подій 2014 року це яви-
ще тісно пов’язане з інформаційною блокадою 
та інформаційною перевагою.
Довгий час в науковій літературі найбільш ужи-
ваним був термін «воєнна блокада» [9, с.181; 
10, 11], похідним від якого в  умовах розвитку 
теорії інформаційної боротьби є термін «інфор-
маційна блокада». Зокрема, колективом авто-
рів Національної академії оборони України у 
2007 році інформаційна блокада визначена як: 

1) ізоляція особи, суспільства або держави 
від життєво важливих джерел інформації; 
2) узгоджене за завданнями, простором і ча-
сом застосування сил і засобів з метою най-
більш повного зниження можливостей про-
тивника щодо отримання і використання ін-
формації, необхідної для ефективного ве-
дення операцій (бойових дій). 

Також вводиться поняття «блокування інфор-
мації», тобто унеможливлення санкціоновано-
го доступу до інформації [12, с.185]. Схоже ви-
значення дає й колектив авторів Науково-до-
слідного центру гуманітарних проблем Зброй-
них Сил України [13, с.33].
Спосіб блокування інформації деякі вчені від-
носять до способів інформаційно-психологічної 
боротьби. Його суть полягає в тому, що на ета-
пі підготовки і в ході бойових дій шляхом про-
ведення комплексу заходів інформаційно-пси-
хологічної протидії повністю або частково забо-
роняється добування (збір) інформації про об-
становку (у тому числі й інформаційно-психо-
логічну) і обмін інформацією в системах управ-
ління військами і зброєю противника  [14, с.112].
Також у науковій літературі знаходимо тлума-
чення поняття «інформаційна перевага». Вона 
визначається як: здатність однієї з протидію-
чих сторін забезпечити зміну дій противника в 
своїх інтересах у економічній, політичній, со-
ціальній, воєнній і інших сферах діяльності за 
рахунок інформаційного впливу [15, с.16]; здат-
ність збирати, обробляти та розподіляти без-
перервний потік інформації про ситуацію, пе-
решкоджаючи супротивнику робити те ж саме; 
здатність підтримувати такий темп доведення 
інформації при проведенні операції, який пе-
ревершує будь-який можливий темп супро-
тивника, що дає змогу домінувати протягом 
всього періоду проведення операції та діяти 
на випередження [13, с.96]. На думку україн-
ських дослідників, завоювання і утримання ін-
формаційної переваги над противником  є кін-
цевою метою інформаційного протиборства. 
Основним принципом інформаційного проти-
борства є інформаційне домінування – здат-
ність збирати, обробляти і розподіляти без-
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достовірного джерела інформації, інформацій-
не поле буде наповнюватися будь-чим – чутка-
ми, плітками, свідомими перекручуваннями [23]. 
Однак найбільше відомостей про інформацій-
ний вакуум можна почерпнути з наукової та 
навчальної літератури, присвяченої інформа-
ційно-психологічному протиборству. На думку 
українських вчених, застосування техніки бло-
кування інформації є одним із способів інфор-
маційної боротьби [24, с.131].
Так, влітку 1968 року під час окупації Чехосло-
ваччини радянськими військами були повніс-
тю заглушені усі радіостанції, а чеським засо-
бам масової інформації було заборонено роз-
повсюджувати будь-яку інформацію, крім офі-
ційних повідомлень [24, с.80].
Суть інформаційно-психологічних операцій 
США в операціях «Щит пустелі» та «Буря в пус-
телі» зводилась в тому числі і до створення ін-
формаційного вакууму навколо противника – 
максимального обмеження доступу особово-
го складу іракської армії та населення до офі-
ційної інформації воєнно-політичного керів-
ництва Іраку з метою викликати паніку та по-
чуття недоцільності опору. Для цього засоба-
ми вогневого ураження в першу чергу знищу-
валися командні пункти та основні засоби ма-
сової інформації [25, с.182-185]. З метою досяг-
нення несподіванки і максимального зменшен-
ня втрат особового складу, командування ба-
гатонаціональних сил з початком наступаль-
ної операції створило інформаційний вакуум 
й навколо своїх військ – припинило поширен-
ня інформації про хід бойових дій, ввело жор-
стку заборону повідомлень у засобах масової 
інформації впродовж 48 годин від початку опе-
рації, а також обмежило інформацію про харак-
тер дій угруповань військ. Надання інформації 
поновилось лише після перших двох діб боїв 
по досягненні позитивних результатів. Інфор-
маційна перевага в Іраку в 1991 році дало змо-
гу США та їх союзникам захистити інформацій-
ний простір угруповань багатонаціональних 
сил і ефективно нейтралізувати будь-які спро-
би противника негативно впливати на мораль-
но-психологічний стан військ [26, с.247-248].
В ході першої Чеченської кампанії інформація 
про конфлікт до населення Росії доходила спо-
твореною, уривчасто, або взагалі замовчува-
лась. Населення РФ опинилось в стані, коли 
чи не єдиним джерелом отримання інформації 
стали ЗМІ чеченських збройних формувань. У 
багатьох склалося відчуття, що ворогом в кон-
флікті є не чеченські повстанці, а керівництво 
та збройні сили РФ. Федеральні війська з по-
чатком проведення операції створили навко-
ло угруповань інформаційний вакуум – встано-

вили режим жорстких обмежень на розповсю-
дження інформації з зони бойових дій, всіля-
ко приховували та замовчували кількість втрат 
(особливо не бойових та втрат внаслідок не-
вмілого керівництва), випадки насильства над 
місцевим населенням і військові злочини, пе-
решкоджали журналістам, які намагались до-
нести правду до суспільства [24, с.107-109].  
Цікавим є досвід дій країн НАТО в колишній 
Югославії. Внаслідок ракетно-бомбових уда-
рів по югославських телерадіоцентрах та ре-
трансляторах близько 45% з них було виведе-
но з ладу. Одночасно по периметру кордонів 
була створена власна мережа ретрансляторів, 
які були задіяні після виведення з ладу телеко-
мунікаційних систем Югославії і з допомогою 
яких був заповнений інформаційний вакуум, 
що виник [26, с.248].
Прикладом вдалого застосування ефекту ін-
формаційного вакууму є заборона Грузією росій-
ського телерадіомовлення у власному інформа-
ційному просторі під час вводу РФ військ в Пів-
денну Осетію у 2008 році, що дало змогу захис-
тити свої війська і населення від ворожої пропа-
ганди. Росія в тому конфлікті зробила ставку на 
інформування свого населення про хід бойових 
дій, не переймаючись думкою світової спільно-
ти, і не допускаючи до Цхінвалі західних журна-
лістів. Це спричинило вкрай негативну реакцію 
світової спільноти й зумовило однобічність ви-
світлення новин, адже грузинські високопоса-
довці коментарі давали охоче [27, с.83-86]. 
Інформаційний вакуум застосовувався навко-
ло події з виявленням російських радіобуїв в 
Криму у 2013 році [28].
Отже, інформаційний вакуум – це стан повної 
або часткової відсутності інформації в певно-
му середовищі, на певній території чи стосов-
но певних подій, що створюється штучно. Ін-
формаційний вакуум створюється внаслідок 
застосування однією з сторін конфлікту інфор-
маційної блокади для досягнення інформацій-
ної переваги над противником. Кінцевою ме-
тою (результатом) створення інформаційного 
вакууму (ефектом інформаційного вакууму) є 
створення інформаційної порожнечі з метою 
її подальшого заповнення власним інформа-
ційним продуктом для впливу на свідомість, 
психіку, емоції військ та населення. Інформа-
ційний вакуум створюється як навколо проти-
вника з метою здійснення негативного інфор-
маційно-психологічного впливу на його війська 
та населення, так і навколо своїх військ з ме-
тою нейтралізації негативного інформаційно-
го-психологічного впливу та недопущення ви-
току важливої інформації. 
Питання захисту особового складу військових 

ної інформації на свої війська і населення. Тоб-
то обидва напрями мали на меті створення ін-
формаційної переваги в інформаційному про-
сторі своїх військ як шляхом систематичного 
впливу власних джерел інформації, так і ство-
ренням інформаційного вакууму з метою уне-
можливлення (максимального зниження) впли-
ву інформації противника [29, 30]. 
Технологія інформаційної блокади широко за-
стосовувалась під час анексії Криму й була 
спрямована на формування інформаційного 
вакууму з метою безальтернативного подан-
ня фактів про події в Україні та Криму, забезпе-
чення єдиної інтерпретації подій на півострові. 
При цьому Росія спиралась на інформаційне 
домінування в регіоні. Адже в інформаційному 
просторі Криму частка російськомовного меді-
апродукту була переважаючою, що зумовлено 
передусім історичними обставинами, родинни-
ми зв’язками, а також недостатньою кількістю 
якісних кримських ЗМІ. У процентному співвід-
ношенні друковані ЗМІ за мовою видання скла-
дали: 72 % – російські, 17 % – українські, 8 % – 
кримськотатарські, по 1 % – англійські, німець-
кі, грецькі [31, с.110-119]. 
Однак були й певні особливості. Зокрема тех-
нологія інформаційної блокади Криму включа-
ла контекстуальне блокування. Відповідний 
блокувальний контроль інформаційного про-
стору передбачав: контроль вербальних по-
значень («повернення Криму»), які прибирали 
зі свідомості агресивний характер; контроль ві-
зуальної складової – на телеекранах були від-
сутні зображення невдоволених анексією Кри-
му місцевих жителів; контроль єдності інтер-
претації подій (більшість матеріалів представ-
ляли собою суб’єктивні коментарі [32, с.8-13]. 
Інформаційна блокада стала найбільш поши-
реною технологією маніпулювання масовою 
свідомістю під час анексії Криму та була спря-
мована на формування інформаційного ваку-
уму для українських ЗМІ в Криму та подання 
фактів під єдиним вигідним для Кремля кутом 
зору [32, с.21-22]. 
Перетворюючи Крим на ізольований інформа-
ційний острів, російські військові ввечері 28 лю-
того 2014 року захопили усю важливу інформа-
ційну інфраструктуру регіону [33, с.112].
У подальшому створений в Криму інформа-
ційний вакуум поступово заповнювався росій-
ським інформаційним продуктом. У зв’язку з 
тим, що більшість українських каналів з 1 берез-
ня були незаконно відключені, їхнє місце зайня-
ли російські телеканали, які безальтернативно 
насаджували кремлівський погляд у свідомість 
кримчан [33, с.204, 264]. Станом на 5 березня 
2014 року в Криму працювали лише російські ка-

частин ВМС ЗС України від негативного інфор-
маційно-психологічного впливу противника, які 
теоретично відпрацьовувалися в ході військових 
навчань, містили в собі й окремі питання ізоляції 
особового складу від джерел інформації проти-
вника. З власного досвіду автора, який певний 
час виконував обов’язки, повязані з організацією 
інформаційно-пропагандистського забезпечен-
ня військ берегової оборони ВМС ЗС України, в 
ході командно-штабних навчань протягом 2009-
2010 років планувались наступні заходи:
створення в підрозділах груп, призначених 
для збору і знищення агітаційно-пропаган-
дистських матеріалів противника;
обмеження індивідуального використання ра-
діоприймачів, суворий контроль за викорис-
танням радіозасобів в підрозділах зв’язку;
заборона перегляду та прослуховування те-
лерадіопрограм, крім попередньо записаних 
та змонтованих випусків новин українських 
офіційних джерел;
заборона несанкціонованої роботи у військо-
вих частинах представників ЗМІ, проведення 
репортажів, інтерв’ю і опитувань;
проведення щоденного бойового інформуван-
ня особового складу, доведення даних про 
противника, змін в обстановці, хід виконання 
бойових завдань;
своєчасна доставка періодичних видань і по-
штових відправлень;
розгортання на командних пунктах військових 
частин мобільних установок  супутникового 
телебачення з комплектів ПКВС;
застосування СХв-радіостанцій  як ретрансля-
торів радіопередач центрального радіо у разі 
пошкодження державної мережі.
Тобто теоретичні напрацювання мали на меті 
створення інформаційного вакууму навколо своїх 
військ і використання сил і засобів інформаційно-
пропагандистського забезпечення з метою його 
заповнення важливою і доцільною інформацією.
Слід зазаначити, що напередодні анексії Авто-
номної Республіки Крим інформаційно-пропа-
гандистське забезпечення та захист від нега-
тивного інформаційно-психологічного впливу 
були одними з напрямів ідеологічної роботи у 
Збройних Силах України, а організація та здій-
снення заходів щодо захисту особового скла-
ду від негативного інформаційно-психологіч-
ного впливу визначалась одним з основних 
напрямів інформаційно-пропагандистського 
забезпечення. Обидва напрями передбача-
ли інформаційний вплив на свідомість і пси-
хіку особового складу своїх військ. Однак за-
хист від негативного інформаційно-психоло-
гічного впливу передбачав крім іншого й ней-
тралізацію джерел розповсюдження негатив-
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нали, які стали «зброєю масового ураження». 
Для прикладу, про колону військ, яка висува-
лася для блокування 36 бригади, стало відо-
мо лише з репортажу кримськотатарського те-
леканалу АТR в ніч на 2 березня 2014 року [34]. 
Інформаційне засилля російської сторони зна-
чно посилилося напередодні так званого ре-
ферендуму [33, с.297, 339].
Інформаційною блокада стала й головним ін-
струментом здійснення потужного негативно-
го інформаційно-психологічного впливу про-
тивника на особовий склад військових частин 
Військово-Морських Сил Збройних Сил Украї-
ни. Спочатку довкола військових частин ство-
рювався інформаційний вакуум з наступним 
поширенням корисної для себе тенденційної 
інформації чи подачі інформації в безальтер-
нативному режимі. Враховуючи тогочасний 
сильний інтерес до інформації в суспільстві, 
вигідна Кремлю інформація отримала макси-
мальне поширення. Це дозволило забезпечи-
ти єдину інтерпретацію подій, що відбувалися. 
В умовах недостатку інформації рівень сприй-
няття негативного інформаційно-психоло-
гічного впливу противника серед особового 
складу підвищився, адже готовність військо-
вослужбовців до бойових дій залежить від рів-
ня інформованості особового складу про об-
становку, бойові завдання та способи їх вико-
нання, впевненість особового складу у своє-
му командуванні, тобто від формування пев-
них поглядів та установок на основі отриманої 
інформації [17, с.183]. Об’єктами негативного 
інформаційно-психологічного впливу стали в 
першу чергу особи, які приймають рішення – 
командири військових частин та офіцери, їх 
сім’ї, а також особовий склад та місцеве на-
селення в районах постійної дислокації (пунк-
тах базування).
Інформаційний вакуум породжував: 

- незадоволення інформаційних потреб і 
запитів особового складу; 
- надання противнику переваги у першості 
поширення інформації (використання ним 
принципу переваги первинної інформації);
- надання противнику можливості багато-
разово повторювати вигіду інформацію (ви-
користання ефекту нав’язування);
- поширення чуток;
- когнітивний дисонанс (використання вну-
трішніх протиріч, що виникають в свідомос-
ті людини);
- породження страхів, залякування військо-
вослужбовців і членів їх сімей (використан-
ня ефекту загрози);
- стан емоційного виснаження; 
- посилення противником пропаганди від-

чаю, безнадійності та безальтернативності-
положення заблокованих військ [35]. 

З огляду на перебування АР Крим під впли-
вом російського інформаційного поля у певної 
частини українських військових було створено 
штучне уявлення про законність їх переходу на 
сторону РФ. [36, с.132-133].
Ефект інформаційного вакууму негативно впли-
нув на організацію інформаційно-пропаган-
дистського забезпечення у військових части-
нах ВМС. Адже базою для інформаційної робо-
ти своїх військ завжди була офіційна інформа-
ція керівництва держави, рішення військового 
керівництва, офіційні повідомлення засобів ма-
сової інформації. В умовах недостатку офіцій-
ної інформації важко було шукати альтернативу.
Українські війська на півострові не отримували з 
Києва жодних наказів, або мали накази виявля-
ти витримку й не відкривати вогонь [37, с. 346]. 
Інформаційна робота серед військовослуж-
бовців в умовах інформаційного вакууму про-
водилась у формі індивідуальних та групо-
вих бесід і бойового інформування шляхом 
роз’яснення ситуації, що склалася, та можли-
вих прогнозів її розвитку. 
Також саме в ті дні зародилася система ство-
рення та розповсюдження через мережу Ін-
тернет інформаційних бюлетенів, що містили 
стислу, але вдало підібрану та структурова-
ну інформацію про найважливіші події. Окремі 
бюлетені все ж надходили до військових час-
тин, дислокованих на півострові, руйнуючи ін-
формаційну блокаду. Величезна заслуга в цьо-
му курсантів Академії сухопутних військ іме-
ні Петра Сагайдачного. Сьогодні ця система є 
важливим елементом інформаційно-пропаган-
дистського забезпечення, дозволяючи систе-
матично та оперативно доставляти необхідну 
інформацію до окремого солдата.
В умовах інформаційного вакууму негативний 
вплив на організацію інформаційно-пропаган-
дистського забезпечення також мали:
Скорочення кількості офіцерів по роботі з осо-
бовим складом під час реформування Зброй-
них Сил України у попередні роки. Це призве-
ло до того, що у військах на початок збройної 
агресії майже не було заступників командирів 
рот (батарей) та офіцерів-психологів, тобто тих 
осіб, які є безпосередніми організаторами ін-
формаційно-пропагандистського забезпечен-
ня у військових колективах.
Недостатня фахова підготовка офіцерів 
структур по роботі з особовим складом, від-
сутність у них базових знань з психології, со-
ціології, теорії масових комунікацій, особли-
во елементарних знань щодо закономірнос-
тей впливу інформації на свідомість, почуття 

та поведінку військовослужбовців, основних 
принципів інформаційного впливу в умовах 
дефіциту інформації. Так як питання дій в 
умовах інформаційної блокади своїх військ 
під час навчань не відпрацьовувались, то й 
практичний досвід у офіцерів був відсутній  
[38, с.62-63].
Аналізуючи праці М. Й. Варія, автор дійшов 
висновку, що вже на початку 2000-х років ми 
мали необхідні теоретичні напрацювання 
щодо організації інформаційної роботи в умо-
вах інформаційного вакууму. Однак їх нехту-
вання і не знання не дало змоги використати, 
хоча певні інтуїтивні дії окремих офіцерів по 
роботі з особовим складом мали місце:
необхідно було створити такі умови, щоб вої-
ни не залишалися один на один зі своїми дум-
ками, переживаннями, почуттями, а також по 
можливості ізолювати їх від психологічно-
го впливу противника. З цією метою доцільно 
було б проводити перегляд легких (таких, які 
не заставляють людину глибоко замислюва-
тися) кінофільмів, кінокомедій, мультфільмів. 
Цей спосіб розслаблення і відволікання уваги 
використовували американські спеціалісти під 
час операції «Буря в пустелі»;
також доцільно в умовах дефіциту інформа-
ції застосовувати чутки, які мають обнадійли-
ве спрямування – про підтримку сильних союз-
ників чи світової спільноти, розробку і поста-
чання нових зразків озброєння, протиріччя між 
військами і населенням противника, невдово-
лення цивільного населення характером пове-
дінки військ противника тощо. В умовах інфор-
маційного голоду вони дають можливість лю-
дям оцінювати події, процеси, явища, харак-
теру яких вони не знають. Чутки застосовують 
тоді, коли для цього створене відповідне се-
редовище і емоційне підгрунтя: переживання, 
невизначеність, очікування яких-небудь подій;
ефективним методом інформаційного впливу 
на психіку військовослужбовців могло б стати 
навіювання. Цей метод не потребує логіки, до-
казів, не турбується про аргументи, а зверта-
ється до почуттів, інстинктів. Навіювання ба-
зується на вмінні емоційно розбудити обєкт 
впливу, а будь-яка інформація сприймається 
без жодного аналізу, як істина. Засобами ви-
ступають посилання на авторитетні джерела, 
доведення лише вигідної інформації, повязу-
вання цієї інформації з особистими інтереса-
ми і почуттями бійців. Також навіюванню спри-
яють листи з тилу, звернення до воїнів цивіль-
них осіб, дитячі малюнки тощо;
сильний психологічний вплив на підлеглих 
здійснює особистий приклад офіцерів, адже 
може породжувати наслідування дій (славноз-

вісне «роби як я») [16, с.246-265].
Посилювали ефект «інформаційного вакууму» 
в ті дні й інші помилки та недопрацювання ко-
мандування, зокрема:

- відсутність оперативної доставки періо-
дичних друкованих видань в райони вико-
нання завдань особовим складом військо-
вих частин;
- відсутність безперервного доступу до ме-
режі Інтернет, що не дозволило в умовах 
блокування військових частин та дій підроз-
ділів у відриві від головних сил здійснюва-
ти цілодобовий моніторинг суспільно-полі-
тичної обстановки та отримання офіційної 
інформації;
- не використання в повній мірі потенціа-
лу наявних технічних засобів пропаганди 
щодо покращення інформаційної роботи з 
особовим складом. Прикрим є той факт, що 
не робилося спроб ефективно використа-
ти наявні засоби супутникового телебачен-
ня з метою адекватного висвітлення подій 
на півострові українськими ЗМІ, доведення 
рішень військово-політичного керівництва 
держави;
- відсутність у складі військових частин 
прес-офіцера породжувала  неузгодженість 
дій з цивільними та військовими засобами 
масової інформації, не забезпечувала фор-
мування громадської думки та суспільної 
підтримки дій військ. 

Періодична діяльність окремих представни-
ків військових ЗМІ давала тимчасовий та недо-
статній ефект [34].
Використання противником ефекту інформа-
ційного вакууму в Криму підтверджується ін-
формацією й представників інших силових ві-
домств України. Так, заступник директора Де-
партаменту персоналу Адміністрації Держпри-
кордонслужби генерал-майор Юрій Облаухов 
25 квітня 2014 року зазначив, що перебуваючи в 
Криму, прикордонники потрапили в інформацій-
ний вакуум, адже не мали змоги дивитися укра-
їнське телебачення, яке місцева влада вимкну-
ла, пропонуючи взамін російське, яке у частині 
подачі новин адекватним назвати не можна. Па-
ралельно на персонал здійснювався шалений 
психологічний тиск з боку російських військо-
вослужбовців. Штучно створена блокада була 
направлена на те, щоб дезорієнтувати військо-
вих, посіяти паніку, заставити зрадити та при-
йняти присягу іншій державі. У хід ішли різно-
манітні прийоми, включаючи банальний підкуп, 
або навпаки – залякування. Витерпіти такий не-
прихований моральний прес було нелегко [39].
Висновки та напрями подальших досліджень. 
Отже, ефект інформаційного вакууму – це ре-
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зультат інформаційної блокади, досягнутий з 
метою завоювання інформаційної переваги 
над противником. Головною метою створен-
ня інформаційного вакууму є його подальше 
наповнення вигідною для себе інформацією з 
метою впливу на свідомість, психіку, почуття й 
емоції військ та населення противника.
Інформаційний вакуум як один з інструментів 
інформаційно-психологічного впливу широ-
ко застосовувався Російською Федерацією під 
час анексії Криму, негативно впливав на орга-
нізацію інформаційно-пропагандистського за-
безпечення військових частин Військово-Мор-
ських Сил Збройних Сил України. Наслідки не-
достатку інформації можна було б мінімізувати, 
маючи теоретичні напрацювання та практичні 
навики дій в подібних ситуаціях, яких нажаль не 
було у офіцерів структур по роботі з особовим 
складом вітчизняного флоту. Інформаційну по-
рожнечу навколо заблокованих військових час-
тин можна було б використати для посилення 
інформаційної роботи з військовослужбовця-
ми цих частин за наявності чіткої позиції вищо-
го військово-політичного керівництва.
Ефект інформаційного вакууму в подальшому 
широко застосовувався Російською Федераці-
єю в ході збройної агресії на Сході України, що 
створює широке поле для подальших розвідок.
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Анотація. Увазі широкого кола читачів пропонуєть-
ся результат дослідження про незаконне утримуван-
ня бійців українських добровольчих формувань, яке є  
не широко відоме в українському суспільстві та недо-
статньо вивченим у сучасних наукових колах. Автором 
статті зроблена спроба розглянути в яких умовах та 
як до воїнів добровольчих формувань ставилися бойо-
вики нелегальних збройних формувань під час незакон-
ного ув’язнення на Сході України.  

Ключові слова: бійці українських добровольчих форму-
вань, незаконне ув’язнення, антитерористична опера-
ція, Схід України.

Під час боїв в яких брали участь українські до-
бровольчі формування (батальйони) були не 
лише героїчні випадки, які трапились з їхніми 
воїнами, але й – трагічні. Народна пам’ять по-
будована так, що надовго запам’ятовує ту ін-
формацію, яка є для народу позитивною і на-
впаки, якщо негативна. Для кожного воїна на ві-
йні притаманний страх загинути або отримати 
каліцтво. Однак не менш драматичним є потра-
пити у полон і перебувати в ньому.
Метою статті є прослідкувати як утримували 
бійців українських добровольчих формувань бо-
йовики незаконних збройних формувань у міс-
цях незаконного ув’язнення  на Сході України.
Відомо, що під час антитерористичної операції 
бойовики російсько-терористичних військ неза-
конно утримували та ув’язнювали окрім меш-
канців тимчасово окупованих районів Донецької 
та Луганської областей також військовослуж-
бовців та правоохоронців України, які виконува-
ли свої професійні обов’язки. Зокрема непооди-
нокі були випадки незаконного ув’язнення бійців 
українських добровольчих батальйонів.

УТРИМАННЯ БІЙЦІВ УКРАЇНСЬКИХ ДОБРОВОЛЬЧИХ ФОРМУВАНЬ 
У МІСЦЯХ НЕЗАКОННОГО УВ’ЯЗНЕННЯ НА СХОДІ УКРАЇНИ

УДК 355.257.7-054.68 (477)“2014–2016“

Юрій СТАСЮК (Київ)

Полонені та свідки тих подій неодноразово при-
гадували, що бойовики та представники росій-
сько-терористичних військ ретельно перевіря-
ли та з’ясовували чи є серед взятих ними в по-
лон бійців представники добровольчих форму-
вань (батальйонів) як-то батальйон “Донбас“, 
“Азов”, резервні батальйони Національної гвар-
дії України (далі–НГУ), які сприяли підняттю до-
бровольчого руху серед громадян України та 
відтворенню патріотизму серед військовослуж-
бовців [1, с. 124]. С. Марко в своїй книзі описав 
випадок, як 24 серпня 2014 року джип 3 окре-
мого полку спеціального призначення під час 
вивезення поранених з Савур-Могили був об-
стріляний та перевернувся. Бойовики поране-
них розстріляли, а одного добровольця НГУ по-
зивний “Охотник” взяли в полон, тому що хотіли 
відзвітувати перед власним керівництвом, що 
полонили “нацика” [1, с. 86].
Військовослужбовець контрактної служби НГУ 
Віталій, який був у полоні, пригадував, що бійців 
добровольчого батальйону “Донбас” утримува-
ли окремо від інших в “ямі”. Бойовики знущали-
ся щоденно над ними [3, с. 127]. Доброволець 
ЗС України В.Пемели пригадував, що в полоні 
його піддали тортурам лише за те, що добро-
вільно пішов на війну. Відрубали йому руку, коли 
побачили на ній татуювання “Слава Україні” [4]. 
Бійців добровольчих формувань утримували 
переважно окремо від усіх та умови перебу-
вання в них були гірші порівняно з іншими не-
законно утримуємих (див. фото 1).
У звіті підготовленому Коаліцією громадських 
організацій та ініціатив “Справедливість заради 
миру на Донбасі” на основі розглянутих 165 ви-
падків незаконного позбавлення свободи пред-
ставниками т.зв. “ДНР”, “ЛНР” зазначалося, що 
бойовики утримували бійців українських добро-
вольчих батальйонів переважно окремо від ін-
ших [5, с. 26], а також застосовували тортури та 
нелюдські умови утримання. У досліджені від-
мічено, що на рівень жорстокості по відношен-
ню до полонених суттєво впливало доброволь-
чий статус та підтримка державного сувереніте-
ту України добровольцями (див. фото 2) [5, с.60].
У Звіті опубліковано низку фрагментів спогадів 
щодо випадків витончених катувань, знущань 
та загибелі від них бійців українських добро-
вольчих формувань [5, с. 62, 64]. 

Також бойовики проявляли жорстокість і до 
т.зв. “кіборгів”, добровольців та військовос-
лужбовців, котрі захищали Донецький аеро-
порт.  Боєць 28-ї бригади Роман Капація бу-
дучи “кіборгом” потрапив у полон. Бойовики 
взнавши, що в нього на руці є татуювання у 
вигляді “Львів” по живому його зрізали з руки, 
опісля жорстоко побили, переломили руку, по-
калічили ноги, в декількох місцях був розірва-
ний кишечник. Щоб не помер відвезли в лікар-
ню, але за 30 днів ні разу не дали антибіоти-
ка, бо це дорого. Бачачи, що він вже при смер-
ті його обміняли. Однак в Україні Роману не 
встигли надати кваліфікованої допомоги і він 
помер (див. фото 3) [6].
Станом на 1 жовтня 2015 року з полону було 
звільнено 2763 особи, яких незаконно ув’язнено 
на території тимчасово контрольованої росій-
сько-терористичними військами. Авторами Зві-
ту проаналізовано склад полонених (рис. 3), з 
яких 1062 представники ЗС України, 261 – НГУ, 
101 – Міністерство внутрішніх справ, 64 –до-
бровольчі батальйони, 25 – Державна прикор-
донна служба України тощо. Нажаль, в дослі-
джені не подано пошуковцями тлумачення до-
бровольчих батальйонів та склад їх.
А вже станом на 17 лютого 2016 року за дани-
ми Служби безпеки України з полону звільнено 
у підсумку 3004 особи, яких незаконно утриму-
вали. Зі слів радника голови Служби безпеки 
України Ю. Тандіта, iз них до добровольчих ба-
тальйонів належало 66 бійців, військовослуж-
бовців ЗС України – 1111 осіб, а також 39 во-
лонтерів, 26 прикордонників, 112 представни-
ків Міністерство внутрішніх справ, 264 – Наці-

ональної гвардії України та 1386 цивільних осіб 
(серед яких понад 20 журналістів) [2].
Отже такі прояви жорстокої поведінки та дії бо-
йовиків по відношенню до незаконно ув’язнених 
бійців добровольчих формувань та утримання 
їх у нелюдських умовах свідчить про боязнь та 
сприйняття їх як найбільш небезпечних серед 
усіх інших полонених, так як вони стали симво-
лом героїзму, відваги, патріотизму та доблес-
ті для українського народу. Воїни-доброволь-
ці навіть перебуваючи в полоні продовжували 
боротьбу за незалежність та цілісність Украї-
ни. Нехай народна пам’ять про загиблих укра-
їнських воїнів у полоні, які до останньої митті 
життя були вірні Українському народові та да-
ній присязі, не померкне. 

Фото 1. Підвал бомбосховища при СБУ Донецька, де перебували бійці 
добровольчих батальйонів [5, с. 24]. Фото 3. Роман Капацій знаходиться в українській лікарні

Фото 2. Наслідки катувань вчинених в колишніх Управліннях служби безпеки України в Донецьких та Луганських областях.
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вами – ви ціною свого життя захищали нас і 
нашу Україну. Хочеться низько вклонитися, ви-
словити слова співчуття та подяки їх матерям 
за таких мужніх синів! Герої не вмирають!
Четвертий рік триває війна на Донбасі за ціліс-
ність країни, в боях якої полягло немало вій-
ськовослужбовців, правоохоронців, доброволь-
ців з усіх областей України, в тому числі – з Ми-
колаївської: станом на лютий 2018 року – їх 132. 
Наведена кількість загиблих в Книзі пам’яті – 
лише частково відображає реальний стан, і ми 
ніколи достеменно не зможемо встановити усіх 
воїнів, що поклали свої життя за Україну.
Здається, за ці роки про Антитерористичну опе-
рацію вже сказано не мало – написані книги, 
зняті художні та документальні фільми, ство-
рюються меморіали, стіни пам’яті, музейні екс-
позиції, встановлені сотні обелісків загиблим, 
імена героїв вписані в Книги пам’яті військовос-
лужбовців і серця бойових побратимів. І допо-
ки війна продовжуватиметься, – ми відкривати-
мемо, нажаль, все нові й нові імена загиблих 
українських військовослужбовців, в тому чис-
лі, й наших дванадцяти земляків – уродженців 
Первомайщини. Згадаємо їх поіменно, це: Мак-
сим Сенкевич, Олександр Завірюха, Микола 
Латій, Микола Руснак, Роман Слободянюк, Ва-
дим Янович, Роман Сліповський, Андрій Авдє-
єв. Про них ми розповідали на минулій конфе-
ренції, за рік їх число збільшилося ще на 4. Сьо-
годні наша розповідь про них. 
Майбутній кіборг МИКОЛА ГУЦАЛЕНКО наро-
дився 19 грудня 1991 року в Первомайську, з 
4-го класу школи займався у Первомайському 
відділенні спеціалізованої ДЮШ олімпійського 
резерву з веслування на байдарках і каное. 5 
років навчався в Первомайську, потім продо-
вжив навчання у Миколаєві. Майстер спорту, 
неодноразовий чемпіон України. Закінчив На-
ціональний університет кораблебудування імені 
адмірала Макарова. У 2005 році вступив до Ми-
колаївського вищого училища фізичної культури 
(тренер – О.Шевченко). Протягом восьми років 
входив до складу збірної Миколаївської області. 
У складі байдарки-двійки разом з А.Сачковським 
виконав норматив майстра спорту. На чемпіона-
ті України 2014 року на байдарці-двійці в парі з 

Анотація. Йдеться про загиблих бійців-уродженців Ми-
колаївської області, зокрема, Первомайська і Первомай-
ського району, занесених до Книги пам’яті військовос-
лужбовців Збройних Сил України.

Ключові слова: АТО, війна на Сході України, «Книга 
пам’яті військовослужбовців Збройних Сил України, які 
загинули, захищаючи суверенітет, територіальну ці-
лісність та недоторканість України», орден «За муж-
ність», орден Богдана Хмельницького.

…І ще один…упав на полі брані,
 Пташиною знялась душа у вись,
А в серці, материнськім, – свіжа рана…
Чи думала вона про це колись…

До заголовка статті винесені слова з передмо-
ви до першого видання «Книга пам’яті військо-
вослужбовців Збройних Сил України, які за-
гинули, захищаючи суверенітет, територіаль-
ну цілісність та недоторканість України» Міні-
стра оборони України, генерала армії України 
Степана Полторака. В цій Книзі зібрано кіль-
ка сотень історій-біографій загиблих впродовж 
2014-2017 рр. на Донбасі військовослужбовців 
ЗСУ – загублених життів, знівечених доль.
Коли намагаєшся писати про «антитерорис-
тичну операцію», – від тебе чекають оцінок тих 
подій, які ще не закінчилися. З часом історія 
дасть належну оцінку тому, що відбувається, 
але людство вкотре переконується, якою руй-
нівною силою володіє війна, несучи смерті і 
втрати, хоч  вона й народжує героїв, надихає 
їх на подвиги, мужність, сміливість, героїзм.
Війна обов’язково скоро закінчиться. Повер-
нуться додому солдати. З часом, ті, хто повер-
нувся, почнуть звикати до мирного життя. Але 
чи можна звикнути до побаченого там, на ві-
йні, коли доводилося не одного свого побра-
тима збирати по частинам, хоронити молодих 
хлопців, які ще й життя достеменно не зна-
ли. Страшна втрата для рідних та близьких – 
як важко дивитися в кам’яне обличчя дружи-
ни, виплакані очі матері, чи в очі сину товари-
ша, в яких легко можна прочитати: «Ти живий, 
а чому мого тата убили?»… Ми в боргу перед 

«ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ, ВОНИ ЖИВУТЬ, ДОПОКИ ЖИВА НАРОДНА ПАМ’ЯТЬ ПРО НИХ»
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В.Деревинським посів третє місце з марафону. 
Майстер спорту України з веслування.
У 2014 році залишив навчання в університеті і 
вступив до війська. Після проходження служ-
би у лавах Збройних сил України вирішив 
своє життя присвятити служінню Батьківщині. 
Пройшов щаблями військової кар’єри від сол-
дата до командира взводу, молодшого лейте-
нанта. Брав участь в обороні Донецького ае-
ропорту, боях під Мар’їнкою, на Савур-моги-
лі, в листопаді 2014р. підняв прапор України на 
даху старого терміналу ДАП.
У 2015 році отримав звання молодшого сержан-
та, призначений головним сержантом взводу, 
був направлений до Одеси на тримісячні офіцер-
ські курси за прискореною програмою. У 2016 три 
місяці навчався на аеронавідника під Харковом. 
Український військовик, командир 2-го десант-
но-штурмового взводу 3-ї роти 1-го батальйо-
ну 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 
молодший лейтенант М.Гуцаленко Указом Пре-
зидента України № 722/2015 від 25 грудня 2015 
року,»за особисту мужність і самовідданість, 
виявлені у захисті державного суверенітету та 
територіальної цілісності України, високий про-
фесіоналізм, вірність військовій присязі», наго-
роджений орденом «За мужність» III ступеня.
Гуцаленко Микола Віталійович («Кока») заги-
нув 23 лютого 2017 року. Обставини загибелі: Микола Гуцаленко

Микола Гуцаленко
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пропуску «Успенка» (Донецька область), авто-
мобіль УАЗ, в якому знаходився Андрій, піді-
рвався на радіокерованому пристрої типу «фу-
гас». Важкопораненого прикордонника за до-
помогою сан авіації було евакуйовано до вій-
ськово-польового шпиталю, де він від важких 
ран помер 07.08.2014 року. Залишились дружи-
на й донька.
Молодший сержант Державної прикордонної 
служби України А.Матвієнко за особливу муж-
ність і героїзм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності Укра-
їни, вірність військовій присязі високопрофе-
сійне виконання службового обов’язку» наго-
роджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня 
(посмертно). Нагороджений відзнаками Кіро-
воградської області «За мужність і відвагу» та 
«За заслуги ІІ ступеня» (посмертно).»
З метою вшанування героїв, сьогодні в міс-
тах перейменовують вулиці та встановлюють 
пам’ятні дошки на їх честь. В музеї Ракетних 
військ стратегічного призначення, як і в усіх му-
зеях України, працюють пересувні та постій-
но діючі виставки, присвячені буремним поді-
ям сьогодення. Вони є нагадуванням того, що 
будь-яка війна – це кров і смерть, це – горе 
втрат, сльози матерів, це – душевна рана, яка 
ніколи не заживе. Нехай короткі біографічні 

Механік-водій 1-го гаубичного самохідно-арти-
лерійського дивізіону військової частини 62144 
ОЛЕКСАНДР СОЛОВЙОВ народився 24 січня 
1996 року в с. Конецьпіль Первомайського ра-
йону. Соловйов Олександр Сергійович («Соло-
вій») загинув 3 квітня 2017 р. під час виконання 
бойових завдань в зоні проведення антитеро-
ристичної операції біля с. Роздолівка Бахмут-
ського району Донецької області. Похований в 
с. Кам’яний Міст Первомайського району. Зали-
шилися батьки та брат.
На офіційному сайті міста Первомайська, в ру-
бриці «Герої не вмирають» розміщена біогра-
фія ще одного героя, причетного до нашого ре-
гіону – АНДРІЯ МАТВІЄНКА: «народився Ан-
дрій в смт. Арбузинка 07.11.1985 року. Дитячий 
садок та школу відвідував в селі Кузнєцове До-
манівського району. Закінчивши 11 класів всту-
пив до КІРУЕ в м. Кіровоград. 2007 року закін-
чив інститут, влаштувався на роботу до одного 
з відділень Приватбанку у Кіровограді, корис-
тувався повагою в колективі. Згодом відслужив 
в лавах Збройних сил України.
На війну вирушив добровольцем. З перших днів 
приймав участь в бойових діях. Під час руху 
автоколони, яка поверталася з виконання за-
вдання по захисту рубежів на Державному кор-
доні України, поблизу селища Лисиче – пункт 

Закінчивши вечірню школу, де хлопець навчав-
ся згодом, Роман проживав разом з мамою та 
меншим братом. Пізніше вирішив пов’язати 
своє життя зі службою у Збройних Силах Укра-
їни – пішов служити за контрактом. Він служив 
у 108-му батальйоні 10-ї окремої гірсько-штур-
мової бригаді.
23 вересня 2017 року, виконуючи свій військо-
вий обов’язок Роман Довгий загинув як герой 
біля с. Новоолександрівка Попаснянського ра-
йону Луганської області.
Поховано Романа на міському кладовищі по 
вулиці Кам’яномостівській в Первомайськк. 
.Залишилися мати, молодший брат, наречена.
Указом Президента України № 12/2018 від 22 
січня 2018 року, «за особисту мужність і са-
мовіддані дії, виявлені у захисті державно-
го суверенітету та територіальної ціліснос-
ті України, зразкове виконання військового 
обов’язку», Довгий Роман Сергійович наго-
роджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно).
ЮРІЙ ПРУСОВ народився 30 травня 1964 
року в м. Первомайську Миколаївської обл. 
Прапорщик Прусов Юрій Петрович мобілізо-
ваний в Збройні Сили України. Загинув 21 бе-
резня 2015р. Похований в м. Первомайську. 
Залишилися дружина.

21 лютого 2017 року отримав важке поранення 
у зоні проведення АТО в районі Авдіївки. Помер 
від отриманих вогнепальних поранень в реані-
маційному відділенні Дніпропетровської облас-
ної клінічної лікарні. Похований у місті Микола-
єві. Залишилися батьки, дружина та двоє дітей. 
Указом Президента України № 104/2017 від 10 
квітня 2017 року, «за особисту мужність, вияв-
лені у захисті державного суверенітету та те-
риторіальної цілісності України, самовіддане 
виконання військового обов’язку», нагородже-
ний орденом Богдана Хмельницького III ступе-
ня (посмертно).
Старший солдат 10-а окремої гірсько-штур-
мової бригади Збройних Сил України РОМАН 
ДОВГИЙ. Роман народився 22 лютого 1991 
року. Виховувався в робітничій родині. З ран-
нього дитинства батьки прищеплювали хлоп-
цю любов до праці, шанобливе ставлення до 
старшого покоління, відповідальність за свої 
вчинки. У спогадах вчителів та учнів Перво-
майської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7, де навчався 
Роман, він залишився добросовісною, ста-
ранною і працьовитою людиною. Юнак за-
вжди доводив будь-яку справу до кінця. Чуй-
ний, уважний, готовий завжди прийти на допо-
могу іншим. Однокласники поважали його за 
скромність, чесність і порядність.

Андрій МатвієнкоОлександр СоловйовРоман Довгий Донька загиблого Андрія Матвієнка з нагородою батька
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дані наших первомайців нагадують нам про те, 
що головна цінність людини – це її життя. Треба 
вміти жити кожну мить тут і зараз, а ще – бути 
милосердними і пам’ятати тих, кого немає по-
руч з нами.
Вшануємо і ми хвилиною мовчання тих, хто за-
лишився там, на тій війні, але назавжди зали-
шиться в пам’яті живих – рідних, близьких, то-
варишів і нас з вами, українців.
Герої не вмирають! Бо куля душі не вбива. 
Їх імена пам’ятають. Безсмертним є їхнє життя.

Джерела та література:
1. Книга пам’яті військовослужбовців Збройних Сил України, які 
загинули, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність та 
недоторканість України. Книга І. - К.:ЛАТ&К. - 2016. - 392с.
2. http://memorybook.org.ua
3. www mk.gov.ua Миколаївська облдержадміністрація.
4. www.pervomaysk.mk.ua
5. www.pervomaysk.mk.gov.ua

ська пропаганда», у якій показані принцип дії 
та сутність російської пропаганди. Слід згада-
ти і колективну працю під керівництвом Павла 
Гай-Нижника «Агресія Росії проти України: іс-
торичні передумови та сучасні виклики». 
Сьогоднішня війна на Донбасі, окрім іншого, 
породжена стійкими антиукраїнськими міфами 
російської масової свідомості. У цьому проти-
борстві стає зрозумілим, що міфи, у тому числі 
й історичні, мають ідеологічну спрямованість і 
є підґрунтям для сучасних російських спекуля-
цій. Такі історичні викривлення виникли не сьо-
годні. Вони нав’язувалися населенню України і 
Росії давно, хоча їх мета по відношенню до різ-
них народів переслідувалася абсолютно різна. 
Напередодні і в ході агресії кількість історич-
них (реально ж пропагандистських) міфів зрос-
тала, на їх розробку та поширення звертала-
ся величезна увага. Деякі міфи поверталися 
із забуття, інші набували інакшого значення. 
До цього процесу у Росії залучаються істори-
ки, політики, культурні та громадські діячі, за-
соби масової інформації тощо. Сам процес на-
буває впорядкованості, можна навіть сказати, 
жорсткої централізації.
Поняття «міф» (від грец. mythos – оповідання, 
переказ) є складним та неоднозначним і вжи-
вається у кількох значеннях. Використаємо цей 
термін у значенні комунікативно-пропагандист-
ської технології, ілюзії, неправди, брехні.
Російська інформаційна агресія проти України 
спирається на деякі історичні твердження, що 
Україна – штучне утворення, у неї нібито немає 
історії, українців як народу немає, це якесь ко-
ліно російського народу тощо [2]. Проте остан-
нім часом виникло багато міфів, а насправді 
неправди, про сучасні події на сході України.
У ході підготовки та в період початку агресії 
проти нашої держави перед російськими про-
пагандистами постало завдання: зруйнува-
ти образ України як братської країни для Росії, 
який активно впроваджувався у суспільну сві-
домість радянських людей. Тому для форму-
вання образу ворога з нашої держави необхід-
но було зростити образ України з явищем фа-
шизму, яке для більшості радянського насе-
лення та сучасних росіян асоціюється з гітле-

Анотація. У дослідженні узагальнено особливості вико-
ристання російських міфів про історію нашої держави, 
її території, населення, а також тих, що використову-
валися російськими пропагандистами під час проведен-
ня АТО. Мета статті – здійснити аналіз спрямованості 
російських міфів напередодні та у ході проведення анти-
терористичної операції на території Донецької та Лу-
ганської областей. Використання ворогом найрізнома-
нітніших технологій гібридної війни проти нашої держа-
ви, у тому числі й поширення міфів, перетворило інфор-
маційну сферу на реальну арену протиборства. У таких 
умов вкрай необхідно мінімізувати впливи противника, 
нейтралізуючи зусилля пропаганди Російської Федерації.

Ключові слова: вплив, дезінформація, інформаційна війна, 
історична правда, міф, пропаганда, розвінчання, фейк. 

Ще до військової агресії Російської Федерації 
проти України було розпочато інформаційну 
війну проти нашої держави. Щоб досягти сво-
єї стратегічної мети щодо відновлення другої 
Російської імперії чи створення СРСР-2, міні-
мально чого хоче Кремль – це втримати Украї-
ну в сфері свого впливу. 
У XXI столітті, як зазначав начальник росій-
ського Генерального штабу Валерій Гераси-
мов, кордони між війною та миром зникли. 
Тому війни більш не проголошуються, вони ве-
дуться «за незвичними зразками». Політичних 
цілей не досягти більше однією лише конвен-
ційною військовою силою, їх тепер, окрім усьо-
го іншого, досягають «широкомасштабним за-
стосуванням дезінформації» – заявив він [8]. 
Цей погляд російського військового керівника 
на ведення війни реально був впроваджений 
на півдні та сході України, у тому числі й за до-
помогою пропагандистських міфів.
З початком російської агресії проти України 
вийшла значна кількість публікацій стосов-
но розвінчання російських міфів, реалізова-
но ряд проектів. Серед них слід назвати до-
слідження Віктора Брехуненка «Війна за сві-
домість. Російські міфи про Україну та її ми-
нуле», у якому за допомогою наукових ар-
гументів спростовуються ключові російські 
міфи про Україну та українську історію, а та-
кож книгу Миколи Давидюка «Як працює путін-
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рівською Німеччиною та відповідними атрибу-
тами цього режиму – горами трупів, концтабо-
рами, газовими камерами, спаленими містами 
і селами. Ще однією вагомою складовою цьо-
го образу є те, що в ньому міститься заклик до 
боротьби та знищення такого негативного яви-
ща в історії людства [14, с.321-322]. Логічно на-
прошується висновок, що слід мобілізуватися 
для ліквідації фашистів сьогодення, якими, за 
словами російської пропаганди, є українці.
Розглянемо деякі з міфів. У російській масовій 
свідомості міцно вкоренився абсолютно брех-
ливий міф, що їхня країна всі роки після роз-
паду СРСР «утримувала», «годувала» всі по-
страдянські республіки і, в тому числі, Україну 
[7]. На чому, окрім голослівних заяв, базується 
цей міф, – для українців не зрозуміло. Однак 
для росіян він «розставив всі крапки»: жителі 
України повинні бути вдячні їм, бо українці пе-
ред росіянами в боргу.
Російськими істориками і пропагандистами 
стверджується, що нинішня територія України 
штучно створена з різних шматків і є в осно-
вному подарунками радянських вождів. На-
приклад, південний схід нашої держави був по-
дарований радянській Україні Леніним. Ідеоло-
гема про штучність сучасних кордонів України 

є одним із аргументів у пропагандистській війні 
проти нашої держави.
Якщо роль у спільній перемозі союзників СРСР 
по антигітлерівській коаліції всіляко примен-
шувалася та замовчувалася ще за радянських 
часів, то останніми роками росіяни намагали-
ся витравити з історичної пам’яті роль неро-
сійських народів СРСР, у тому числі й україн-
ців, у розгромі нацизму. Російській пропаганді 
вдалося «приватизувати» у масовій свідомос-
ті свого населення перемогу над нацизмом у ІІ 
Світовій війні. Значно більше цей міф став ви-
користовуватися з початком російської агресії 
проти України. Його мета – мобілізація на ві-
йну: діди перемогли фашистів тоді, а ми пере-
можемо сьогодні. Питання стосовно того, хто 
ж такі сучасні фашисти, навіть не стояло, тому 
що російська пропаганда ще під час Майдану 
все «пояснила» і підготувала своє населення. 
«Якби укрофашистів не було, то їх треба було 
б придумати», – стверджував уже у 2017 році 
на сайті газети «Комсомольская правда» читач 
із промовистим ніком «Сон розуму породжує чу-
довиськ» [7].  Крім того, теперішнє керівництво 
Росії та їх пропагандисти намагаються викорис-
товувати перемогу у Другій світовій війні як ін-
дульгенцію для прикриття будь-яких злочинів та 

Плакат 1. Російський пропагандистський плакат з “подарунками” російських царів і радянських керівників Україні 

актів агресії сучасної Росії щодо своїх сусідів. 
У ході інформаційної війни проти України од-
ним з найважливіших завдань стали демоніза-
ція українців та творення негативних міфів про 
нашу державу. Російськими пропагандистами 
були створені міфи про «бандерівців» та «кара-
телів» в Україні, коли образ українських захисни-
ків Батьківщини зрощувався з негативно забарв-
леним образом Української повстанської армії, 
що впроваджувався у суспільну свідомість ра-
дянських людей. Діяльність УПА, спрямована на 
здобуття незалежності України, була для радян-
ського режиму ворожою, тому йому було вкрай 
необхідно створити негативний образ цієї ар-
мії. Таким чином, образ українських військовос-
лужбовців і добровольців, що захищають власну 
Батьківщину, підмінювався російськими ЗМІ на 
негативний міф про УПА [14,  с.322].
Дуже близьким за змістом до попереднього 
став міф про те, що нинішня Україна – неона-
цистська держава. Через це «народ» Донба-
су разом із російськими «добровольцями» за-
хищають Росію і світ від «нацистів». Для нор-
мальних людей цей міф є абсурдним і відірва-
ним від реальності, проте журналісти провід-
них російських видань постійно ведуть мову 
про «київську хунту», «сили, які захопили вла-
ду в результаті військового перевороту».
Відповідно до картини світу, яку старанно 
створює в головах своїх громадян і частини 
українців російська пропаганда, міф про те, 
що Збройні Сили України на Донбасі ведуть 
«війну проти власного народу», «шахтарів та 
трактористів», «обстрілюють мирні міста» та 
«вбивають людей похилого віку і дітей» на 
сьогодні є найпоширенішим у російських ЗМІ. 
Про це постійно повторюють кремлівські по-
літики, політологи, історики. Хоча ніхто з них 
не дасть відповіді на питання: «У якій шах-
ті на Донбасі працював російський розвідник 
Стрєлков, чи уродженець Республіки Комі Мо-
торола, а також тисячі військовослужбовців 
збройних сил Російської Федерації? Що вони 
роблять на українській землі?» Хоча всім у сві-
ті, крім громадян РФ, зрозуміло, що  російські 
військові ніякого відношення до народу Украї-
ни не мають і за всіма законами є міжнародни-
ми терористами [10].
Коли навесні 2014 року в медіапросторі 
з’явилася назва «Новоросія», стало ясно, що 
цей термін – важливий елемент «гібридної ві-
йни». Політтехнологічний проект «Новоро-
сія-2014» є типовим російським історичним мі-
фом, яких Москва наплодила чимало й тира-
жує до сьогодні. І «Новоросія-2014», і її попе-
редниця з ХІХ століття не витримують елемен-
тарної перевірки історичними фактами. Недо-

лугість вилазить уже під час спроби визначити 
історичність території «Новоросії». Приміром, 
до неї чомусь зараховують частину історичної 
Слобідської України – Харківщину, північ Лу-
ганщини та Донеччини [2]. Хоча ці території до 
«Новоросії» ніколи не входили. Наприкінці 2017 
року російські пропагандисти знову «витягли з 
шухляди» концепцію «Новоросії», щоб відколо-
ти східні та південні землі від України. 
З початком бойових дій на сході України най-
більш відомим і, у той же час, найбільш брех-
ливим став російський міф про «розіп’ятого» 
хлопчика у Слов’янську. 12 липня 2014 року 
«Перший канал» РФ випустив у ефір сюжет, в 
якому Галина Пишняк, яка назвалася матір’ю 
та дружиною «ополченця», розповіла «жахли-
ву історію» зі Слов’янська: «Взяли дитину трьох 
років, хлопчика маленького в трусиках, у фут-
болці, як Ісуса на дошку оголошень прибили... 
А потім взяли маму, прив’язали до танка без 
свідомості й по площі три кола проволокли…» 
[1]. Хоча ці слова не були підкріплені фактами, 
не було жодних фотографій чи відео, або хоча 
б інших свідків, і тим не менш у нього повіри-
ли мільйони росіян. Цей фейк мав великий ре-
зонанс та мав на меті дискредитувати Україну, 
зобразити українських військових «звірами».
Під час активних бойових дій на сході Украї-
ни з’являється міф про те, що прем’єр-міністр 
України Арсеній Яценюк колись воював на боці 
чеченських бойовиків. На найвищому рівні 
були проведені «розслідування», за результа-
тами яких голова Слідчого комітету Росії Олек-
сандр Бастрикін заявив: «слідство з’ясувало, 
що Яценюк воював у складі карального заго-
ну Олександра Музичка та брав безпосеред-
ню участь у вбивствах полонених». Крім того, 
за словами О.Бастрикіна, Яценюк у грудні 1995 
року був нагороджений вищою нагородою Джо-
хара Дудаєва «Честь нації» [6]. 

Плакат 2. Сучасний російський плакат, що закликає до боротьби з 
фашизмом
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З метою залякування жителів окупованого Криму 
російські ЗМІ періодично повідомляють про «тре-
нувальні табори ІДІЛ на півдні України» або про 
«скупчення терористів ІДІЛ на півдні України».
Щоб перекласти вину на українських військо-
вих за знищений Boeing-777 25 грудня 2015 
року російські ЗМІ поширили новину з посилан-
ням на ватажка терористів т.зв. «ДНР», у якій 
йдеться, що Захарченко разом із «десятками 
інших свідків особисто бачили, як два україн-
ські літаки знищили МН17». Насправді, поба-
чити Boeing-777 та інші літаки у  польоті, якщо 
вони були поряд із ним, просто фізично немож-
ливо, оскільки Boeing летів на висоті 10000 м, 
а на такій відстані людське око не здатне нічо-
го побачити. Слід також виключити можливість 
«помилки» в цьому фейку, оскільки Олександр 
Захарченко, як і російські ЗМІ, які поширюва-
ли його заяву, є абсолютно підконтрольними 
Кремлю [5], й узгоджують свої пропагандист-
ські сюжети зі своїм керівництвом. 
Для підтвердження міфу про вину ЗС Україні у 
збитті літака рейсу МН17 російські ЗМІ масово 
цитували «диспетчера Карлоса», який нібито 
працював у київському аеропорту Бориспіль. 
Він «повідомив», що українські літаки переслі-
дували малайзійський Boeing. Розслідування 
Радіо Свобода і групи румунських журналістів 
RISE Project виявило особу «іспанського дис-
петчера». Ним виявився Хосе Кароса Барріос 
Санчес, який має судимості в Іспанії і був за-
арештований в Румунії за шахрайство. Авто-
ри розслідування знайшли Санчеса і поспіл-
кувалися з ним в WhatsApp. Він стверджує, що 
отримав в загальному 48 тисяч доларів з ро-
сійських джерел, як плату за свою роль «іспан-
ського диспетчера Карлоса» [11]. 
Російські пропагандисти приводили й багато 
інших вигадок з метою поширення даного міфу. 
Постає питання: «Навіщо керівництву Росії у 
ході бойових дій потрібно придумувати різно-
манітні історії, створювати міфи про війну на 
Донбасі?». Відповідь очевидна – у першу чергу, 
щоб заперечувати свою причетність до війни, а 
зробити винною Україну. Таку ж думку вислови-
ла російська журналістка Юлія Латиніна в ефірі 
«Ехо Москви» наприкінці 2017 року. 
Аналізуючи російські міфи про Україну можна 
помітити, що інколи вони явно суперечать один 
одному. Так, наприклад, подається, що нема 
ніякої української мови, і у той же час, росіян 
нібито примушують розмовляти українською; 
української держави нема і українська держава 
є вкрай репресивною; української нації не існує 
і майже всі українці націоналісти. Якби люди, 
які чують таку нісенітницю задумувалися над 
змістом інформації, що сприймається, аналізу-

Міфи про участь іноземних військовослуж-
бовців у війні на сході України періодично по-
ширювали і до цих розповсюджують російські 
ЗМІ. Перші з них з’явилися ще у 2014 році. Так, 
російський телеканал НТВ, що активно вико-
ристовується в рамках російської пропаганди 
проти України, у серпні 2014 року повідомляв: 
«Командир розвідроти ополченців вияснив, 
що в аеропорту знаходиться американський 
танк. Як він розповів, всього було три танки, 
два з них вже знищені» [9]. Недаремно обгово-
рення цього факту має доволі комічні комента-
рі в інтернеті: «Виходячи з репортажу, танк точ-
но з Америки, куплений у найближчому пункті 
розпродажу EBAY»;  «Його купили у військторзі 
у Москві!!;  «Розвідникам більше не наливати!». 
На початку літа 2014 року «силовики ЛНР», по-
ширювали інформацію про те, що в літаку Іл-76, 
збитому 14 червня в районі аеропорту Луган-
ська, знаходилися високопоставлені офіцери 
НАТО. Трохи пізніше, під час запеклих боїв, роз-
повсюджувалася інформація про те, що укра-
їнські десантники не відступають з Лугансько-
го аеропорту тому, що там разом з ними знахо-
диться «генерал НАТО», який нібито забороняє 
їм здавати позиції [4]. Обидві інформації від се-
паратистів так і не знайшли підтвердження. 
Кожна наступна вигадка російських ЗМІ про 
Україну стає абсурднішою за попередню. У Ро-
сії на центральних каналах показали сюжет, 
як у Луганському аеропорту «ополченці» ви-
явили американські Стінгери, нібито залише-
ні українськими військовими. Творці фейку не 
врахували багато дрібниць, за якими швид-
ко вдалося дізнатися, що показана «зброя» із 
комп’ютерної гри Battlefield [13]. 
Щоб якось пов’язати війну у Сирії та на сході 
України російський телеканал «Звєзда» роз-
повсюдив міф про те, що «терористи ІДІЛ ма-
сово їдуть воювати проти т.зв. «ДНР» і «ЛНР». 
1 листопада 2015 року ряд прокремлівських 
ЗМІ повідомив про завезення в Україну тисяч 
терористів ІДІЛ із метою кинути їх у бій проти 
т.зв. «ополченців» [12]. 
Для створення асоціативного зв’язку між укра-
їнськими воїнами та терористами ІДІЛ був роз-
повсюджений міф про те, що «в українському 
полку «Азов» служать бойовики ІДІЛ». Росій-
ські пропагандисти посилаються, начебто, на 
фотографії та відео з телефону одного з бій-
ців «Азову», до якого хакери отримали доступ. 
Але журналістам Бі-бі-сі вдалося знайти міс-
це зйомки за допомогою географічного серві-
су Wikimapia. Ним виявився фонд «Ізоляція» в 
окупованому російськими терористами Доне-
цьку, до якого українські військові не мали до-
ступу, а всі зйомки були постановочні. 

вали б її, то події в Донбасі вже б закінчили-
ся. Цей посил стосується в першу чергу росі-
ян, але не тільки їх, а й частини українців.
Однією з причин того, що населення України і, 
особливо Донбасу, сприймає російські міфи 
була недостача в українському суспільстві ши-
роко поширеної історичної інформації. Адже 
частина наших вчених пишуть в основному самі 
для себе, а популяризація історії серед широких 
мас населення у нас слабо розвинена.
Отже, українське суспільство вже зрозуміло, 
що історичні знання, якими володіють не лише 
фахівці, а й значна кількість населення держа-
ви – це серйозна зброя у боротьбі з пропаган-
дою противника. Однак, щоб ця зброя ефек-
тивно діяла, її слід застосовувати не лише у 
відповідь, але й превентивно. Тоді ефект буде 
значно сильнішим, результативнішим. 
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допомогою благодійних фондів та волонтерських 
організацій, передавши кошти, речі та продукти 
саме через ці громадські інституції. 9 % громадян 
приймали участь у магазинних акціях, купивши 
товари за списками для потреб армії та пере-
давши їх волонтерам. Особисто допомагали ви-
мушеним переселенцям речами та грошима 7 % 
українських громадян. Безпосереднім збором 
коштів, ліків, речей та доставкою їх в зону про-
ведення АТО займались 3 % [6].
Експерти вказують, що майже чверть українців 
мали досвід волонтерства, із них 9 % почали 
займатись волонтерством протягом останнього 
року. Основним напрямком діяльності волонте-
рів у 2014 р. стала допомога українській армії та 
пораненим – цим займались 70 % волонтерів.
Події пов’язані із сепаратистськими рухами на 
Сході та Півдні України позначилися на кон-
струкції волонтерської діяльності та умовах її 
здійснення: зміщено акцент з допомоги цивіль-
ному населенню та постачання всього необ-
хідного для проведення АТО. Найбільш ефек-
тивний внесок до посилення обороноздатності 
держави волонтерський рух зробив саме на по-
чатку військових дій у Донецькій та Луганських 
областях, коли забезпечення державою сило-
вих підрозділів здійснювалося повільно, не ви-
стачало елементарних систем захисту, обмун-
дирування та продовольства. За лічені міся-
ці волонтерські ініціативи перетворилися в по-
тужні організації, діяльність яких була спрямо-
вана на забезпечення майже всього спектру 
потреб, як силових структур, так і громадян, 
що постраждали від військових дій. Вирішаль-
ну роль у цьому процесі відіграли два фактори: 
патріотичний підйом у суспільстві, що призвів 
до появи безпрецедентної кількості волонте-
рів й благодійників; менеджерські якості керів-
ників волонтерських організацій. Так, у берез-
ні 2015 року прийнято Закон України «Про вне-
сення змін до деяких законів України щодо во-
лонтерської діяльності» [2]. Закон постановляв: 

1) скасування необхідності надання органі-
заціям статусу волонтерських організацій; 
2) здійснення волонтерської діяльності в 
зоні проведення бойових дій; 
3) надання одноразової грошової допомоги 

Анотація. В статті йдеться про передумови виник-
нення, особливості існування та діяльності волонтер-
ського руху на теренах України. Стаття окреслює па-
тріотичний, добровільний та безкорисний характер 
волонтерства, висвітлює його роль у визволенні рідної 
землі від агресорів.

Ключові слова: війна, Україна, АТО, прифронто-
ві території, волонтерська діяльність, волонтерські 
об’єднання, добровільність, безкорисність.

Сучасний стан, в якому перебуває Українська 
держава, вимагає від громадянського суспіль-
ства активної дієздатності та загальнонаціо-
нальної згуртованості. Існуючий кризовий стан 
країни призвів до виникнення нових ідей та те-
чій, активізації певних непримітних організацій, 
а також вихід на поверхню всіх прихованих про-
блем суспільства. Таким чином, волонтерський 
рух в Україні пробудив націю та став орієнтиром 
кардинальних змін в українській державі. 
Для подальшого аналізу волонтерської діяль-
ності в Україні важливо звернути увагу на його 
правову основу, адже в сучасних умовах без 
правового підґрунтя досить важко здійснювати 
волонтерської діяльність не зважаючи на до-
бровільний і безкорисний характер такої праці. 
Як відомо, з 2011 року Україна має спеціаль-
ний закон, який регулює діяльність волонтерів. 
З грудня 2013 по березень 2015 року 132 гро-
мадським об’єднанням надавався статус «во-
лонтерської організації». Так, в Законі України 
«Про волонтерську діяльність» міститься ле-
гальне визначення волонтерства: волонтер-
ська діяльність – добровільна, безкорислива, 
соціально спрямована, неприбуткова діяль-
ність, що здійснюється волонтерами та волон-
терськими організаціями шляхом надання во-
лонтерської допомоги [3].
2014 рік позначився суттєвим зростанням кіль-
кості громадян України, залучених до волон-
терської діяльності. Так, за даними соціологіч-
ного дослідження, проведеного Фондом «Де-
мократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» 32,5 % 
українців лише протягом травня-вересня 2014 р. 
мали досвід переказів коштів на рахунки укра-
їнської армії. Ще 23 % громадян скористалися 
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сім’ям волонтерів, як загинули в ході прове-
дення антитерористичної операції, волон-
терам, які отримали поранення;
4) добровільне страхування волонтерів, 
укладання договорів на провадження во-
лонтерської діяльності лише за бажанням; 
5) що діти віком від 14 років можуть займатися 
волонтерською діяльністю за згодою батьків.

Серед найбільш помітних організацій необ-
хідно виділити волонтерське об’єднання «На-
родний тил», що включає «Колеса народного 
тилу» (постачання машин до АТО), «Медичний 
народний тил» (постачання ліків до АТО), Help 
Army, «Крила Феніксу», «Армія SOS», «Народ-
ний проект», Волонтерська сотня тощо. Цей 
перелік можна продовжувати і далі, адже во-
лонтерський рух включає тисячі, як організа-
ційних утворень, так і людей, які одноосібно 
займаються цією діяльністю. 
Отже, найбільш поширений вид волонтерської 
діяльності під час військових дій – це агрегація 
та забезпечення українських військових, за-
лучених до АТО, необхідними ресурсами. За-
клик щодо їх збору сформованими у соціаль-
них мережах волонтерськими групами був під-
триманий небайдужими людьми в Україні та за 
її межами. Відчутну підтримку волонтерському 
руху надає українська діаспора, представники 
якої пересилають до України грошові перека-
зи, медичні препарати, приціли, господарські 
товари тощо [5]. 
На сьогодні волонтерські організації України 
виготовляють різноманітні речі для воїнів АТО, 
а саме: маскувальні сітки; теплі рукавички, 
шкарпетки; виготовлення маскувальних хала-
тів; сушка овочів для борщових і супових набо-
рів виготовлення білизни та балакав; брасле-
ти з баракорду тощо [1].
Особливо складну справу щодо пошуку заги-
блих взяли на себе українські волонтери. На 
стіні Михайлівського собору у Києві висять 
фото бійців, загиблих у зоні проведення АТО. 
Серед них – чорні плями з написами «Вважа-
ється зниклим безвісти», «Батьки не вірять у 
смерть сина», «Досі не ідентифікований», «Ро-
дина не змирилася зі смертю чоловіка».
Неоціненну допомогу учасникам АТО на пере-
довій надають медики-волонтери. Лікарям-до-
бровольцям не дають офіційні відрядження на 
фронт на Донбас. Тому медики-волонтери зму-
шені допомагати військовим лише під час від-
пусток чи неоплачуваних відгулів. Але у Мініс-
терстві охорони здоров’я запевняють у готов-
ності сприяти відрядженням до цивільних шпи-
талів, а не до військових частин. Натомість у 
військовому відомстві визнають: на фронті 
бракує майже половини медперсоналу.

Складною є ситуація для діяльності волонтерів 
на прифронтових територіях Донецької та Луган-
ської областей, що контролюються українськи-
ми силовиками. Постійний військовий та дивер-
сійний тиск з боку «ДНР» та «ЛНР» впливає на 
мобілізаційний стан волонтерських організацій. 
Показовим прикладом може послугувати діяль-
ність волонтерів Маріуполя, які окрім підтримки 
силових структур та лікарень, створили власний 
телевізійний канал, газету, допомагають із спо-
рудженням фортифікаційних укріплень [4].
Таким чином, громадянський волонтерський 
рух відіграє одну із головних ролей в україн-
ському суспільстві, дана діяльність стала орі-
єнтиром кардинальних змін в соціальній струк-
турі держави, пробудила патріотичні почуття 
та національну свідомість українців, стала по-
штовхом до активного визволення рідної землі 
від агресорів.
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собів, де здійснюється контроль контрольни-
ми органами і службами України та пропуск на 
неконтрольовану територію і з неї осіб, тран-
спортних засобів, вантажів та іншого майна [1].
Контрольний пункт в’їзду-виїзду на залізниці – 
спеціальна виділена територія залізничної 
станції на другому рубежі з комплексом буді-
вель, спеціальних, інженерних, фортифікацій-
них споруд і технічних засобів, де здійснюють-
ся контрольні заходи та пропуск на неконтро-
льовану територію і з неї осіб, транспортних 
засобів, обслуговуючого персоналу, рухомого 
складу залізничного транспорту, вантажів та 
іншого майна [1]. 
Лінія зіткнення – умовне розмежування території 
Донецької та Луганської областей між територією, 
де розміщені населені пункти, у яких органи дер-
жавної влади України не здійснюють, або здійсню-
ють не у повному обсязі свої повноваження [1].
Пропуск осіб, транспортних засобів та ванта-

Анотація. Представлено загальний огляд процесу 
створення мережі контрольних пунктів в’їзду-виїзду 
вздовж лінії зіткнення на Донбасі у 2014 – 2016 роках.
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У жовтні місяці 2014 року, на виконання дору-
чення Президента України щодо забезпечен-
ня національної безпеки України вздовж лінії 
зіткнення у межах Луганської та Донецької об-
ластей, Державною прикордонною службою 
України було визначено місця облаштування 
спеціальних контрольних пунктів в’їзду-виїзду.
Контрольний пункт в’їзду-виїзду (далі КПВВ) – 
спеціальна виділена територія блокпосту дру-
гого рубежу у межах дорожнього коридору з 
комплексом будівель, спеціальних, інженер-
них, фортифікаційних споруд і технічних за-

РОЗГОРТАННЯ  КОНТРОЛЬНИХ  ПУНКТІВ В’ЇЗДУ-ВИЇЗДУ ВЗДОВЖ ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ НА ДОНБАСІ У 2014 – 
2016 РОКАХ
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Фото1.  КПВВ «Лисичанськ» (фото О. Ананьїна)

жів через лінію зіткнення здійснювався підроз-
ділами Державної прикордонної служби Украї-
ни, спільно з Державною фіскальною службою 
та Службою безпеки України у межах дорожніх 
коридорів, тільки у визначених КПВВ. Перемі-
щення осіб, транспортних засобів та вантажів 
поза межами КПВВ заборонялося.

У жовтні 2014 року, за попередніми розрахун-
ками, проведеними на картах, передбачалось 
створити 21 КПВВ.  За результатами рекогнос-
цировки на місцевості було уточнено напрям-
ки, маршрути та інтенсивність руху, стан тран-
спортної інфраструктури, умови забезпечення 
безпеки подорожуючих осіб та визначено не-
обхідність розгортання 18 КПВВ (15 автомо-
більних, 3 залізничних).
Станом на 4 листопада 2014 року було розгор-
нуто 13 КПВВ за тимчасовою схемою, з них: ав-
томобільних – 12; залізничних – 1. У межах об-
ластей: Луганської – 1 (автомобільний – «Щас-
тя»); Донецької – 12 (автомобільних – 11;  заліз-
ничних – 1). Автомобільні – «Лисичанськ», «Ми-
колаївка», «Артемівськ», «Нелипівка», «Суха 
Балка», «Селідово», «Георгіївка», «Курахове», 
«Бугас», «Маріуполь-1», «Маріуполь-3»; заліз-
ничний – «Волноваха».
Також, станом на кінець 2014 року, планувало-
ся до розгортання ще 5 КПВВ, з них у межах: 
Луганської області – 1 (автомобільний); Доне-
цької області – 4 (автомобільних – 2, залізнич-

Фото 2. Спостережний пост. КПВВ «Лисичанськ» (фото О. Ананьїна)

Фото 3. Блокпост ЗСУ. Донецька обл. (фото В. Барабаша)
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них – 2). Але, через бойові дії їх розгортання 
було відкладено. Зокрема: для автомобіль-
ного сполучення: «Станиця-Луганська» (зруй-
новано міст через р. Сіверський Донець, Лу-
ганська обл.); «Маріуполь-2» (періодичні об-

стріли, небезпека для подорожуючих, Доне-
цька обл.); «Керамік» (зруйновано автодорож-
ній міст, Донецька обл.);  Для  залізничного спо-
лучення: «Очеретине» (зруйновано залізнич-
ний міст, Донецька обл.); «Сіверськ» (необхід-

Фото 4. КПВВ «Артемівськ» (фото В. Патоли)

Фото 5. КПВВ «Миколаївка» (фото В. Патоли)

но внесення змін до ряду законодавчих актів, 
якими врегульовано повноваження контролю-
ючих органів та посадових осіб прикордонно-
го відомства на виконання завдань здійснен-
ня контролю в смузі безпеки, а також визна-
чено обмеження для осіб, що переміщуються 
в район Антитерористичної операції та з неї, 
та відповідальність останніх за невиконання 
цих обов’язків. Законодавчі зміни дозволили: 
уповноважити Державну прикордонну служ-
бу України щодо: здійснення контролю та об-
меження права в’їзду-виїзду із району Анти-
терористичної операції для осіб; здійснювати 
контроль вантажів митними  органами; визна-
чити заборону для усіх осіб щодо в’їзду-виїзду 
з району проведення Антитерористичної опе-
рації поза КПВВ.
Для облаштування КПВВ прикордонним відом-
ством було організовано закупівлю 75 служ-
бових та 42 житлових модулів, 165 комплектів 
систем обігріву, 752 од. технічних приладів при-
кордонного контролю, 36 систем відеоспосте-
реження, 34 рухомих та стаціонарних комплек-
сів прикордонного контролю. 
На окремих напрямках зруйнована дорож-
ня інфраструктура не дозволяла забезпечи-
ти функціонування КПВВ. Тому, Міністерством 
інфрастуктури України було вжито заходів з 
відновлення дорожньої мережі з метою забез-
печення додаткового розгортання у смузі без-
пеки визначених КПВВ. Зокрема: мосту через 
р. Сіверський Донець на напрямку н.п. Стани-
ця-Луганська (Луганська обл.); автодорожньо-
го мосту на напрямку н.п. Керамік ( Донецька 
обл.); залізничного мосту на напрямку заліз-
ничної станції «Очеретине» (Донецька обл.). 
Порядок контролю за переміщенням осіб, тран-
спортних засобів та вантажів (товарів) через лі-
нію зіткнення у межах Донецької та Луганської 
областей та в районі проведення Антитерорис-
тичної операції, а також види КПВВ, порядок їх 
функціонування та правила їх перетинання ви-
значалися відповідними керівними документа-
ми Антитерористичного центру при СБУ (керів-
ника Антитерористичної операції на території 
Донецької та Луганської областей) [1].
Контроль за переміщенням осіб, транспорт-
них засобів та вантажів (товарів) вздовж лінії 
зіткнення здійснювався на засадах: протидії 
тероризму та розвідувально-підривній діяль-
ності іноземних структур; забезпечення права 
громадян України виїхати з неконтрольованих 
територій; посилення контролю за переміщен-
ням осіб, транспортних засобів та вантажів (то-
варів) на неконтрольовані території.
На визначення місця розгортання КПВВ впли-
вали розвиток оперативної обстановки та ак-

на зміна графіка руху поїздів, Донецька обл.).
З метою організації та забезпечення функціо-
нування КПВВ, враховуючи специфіку завдань, 
що виконувалися, наявну законодавчу та нор-
мативну базу, існуючу транспортну інфраструк-
туру та обсяги пасажиро-транспортних пото-
ків, Державною прикордонною службою Укра-
їни було визначено: технологічний порядок 
здійснення контролю, який погоджено з керів-
ництвом Антитерористичної операції; тимчасо-
вий режим роботи КПВВ; схему облаштування 
КПВВ та організовано роботу з їх обладнання.
Але, наприкінці 2014 коку Державна прикор-
донна служба України стикнулася з рядом про-
блем щодо організації функціонування КПВВ. 
Зокрема, прикордонники не могли виконува-
ти завдання у смузі безпеки на лінії зіткнення 
у повному обсязі, оскільки діяльність КПВВ не 
було врегульовано відповідними законодавчи-
ми актами. Здійснення прикордонного контро-
лю – обмежене, здійснення митного та інших 
видів контролю неможливе. З метою вирішен-
ня цієї проблеми Адміністрацією Державної 
прикордонної служби України було ініційова-

Фото 6. Інформаційний щит. КПВВ «Нелипівка» (фото В. Патоли)
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маїл» та «Бортничі»; оперативно-бойові при-
кордонні комендатури: Білгород-Дністров-
ський-1; «Ізмаїл»; «Котовськ»; «Одеса»; «Жи-
томир»; «Мукачеве»; «Мостиська». У 2015 році: 
оперативно-бойові прикордонні комендатури: 
«Білгород-Дністровський-2»; «Могилів-Поділь-
ський»; «Луцьк-1». Безпосередньо організацію 
служби на КПВВ та КрП здійснювали оператив-
но-військові відділи «Краматорськ» та «Вели-
ка Новосілка» Східного регіонального управ-
ління Державної прикордонної служби України. 
21.08.2015 було створено Краматорський при-
кордонний загін. Оперативно-військовий відділ 
«Велика Новосілка» припинив своє існування. 
Оперативно-військовий відділ «Краматорськ» 
було приведено до нової оргштатної структури. 
Після чого з 30.10.2015 службово-бойова діяль-
ність прикордонних підрозділів в районі прове-
дення Антитерористичної операції почала здій-
снюватися угрупуванням оперативно-військо-
вого відділу «Краматорськ» у складі 3 прикор-
донних загонів – Луганського, Краматорсько-
го, Донецького та загону Морської охорони (м. 
Маріуполь). Виконання службово-бойових за-
вдань здійснювалося у складі оперативно-так-
тичних угруповань «Луганськ», «Донецьк» та 
«Маріуполь», створених замість секторів «А», 
«С», «Б» та «М». У 2016 році на КПВВ, що на лі-
нії зіткнення несли службу оперативно-бойові 
прикордонні комендатури: «Велика Новосілка»; 
«Курахівка»; «Новогродівка»; «Костянтинівка»; 
«Артемівськ»;  «Волноваха»; «Сартана».
Взагалі, протягом 2015 та на початку 2016 ро-
ків, вздовж лінії зіткнення у межах Луганської 
та Донецької областей на відповідних дорожніх 
коридорах було розгорнуто (планувалося до 
розгортання) автомобільні КПВВ: «Артемівськ»; 
«Бугас»; «Волноваха»; «Георгіївка»; «Гнуто-
ве»; «Зайцеве»; «Курахово»; «Лисичанськ»; 
«Мар’їнка»; «Миколаївка»; «Нелипівка»; «Но-
вотроїцьке»; «Станиця Луганська»; «Суха Бал-
ка». Крім того, де оперативна обстановка не до-
зволяла розгорнути КПВВ, встановлювалися 
контрольні пости (далі – КрП). Зокрема, «Бла-
годатне», «Водяне», «Горняк», «Керамік», «Кос-
тянтинівка», «Рибінське», «Селідове».
У 2015 році пропуск через лінію зіткнення здій-
снювався на 4 автомобільних дорожніх коридо-
рах у 5 КПВВ та на 4 шляхах залізничного сполу-
чення в 3 КПВВ і на 4 КрП. Автомобільне сполу-
чення: «Лисичанськ»; «Зайцеве»; «Мар’їнка» (з 
м.д. Піщевик); «Гнутове»; «Станиця Луганська». 
Залізничне сполучення: «Красний Лиман» (у т.ч. 
КрП на зал/ст. «Світланове»);  Костянтинівка (у 
т.ч. КрП на зал/ст. «Кривий Торець»); «Городній» 
(у т.ч. КрП на зал/ст. «Кондрашевська-Нова») та 
КрП «Артемівськ-2»). Через погіршення обста-

тивізація організованої злочинності у сферах 
незаконного переміщення зброї й боєприпасів, 
контрабанди наркотиків та переміщення това-
рів з порушенням правил, встановлених чин-
ним законодавством.
Першими прикордонними підрозділами, що за-
ступили на службу на КПВВ наприкінці 2014 
року були: мобільні прикордонні застави «Із-

Фото 7. Прикордонники на КПВВ (фото В. Патоли)

Фото 8, 9. Перевірка документів на КПВВ (фото В. Патоли, Р. Греха)

/ Махнюк А. В., Баран Л. М., Косач С. М., Віхтюк А. В., Морохов О. О., Филь 
О. М.; [За заг. ред. Назаренка В. О., Серватюка В. М., Бляшенка О. В.] / 
Адміністрація Державної прикордонної служби України. – К.: Арт Економі, 
2016 – 240 с.  
3. Стратегічний бюлетень прикордонної безпеки України. Біла книга – 
2016 / Баран Л. М., Махнюк А. В., Цигикал П. О., Сердюк С. І., Гура О. І., 
Косач С. М.; [За заг. ред. Назаренка В.О., Серватюка В.М., Бляшенка О.В.] / 
Адміністрація Державної прикордонної служби України. – К.: Арт Економі, 
2017 – 120 с.

новки приймалися рішення щодо реорганіза-
ції мережі КПВВ. Зокрема в межах Донецької 
області припинили своє функціонування КПВВ: 
«Георгіївка»; «Курахово»; «Бугас»; «Миколаїв-
ка». Розпочали функціонування: «Зайцеве»; 
«Мар’їнка»; «Новотроїцьке». 
Усього упродовж 2015 року через КПВВ прослі-
дувало 4,1 млн. осіб та 1,3 млн. од. транспорт-
них засобів. Припинено  340 спроб перетинан-
ня лінії зіткнення за підробленими, чужими, не-
дійсними паспортами та фальшивими пере-
пустками. За скоєні правопорушення затрима-
но понад 700 осіб. Виявлено 780 порушників. 
Виконано 569 доручень правоохоронних орга-
нів. Вилучено 62 од. зброї, 140 тис. боєприпа-
сів, 8,3 кг вибухових речовин. Затримано това-
рів, які незаконно переміщувалися через лінію 
зіткнення, на загальну суму понад 302 млн. грн., 
а також коштів на суму 12 млн. грн. [2, с. 28-29].
Напротязі 2016 року, вздовж лінії зіткнення на 
відповідних дорожніх коридорах та залізничних 
шляхах діяло 5 КПВВ та 7 контрольних постів. Зо-
крема, КПВВ: «Гнутове»; «Зайцеве»; «Мар’їнка»; 
«Новотроїцьке»; «Станиця Луганська». Контроль-
ні пости, на 6 залізничних шляхах: «Кіндрашів-
ка»; «Світланове»; «Попасна (2)»; «Артемівськ-2»; 
«Фенольна»; «Південнодонбаська». Служба на 
КПВВ та КрП організовувалася та здійснювала-
ся силами оперативно-військового відділу «Кра-
маторськ» (у складі Луганського, Краматорського 
та Донецького прикордонних загонів).
Результати контрольної діяльності КПВВ у 
2016 році склали: пропущено через лінію зі-
ткнення: 8,7 млн. осіб та 1,6 млн. од. транспор-
ту, у тому числі 4 тис. автомобілів з гуманітар-
ними вантажами; затримано та вилучено: 173 
правопорушників; 53 од. зброї; 52 тис. од. боє-
припасів; 9,2 кг вибухівки; 9, 1 кг наркотиків; то-
варів на суму 88, 7 млн. грн. Самі КПВВ підда-
лися понад 150 обстрілам з боку незаконних 
збройних формувань терористичних організа-
цій «ДНР» та «ЛНР» [3, с. 81]. 
Звичайно, історією КПВВ ніяк не вичерпано 
тему участі прикордонників у збройному про-
тистоянні на Сході України. На переконання 
автора підрозділи Державної прикордонної 
служби України ще займуть своє гідне місце 
у військово-історичних дослідженнях, присвя-
чених вивченню військових дій із захисту неза-
лежності та територіальній цілісності України.

Джерела та література:
1. Про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, 
транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах 
Донецької та Луганської областей: наказ Першого заступника  керівника 
Антитерористичного центру при СБУ (керівника Антитерористичної 
операції на території Донецької та Луганської областей) від 12 червня 2015 
року № 415-ОГ.
2. Стратегічний бюлетень прикордонної безпеки України. Біла книга – 2015 

Фото 10. Рекогносцировка. Генерали та офіцери Адміністрації Держприкордонслужби, 
Східного регіонального управління та оперативно-військового відділу «Краматорськ» 
(фото В. Патоли)

Фото 11. Відкриття КПВВ, «Золоте», 31.03.2016. (фото Р. Греха)
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ної української історії, а саме російсько-україн-
ського збройного протистояння, вивчення яко-
го лише тільки розпочинається, а оскільки цей 
конфлікт ще не завершився, то його остаточне 
осягнення відтерміновується.
Проведений нами аналіз останніх публікацій, 
в яких досліджується ця актуальна проблема, 
і на які мав змогу опиратися автор, засвідчив, 
що заявлена нами тема потребує подальшо-
го вивчення. Назвемо лише найбільш цікаві, на 
нашу думку, фахові видання, які висвітлюють 
російсько-українську війну: Залізняк Л. Л. Укра-
їна між Сходом і Заходом. Про витоки і суть ро-
сійсько-української війни 2014 р. – К. 2014; Усна 
історія російсько-української війни 2014-2015 
роки / за ред. В. Марокко. – Вип. І. – К., 2015; Ка-
ліновська О., Криштопа О., Назаренко Є., Тро-
химчук В., Феденко Д. Неоголошена війна. – 
Невідомі факти і хроніка АТО. – Х. 2015.; Маг-
да Є. Гібридна війна: вижити і перемогти. – Х., 
2015.; Донбас і Крим: ціна повернення / За заг. 
ред.. В. П. Горбуліна, О. С. Власика, Е. М. Ліано-
вої, О. М. Ляшенка. – К., 2015; Задорожній О. В. 
Порушення агресивною війною Російської Фе-
дерації проти України основних принципів між-
народного права. – К., 2015.; Катастрофа і трі-
умф. Історії українських Героїв. – К., 2015; Сла-
бошпицький М. Велика війна 2014…: Україна: 
виклики, події, матеріали. – К., 2015.; Сергац-
кова Е., Чапай А., Максаков В. Война на три 
буквы. – Х, 2015; Березовець Т. Анексія: Острів 
Крим. Хроніки «гібридної війни». – К., 2015; Во-
лонтери. Мобілізація добра: збірка. – Х., 2015; 
Поле битви – Україна. Від «володарів степу», 
до «кіборгів»… Воєнна історія України від дав-
нини до сьогодення / Авт. кол.: Б. Черкас та ін., 
Упоряд. К. Галушко. – Х., 2016.; Вторжение в 
Украину: Хроники российськой агрессии. – К., 
2016; Антонов-Овсеенко А. Л. Проект «Украи-
на». Три войны России с Украиной. – Х., 2016; 
Скобало Ю. Б. Війна не поставила нас на колі-
на! – Л., 2016.; Соколов Б.В. Последние войны 
России. – К., 2016.; Ткаченко В. Росія: ідентич-
ність агресора. – К., 2016; Російська окупація і 
деокупація України: історія, сучасні загрози та 
виклики сьогодення. – К., 2016; Потапенко Я. 
П’ята російсько-українська війна: від майдану 

Анотація. У статті проаналізовано військово-полі-
тичні наслідки неоголошеної російсько-української гі-
бридної війни. Охарактеризовано  розвиток Збройних 
Сил України на зламі ХХ – ХХІ ст. та в умовах агре-
сії Російської Федерації. Показано, що одним із важли-
вих наслідків російсько-української гібридної війни є по-
силення ролі Української держави, оскільки лише право-
ва, демократична, інноваційна, заможна держава може 
гарантувати Україні й українцям поступальний розви-
ток, збереження української самобутності та геополі-
тичну суб’єктність. Виявлено важливість етнокуль-
турного чинника при реформуванні ЗСУ. Автор вважає, 
що проаналізувавши військово-політичні наслідки цьо-
го воєнного й цивілізаційного протистояння, можна на-
креслити шляхи ймовірного реформування Української 
держави та її війська.

Ключові слова: Україна, українці, Збройні Сили України, 
Російська Федерація, неоголошена російсько-українська 
гібридна війна, військово-політичні наслідки.

В умовах неоголошеної російсько-української 
гібридної війни, яка розпочалася на початку 
2014 р., надзвичайно зросла роль військового 
чинника в сучасних умовах. Хоча за великим, 
гамбургським рахунком  витоки цього конфлік-
ту сягають 1991 р. Саме тоді, коли українці від-
новили свою державність, Російська Федера-
ція розпочала цілеспрямовану політику щодо 
дискредитації України та поступове знищен-
ня головних державницьких інституцій, у тому 
числі й української армії. 23 роки тривав цей 
антиукраїнський процес і, врешті-решт, укра-
їнські військовики опинилися у важкому стані, 
через недофінансування, постійні скорочення 
й ігнорування з боку владоможців. Незважа-
ючи на ці несприятливі обставини, коли прий-
шов час, військовослужбовці стали на захист 
цілісності й суверенності України. 
Мета дослідження цієї проблеми полягає в 
тому, що вивчаючи військово-політичні наслід-
ки неоголошеної російсько-української гібрид-
ної війни ми маємо можливість стисло проа-
налізувати їх вплив на модернізацію Зброй-
них Сил України та реформування Україн-
ської держави. Наукова новизна праці поля-
гає у зверненні до важливих проблем сучас-
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до східного фронту (підходи, оцінки, інтерпре-
тації). Переяслав-Хмельницький, 2016; Відро-
дження Українського війська: сучасність та іс-
торична ретроспектива: Збірник матеріалів 
міжнародної наукової конференції 1-2 грудня 
2016 р. – К., 2016; Агресія Російської Федерації 
проти України: проблеми оптимізації держав-
ного управління та системи національної без-
пеки. Експертно-аналітична доповідь / П. П. 
Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. 
ред.); авт. кол.: П. П. Гай-Нижник, Л. Л. Залізняк, 
І. Й. Краснодемська, Ю. С. Фігурний, О. А. Чир-
ков, Л. В. Чупрій. – К., 2016.; Агресія Росії проти 
України: історичні передумови та сучасні ви-
клики / П.П. Гай-Нижник (керівник проекту, упо-
ряд. і наук. ред.); авт. кол.: П. П. Гай-Нижник, 
Л. Л. Залізняк, І. Й. Краснодемська, Ю. С. Фі-
гурний, О. А. Чирков, Л. В. Чупрій. – К., 2016; 
Гай-Нижник П. Основні засади стратегії деоку-
пації та реінтеграції Криму в контексті націо-
нальної безпеки України: штрихи до проблеми 
й напрямки розв’язання. – К., 2017; Гай-Нижник 
П. П. Росія проти України (1990–2016 рр.): від 
політики шантажу і примусу до війни на погли-
нання та спроби знищення. – К., 2017.; Добро-
бати. 2-ге вид., прероб. та доопр. – Харків: Фо-
ліо, 2017. – 336 с. тощо.
З часу відновлення Української держави (сер-
пень-грудень 1991) і по сьогодення (березень 
2018) Збройні Сили України (далі – ЗСУ) про-
йшли важкий і героїчний шлях. Національне 
військове будівництво ЗСУ за 27 років відбува-
лося в мирні (1991 – січень 2014) і у воєнні (лю-
тий 2014 – сьогодення) часи, які стали визна-
чальними як для держави так і для її захисни-
ків – військовослужбовців. 
Перший етап розбудови ЗСУ був дуже нео-
днозначний. Отримавши у спадок від СРСР 
величезну кількість військовослужбовців і вій-
ськової техніки (близько 980 тис. осіб, 9 тис. 923 
танків, 11 тис. 346 бойових машин, 1 тис. 500 
військових літаків, 18 тис. одиниць артилерії, 
350 кораблів, 2 тис. одиниць тактичної ядер-
ної зброї, 1 тис. 272 міжконтинентальних баліс-
тичних ракет тощо) Україна в цілому вирішила 
проблему тоталітарного спадку. 24.08.1991 р. 
Верховна Рада України ухвалила рішення про 
взяття під свою юрисдикцію усіх розташованих 
на території колишньої УРСР військових фор-
мувань ЗС СРСР та оголосила про створення 
Міністерства Оборони України. Під юрисдикцію 
Української держави перейшли 14 мотострі-
лецьких, 4 танкових, 3 артилерійські дивізії, 8 
артилерійських бригад, 1 бригада спецпризна-
чення, 9 бригад ППО, 7 полків бойових верто-
льотів, 3 повітряних армії, 1 окрема армія ППО 
та інші частини Радянської Армії [5, с. 120].

Ми хочемо наголосити на таких успішних досяг-
неннях на шляху творення ЗСУ: 1) Відмова Укра-
їни від ядерного статусу (третього у світі після 
США та Росії); 2) Побудова українських ЗСУ на 
базі частин колишньої Радянської Армії; 3) Ак-
тивна співпраця ЗСУ з НАТО у межах програми 
«Партнерство заради миру» [4, с. 249–251].
Разом з тим, під час першого етапу розбудо-
ви ЗСУ мали місце і величезні прорахунки: 1) 
Постійне скорочення, недофінансування ЗСУ 
призвело до катастрофічного стану оборонно-
го відомства, обороноздатності армії, суттєво-
го погіршення технічного оснащення, фахово-
го та морального стану офіцерів і військовос-
лужбовців; 2) Так зване «реформування» ЗСУ 
стало вигідним комерційним проектом, засо-
бом збагачення для наближених до тогочасної 
влади (наприклад, державний концерн «Укро-
боронпром» довгий час входив до топ-десятки 
країн-експортерів зброї, бойової техніки і вій-
ськового спорядження, але це було наслідком 
не впровадження і виробництва власне україн-
ських інноваційних розробок, а звичайним роз-
продажем радянської зброї, а новітні вітчизня-
ні здобутки на кшталт танка «Оплот» були ви-
ключенням з правил); 3) Колишній радянський 
Чорноморський флот мав стати українським, 
але «завдячуючи» недальновидній політиці Л. 
Кравчука, він майже у повному складі дістався 
Росії (те що отримала Україна не відповідало її 
статусу). Але головне те, що Українська держа-
ва, дозволивши російському Чорноморському 
флоту продовжити орендувати військові бази 
в Криму, тим самим дозволила створити осе-
редок російського впливу на півострів, це до-
помогло Російській Федерації (далі – РФ) зго-
дом окупувати Крим; 4) За ці роки не було про-
ведено справжньої дерадянізації й українізації 
ЗСУ, а навпаки почалася повільна політика ру-
сифікації. Де-юре і де-факто у ЗСУ превалюва-
ли російська мова, радянські традиції і зневага 
до всього українського. Керівниками військово-
го відомства ставали громадяни РФ, які ціле-
спрямовано знищували військовий, матеріаль-
ний і людський потенціал ЗСУ [5, с. 120–121].
З кінця лютого 2014 р. розпочався другий етап 
розбудови ЗСУ. Україна стала об’єктом напа-
ду з боку РФ. В. Путін, знаючи реальний стан 
ЗСУ, настрої вищого генералітету, був упевне-
ний, що Україна капітулює і віддасть перемож-
цеві все, що він забажає. Анексія Криму мала 
стати і стала полігоном для обкатування нових 
методів ведення так званої «гібридної» війни. 
Наступним кроком мало бути розчленування 
України і поява так званої «Новоросії», а дещо 
згодом й інших терористично-сепаратись-
ких утворень. Проте, Україна вистояла. Свідо-
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мі українці поповнили лави ЗСУ, Національної 
Гвардії і добровольчих батальйонів. Зрештою, 
російсько-терористичні війська були зупинені, 
лінія фронту на Сході України стабілізувалася, 
й хоча військові дії продовжуються, настав час 
розпочати реальні реформи у ЗСУ.
Одним із головних факторів кардинального 
оновлення ЗСУ є вітчизняний військово-про-
мисловий комплекс (далі – ВПК). Саме Укра-
їна за часів тоталітаризму була одним із най-
більших центрів радянського ВПК. Після де-
зінтеграції СРСР для українського ВПК наста-
ли скрутні часи. Незважаючи на ці негаразди, 
Україна близько 20 років перебувала у топ-
десятці експортерів зброї і військового споря-
дження. Але все це було не розвитком її ВПК, 
а його стагнацією і деградацією (оскільки він іс-
нував за рахунок радянських технологій і про-
дажу старих воєнних запасів). 
Врешті-решт, прийшов час кардинальних змін 
й оновлення. Ми стовідсотково погоджуємося 
з П. Гай-Нижником, що Україна якнайшвидше 
має відновити, модернізувати і посилити ВПК, 
перевести його на сучасні інноваційні техноло-
гії, розпочати виробництво не лише оборонно-
го, а й наступального озброєння [6, с. 41].
 П. Гай-Нижник пропонує свій алгоритм поси-
лення мілітарної міці Української держави: 
«Слід негайно сформувати підрозділи т.зв. кі-
бервійськ та військ електронної протидії, запо-
чаткувати створення космічних військ та відпо-
відних науково-технічних лабораторій, нала-
годити виробництво протитанкової зброї, від-
родити військово-морські сили, яким не вар-
то зосереджуватися цілковито у Криму, і до-
свід 2014 року це підтверджує. Нагальною по-
требою є скоординувати зусилля усієї держави 
на відновлення сучасних військово-повітряних 
сил і так званої стратегічної системи протипо-
вітряної оборони, зокрема поставити на озбро-
єння ракети середньої дальності. Йдеться про 
створення, наприклад, високоточної і потужної 
неядерної зброї/комплексу засобів, здатних за-
вдати швидкого й нищівного удару по критич-
ній інфраструктурі ймовірного агресора (хіміч-
ні заводи, дамби, ядерні та інші електростан-
ції, важливі урядові та військові об’єкти, цен-
три управління, зв’язку, забезпечення тощо). 
Україні необхідно вже тепер узятися за ство-
рення неядерних ракетних систем із потен-
ційною дальністю дії близько 2500 – 4000 км 
тощо. У перспективу має бути закладено й що-
найшвидша здатність опанування тактичною 
ядерною зброєю. Загалом же військова органі-
зація держави, її військово-промисловий комп-
лекс, система озброєння ЗСУ тощо потребують 
не просто перебудови, вони потребують відбу-

дови її з нуля, за нормами і стандартами ново-
го часу» [1, с. 41–42].
Зрештою, це революційне оновлення ЗСУ і 
ВПК допоможе Україні перетворитися з по-
тенційного регіонального лідера у найближчій 
перспективі після перемоги над РФ у потужну 
світову державу.
Одним із важливих військово-політичних на-
слідків російської агресії супроти України має 
стати системне реформування ЗСУ. Ці комп-
лексні реформи мають базуватися на таких 
пріоритетних засадах: 

1) підготувати і прийняти на законодавчому 
рівні комплексну стратегію реформування 
ЗСУ, що включає в себе фінансування не 
менш 3% від ВВП, призначення цивільно-
го міністра оборони, перехід до стандартів 
НАТО і вступ України до НАТО; 
2) ЗСУ мають воювати не кількістю, а якіс-
тю, їм не потрібні 250-300 тис. військови-
ків, а 100-150 тис. високо мотивованих, фа-
хових і патріотично налаштованих військо-
вослужбовців; 
3) створення у складі ЗСУ нових видів 
військ, як ракетних (оснащених високоточ-
ною зброєю), кібернетичних, так і високо-
маневрового, малогабаритного надводно-
го і підводного флоту, модернізація існую-
чих родів військ (танкових, ПВО, артилерії, 
сил швидкого реагування тощо); 
4) відродження і впровадження військової 
підготовки та патріотичного виховання у 
школах, так і у вищих навчальних закладах; 
5) модернізація ВПК.

Важливим наслідком російсько-української гі-
бридної війни є посилення ролі Української дер-
жави та етнокультурного чинника. Лише право-
ва, демократична, інноваційна, заможна держа-
ва може гарантувати Україні й українцям посту-
пальний розвиток, збереження української само-
бутності та геополітичну суб’єктність. На жаль, 
наразі Українська держава за своєю сутністю є 
кланово-олігархічною, тому вона потребує на-
гального реформування. За чверть століття сво-
го сучасного розвитку Україна перетворилася на 
квазідержаву з кланово-олігархічною економі-
кою і управлінням, типову бідну країну т.зв. «тре-
тього світу», яка приречена лише на зубожіння 
і вимирання. Якщо олігархів та їхніх поплічни-
ків влаштовує така ситуація, то переважну біль-
шість українців і особливо їх пасіонарну части-
ну такий стан держави не задовольняє. Тому 
ця неможливість еволюційним шляхом здола-
ти важкий спадок колоніалізму і тоталітариз-
му призвела до виникнення революційних пе-
редумов. Зрештою, антикучмівські виступи у 
2000–2002 рр., Помаранчева революція 2004–

2005 рр. – це своєрідні підготовчі етапи, які при-
звели до революційного зриву на зламі 2013–
2014 рр. – Української Національної Революції 
початку XXІ ст.
Разом з тим сучасна російсько-українська ві-
йна – це не класичний військовий конфлікт з 
оголошенням війни, переведенням народно-
го господарства на військові рейки, мобіліза-
цією всіх наявних ресурсів, суцільним фрон-
том бойових дій тощо, а гібридне протистоян-
ня, коли солдати без розпізнавальних знаків 
захоплюють («віджимають») величезні терито-
рії, між ворогуючими країнами не припиняють-
ся дипломатичні, політичні, економічні, куль-
турні зв’язки й одночасно ведеться активна 
інформаційна війна та перманентні відкриті й 
приховані збройні сутички з можливою повно-
масштабною ескалацією військового конфлік-
ту. Така гібридна війна може тривати довго.
Ми переконані, що сучасна гібридна росій-
сько-українська війна, не звичайне збройне 
міждержавне протистояння за землі, природ-
ні ресурси, населення тощо. За влучним ви-
словом вченого Л. Залізняка, це цивілізацій-
них конфлікт [2, c. 5].
Кланово-олігархічна система функціонує в 
Україні вже понад два десятиліття. І цілковито 
знищити її одним вольовим рішенням не ви-
йде, оскільки вона проникла в усі сфери по-
літики, економіки, культури українського сус-
пільства. Головна риса олігархату – нероз-
дільне поєднання великого бізнесу з коруп-
ційною владою, монополізація економіки, ни-
щення середнього і малого бізнесу, ігноруван-
ня ринкових і конкурентних засад в економі-
ці. Внаслідок панування кланово-олігархіч-
ної системи в Україні відбувається поляриза-
ція суспільства, «казкове» збагачення жмень-
ки нуворишів і масове збіднення мільйонів пе-
ресічних українців, деградація держави і пе-
ретворення її на сировинний додаток до роз-
винених економік та джерело дешевого пра-
цездатного населення. Незважаючи на цей 
складний діагноз, в України є майбутнє.
Насамперед треба цілковито ліквідувати кла-
ново-олігархічну систему шляхом комплексно-
го вирішення таких проблем: остаточно розді-
лити бізнес і владу, стовідсотково оновити по-
літичну еліту, завершити реформування еко-
номіки та банківсько-фінансової сфери, розви-
вати конкурентне середовище та середній і ма-
лий бізнес. Є нагальна потреба у продовженні 
важливих радикальних змін у державній сфері 
(виконавчій, законодавчій і судовій системах, в 
усіх гілках влади), оборонного сектору Украї-
ни і правоохоронних органах. Також треба раз і 
назавжди позбавити політичний, економічний, 

фінансовий, безпековий, інформаційний та на-
ціонально-культурний простір України від явних 
і прихованих агентів впливу РФ.
За біблійними переказами, Мойсей сорок ро-
ків водив свій народ пустелею, допоки не по-
мер останній єврей, який пам’ятав єгипетське 
рабство, і лише потім він привів їх до землі «обі-
цяної». Багато хто з вітчизняних інтелектуалів 
і політиків пропагує таку тактику дій, суть якої 
полягає у природній зміні людських поколінь. 
Мовби з часом відійдуть у небуття т. зв. «со-
вки», а молодь апріорі виросте патріотами. На 
превеликий жаль, ця концепція у сучасних умо-
вах не працює. За Україну й українців треба бо-
ротися повсякчас і на всіх фронтах (військових, 
ідеологічних, інформаційних, економічних, по-
літичних, культурних, освітніх тощо). У третьо-
му тисячолітті живемо у глобалізованому сві-
ті і не можна відмежуватися від нього великою 
стіною на кшталт т. зв. Берлінського муру. Тре-
ба вміти опановувати ситуацією і допомагати 
співвітчизникам ставати згуртованою політич-
ною нацією, нацією переможців! З цією метою 
необхідно культивувати любов до рідної мови 
й етнокультури, впроваджувати національно-
патріотичне виховання від дитячого садочка до 
вишу та розвивати усвідомлене знання україн-
ської історії [3, с. 130–132].
У зв’язку з активним наступом на Україну імпер-
ської ідеологеми «русского мира» є нагальна 
потреба у розгортанні всебічної українізації. Під 
українізацією ми розуміємо послідовну діяль-
ність держави, спрямовану на розгортання укра-
їноцентричної ідеології в усіх сферах життєді-
яльності суспільства – політиці, економіці, куль-
турі, освіті, науці, війську, поліції тощо [3, с. 132].
Таким чином, українізація – це не лише меха-
нічне, одновимірне витіснення російської мови 
з усіх царин і заміна її на українську. Насампе-
ред українізація має стати загальновизнаною 
і офіційною ідеологічною політикою, ідеоло-
гічним підґрунтям держави та дієвим засобом 
подолання наслідків російського колоніалізму, 
радянського тоталітаризму й путінського імпе-
ріалізму та збереження і розвитку рідної мови, 
культури, традицій, звичаїв, менталітету і само-
бутності українців. 
Незважаючи на те, що глобалізація це голо-
вний тренд у розвитку усіх армій (уніфікація 
зброї, військового спорядження, статутів тощо) 
нам треба відродити і впровадити український 
національний чинник у військове будівництво 
ЗСУ: 
1) Обов’язково впроваджувати український ет-
нокультурний та національний елементи до 
уніформи; 
2) Українізувати військові звання, враховую-
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чи історичний досвід ХV – ХVІІІ, і ХХ ст. (на-
приклад, врахувати досвід українських козаків 
і вояків УПА – козак, хорунжий, сотник, поруч-
ник тощо), військову термінологію, військові ко-
манди.
Зрештою, ЗСУ мають стати національним бо-
єздатним військом, а не тренувальним майдан-
чиком для ЗС РФ. Хоча за перший етап росій-
сько-української війни 2014-2018 рр. у нас поки 
не так багато перемог як би хотілося, але по-
тенціал у ЗСУ величезний, лише треба його 
вміти задіяти. Тому, за цілеспрямованої по-
літики влади, підтримки громадянського сус-
пільства і всіх небайдужих, здійснивши реаль-
не, а не фіктивне реформування ЗСУ, Україн-
ська держава та українська політична нація 
отримає таке сучасне військо (озброєне но-
вітньою зброєю і вишколене на полі бою) яке 
,зрештою, визволить тимчасово окуповані 
землі (Крим і Схід України).
Таким чином, проаналізувавши військово-по-
літичні наслідки цього воєнного й цивілізацій-
ного протистояння, можна накреслити шля-
хи ймовірного реформування Української дер-
жави та її війська, адже лише в умовах агре-
сії Російської Федерації розпочалося реальне 
реформування Збройних Сил України. Виявле-
но, що одним із важливих наслідків російсько-
української гібридної війни є посилення ролі 
Української держави, оскільки лише правова, 
демократична, інноваційна, заможна держава 
може гарантувати Україні й українцям посту-
пальний розвиток, збереження української са-
мобутності та геополітичну суб’єктність. Дове-
дено важливість етнокультурного чинника при 
реформуванні ЗСУ.
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Анотація. Ще до початку захоплення Російською Феде-
рацією та її найманцями території АР Крим та м. Се-
вастополя, а також частини Донецької і Луганської об-
ластей, Україна зіткнулася з безпрецедентним інфор-
маційним впливом з боку країни-агресора. Масштаби 
брехні і інсинуацій стали вражаючими навіть для фахів-
ців з провідних країн світу, які мають великий досвід у 
веденні інформаційної боротьби. Військовими експер-
тами такий вплив розцінюється як елемент інформа-
ційної війни, який, в першу чергу, має на меті дискре-
дитацію військово-політичного керівництва країни і її 
збройних сил. Саме у такий спосіб кремлівські пропа-
гандисти намагаються замаскувати збройну агресію 
Росії проти суверенної держави України під наші вну-
трішні проблеми. В статті проаналізована та висвіт-
лена хронологія масованого вторгнення російських ре-
гулярних військ в серпні 2014р., приведені сили проти-
борчих сторін, актуальність статті полягає в поши-
ренні отриманого бойового досвіду за результатами 
бойових дій в районі н.п. Іловайськ та підтвердженні 
того, що все ж таки Збройні Сили України зруйнували 
міф про непереможність російської армії.

Ключові слова: антитерористична операція, Збройні 
Сили України, країна-агресор.

Склад і розташування українських та росій-
сько-терористичних військ на південному 
сході Донецької області станом на 08.00 24 
серпня 2014 року.
Розташування українських військ.
39-й батальйон територіальної оборони (БТрО) 
виконував завдання з недопущення прориву 
незаконних збройних формувань (НЗФ) на шес-
ти блокпостах в районі н.п. Обільне, Олексан-
дрівка, Новий Світ, Світле, Новодвірське, Мно-
гопілля Донецької області. Базовий табір 39-го 
БТрО було розгорнуто в районі с. Чумаки Ста-
робешівського району. Також в районі Чумаків 
була зосереджена реактивна батарея 93-ї окре-
мої механізованої бригади (ОМБр).
2-а батальйонна тактична група (БТГр) 51-ї 
ОМБр виконувала завдання по рубежу Олек-
сандрівка - Кірове - Новодвірське.
40-й БТрО виконував завдання з блокування 
Іловайська шляхом виставлення опорних пунк-

тів та блокпостів на основних шляхах сполучен-
ня та висотах в районах Грузько-Ломівка, Кобза-
рі, Зелене, Покровка. Базовий табір батальйо-
ну було розгорнуто поблизу с. Покровка. Також в 
районі с. Покровка був зосереджений рейдовий 
загін зі складу 3-ї БТГр 51-ї ОМБр.
Загальновійськовий резерв керівника сектору Б 
(підрозділи 93-ї ОМБр та 17-ї окремої танкової 
бригади (ОТБр)) були зосереджені поблизу Грузь-
ко-Ломівки, Зеленого, Широкого та Кобзарів.
3-я БТГр 51-ї ОМБр (у якості загальновійськового 
резерву) була зосереджена в районі сел. Дзер-
кальне Амвросіївського району. Також поблизу 
Дзеркального було зосереджено угруповання 
української артилерії: реактивна артилерійська 
батарея та реактивний артилерійський взвод 
51-ї ОМБр, зокрема батарея САУ 2С1 «Гвозди-
ка»; 6 од. мінометів 2С12 «Сані»; 4 од. протитан-
кових гармат МТ-12 «Рапіра».
1-а БТГр 28-ї ОМБр, 1-а БТГр 51-ї, десант (до 50 
осіб) 25-ї окремої повітряно-десантної бригади 
(ОПДБр) та сили 3-го окремого полку спеціаль-
ного призначення були зосереджені в районах 
н.п. Кутейникове, Благодатне, Амвросіївка.
В районі с. Велика Шишівка Шахтарського ра-
йону зосереджувалися сили і засоби ротної 
тактичної групи 93-ї ОМБр. Оборону важливої 
висоти – кургану Савур-Могила – здійснював 
зведений підрозділ під керівництвом полковни-
ка Ігоря Гордійчука.
Зведений підрозділ (до 20 осіб) зі складу 42-
го БТрО у взаємодії з підрозділами спеціально-
го призначення висувалися в район Савур-Мо-
гили для посилення підрозділів, що його обо-
роняли, та знаходилися в районі с. Свистуни 
Амвросіївського району.
5-й БТрО виконував завдання з посилення ді-
лянки державного кордону на рубежі Кутейнико-
ве - Мокроєланчик, встановивши блокпости на 
загрозливих напрямках.
9-й БТрО виконував завдання з оборони рубежу 
Мокроєланчик - Новоазовськ.
Розташування загонів НЗФ.
У м. Іловайськ зосереджувалося до 250 бойови-
ків. На південно-східній околиці м. Моспине про-
тивник обладнав укріплений район та зосередив 
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ка (Росія) та Берестове і Кузнецово-Михайлів-
ка (Україна). Не зустрічаючи спротиву на своєму 
шляху, окупанти просунулися до рубежу: Ленін-
ське - Ольгинське - Новоіванівка – Кумачове [1].
О 13.15, після мінометного обстрілу району сел. 
Кутейникове, де розташовувався базовий та-
бір, особовий склад 1-ї БТГр 28-ї ОМБр у кіль-
кості 223 осіб (крім 18 військовослужбовців) са-
мовільно залишив позиції та відійшов у напрям-
ку Старобешевого.
Близько 14.00 години до Осикового прорвалися 
російські війська - до двох повітряно-десантних 
рот. Вони здійснили спробу оточення 3-ї БТГр 
51-ї ОМБр в районі сел. Дзеркальне. Одна коло-
на російських військ (до 50 БМД) просувалася в 
напрямку м. Комсомольське.
О 14.30 парою вертольотів Мі-24 було завда-
но удару по підрозділах повітряно-десантних 
військ ЗС РФ, що були розташовані поблизу 
с. Шевченко.
Ротній тактичній групі 93-ї ОМБр було визначе-
но завдання, щодо посилення зведеного під-
розділу на кургані Савур-Могила. Завдання ви-
конано не було. Після бойового зіткнення з про-
тивником в районі с. Мануйлівка Шахтарського 
району група здійснила відхід, і з’явилася тільки 
25 серпня в районі Іловайська.
Підрозділи 51-ї ОМБр, які несли службу на блок-
постах південніше Донецька, залишили їх та зо-
середилися в базовому таборі бригади в районі 
сел. Березове Мар’їнського району.
25.08.2014р. Заходи інформаційного впливу во-
рога та повідомлення ЗМІ спровокували підроз-
діли 51-ї ОМБр на залишення базового табору 
в районі сел. Березове. За одну ніч відступили 
більше 1200 осіб. Військовослужбовці, які не ві-
дійшли, в подальшому виконували завдання в 
районі Іловайська. Це призвело до послаблен-
ня лівого флангу нашого угруповання і усклад-
нило виконання завдань українськими підрозді-
лами біля Іловайська.
Користуючись ситуацією, що склалася, після 
виходу передових загонів 19-ї окремої мотострі-
лецької бригади Південного ВО та 331-го пові-
тряно-десантного полку 98-ї повітряно-десант-
ної дивізії ЗС РФ на рубіж Амвросіївка - Кутей-
никове, Василівка - Сонцеве - Гранітне - Тель-
манове основні сили цих підрозділів (до 2 рот 
танків та БТР, посилені реактивною батареєю 
установок БМ-21 «Град») продовжили ведення 
рейдових дій в напрямку Тельманового і Ново-
азовська. Одночасно до БТГ зі складу 247-го 
десантно-штурмового полку розпочали веден-
ня рейдових дій в напрямку с. Щербак та м. Но-
воазовськ.
Після проведення артилерійської підтримки 
атаки з вогневих позицій, розташованих на те-

там до 500 бойовиків. Мости через річку Грузь-
ка було заміновано. В районі м. Ларине загони 
НЗФ також обладнали укріплений район. Усі 
підходи до Донецька були перекриті опорни-
ми пунктами бойовиків.
Розташування регулярних підрозділів ЗС Ро-
сійської Федерації.
Підрозділи ракетних військ і артилерії (до шес-
ти дивізіонів реактивної та ствольної артилерії) 
ЗС Російської Федерації здійснювали обстріли 
позицій українських військ з районів н.п. Прімі-
усскій, Ольховскій, Зарєчний, Лєнінскій, Новоні-
колаєвка Куйбишевского і Матвєєв-Кургансько-
го районів Ростовської області РФ.
Чотири БТГр ЗС Російської Федерації (від 247-
го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-
штурмової дивізії Повітряно-десантних військ, 
дві БТГр зі складу 331-го повітряно-десантно-
го полку 98-ї повітряно-десантної дивізії та 19-ї 
окремої мотострілецької бригади Південного 
військового округу (ВО), БТГр 56-ї окремої де-
сантно-штурмової бригади Повітряно-десант-
них військ) були зосереджені на території Росій-
ської Федерації в районах н.п. Куйбишево, Рус-
скоє, Пєтропольє, Матвєєв Курган. Також за-
хідніше Таганрога зосереджувалася російська 
БТГр для дій в напрямку Новоазовська.
Зазначені батальйонні тактичні групи були поси-
лені підрозділами спеціального призначення зі 
складу 10-ї,22-ї,346-ї окремих бригад спеціаль-
ного призначення та 25-го окремого полку спеці-
ального призначення Південного ВО; 24-ї окремої 
бригади спеціального призначення Східного ВО 
та 45-ї окремої розвідувальної бригади спеціаль-
ного призначення Повітряно-десантних військ.
Загалом угруповання збройних сил РФ, що роз-
ташували поблизу російсько-українського кор-
дону на півдні Ростовської області нараховува-
ло: особового складу – до 4 тис. осіб; танків – 
до 20 од.; бойових броньованих машин – до 90 
од.; артилерійських систем – до 30 од.; РСЗВ – 
до 20 од.
Хронологія подій.
24.08.2014р. Після нанесення вогневого уражен-
ня з території Росії, 5-й БТрО, який виконував за-
вдання з прикриття державного кордону на рубе-
жі Кутейникове – Мокроєланчик, самовільно за-
лишив свої позиції. Тим самим було оголено пра-
вий фланг наших військ. Особовий склад відсту-
пив до місця постійної дислокації в Івано-Фран-
ківській області (близько 1000 км. від району ве-
дення бойових дій). Через державний кордон – в 
прогалину, яка утворилася, вторглися підрозділи 
ЗС Російської Федерації, здійснивши при цьому 
акт агресії та порушення норм права війни. Ро-
сійські вояки перейшли кордон поблизу прикор-
донних н.п. Новоалєксандровскій і Авіло-Успєн-

робешеве - Комсомольське та зупинити подаль-
ше просування противника. 28 серпня баталь-
йонна тактична група вийшла в район с. Стила 
Старобешівського району.
26.08.2014р. Угруповання російських військ роз-
почало укріплення зайнятих позицій, у першу 
чергу артилерійських засобів ураження по ру-
бежу Новий Світ - Старобешеве - Горбатенко - 
Чумаки - Світле.
Залишки зведеного підрозділу 51-ї, 28-ї ОМБр, 
десанту 25-ї ОПДБр, які виконували завдання 
в районі н.п. Благодатне, Амвросіївка і Кутейни-
кове, самовільно здійснили відхід на захід. Час-
тина з них після перепідпорядкування керівнику 
сектору Б була оцінена, як така, що неспромож-
на виконувати завдання, тому була відправлена 
для відновлення боєздатності.
1-а бригада оперативного призначення Наці-
ональної гвардії України мала закріпитися на 
рубежі Комсомольське - Гранітне. Внаслідок 
неготовності підрозділів бригади до бойових 
зіткнень, вони не вийшли на рубіж. Після від-
ходу вони зосередилися в Старогнатівці, Гра-
нітному та Маріуполі.
27.08.2014р. Реагуючи на загострення ситуа-
ції в секторі А (східна частина Луганської обл.), 
штаб АТО продовжував нарощування Іловай-
ського угрупування.
Зведений підрозділ 42-го БТрО та розвідуваль-
на рота (110 осіб) на чотирьох вертольотах був 
перекинутий для посилення Іловайського угру-
повання. Незважаючи на те, що під час посад-
ки вертоліт зазнав аварії в районі сел. Березо-
ве, і 15 військовослужбовців отримали травми, 
зведений підрозділ виконував завдання в райо-
ні Іловайська спільно із військовослужбовцями 
92-ї,93-ї та 51-ї ОМБр.
О 10.00 годині зведений десантний загін 95-ї 
окремої аеромобільної бригади (50 осіб) був 
десантований в районах н.п. Старобешеве та 
Роздольне із завданням забезпечити вихід 
БТГр 72-ї ОМБр та утримати рубіж Старобеше-
ве - Роздольне. Але ця група не дійшла до за-
значеного рубежу.
Військовослужбовці 42-го БТрО, які посилюва-
ли групу на кургані Савур-Могила, після відхо-
ду також були включені до складу угруповання.
Підрозділи російських військ намагалися уни-
кати прямих зіткнень з нашими підрозділами. В 
цей період з боку російських військ переважно 
застосовувалася артилерія. Ведучи постійний 
методичний вогонь, артилерія противника на-
магалася нанести максимальні втрати нашим 
підрозділам, зламати їх бойовий дух та приму-
сити здатися в полон.
Незважаючи на постійні обстріли наші підроз-
діли продовжували виконувати визначені за-

риторії РФ, підрозділи збройних сил РФ оволо-
діли наступними рубежами: на півночі: Старо-
бешеве - Агрономічне - Кутейникове - Амвросі-
ївка; на півдні: Сонцеве - Гранітне - Тельмано-
ве - Новоазовськ [2].
Використовуючи результати рейдових дій ро-
сійськими військ та відхід підрозділів 51-ї ОМБр, 
загони Донецько-Макіївського НЗФ здійснили 
прорив на напрямку Донецьк - Новий Світ і, вий-
шовши до н.п. Старобешеве, блокували підроз-
діли 39-го та 40-го БТрО в районі Іловайська.
Після цього підрозділи ЗС РФ частково віді-
йшли до кордону:
на півночі – в райони н.п. Старобешево, Ку-
тейникове, Амвросіївка; на півдні – в район 
між н.п. Маркине та н.п. Щербак (на північний 
схід від Новоазовська).
Внаслідок просування противника на півдні 9-й 
БТрО повністю згорнув свої опорні пункти та ві-
дійшов до Маріуполя. Уникаючи виконання за-
вдань, командир 39-го БТрО прийняв рішення 
про відведення батальйону з району виконання 
завдань, мотивуючи це тим, що він хоче зберегти 
особовий склад та техніку. В ніч з 25 на 26 серп-
ня батальйон залишив опорні пункти і блокпос-
ти, які займав по лінії Новий Світ - Оленівка, чим 
оголив лівий фланг Іловайського угруповання.
Об 11.00 силами і засобами, що перебували у 
розпорядженні керівника АТО, було нанесено 
вогневе ураження по підрозділам противни-
ка в районах н.п. Кумачове, Побєда, Моспине, 
Старобешеве та Кутейникове. Внаслідок цього 
було знищено пункт управління та значну час-
тину ворожої БТГр в районі с. Победа.
Близько 14.00 години в районі сел. Кутейнико-
ве підрозділи 3-ї БТГр 51-ї ОМБр вступили у бій 
з підрозділами Повітряно-десантних військ ЗС 
РФ. Під час бою було захоплено в полон 10 ро-
сійських десантників (331-й повітряно-десант-
ний полк 98-ї повітряно-десантної дивізії).
О 15.00 годині Кутейникове, Старобешеве та 
Амвросіївка були блоковані російськими вій-
ськами. В Кутейниковому українських військових 
було взято в полон, 30 військовослужбовців вели 
бій в оточені. По захопленій радіостанції проти-
вник вийшов на зв’язок з керівником сектору Б та 
висунув вимоги щодо обміну полоненими.
В районі сел. Старобешеве у ході мінометних 
обстрілів противника було знищено дві арти-
лерійські батареї 55-ї окремої артилерійської 
бригади (ОАБр), яка висунулися у район бо-
йових дій згідно з рішенням керівництва сек-
тора Б. Близько 16 години артилерія ЗС Укра-
їни нанесла вогневе ураження противнику в 
районі с. Агрономічне.
БТГр 72-ї окремої механізованої бригади було 
визначене завдання – висунутися на рубіж Ста-
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29.08.2014р. За командою «БУРАН-555» ке-
рівника сектору Б генерал-лейтенанта Русла-
на Хомчака о 04.45 29 серпня розпочався за-
планований вихід українських підрозділів, які 
блокували та зачищали м. Іловайськ, на рубіж 
Многопілля - Агрономічне. На визначений ру-
біж підрозділи прибули протягом 07.00-07.30.
О 6.00 ранку до сел. Многопілля прибув росій-
ський бронетранспортер, де офіцер Повітряно-
десантних військ ЗС РФ повідомив начальни-
ку розвідки оперативного командування «Пів-
день», що умови змінені і російська сторона до-
зволить вихід українських підрозділів за одним 
маршрутом, без зброї, боєприпасів, бойової та 
іншої техніки.
Офіцери ЗС РФ неодноразово відтягували час 
проходу через так званий «зелений коридор». 
Лише потім стало відомо, що цей час був потрі-
бен ЗС РФ для інженерного облаштування за-
сідок, з яких розстріляли наші колони.
Зрештою, російське командування підтвер-
дило вихід сил АТО з зачохленим озброєн-
ням. За цей час підрозділи збройних сил Ро-
сійської Федерації зайняли вигідні позиції та 
під час виходу, і впритул розстріляли колони 
українських військ, які виходили з Іловайська. 
Незважаючи на надзвичайно критичні обста-
вини, багато українських бійців прийняли не-
рівний бій в районі с.Червоносільське Амвро-
сіївського району і нанесли значні втрати під-
розділам ЗС РФ.
Одночасно керівництво АТО задіяло літаки для 
ураження супротивника. В ході нанесення ударів 
один український літак був збитий. Льотчик ката-
пультувався. Завдяки героїчним діям української 
авіації, командування отримало координати ра-
йонів розташування російських військ, і по ним 
було нанесено ураження артилерією сил АТО.
30.08.2014р. Незважаючи на те, що підрозділи 
72-ї ОМБр не вийшли на рубіж Комсомольське 
- Старобешеве, а підрозділи 1-ї бригади опера-
тивного призначення Національної гвардії не 
змогли утримати Комсомольське і відійшли на 
Гранітне, 2-а БТгр 17-ї ОТБр та 19-й батальйон 
територіальної оборони закріпилися на позиці-
ях вздовж річки Кальміус.
Угруповання артилерії, яке було створено в райо-
ні н.п. Пологи, Куйбишеве та Малоянісоль (ракет-
ний дивізіон 19-ї ОРБр; гаубичний артилерійський 
дивізіон 55-ї ОАБр; три реактивні батареї від 27-го 
реактивного полку, 72-ї ОМБр та 17-ї ОТБр; само-
хідна артилерійська батарея 17-ї ОТБр) нанесло 
потужне вогневе ураження противнику та зупини-
ли його подальше просування. Це дозволило ви-
вести 40-й БТрО з району Іловайська практично 
без втрат. При цьому, його вихід було здійснено 
за іншим маршрутом – на південь.

вдання. Своїми діями вони скували значні сили 
противника, стабілізували лінію зіткнення та не 
допустили подальшого просування незаконних 
збройних формувань в глибину території.
28.08.2014р. Угруповання ракетних військ і ар-
тилерії ЗСУ для підтримки українських військ в 
районі Іловайська та нанесення ураження ро-
сійським військам було зосереджено в районі 
н.п. Пологи, Куйбишеве та Малоянісоль.
До вогневого ураження противника було залу-
чено ракетний дивізіон 19-ї окремої ракетної 
бригади (ОРБр); гаубичний артилерійський ди-
візіон 55-ї ОАБр; реактивна артилерійська ба-
тарея 27-го реактивного артилерійського полку, 
реактивна артилерійська батарея 72-ї ОМБр, 
реактивна артилерійська та самохідна артиле-
рійська батареї 17-ї ОТБр.
До вогневого ураження також залучалися вер-
тольоти армійської авіації. В період з 25 по 31 
серпня штабом АТО активно велася розвідка 
позицій противника. За цей період противни-
ком було збито 6 безпілотних літальних апара-
тів 383-го полку ДКЛА Повітряних Сил ЗС Укра-
їни в районі Іловайська та с. Петрівці.
Напередодні Президент РФ Володимир Путін 
запропонував надати українським підрозділам 
в Іловайську «зелений коридор» для виходу з 
оточення. Але близько 22.30 перший заступ-
ник начальника Генерального штабу ЗС РФ ге-
нерал-полковник Микола Богдановский пові-
домив, що умови змінюються: вихід можливий 
без зброї та важкого озброєння. Ці умови були 
відхилені як такі, що становлять великий ризик 
для наших військових.
Вихід (прорив) був запланований на 3 годину 
ночі, але (за поясненнями керівника сектора Б, 
з урахуванням, що не всі вчасно зібралися), ви-
хід був перенесений на ранок.
В подальшому, була досягнута домовле-
ність керівництва сектору Б з представника-
ми збройних сил РФ про вихід з технікою та 
зброєю. Згідно з домовленістю, на світанку 29 
серпня 2014 року, після прибуття двох броне-
транспортерів зі складу ЗС РФ (один – в Мно-
гопілля, другий – в Агрономічне), передбача-
лося здійснити супровід двох колон україн-
ських підрозділів до рубежу Старобешеве - 
Новокатеринівка. Після цього в Старобеше-
вому планувалася передача російській сторо-
ні двох полонених десантників та одного по-
раненого сержанта зі складу 8-ї окремої мото-
стрілецької бригади ЗС РФ.
Переговори про умови виведення наших 
військ за дорученням керівника сектора Б вів 
начальник розвідки оперативного команду-
вання «Південь» з офіцером підрозділу Пові-
тряно-десантних військ ЗС РФ.

Висновки.
Аналіз бойових дій в районі Іловайська після 
вторгнення російських військ 24-29 серпня 2014 
року свідчить, що, незважаючи на несприятли-
ву обстановку, українські підрозділи своїми дія-
ми нанесли значних втрат противнику, скували 
значні його сили, стабілізували лінію зіткнення 
та не допустили подальшого просування неза-
конних збройних формувань в глибину україн-
ської території.
В ході боїв були отримані та задокументовані 
беззаперечні докази вторгнення ЗС Російської 
Федерації на територію України, що призвело до 
посилення санкцій Європейського Союзу, США, 
Канади, Японії та інших країн проти Росії [4].
Злочинний розстріл колон українських військ, 
які виходили з Іловайська, яскраво продемон-
стрував терористичну сутність Російської Фе-
дерації, що стало уроком на майбутнє.
Досвід, отриманий за результатами бойових 
дій в районі Іловайська після вторгнення росій-
ських військ 24-29 серпня 2014 року, зокрема 
низка поразок та самовільних відступів окре-
мих підрозділів сил АТО, зумовили необхід-
ність інтенсифікації процесів підготовки осо-
бового складу, управління, взаємодії, забезпе-
чення та створення резервів.
Недоліки взаємодії добровольчих загонів з під-
розділами ЗСУ дали підстави для початку про-
цесу їх входження до складу Збройних Сил, На-
ціональної гвардії або перетворення на спеці-
альні батальйони Міністерства внутрішніх справ 
України. Наразі цей процес в цілому завершено.
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мц СпП ВМС ЗС України отримав наказ увійти 
у Дзержинськ (зараз Торецьк – прим. автора), 
провести зачистку та звільнити місто від неза-
конних збройних формувань (НЗФ). Розвідни-
ки з боєм провели зачистку міських вулиць за-
хопили в полон 7 бойовиків та зайняли будів-
лю районної державної адміністрації міста. Цю 
будівлю вони протягом 8-ми годин утримували 
під атаками загону НЗФ у кількості понад 200 
осіб до вогневої підтримки якого входили 2 тан-
ки, БМП, БТР, міномети та снайпери. Завдання 
зі звільнення міста було виконано з мінімаль-
ними втратами, внаслідок бою троє розвідни-
ків дістали поранення [2, 3, 4]. Але слід заува-
жити, що вони виконували завдання механізо-
ваних підрозділів та частин Сухопутних військ 
Збройних Сил України.
Перше офіційне згадування про участь у війні 
на Донбасі особового складу мц СпП ВМС ЗС 
України було опубліковано в Указі Президен-
та України від 8 серпня 2014 року № 640/2014 
«Про відзначення державними нагородами 
України», в якому за особисту мужність і геро-
їзм, виявлені у захисті державного суверені-
тету та територіальної цілісності України на-
городжено орденом «За мужність» ІІІ ступе-
ня чотирьох розвідників центру, зокрема, ка-
пітана 1 рангу Шевченка Едуарда Григорови-
ча, капітан-лейтенанта Шевчука Євгена Олек-
сандровича, старшину 1 статті Савченка Сер-
гія Сергійовича, старшину 1 статті Шевченка 
Анатолія Михайловича, та медаллю «За вій-
ськову службу Україні» старшого матроса Кі-
ору Олега Ігоровича. [5; 6, с. 144]. Автор при-
пускає, що нагороджені розвідники мц СпП 
почали успішно проводити розвідувально-ди-
версійні дії в інтересах сил АТО значно раніше 
першого публічного згадування.
Встановлено, що в період часу, що нами роз-
глядається підрозділи мц СпП виконували за-
вдання в різних секторах АТО. В літку 2014 р. 
на базі роти охорони центру було сформова-
но відділення охорони та обслуговування ор-
ганів військової контррозвідки Служби Без-
пеки України, особовий склад якого брав без-
посередню участь у бойових діях проти НЗФ 
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Досвід бойових дій під час антитерористичної 
операції на території Донецької та Луганської 
областей продемонстрував широке застосову-
вання підрозділів морського центру спеціально-
го призначення Військово-Морських Сил Зброй-
них Сил України (мц СпП ВМС ЗС України). Як ві-
домо, мц СпП призначений для проведення роз-
відувально-диверсійних дій на території проти-
вника з морського напряму, захоплення та зни-
щення берегових споруд, кораблів (суден) та ви-
конання інших завдань [1, с. 97–103]. 
Актуальність даної теми полягає в тому, що з 
одного боку в умовах окупації Російською Феде-
рацією Криму та м. Севастополя, а також про-
ведення антитерористичної операції на терито-
рії Донецької області, до якої відноситься при-
бережна смуга Азовського моря є необхідність 
підготовки і застосування підрозділів мц СпП з 
морського напряму, з іншого вони виконують бо-
йової завдання у війні на Донбасі в якості під-
розділів військової розвідки Сухопутних військ.
Автором пропонується на підставі відкритих 
джерел висвітлити досвід застосування підроз-
ділів мц СпП ВМС ЗС України під час антитеро-
ристичної операції на території Донецької та Лу-
ганської областей та надати рекомендації щодо 
їх подальшого застосування в сучасних умовах.
Вперше про участь у війні на Донбасі особо-
вого складу мц СпП ВМС ЗС України згадуєть-
ся у липні 2014 р. Так, 21 липня 2014 р. особо-
вий склад загону спеціального призначення 
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розвідки. Розвідники успішно виконували бо-
йові завдання на непідконтрольній українським 
військам території, коригування вогню артиле-
рії, виявлення та знищення незаконних зброй-
них формувань. Прикладом особистого героїз-
му та професіоналізму став вчинок капітана 1 
рангу Ю. Олефіренка. Так, 16 січня 2015 року 
під час виконання завдання з коригування ар-
тилерійського вогню по позиціях бойовиків по-
близу с. Павлополя Новоазовського району До-
нецької області Юрій Борисович за допомогою 
безпілотного літального апарату виявив місце 
розташування ворожої мінометної батареї. За-
вдяки оперативній та точній доповіді команди-
ра українська артилерія знищила мінометні по-
зиції противника, тим самим зупинивши обстріл 
села з великою кількістю мирних мешканців. 
Проте одним із останніх залпів противнику вда-
лося уразити спостережний пункт 93-ї окремої 
механізованої бригади, де перебував капітан 1 
рангу Ю.Олефіренко. Ризикуючи власним жит-
тям, Юрій Борисович зіштовхнув в укриття трьох 
підлеглих військовослужбовців, закривши їх со-
бою від осколків мінометної міни, яка вибухнула 
у кількох метрах від них – і дістав при цьому мно-
жинні тяжкі поранення, від яких помер дорогою 
до госпіталю. За особисту мужність і високий 
професіоналізм капітана 1 рангу Ю. Олефірен-
ка було нагороджено орденом Богдана Хмель-
ницького IІІ ступеня (посмертно) [14, 16, 17].
У бойових діях на Дебальцевському плацдар-
мі з 27 січня до 18 лютого 2015 року РГ СпП мц 
СпП ВМС ЗС України також брали безпосеред-
ню участь. Так, 31 січня 2015 року РГ СпП мц 
СпП разом з групою вогневої підтримки та гру-
пою БПЛА проводили розвідку в районі м. Вуг-
легірськ, який напередодні був зайнятий про-
тивником. За наказом Начальника Генерально-
го штабу – Головнокомандувача ЗС України 1 
лютого 2015 року РГ СпП мц СпП та інженерні 
групи були відправлені в район Світлодарська 
для недопущення захоплення противника дам-
би та мостів через річку Карапулька. Завдання 
групою було успішно виконано. 6 лютого 2015 
року РГ СпП мц СпП  в якості піхотного підроз-
ділу брала участь у штурмі укріплень проти-
вника у сел. Рідкодуб для деблокування взвод-
ного опорного пункту «Станіслав–128» окремої 
гірсько-піхотної бригади, обладнаний в райо-
ні зазначеного населеного пункту. В результаті 
деблокування взводного опорного пункту було 
виведено 102 військовослужбовця [18, 19].
З метою недопущення оточення угрупован-
ня наших військ в районі Дебальцевого, від-
новлення його матеріально-технічного забез-
печення командуванням АТО 10 лютого було 
прийнято рішення про проведення операції зі 

у Старобешевському, Амвросіевскому, Тель-
манівському районах, а також на Саур-Могилі 
виконуючі завдання військової розвідки меха-
нізованих підрозділів. У серпні 2014 р. особо-
вий склад центру зазнав перші втрати. Так, 13 
серпня 2014 р. від кульового поранення під час 
звільнення с. Грабське Амвросіївського району 
Донецької області загинув матрос Красов Дми-
тро Володимирович. Нагороджений орденом 
«За мужність» III ступеня (посмертно). А вже 16 
серпня 2014 р. внаслідок обстрілу противником 
з БМ-21 «Град» табору зведених частин і підроз-
ділів АТО  в районі смт. Старобешеве Донецької 
області загинув матрос Корнафєль Євген Вади-
мович, а 17 серпня від отриманих поранень по-
мер командир мц СпП капітан 2 рангу Зінченко 
Олексій Володимирович [7, 8]. Нагороджені ор-
денами «За мужність» III ступеня (посмертно). 
Під час цього обстрілу також був важко поране-
ний старший мічман Шкодін Сергій Анатолійо-
вич, який в подальшому проходив довготрива-
лий курс лікування та реабілітації. Нагородже-
ний орденом «За мужність» III ступеня [9, 10, 11]. 
Відомо, що в район Іловайська підрозділ мц 
СпП у складі 30 осіб прибув після 24-го серп-
ня 2014 року. Особовий склад залучався до ти-
пових завдань військової розвідки, зокрема, ви-
явлення стану та положення НЗФ. Під час ви-
конання цих завдань розвідувальними група-
ми спеціального призначення (РГ СпП) центру 
було виявлено рух колон механізованих підроз-
ділів Збройних Сил Російської Федерації в на-
пряму Іловайська. Про, що негайно була зро-
блена доповідь вищому командуванню. Але ко-
мандування АТО залишило частини і підрозді-
ли у місті, а РГ СпП центру на передовій. Під 
час боїв за Іловайськ двоє офіцерів загинуло. 
Так, капітан 3 рангу Заграничний Валентин Ана-
толійович загинув 28 серпня 2014 р. під час ви-
конання бойового завдання з коригування вог-
ню артилерії в районі населеного пункту Много-
пілля. Нагороджений орденом «За мужність» III 
ступеня (посмертно). Капітан-лейтенант Костюк 
Володимир Миколайович загинув 29-го серпня 
2014 р. під час виходу з Іловайського котла т.зв. 
«Зеленим коридором» в районі с. Новокатери-
нівка. Нагороджений орденом «За мужність» III 
ступеня (посмертно). Троє військовослужбовців 
потрапили в полон, але вже 27 вересня 2014 р. 
вони були звільнені та передані української сто-
роні. Всього вийшло 25 розвідників, у т.ч. 6 по-
ранених та контужених [12, 13, 14, 15]. 
У вересні 2014 р. на Маріупольському напрям-
ку під керівництвом командира мц СпП ВМС 
ЗС України капітана 1 рангу Юрія Борисовича 
Олефіренка було розгорнуто загін СпП із за-
вданнями ведення військової та спеціальної 
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ськової розвідки на Маріупольському напрямку 
загинув капітан 3 рангу Мединський Олег Констан-
тинович у районі м. Докучаєвська підірвавшись на 
протипіхотній міні. Нагороджено орденом Богдана 
Хмельницького III ступеня (посмертно) [22].
Про успішне виконання бойових завдань флот-
ськими розвідниками у ході антитерористичної 
операції на території Донецької та Луганської 
областей свідчать багато чисельні відзначення 
державними нагородами України офіцерів, ма-
тросів та старшин мц СпП [23, 24, 25].
Таким чином можна констатувати, що застосо-
вування підрозділів мц СпП ВМС ЗС України 
у ході антитерористичної операції на терито-
рії Донецької та Луганської областей проводи-
лось не за прямим призначенням. Незважаючи 
на поставлені не притаманні водолазам-роз-
відникам бойові завдання, вони всі були успіш-
но виконані, а особовий склад підрозділів мц 
СпП ВМС ЗС України отримав величезний бо-
йовий досвід. Але треба відмітити, що в озна-
чений період було втрачено 10 військовослуж-
бовців центру з яких 6 офіцерів у т.ч. 2 коман-
дира військової частини. Також слід зауважи-
ти, що ця військова частина спеціального при-
значення на відміну від інших призначена для 
проведення розвідувально-диверсійних дій 
саме у водному середовищі та з морського на-
пряму. Тому підготовка кваліфікованого водо-
лаза-розвідника триває не менш двох кален-
дарних років. На нашу думку враховуючи спе-
цифіку підготовки та застосування, водолази-
розвідники повинні залучатися не до загально-
військових дій на суходолі, а протидіяти проти-
внику виконанням розвідувально-диверсійних 
завдань переважно у водному середовищі за 
своїм прямим призначенням. 
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звільнення Логвинове від незаконних зброй-
них формувань. Для ведення розвідки та 
штурму Логвинове залучалася РГ СпП мц 
СпП . У період з 14 лютого по 21 лютого 2015 
р. під час підготовки і виведення підрозділів 
АТО з Дебальцевського плацдарму підрозді-
ли мц СпП та полку СпП, що розташовували-
ся поруч, здійснювали охорону ділянки траси 
в районі Луганського для забезпечення без-
печного виводу військ та протидії диверсійно-
розвідувальним групам противника [18]. 
Протягом 2015 р. спостерігалося широке засто-
сування диверсійно-розвідувальних сил росій-
сько-терористичних угруповань вздовж всій лі-
нії зіткнення. Так, 2 червня 2015 р. поблизу села 
Чермалик, прикриваючи відхід особового скла-
ду РГ СпП загинув капітан-лейтенант Горяйнов 
Михайло Геннадійович. За особисту мужність і 
високий професіоналізм М.Горяйнова було на-
городжено орденом Богдана Хмельницького III 
ступеня (посмертно) [14].
Слід зазначити, що для розвідувально-дивер-
сійних дій на приморському напрямку під ке-
рівництвом вищого військового керівництва 
Російської Федерації було проведено форму-
вання звідного розвідувального загону спеці-
альної розвідки з місцем дислокації в районі 
н.п. Новоазовськ. До його складу увійшли во-
долази-розвідники з морських розвідувальних 
пунктів Тихоокеанського та Північного фло-
тів ВМФ Російської Федерації. Виходячи з під-
готовки та можливостей розвідників мц СпП 
можна припустити, що саме вони 3 липня 2015 
р. пострілом зі снайперської зброї ліквідували 
начальника штабу цього підрозділу [20]. 
У 2016 році інтенсивність бойових зіткнень у 
ході антитерористичної операції на території 
Донецької та Луганської областей значно зни-
зилася. В цей період часу на РГ СпП мц СпП 
покладалися завдання не тільки ведення вій-
ськової розвідки, але і боротьба з диверсій-
но-розвідувальними групами (ДРГ) противни-
ка. Так, 4 березня 2016 р. у районі м. Докуча-
євська РГ СпП мц СпП  під час руху вздовж лі-
нії зіткнення виявила ДРГ противника чисель-
ністю до 20 осіб. Відстань між розвідувальною 
групою та противником складала лише 20 м. 
Розвідники вступили в ближній бій з переважа-
ючій за чисельністю ДРГ та знищили її. Не обі-
йшлось без втрат, під час бою загинули роз-
відники групи головний корабельний старшина 
Олександр Анатолійович Хмеляров та матрос 
Юрій Володимирович Горайський. За особисту 
мужність і високий професіоналізм обох роз-
відників було нагороджено орденами Богдана 
Хмельницького III ступеня (посмертно) [21, 14].
5 вересня 2016 р. під час виконання завдань вій-
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Анотація. У статті розглянуті питання формування 
та тактики дій незаконних збройних формувань в окре-
мих районах Донецької та Луганської областей у 2014 
році. Метою статті є проведення класифікації незакон-
них збройних формувань та розкриття їхньої такти-
ки дій на початку збройного конфлікту на сході України. 
Актуальність статті обумовлена триваючим зброй-
ним протистоянням підрозділів Збройних Сил, інших 
військових формувань України з російсько-окупаційними 
військами, необхідністю вивчення досвіду дій терорис-
тичних угруповань і запровадження заходів з їх визна-
чення та знешкодження.

Ключові слова: незаконні збройні формування¸ тактика 
дій, заходи дестабілізації, підрозділи Збройних Сил, вій-
ськові формування України.

Вже чотири роки вся світова спільнота спо-
стерігає за подіями, що склалися в України. 
Усім світом визначено, що проти України здій-
снюється агресія шляхом розв’язування ві-
йни принципово нового типу, який фахівці вже 
встигли охрестити «спливаючою» або «бага-
товекторною» війною. Головною ознакою та-
кого роду війни є її багатовекторна спрямова-
ність. Тобто противник здійснює свою агресію 
не тільки у військовому відношенні, а й у інших 
сферах, починаючи від інформаційної і закін-
чуючи соціальною, економічною або фінансо-
во-торговельною сферами [1].
Окремо треба зауважити, що ніяких «спонтан-
них» або «стихійно виниклих» протестів і акцій 
місцевого населення в охоплених нині сепара-
тизмом регіонах не було. Всі захоплення ад-
міністративних будівель, територій та об’єктів 
здійснювалися за чітко розробленими і орга-
нізаційно заздалегідь прописаними планами. 
Всі учасники цих терористичних атак та штур-
мів, також і на місцевому рівні, діяли узгоджено 
і в режимі постійного уточнення порядку своєї 
взаємодії. Сили, що були задіяні противником у 
дестабілізації соціально-політичної обстанов-
ки в окремих районах Донецької та Луганської 
областей, були чітко структурованими і поділя-
лись на певні групи відповідно до своєї спеціа-
лізованої спрямованості і призначення [2].

Основними з них були:
«Керуюче ядро» (здебільшого це група колиш-
ніх або діючих фахівців частин спеціального 
призначення російських, а часом і українських 
силових відомств на чолі зі співробітниками 
ФСБ, ГРУ ГШ ЗС РФ, переважно входили до 
складу Сил спеціальних операцій ЗС РФ). Вони 
були нечисельним, ретельно законспіровани-
ми, і зовсім не «світилися» у ЗМІ, які працюва-
ли у зоні дій, але саме вони були найбільш не-
безпечними і завзятими терористами (Рис. 1).
Саме ця група здійснювала безпосередню ор-
ганізацію і загальне керівництво діями решти 
терористичних груп і була основною складо-
вою угруповань сепаратистів. Вони були від-
мінно озброєними, оснащеними спеціальни-
ми засобами, зокрема сучасними засобами 
зв’язку і прихованого управління, іноді брали 
участь у найбільш важливих акціях і операціях, 
де потрібне було застосування вузькоспеціалі-
зованих загальновійськових або розвідуваль-
но-диверсійних навичок і умінь.
Друга група, умовно кажучи, воєнних найман-
ців або так званих «бойовиків». Переважно це 
українські й російські добровольці, які з ідейних 
або з комерційних міркувань брали участь в 
операції з дестабілізації соціально-політичної 
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Рис. 1 На боці терористів працювали колишні спеціальні агенти СБ та 
МВС України

обстановки у південно-східних регіонах нашої 
країни (Рис. 2). У переважній більшості вони 
мали певний військовий досвід і навички. Ра-
зом із ними діяли співробітники МВС України, 
які перейшли на бік сепаратистів, та частина 
так званих російських «козаків». Саме ця гру-
па й була основною «бойовою» силою у про-
тидії українським підрозділам. Бойовики також 
здійснювали охорону і оборону найбільш важ-
ливих захоплених об’єктів. 
Ця група сепаратистів мала високий рівень мо-
тивації (часто залежний від розміру фінансо-
вої винагороди), відмінний рівень озброєння і 
оснащення (включаючи складні й важкі систе-
ми піхотного озброєння – ПТРК, ПЗРК, різно-
манітні міни, спеціалізоване стрілецьке озбро-
єння). Діяли «бойовики» строго за заздале-
гідь розробленими планами і графіками, пе-
реважно використовуючи тактику ведення ди-
версійно-партизанської війни. Варто наголоси-
ти, що серед учасників цієї групи була значна 
кількість так званих «ідейних солдатів», різно-
го роду військових «романтиків» (воєнно-істо-
ричних реконструкторів, членів «патріотичних» 
клубів і воєнізованих політичних організацій, 
нерідко незареєстрованих ні в Україні, ні в РФ).
Наступна група не надто численна, що визна-
чається особливостями її призначення. Це так 
звана негласна або агентурна група. До неї на-
лежали законспіровані (часто залегендовані) 
особи (як російські громадяни, так і завербова-
ні українські), які займалися трьома основними 
питаннями – збором і передачею розвідуваль-
ної інформації як для «керуючого ядра», так й 
для потреб центру керування в суміжній краї-
ні, координацією протестів і акцій «мирних при-
бічників», фінансуванням цих дій і матеріаль-
но-ресурсною підтримкою (Рис. 3).
Ці люди зазвичай добре оснащені спеціалізо-
ваними засобами ведення агентурної роботи, 
зв’язку, але досить рідко озброєні, адже діють 
переважно у невійськовому середовищі.
«М’ясо», «консерви» або «співчуваючі» – саме 
так називають наступну групу сепаратистів. Це 
найчисленніша група, в переважній більшос-
ті поповнювалась з місцевих активістів і спів-
чуваючих громадян (Рис. 4), здебільшого кри-
мінальних верств населення (Рис. 5). Вони не-
сли сигнальну і спостережну службу на бари-
кадах, створювали масовість на мітингах, сло-
вом, були покликані імітувати «мирний харак-
тер», «народність» і «масову підтримку», були 
основною «діючою силою» при блокуванні ко-
лон військової техніки у ході переміщень під-
розділів і частин ЗС України, МВС України, На-
ціональної гвардії України, Прикордонної служ-
би України, СБУ. Багато з них зловживали ал-

коголем, наркотиками. Вони часто скочувалися 
до відверто кримінального способу дій, повніс-
тю керувалися і контролювалися першими дво-
ма групами, служили своєрідним «живим щи-
том» для їхніх акцій. Розглядалися основною 
масою «бойовиків» виключно як «витратний 
матеріал» для зображення «звірств київської 
влади». Мали високий відсоток втрат і перши-
ми потрапляли під вогонь в зонах бойових зі-
ткнень (на блокпостах, захоплених об’єктах, а 
також під час блокування пересування підроз-
ділів українських військових.
Слід зазначити, що всі названі групи сепара-
тистів ретельно координували свої дії, а також 
взаємодіяли з високім рівнем майстерності.
Наприклад, типове захоплення адміністратив-
ної будівлі або роззброєння військової колони 
зазвичай здійснювалися в такий спосіб. Будів-
ля або колона техніки блокувалася активіста-
ми з числа представників 4-ї групи таким чи-
ном, щоб унеможливити вчинення військовика-
ми будь-якої протидії. При цьому всіма спосо-
бами демонструвався підкреслено «мирний» 
характер блокування – часто за участю жінок, 
дітей, людей похилого віку.
Незабаром у «мирному натовпі», який ото-
чив районний відділ міліції або декілька БМД, 
з’являлися вже далеко не мирні люди в «бала-
клавах», масках і зі стрілецькою автоматичною 
зброєю та гранатометами. Досить скоро, прикри-
ваючись «мирними громадянами» (яким до цьо-
го достатньо щедро заплатили) бойовики пропо-
нували військовим скласти зброю, «перейти на 
бік народу» або залишити будівлю, мотивуючи ці 
вимоги «непотрібністю зайвих жертв» на випа-
док вчинення силовиками спротиву. Результати 
таких «інформаційно-силових» акцій ми могли 
спостерігати в ході подій 2014 року неодноразо-
во. Певний дисбаланс і різночитання в діях різ-
них груп сепаратистів обумовлювався виключ-
но динамічною зміною тактичної обстановки. На-
приклад, суцільне блокування території навко-
ло «базового» міста сепаратистів – Слов’янська 
підрозділами українських силових відомств 
вкрай обмежило для терористів можливість сво-
єчасно отримувати підкріплення, зброю або на-
віть збільшити інтенсивність бойових дій.
Вже стало зрозуміло, в межах організації, пла-
нування та проведення спеціальними службами 
РФ нинішньої «спливаючої» операції вони прове-
ли низку відповідних підготовчих заходів перед 
початком її активного етапу – наприклад, ство-
рення і вдосконалення агентурної мережі, на-
копичення в районі дії запасів озброєння і МТЗ, 
проникнення в місцеві структури влади і інфра-
структурного управління в регіоні, порушення ре-
жиму охорони державного кордону України.
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Здійснювалося це шляхом використання під-
готовлених осіб з 3-ї цільової групи (передусім 
громадян України), їхнього введення за певною 
легендою на територію, де планувалось про-
вести операцію з дестабілізації обстановки. 
Результатом цього комплексу підготовчих за-
ходів став фактично тотальний контроль з боку 
сепаратистів над системою інфраструктурно-
го управління на театрі військових дій, органів 
влади і місцевих сил МВС, створення режиму 
«сприяння» в районі державного кордону.
Для ефективного використання 4-ї цільової 
групи в ході активного етапу операції актив-
но долучалися сили і засоби місцевого кримі-
нального соціального прошарку (Рис. 6). Шля-
хом надання так званого «режиму сприян-
ня», зокрема озброєння окремих бойових груп 
(банд), що складалися з представників цієї 
підгрупи, виконувалося завдання з дестабілі-
зації соціально-політичної ситуації в окремо 
обраних районах і населених пунктах. Голов-
ною метою такого роду дій була необхідність 
нейтралізації протидії українських силових ві-
домств розгортанню і структуризації сил «на-
родного ополчення». 
Інакше сепаратисти ризикували ще на почат-
ковому етапі наштовхнутися на опір. Але, ви-
конавши це завдання, сепаратисти втратили 
контроль над процесом використання кримі-
налу. А це вкрай негативно позначилось на по-
дальшій реалізації їхнього загального плану. 
Адже значне збільшення кількості криміналь-
них злочинів у регіоні, їхня зухвалість та сус-
пільна небезпечність (адже бандити відтепер 
озброїлись автоматичною стрілецькою зброєю) 
створили вкрай несприятливе для маневрів се-
паратистів «поле». Неконтрольоване поширен-
ня насильства в регіоні явно не додали їм при-
хильників. Відтепер місцеве населення почало 
розглядати їх не як «борців за інтереси Донба-
су», а як банальних бандитів та терористів.
Для проведення комплексу дезінформацій-
них заходів, а також забезпечення надходжен-
ня своєчасної і якісної розвідувальної інфор-
мації про склад сил і засобів, у складі 1-ї гру-
пи сепаратистів була створена спеціальна ці-
льова підгрупа, орієнтована передусім на про-
ведення інформаційно-силових акцій (базу-
валася на Донецьк – Слов’янськ), з таких собі 
«асів шпіонажу та маскування». Забезпечення 
цієї групи транспортом, спеціальними засоба-
ми (зокрема зв’язку) та озброєнням здійснюва-
лося централізовано, із додатковим залучен-
ням місцевих сил і засобів, здобутих шляхом 
захоплення різних українських об’єктів. Це до-
зволило сепаратистам володіти достатньо по-
вною інформацією про хід та зміст проведен-

ня задумів і планів застосування збройних сил.
Наприклад, захоплення бронетехніки 25-ї пові-
тряно-десантної бригади ВДВ в Краматорську, 
розстріл групи рекогносцировки Управління 
«А» АТЦ СБУ під Слов’янськом та захоплення 
3-х офіцерів підрозділу «А» СБУ у Горлівці ста-
ли можливі завдяки інформації, наданій сепа-
ратистам саме представниками цієї підгрупи, і 
були реалізовані бойовиками 2-ї групи.
Утім головним завданням 4-ї групи стало фор-
мування і «легітимізація» так званої «народної 
влади», надання їй усіх необхідних атрибутів 
управління (широко залучались сили і можли-
вості, насамперед фінансові, місцевих фінан-
сово-кримінальних угруповань, підконтроль-
них російським спеціальним службам). У меж-
ах виконання цього завдання і була створена 
вся система «народних мерів і губернаторів», 
різноманітних «народних спікерів», які в реаль-
ності були виключно демонстраційною складо-
вою процесу захоплення влади в регіоні.
Можливо стверджувати, що головною метою 
операції з боку зацікавленої сторони, яка нама-
галися своїми діями на територіях окремих ра-
йонів Донецької та Луганської областей Укра-
їни, а при нагоді (у разі успіху підготовчих за-
ходів демонстраційного характеру) ще в низці 
областей Півдня та Сходу України, була дес-
табілізація суспільно-політичної обстановки 
на прикладі сценаріїв у Придністров’ї та Абха-
зії. Можливо ухвалення рішення на політичне 
«оформлення» результатів цієї операції не вхо-
дило в компетенцію сил, що залучались до її 
проведення, і належало до сфери дій куриру-
ючого центру на території суміжної держави, а 
саме – політичного керівництва Росії.
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що йому зможуть поставити більш якісний про-
тез у Франції на пільгових умовах [3].
Анатолій Маркус був в АТО з 11 листопада 2014 
р. по 11 вересня 2015 р. Завдяки йому було ева-
куйовано 50 бійців, які захищали новий тер-
мінал Донецького аеропорту. Незважаючи на 
те що він десантник, Анатолій сам зголосився 
бути механіком-водієм багатоцільового легко-
го броньованого транспортера (тягача) для ви-
конання бойового завдання. Анатолій зробив 
13 виїздів в новий термінал Донецького аеро-
порту, щоб забрати всіх бійців, які там знаходи-
лися. Незабаром він отримав орден «За муж-
ність» III ступеня [2].
Григорій Дехтяр з групою виконували завдання 
із розблокування блокпоста в місті Вуглегірськ. 
Але група потрапила в засідку терористів, і Гри-
горій отримав численні поранення і травми. Не-
зважаючи на це, він продовжив управління сво-
їм підрозділом, завдяки чому групі вдалося при-
душити вогневий натиск противника і поверну-
тися живими. Григорій був нагороджений орде-
ном «Богдана Хмельницького» III ступеня [1].
Павло Чайка – повний кавалер ордена «За муж-
ність» (володар всіх трьох ступенів нагороди). 
Десантник був поранений під Червоним Лима-
ном, але відмовився від реабілітаційного пері-
оду і повернувся в частину, щоб продовжувати 
захищати Україну. Воїн вийшов з оточення під 
Мар’їнкою на відібраному у бойовиків КАМАЗі. 
Пізніше відбув дві ротації в Донецькому аеро-
порту, брав участь в боях за Дебальцеве [2].
Андрій Вахлаев-Висоцький знаходився в зоні 
АТО з 2016 р. Під час бою з супротивником в ра-
йоні Світлодарської дуги Андрій отримав сер-
йозні поранення, але, незважаючи на це продо-
вжив виконувати бойове завдання. Він прикри-
вав відхід групи і допоміг евакуювати своїх по-
братимів із поля бою. За це Андрій недавно був 
нагороджений орденом за мужність [4].
Вадим Свириденко – військовий фельдшер 
128-ої бригади, який дивом вижив під час боїв 
під Дебальцевим. Під час бою Вадим намагав-
ся вивести з оточення військових на блокпості 
«Балу», але був сильно поранений – потрапив в 

Анотація. У даній статті йдеться про героїв сучасної 
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За роки війни на Донбасі державні нагороди 
отримали понад 16,7 тис. військових, а звання 
Героя України – 45.
Збройний конфлікт на Донбасі почався в квітні 
2014 р. З тих пір тисячі кадрових військових і до-
бровольців опинилися в зоні антитерористичної 
операції, щоб захистити Україну [1].
Ігор Гордійчук, один з найвідоміших українських 
героїв. На самому початку війни очолював за-
гін спецпризначення в тилу ворога, командував 
операцією із захоплення стратегічної висоти 
Савур-могила. Після захоплення висоти довго 
утримував її, а коли довелося відступати, загін 
Гордійчука потрапив під удар ворожих «Градів». 
Один з осколків влучив йому в потилицю. Бойо-
вики не стали брати пораненого в полон, зали-
шивши його помирати в полі. Однак Гордійчук 
вижив. Два місяці лікарі боролися за його жит-
тя, і все-таки врятували героїчного командира. 
Президент Петро Порошенко присвоїв Гордій-
чуку звання Героя України і вручив орден Золо-
та Зірка. Також Гордійчук нагороджений ордена-
ми Богдана Хмельницького II та III ступенів [2].
Павло Чорій – десантник з 79-ої аеромобільної 
бригади. Під час бою йому осколком пошкодило 
око, але він продовжив битися. Павло затискав 
вибите око рукою і не припиняв стріляти по во-
рогам, поки у нього не закінчилися патрони. Він 
підібрався до кабіни ГАЗ-66, який (з його това-
ришами всередині) зім’яв ворожий БТР. Поране-
ний солдат допоміг однополчанам і витягнув їх 
з уламків машини, все так же затискаючи очей 
рукою. Після цього він зголосився супроводжу-
вати їх в госпіталь і вже тільки там знепритомнів 
від болю і крововтрати. 20 червня 2014 р. Пав-
лу вручили орден «За мужність» III ступеня. За-
раз замість втраченого правого ока у нього сто-
їть тимчасовий протез, але у воїна є надія на те, 
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лення, службовця для них живим щитом. Тепер 
землякам Дудник допомагає з боку – організо-
вує транспорт, зустрічає евакуйованих і розво-
зить їх по молитовним будинкам в районі Ізюма 
і Харкова. Там люди можуть або залишитися, 
або виїхати в будь-якому напрямку. Їхати дале-
ко від Слов’янська Дудник не хоче, щоб не втра-
чати можливість майже щодня передавати туди 
продукти і ліки [4].
Про зроблене пастор пише в Facebook: він роз-
повідає історії врятованих людей, публікує 
фото. І до глибокої ночі відповідає на повідо-
млення і прохання про допомогу.
Нажаль не всі герої цієї війни повернуться до 
дому, родичі деяких з них ніколи більше не по-
чують своїх героїв.
Сергій Кульчицький, генерал-майор, колишній 
начальник Управління бойової та спеціальної 
підготовки Нацгвардії України. Особисто брав 
участь у ряді операцій, загинув у збитому вер-
тольоті. Кульчицький народився в сім’ї військо-
вого в місті Веймар в Німеччині. Закінчив Уссу-
рійському Суворовське училище, потім - Дале-
косхідне вище командне училище імені Рокос-
совського з червоним дипломом. Служив у мор-
ській піхоті на Північному флоті, а після розпа-
ду СРСР поїхав в Україну. З 2011 року Кульчиць-
кий був полковником, заступником начальника 
управління Західного територіального коман-
дування внутрішніх військ. З моменту створен-
ня Національної гвардії в квітні нинішнього року 
був начальником Управління бойової та спеці-
альної підготовки. «Він любив дисципліну і поря-
док, завжди був людиною слова. Першим його 
правилом було твердження, що солдат завжди 
повинен бути нагодований і одягнений», – роз-
повів товариш Кульчицького Степан Борчук. Він 
додав, що сам Кульчицький в особистих розмо-
вах жартував, що солдати називали його «тато 
і мама», тому що він піклувався про них, як про 
дітей: намагався забезпечити всім необхідним - 
зброєю і продуктами. Генерал і ще 13 військових 
загинули під Слов’янському 29 травня. Вертоліт 
Мі-8, в якому вони летіли, обстріляли терорис-
ти. Кульчицькому посмертно присвоєно звання 
Героя України [3].
Костянтин Могилко, підполковник, командир 
ескадрильї Блакитна стежа 15-ї бригади тран-
спортної авіації Повітряних сил України. Коли 
його транспортний Ан-30 підбили терористи в 
небі над Слов’янському, він зумів відвести літак 
в сторону від житлових кварталів. Загинув при 
падінні крилатої машини. Вінничанин Костян-
тин Могилко став членом аероклубу ще будучи 
дев’ятикласником. Літав на планерах, стрибав 
з парашутом. Після закінчення школи вступив 
до Харківського університету Повітряних сил 

зону вибухової хвилі від снаряда. Коли його хо-
тіли евакуювати, машина, на якій везли поране-
них, потрапила на міну, через що Вадиму дове-
лося ховатися і виживати три дні в 20-градусний 
мороз. Трохи пізніше фельдшер опинився в по-
лоні ДНР, але незабаром був переданий україн-
ській стороні, правда, з обмороженням 4-го сту-
пеня, в результаті якого він втратив руки і ноги. 
Зараз Вадим отримав нагороду «Народного ге-
роя України» та орден за мужність. А також взяв 
участь в «Іграх нескорених» в Канаді [2].
Крім бійців, героями військового протистояння 
на Донбасі можна вважати і звичайних людей, 
які допомагали і допомагають бійцям, людям, 
які постраждали чи страждають від цієї війни.
Тетяна Ричкова – волонтер, вона збирає гроші 
для армії, а потім поодинці розвозить продук-
ти й амуніцію прямо на позиції сил АТО. Тетя-
на Ричкова, 35-річна мешканка Дніпропетров-
ська, інженер-металург за фахом і власниця мі-
ні-пекарні, вперше виявилася в зоні АТО, коли 
провідувала чоловіка – той пішов воювати про-
ти сепаратистів добровольцем. Побачивши, як 
багато всього не вистачає військовим, Ричкова 
вирішила одягнути, взути і забезпечити всім не-
обхідним 300 бійців на $ 6 тис. – кошти, отрима-
ні від продажу власної дачі.
Потім вона почала збирати гроші за допомогою 
соц.мереж, забезпечувати всім необхідним і 
інші військові підрозділи. Продукти, ліки, броне-
жилети в гарячі точки вона розвозить сама на 
старенькому сімейному автомобілі, який ось-
ось віддасть Богові душу. А адже раніше Ричко-
ва навіть водити машину побоювалася.
Тепер ця тендітна українка передає допомогу в 
зону АТО. Вона зовсім закинула роботу, рідко ба-
чить сина і без кінця колесить між Дніпропетров-
ськом і блокпостами. Іноді потрапляє під кулі. Іно-
ді привозить зубні щітки для тих, хто вже загинув.
Нещодавно Ричкова замахнулася на виробни-
цтво бронежилетів, яких в країні не дістати. Інші 
волонтери в нагороду скромною героїні виріши-
ли придбати новий автомобіль.
Петро Дудник – пастор церкви «Добра звістка», 
допоміг виїхати з окупованого сепаратистами 
і оточеного українськими силами Слов’янська 
більше 1 тис. Мирних жителів [1].
Житель Слов’янська Петро Дудник, магістр пе-
дагогіки, батько сімох дітей і пастор однієї з не-
канонічних церков Добра звістка, під час остан-
ніх подій в місті не розгубився, а став допома-
гати землякам – і віруючим, і атеїстам. Щодня 
він евакуює з оточеного Слов’янська до 100 чо-
ловік - переважно матерів з дітьми, людей по-
хилого віку, інвалідів та лежачих хворих. Через 
свою діяльність йому довелося виїхати з міс-
та самому – терористам невигідний виїзд насе-

імені Івана Кожедуба. Після його закінчення 
служив у Львові [2].
6 червня екіпаж літака Ан-30, який пілотував 
Могилко, робив фотозйомку в районі бойових 
дій в Слов’янську. Терористи потрапили в літак 
ракетою, випущеною з ПЗРК [1].
Спочатку загорівся правий двигун, а потім кри-
ло. З восьми членів екіпажу загинули п’ятеро. 
Серед них і Могилко, хоча у нього була мож-
ливість вижити - для цього йому потрібно було 
лише скористатися парашутом. Але тоді пала-
ючий літак упав би прямо на місто. Пілот повів 
Ан в сторону, в результаті якого впав на землю в 
60 км від Слов’янська. Могилко посмертно отри-
мав звання Героя України. У льотчика залиши-
лися дружина і дворічний син Арсен.
Відзначимо, недавно президент України Петро 
Порошенко заявив, що в Україні статус учасни-
ка бойових дій отримали понад 300 тис. Бійців 
АТО, державні нагороди отримали понад 16,7 
тис. Військових, а звання Героя України – 45 [4].
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Анотація. У статті розповідається про державні кор-
дони України. Також розповідається про виконавчі органи 
захисту кордонів, їх основні функції та органи. Зокрема 
проблеми захисту кордонів.
Актуальність статті полягає в тому, що громадяни на-
шої держави мають знати своїх героїв, жодне ім’я  учас-
ників АТО не повинне залишитися поза увагою.

Ключові слова: Державний кордон, правовий статус, ре-
жим державних кордонів України, захист державного кор-
дону, охорона державного кордону, законодавче регулю-
вання, міжнародні договори, кордон, Державна прикордон-
на служба.

Матеріальну основу будь-якої держави стано-
вить її територія, межі якої визначаються дер-
жавними кордонами (сухопутними, водними, 
морськими, повітряними).
Після проголошення Україною незалежності од-
ним зі складних та важливих питань, що постало 
перед молодою країною, є питання формування 
кордону Української держави, визначення та вста-
новлення державного кордону, його захист та охо-
рона, створення державних прикордонних органів 
та структур. Для України з моменту проголошення 
незалежності ключовим питанням у встановленні 
та визначенні державного кордону є процеси до-
говірно-правового оформлення державного кор-
дону з суміжними державами шляхом укладання 
відповідних договорів про дружбу, співробітництво 
і партнерство, про державний кордон, про демар-
кацію державного кордону. Ці процеси ще не закін-
чилися, вони тривають та мають свої особливості, 
складності та проблемні аспекти [1].
Після розпаду Радянського Союзу та виникнення 
в результаті цього нових держав на території ко-
лишнього СРСР на зламі 90-х рр. ХХ ст., у зв’язку 
з чим на теренах Центральної та Східної Євро-
пи відбулися зміни структури геополітичного про-
стору та значна суспільно-політична трансфор-
мація, до питання становлення відносин Укра-
їни з сусідніми державами, а особливо до тако-
го аспекту цих відносин, як формування держав-
них кордонів, зацікавленість наукових та громад-
сько-політичних кіл істотно посилилася [2].

Для України однією з головних причин конфліктів 
і конфронтацій з сусідніми країнами була пробле-
ма встановлення існуючих кордонів. Непростий і 
неоднозначний розвиток відносин між Україною 
та сусідніми державами зумовило розв’язання 
саме цієї проблеми. У той же час після здобуття 
Україною незалежності посилились її зв’язки з су-
сідами по політичній карті і, зокрема, західними, 
оскільки європейський вектор міжнародних відно-
син України нині є пріоритетним [3].
В контексті розвитку інтеграційних процесів у Єв-
ропі для України, перед якою постає питання виро-
блення конкретних заходів, спрямованих на розви-
ток двосторонніх відносин України з державами-су-
сідами, є важливим розуміння сучасних геополітич-
них устремлінь сусідніх західних держав. 
Державні кордони встановлюють межі територі-
ального верховенства держави. Саме в межах 
своєї території держава здійснює територіаль-
не верховенство, що полягає в легітимізації дер-
жавної влади, тобто у повній, винятковій та моно-
польній владі держави, що забезпечується усіма 
засобами заохочення та примусу. Чітке розмеж-
ування ресурсів, що належать державам, та меж 
їх верхової влади має істотне та чи не головне 
значення для попередження та запобігання кон-
фліктів між державами, що межують між собою, 
та розвитку мирного співробітництва на кордонах 
на основі взаємності і добросусідства [4].
Державний кордон є безсумнівним стримуючим 
фактором, що зберігає політичну та економічну 
незалежність всієї країни.
Державний кордон встановлює просторові межі 
здійснення державного суверенітету та визначає 
межі територіальної юрисдикції. Державний кордон 
відокремлює територію однієї держави від терито-
рії інших держав або від міжнародних просторів.
Державна прикордонна служба України (ДПСУ) – 
правоохоронний орган спеціального призначен-
ня, на який покладаються завдання щодо забез-
печення недоторканності державного кордону 
України та охорони суверенних прав України в її 
винятковій (морській) економічній зоні [5].
Охорона державного кордону України на суші, 
морі, річках, озерах та інших водоймах поклада-
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ється на Державну прикордонну службу Укра-
їни, а в повітряному та підводному просторі в 
межах територіального моря – на Збройні Сили 
України. Державна прикордонна служба Украї-
ни і Збройні Сили України під час виконання за-
вдань з охорони державного кордону України 
керуються цим Законом, законами України «Про 
Державну прикордонну службу України», «Про 
оборону України», «Про Збройні Сили України», 
іншими нормативно-правовими актами та між-
народними договорами, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України.
У 2001 році почалася реформа органів охорони 
кордону України, в результаті якої 31 липня 2003 
р. прикордонні війська України були перетворе-
ні в Державну прикордонну службу України [1]. 
Основними функціями Державної прикордон-
ної служби України є [5]:
- охорона державного кордону України на суші, 
морі, річках, озерах та інших водоймах з метою 
недопущення незаконної зміни проходження 
його лінії, забезпечення дотримання режиму 
державного кордону та прикордонного режиму;
- здійснення в установленому порядку прикор-
донного контролю і пропуску через державний 
кордон України та до тимчасово окупованої те-
риторії і з неї осіб, транспортних засобів, ван-
тажів, а також виявлення і припинення випад-
ків незаконного їх переміщення.
- охорона суверенних прав України в її виключній 
(морській) економічній зоні та контроль за реалі-
зацією прав і виконанням зобов’язань у цій зоні 
інших держав, українських та іноземних юридич-
них і фізичних осіб, міжнародних організацій;
- ведення розвідувальної, інформаційно-ана-
літичної та оперативно-розшукової діяльності 
в інтересах забезпечення захисту державно-
го кордону України згідно із законами України 
«Про розвідувальні органи України» та «Про 
оперативно-розшукову діяльність»;
- участь у боротьбі з організованою злочинніс-
тю та протидія незаконній міграції на держав-
ному кордоні України та в межах контрольова-
них прикордонних районів;
- участь у заходах, спрямованих на боротьбу 
з тероризмом, а також припинення діяльності 
незаконних воєнізованих або збройних фор-
мувань (груп), організованих груп та злочинних 
організацій, що порушили порядок перетинан-
ня державного кордону України;
- участь у здійсненні державної охорони місць 
постійного і тимчасового перебування Прези-
дента України та посадових осіб, визначених у 
Законі України «Про державну охорону органів 
державної влади України та посадових осіб»;
- охорона закордонних дипломатичних уста-
нов України;

- координація діяльності військових форму-
вань та відповідних правоохоронних органів, 
пов’язаної із захистом державного кордону Укра-
їни та пропуску до тимчасово окупованої тери-
торії і з неї, а також діяльності державних орга-
нів, що здійснюють різні види контролю при пе-
ретинанні державного кордону України та про-
пуску до тимчасово окупованої території і з неї 
або беруть участь у забезпеченні режиму дер-
жавного кордону, прикордонного режиму і режи-
му в пунктах пропуску через державний кордон 
України та в контрольних пунктах в’їзду – виїзду.
Виконання зазначених у частині першій цієї стат-
ті функцій є оперативно-службовою діяльністю 
Державної прикордонної служби України [3].
Органи Державної прикордонної служби України
Органи Державної прикордонної служби Укра-
їни розглядають справи про адміністративні 
правопорушення, пов’язані з порушенням при-
кордонного режиму або режиму в пунктах про-
пуску через державний кордон України, непо-
верненням капітаном іноземного судна пере-
пусток на право сходження на берег осіб суд-
нового екіпажу (статті 202, 207) [4].
Від імені органів Державної прикордонної 
служби України розглядати справи про адміні-
стративні правопорушення і накладати адміні-
стративні стягнення мають право [2]:
- начальники органів охорони державного кор-
дону та Морської охорони Державної прикор-
донної служби України та їх заступники;
- керівники підрозділів органів охорони держав-
ного кордону та Морської охорони Державної 
прикордонної служби України, які безпосеред-
ньо виконують завдання з охорони державного 
кордону України.
Віддаючи належне важливості й значущості 
Закону України «Про державний кордон Укра-
їни», його ролі в утвердженні незалежності 
України, який став базовим щодо прикордон-
ної політики держави, слід зазначити певну 
недосконалість деяких його положень. Осно-
вними недоліками чинного Закону, на наш по-
гляд, є: недосконале визначення самого кор-
дону; елементів режиму державного кордону; 
не чітко визначені поняття «захист» і «охоро-
на» державного кордону.
 

Джерела та література:
1. http://protokol.com.ua/ua/pro_dergavnu_prikordonnu_slugbu_ukraini_
stattya_2/
2. http://www.ukr.vipreshebnik.ru/administrativne-pravo/4390-znachennya-
derzhavnogo-kordonu-ukrajini.html
3. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030662.html
4. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України, 
схвалена Постановою Верховної Ради України від 16 січня 1997 р. // Голос 
України. – 1997. 
5. Воєнна доктрина України, затверджена постановою Верховної Ради 
України від 19 жовтня 1993 р. // Голос України. – 1993. – 23 жовтня.
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Анотація. У статті розкривається історія прапорів 
підрозділів Збройних Сил України, привезених із зони ан-
титерористичної операції, що знаходяться в колекції 
Національного військово-історичного музею України.

Ключові слова: прапор, антитерористична операція, 
гуманітарного проекту «Евакуація 200»

В колекції Національного військово-історично-
го музею України можна побачити більше трьох 
десятків прапорів військових частин ЗСУ пере-
даних учасниками АТО та врятованих пошу-
ковою групою музею, що збирала їх на полях 
боїв, в складних умовах, ховаючи від сторон-
ніх очей. Кожного разу, коли музейники прохо-
дили блокпости сепаратистів вони не знали, 

ПРАПОРИ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЬ ПІД ЧАС 
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ І ЗБЕРІГАЮТЬСЯ У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНОГО 
МУЗЕЮ УКРАЇНИ
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чого може коштувати знайдений прапор, щора-
зу готувалися до найгіршого. Сьогодні їх мож-
на побачити на виставці «Збройні Сили на за-
хисті суверенітету,  територіальної ціліснос-
ті України та недоторканості України». Кожен 
з них має свою історію. Зокрема, Державний 
Прапор, який висів над будівлею СБУ в Доне-
цьку. Його кинули під ноги полоненим бійцям 
з батальйону «Донбас». Вони, пройшовши по-
лон вивезли його з окупованої території. Бійці 
«Лекс» і «Богун» розповідали свою історію всім 
киянам і гостям столиці. 
Ще один стяг – чорний від вихлопів двигуна з 
держаком у вигляді танкової антени. Його при-
везли з району села Новозар’ївка де в засідку 
потрапила колона 92-ї ОМБ ЗСУ під команду-
ванням капітана Романцова Ігоря Сергійови-
ча. Романцов І. С. загинув близько 4.00 годи-
ни 28 серпня 2014 року на дорозі поміж села-
ми Новозар’ївка та Войкова. Він керував рот-
но-тактичною групою 92-ї окремої механізова-
ної бригади, яка мала деблокувати війська, що 
опинились в Іловайському котлі. Група була об-
стріляна російською артилерією та диверсійно-
розвідувальними загонами супротивника. За-
гинув разом з Бризгайло С.В., Безщотним Ю.В., 
Лепетюхою В.В., Деребченко А.В., Чорним С.С., 
Карпенком О.Г. та ще одним військовослужбов-
цем 92-ї бригади, чия особа доки що не вста-
новлена. 16-го вересня 2014 року тіло Роман-
цова І.С. було ексгумовано та привезено до За-
поріжжя пошуковцями Місії «Евакуація-200». 
Ідентифікований за тестом ДНК та похований 
21 лютого 2015 року в с. Волохівка Вовчансько-
го району Харківської області. 
«Іловайський» прапор, або «Прапор Нескоре-
них» – понівечена державна святиня, виявле-
на пошуковцями Національного військово-істо-
ричного музею України у вересні 2014 р. непо-
далік від м. Кутєйнікове під час пошуку решток 
загиблих українських вояків. 
Це прапор українського солдата, який отримав 
його у подарунок від друга перед від’їздом на 
війну. У серпні 2014 року українська армія на-
ближалася до завершення АТО, звільняючи 

українські міста і села, та знищуючи підтриму-
ваних Росією бойовиків. Коли Кремль зрозу-
мів, що невдовзі його маріонетки будуть роз-
биті, а ватажки сепаратистів потраплять в по-
лон, вище керівництво Росії прийняло рішення 
про масштабне вторгнення на Схід України си-
лами регулярної російської армії.
24 серпня, у День незалежності  України, росій-
ські війська масово  перейшли кордон на кіль-
кох  ділянках. Зав’язалися важкі бої  під Луган-
ськом, виникла загроза  оточення Маріуполя. 
Українські  солдати потрапили в оточення  під 
Іловайськом, де цей прапор майорів над під-
розділом зенітників.
29 серпня 2014 року українські і  російські вій-
ськові домовилися  про «зелений коридор», 
яким українські  підрозділи мали вийти з міс-
та  і відійти в тил. Проте російські  генерали ци-
нічно порушили угоду, – українська колона на 
марші  була розстріляна російськими  солда-
тами. Це воєнний злочин, що  не має терміну 
давності. Під  час обстрілу з російських  гар-
мат та кулеметів вантажівка, над якою був під-
нятий цей  прапор, була знищена, а українські  
воїни – загинули. Те, що залишилося від пра-
пора, знайшли наші пошуковці  місії «Чорний 
тюльпан» через  місяць після битви.
28 вересня 2015 року Українські активісти, пар-
ламентарі і дипломати під час виступу прези-
дента Росії Путіна на Генеральній Асамблеї 
ООН розгорнули у мовчазному протесті укра-
їнський прапор, який розстріляли російські вій-
ськові у Іловайську під час російського втор-
гнення на сході України. Тихий протест із пра-

Прапор 74-го окремого розвідувального батальйону та Державний 
прапор 79-ї окремої аеромобільної бригади. Мінометна батарея

«Іловайський» прапор – понівечена державна святиня, виявлена 
пошуковцями Національного військово-історичного музею України 
у вересні 2014 р. неподалік від м. Кутєйнікове під час пошуку решток 
загиблих українських вояків.

Українські активісти демонструють «Іловайський прапор» підчас виступу президента РФ Путіна на Генеральній Асамблеї ООН
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пором, як симвоом агресії Путіна, яку Україна 
зупинила жертвами своїх воїнів, разом з вихо-
дом української делегації із зали проведення 
Генеральної Асамблеї ООН стали відповіддю 
на можливіть виступу російського президента 
у стінах міжнародної організації.
Велика колекція синьо-жовтих прапорів з під-
писами побажаннями та іншими відмітками, 
що належали підрозділам Збройних Сил Украї-
ни які перебували у зоні дій Антитерористичної 
операції була передана до музею Адміністра-
цією Президента України після проведення ви-
ставки до дня Державного Прапора у 2015 року 
на Софійській площі м. Києва. Їх можна розді-
лити за місцями боїв, зокрема:

Протистояння під Слов’янськом та Кра-
маторськом (травень-червень 2014 р.)

Прапори 25-ї ОПДБр:
- від розвідувальної роти з написом 
«Слов’янськ» (розмір: 89х137 см);
- від 2-го парашутно-десантного ба-
тальйону з написом «Шахтарськ» (розмір: 
94х140 см)

Операція з блокади державного кордону у 
Донецькій та Луганській областях (липень 
2014 р.)

Прапори 79-ї ОАМБр:
- 1-ї мінометної батареї (розміром 97х147 см)
-  роти матеріального забезпечення 
(розміром 70х98 см)
- інженерно-саперної роти (розміром 
91х115 см)
Прапор 72-ї ОМБр (розміром 113х137 см)

Бої в районі Саур-Могили (друга половина 
серпня 2014 р.)

Прапори 30-ї ОМБр (окремої механізова-
ної бригади):
- 30-ї ОМБр (розміром 96х140 см) 
- 30-ї ОМБр (розміром 97х148 см)
- 30-ї ОМБР із прикріпленими синьо-
жовтими стрічками та зробленою із матерії 
квіткою маку (розміром 61х88 см)
Прапор 8-го ОПСП (розміром 90х138 см )

Бої на Луганському напрямкові (літо 2014 
року)

Прапор 1-ї ОТБР (розміром 89х131 см)
Прапор 24-ї ОМБр (розміром 99х135 см)
Прапор 41-го ОМПБ (розміром 99х139 см)
Прапор 53-ї ОМБр, ВОП «Вінець» (розмі-
ром 67х88 см)

Донецький аеропорт (2014 – січень 2015)
Прапор 122-го ОАМБ (розміром 66х98 см)

Прапор розвідувальної роти 81-ї ОДШБр 
(розміром 77х113 см)
Прапор 74-го ОРБ (розміром 89х139 см)
Прапор 93-ї ОМБР (розміром 49х80,5 см)

Маріупольський напрямок
Прапор 131-го ОРБ (розміром 86х142 см)
Прапор 53-ї ОМБр, ВОП «Маріуполь» (роз-
міром 88х132 см)
Прапор 18-го ОМПБ (розміром 91х131 см)

Дебальцево
Прапор 17-го ОМПБ (розміром 68х137 см)
Прапор 40-ї ОАБр (розміром 66х98 см) 
Прапор 34-го ОМБ 57-ї ОМПБ (розміром 
89х130 см) 
Прапор 44-ї ОАБр (розміром 91х144 см)
Прапор  20-ї ОМПБ (розміром 89х137 см)
Прапор 28-ї ОМБр (розміром 90х146 см)
Прапор 43-го ОМПБ (розміром 124х179 см)

ІНШІ
Прапор 4-ї механізованої роти 2-го МБ 
28-ї ОМБр (розміром 100х136 см)
Прапор 55-ї ОАБР (розміром 89х136 см)
Прапор 4-ї роти 2-го МБ 14-ї ОМБр (розмі-
ром 87х164 см)

Прапор 4-ї роти 1-го механізованого батальйону  14-ї Окремої 
механізованої бригади

Державний прапор України, який був закріплений на антені одного з танків 
Т-64БВ 92-ї окремої механізованої бригади, яка у ніч з 27 на 28 серпня 2014 
року намагалась прорвати оточення російських військ під Іловайськом

Прапор 20-го окремого мотопіхотного батальйону 
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АВТОРИ

Ананьїн Олег Валерійович – кандидат  технічних 
наук, підполковник, старший науковий співробітник, 
старший офіцер відділу організаційно-методичних 
питань експертно-криміналістичної діяльності Го-
ловного експертно-криміналістичного центру Дер-
жавної прикордонної служби України (м. Бориспіль) 
  
Баран Леонід Михайлович – генерал-майор,  Дирек-
тор Департаменту організаційно-адміністративної 
роботи та аналітичного забезпечення Адміністрації 
Державної прикордонної служби України (м. Київ) 
  
Бєлов Микола Анатолійович – начальник навчаль-
но-наукового центру міжнародної миротворчої ді-
яльності Національного університету оборони 
України ім. Івана Черняхівського (м. Київ) 
  
Бриксін Олексій Миколайович – викладач кафедри 
тактико-спеціальних дисциплін Військового інститу-
ту танкових військ Національного технічного універ-
ситету «Харківський політехнічний інститут» 
(м. Харків) 
  
Варванець Юрій Вікторович – науковий співробітник 
Наукового центру Сухопутних військ Національної 
академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра 
Сагайдачного (м. Львів)
  
Вилко Володимир Миколайович – кандидат історич-
них наук, доцент, полковник у відставці (м. Київ)
  
Гай-Нижник Павло Павлович – доктор історичних 
наук, завідуючий відділом історичних студій Науко-
во-дослідного інституту українознавства МОН 
України (м. Київ) 
  
Григоренко Владислав Анатолійович – аспірант фа-
культету кібернетики Київського Національного уні-
верситету ім. Т. Г. Шевченка (м. Київ) 
  
Григоренко Тетяна Олександрівна – заступник ди-
ректора з наукової роботи Черкаського обласного 
краєзнавчого музею (м. Черкаси) 
  
Дейко Анатолій Борисович – провідний науковий 
співробітник науково-методичного відділу впрова-
дження технологій психологічної підготовки Науко-
во-дослідного центру гуманітарних проблем 
Збройних Сил України (м. Київ) 
  
Дем’янюк Олександр Йосипович – доктор історичних 
наук, професор, проректор з науково-педагогічної 
роботи та моніторингу якості освіти Волинського ін-
ституту післядипломної педагогічної освіти 
(м. Луцьк) 
 
 

Євсєєв Ігор Григорович – науковий співробітник нау-
ково-дослідного центру воєнної історії Національно-
го університету оборони України ім. Івана Черняхов-
ського (м. Київ)
  
Заболотнюк Володимир Іванович – провідний нау-
ковий співробітник науково-дослідного відділу (ме-
ханізованих і танкових військ) Наукового центру Су-
хопутних військ Національної академії сухопутних 
військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів) 
  
Заборовський Віталій Віталійович – кандидат істо-
ричних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гу-
манітарних дисциплін факультету права та масових 
комунікацій Харківського національного університе-
ту внутрішніх справ (м. Харків)
  
Зінько Юрій Анатолійович – кандидат історичних 
наук, професор, декан факультету історії, етнології і 
права Вінницького державного педагогічного універ-
ситету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця) 
  
Казан Емілія Мар’янівна – кандидат історичних наук, 
завідувач кабінетом – лікар поліклініки, Національна 
академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра 
Сагайдачного (м. Львів) 
  
Калінін Олександр Марковійович – науковий співро-
бітник Наукового центру Сухопутних військ Націо-
нальної академії сухопутних військ ім. гетьмана 
Петра Сагайдачного (м. Львів) 
  
Корнієнко Оксана Анатоліївна – начальник науково-
го відділу інформаційно-музейної діяльності Націо-
нального військово-історичного музею України 
(м. Київ)
  
Костюк Володимир Володимирович – старший на-
уковий співробітник Наукового центру Сухопутних 
військ Національної академії сухопутних військ ім. 
гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів) 
  
Кривизюк Леонід Петрович – кандидат історичних 
наук, доцент, полковник у відставці, провідний нау-
ковий співробітник науково-дослідного відділу (ме-
ханізованих і танкових військ) Наукового центру На-
ціональної академії сухопутних військ ім. гетьмана 
Петра Сагайдачного (м. Львів)
  
Криленко Іван Михайлович – кандидат історичних 
наук, доцент кафедри військової підготовки офіцерів 
запасу Військового інституту танкових військ Націо-
нального технічного університету «Харківський полі-
технічний інститут» (м. Харків) 
 
 

Москальова Ліна Олександрівна – студентка 1 кур-
су факультету дошкільної і спеціальної освіти та іс-
торії Харківської гуманітарно-педагогічної академії 
(м. Харків)
  
Нашивочніков Олександр Олександрович – канди-
дат історичних наук, капітан 2 рангу, начальник на-
уково-дослідної лабораторії (проблем воєнної істо-
рії України) науково-дослідного центру воєнної іс-
торії Національного університету оборони України 
ім. Івана Черняховського (м. Київ) 
  
Немировська Ніна Григорівна – редактор редакцій-
но-видавничої групи Військового інституту танко-
вих військ Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» (м. Харків) 
  
Нікітюк Олександр Володимирович – кандидат іс-
торичних наук, доцент, полковник, начальник кафе-
дри загальновійськової підготовки з курсом мовної 
підготовки Української військово-медичної академії 
(м. Київ) 
  
Павленко Олег Анатолійович, кандидат педагогіч-
них наук,  полковник, начальник кафедри загальної 
тактики Військового інституту телекомунікацій та 
інформатизації імені Героїв Крут (м. Київ) 
  
Панфілов Олександр Юрійович – доктор філософ-
ських наук, професор, професор кафедри філосо-
фії Харківського національного університету Пові-
тряних Сил ім. Івана Кожедуба (м. Харків) 
  
Пасюк Ігор Миколайович – завідувач філії 
Національного військово-історичного музею 
України – Волинського регіонального військового 
музею українського війська та військової техніки 
(м. Луцьк)
  
Пєстова Ірина Олександрівна – кандидат технічних 
наук, молодший науковий співробітник ДУ «Науко-
вий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН 
Національної академії наук України» 
(м. Київ) 
  
Підопригора Ігор Іванович – підполковник, ад’юнкт 
кафедри морально-психологічного забезпечення 
діяльності військ (сил) гуманітарного інституту На-
ціонального університету оборони України ім. Івана 
Черняховського  (м. Київ)
  
Раєвський Вячеслав Миколайович – кандидат тех-
нічних наук, доцент (м. Київ)
  

Кротюк Василь Андрійович – кандидат філософ-
ських наук, доцент, начальник кафедри психології 
та педагогіки Харківського національного універси-
тету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 
(м. Харків) 
  
Кукурудза Андрій Ростиславович – кандидат істо-
ричних наук, викладач Рівненського державного ба-
зового медичного коледжу, учасник бойових дій 
(м. Рівне) 
  
Кушко Ігор Сергійович – магістр історії, дослідник, 
викладач історії Вінницького гуманітарно-педагогіч-
ного коледжу (м. Вінниця) 
  
Лазарь Борис Богданович – старший викладач ка-
федри загальної тактики Військового інституту те-
лекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 
(м. Київ) 
  
Лупаренко Григорій Володимирович – кандидат істо-
ричних наук,  старший науковий співробітник,  завід-
увач відділом Державного політехнічного музею при 
КПІ ім. Ігоря Сікорського (м. Київ) 
  
Ляшенко Ксенія Анатоліївна – старший науковий 
співробітник наукового відділу інформаційно-музей-
ної діяльності Національного військово-історичного 
музею України (м. Київ)
  
Мальченко Валерій Миколайович – підполковник, 
старший викладач кафедри загальної тактики Вій-
ськового інституту телекомунікацій та інформатиза-
ції імені Героїв Крут (м. Київ)
  
Марцінко Наталя Миколаївна – молодший науко-
вий співробітник науково-дослідного відділу (моде-
лювання бойових дій) Наукового центру Сухопутних 
військ Національної академії сухопутних військ ім. 
гетьмана Петра Сагайдачного (м.Львів) 
  
Мірошниченко Анна Павлівна – студентка 1 курсу 
факультету дошкільної і спеціальної освіти та історії 
Харківської гуманітарно-педагогічної академії 
(м. Харків) 
  
Мокоївець Валерій Ілліч – полковник запасу, стар-
ший науковий співробітник науково-дослідного від-
ділу (механізованих і танкових військ) Наукового 
центру Національної академії сухопутних військ ім. 
гетьмана Петра Сагайдачного, (м. Львів)
  
Мороз Ірина Василівна – учений секретар Націо-
нального військово-історичного музею України 
(м. Київ)
  



ЗМІСТ

261науковий збірник      260  науковий збірник

Федоров Олександр Юрійович – науковий співробіт-
ник науково-дослідного відділу (механізованих і 
танкових військ) Наукового центру Сухопутних 
військ Національної академії сухопутних військ 
ім. гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів) 
  
Филь Олександр Максимович – кандидат  історич-
них наук, полковник, офіцер відділу оцінки інформа-
ції інформаційно-аналітичного управління Депар-
таменту організаційно-адміністративної роботи та 
аналітичного забезпечення Адміністрації Державної 
прикордонної служби України (м. Київ) 
  
Фігурний Юрій Степанович – кандидат історичних 
наук,  завідувач відділу української етнології 
Науково-дослідного інституту українознавства 
Міністерства освіти і науки України 
(м. Київ)
  
Філіпов Вячеслав Васильович – старший викладач 
кафедри Бойового застосування підрозділів зв’язку 
Факультету бойового застосування систем 
управління та зв’язку Військового інституту 
телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 
(м. Київ) 
  
Фролов Сергій Миколайович – начальник науково-
дослідної лабораторії кафедри Військово-Морських 
Сил Національного університету оборони України 
ім. Івана Черняхівського (м. Київ) 
  
Цуріков Андрій Іванович – доцент кафедри загаль-
ної тактики Військового інституту телекомунікацій 
та інформатизації ім. Героїв Крут (м. Київ) 
  
Чичерська Олена Олександрівна – науковий співро-
бітник філії НВІМУ – Волинського регіонального 
військового музею українського війська та військо-
вої техніки (м. Луцьк)

Шемеляк Олександр Юрійович – старший науковий 
співробітник наукового відділу фондової роботи На-
ціонального військово-історичного музею України
(м. Київ)
 
Ющенко Максим Володимирович – провідний інже-
нер ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень 
Землі ІГН НАН України» (м. Київ) 
  
Яценко Валентина Володимирівна – кандидат 
економічних наук, доцент, доцент кафедри 
соціально-економічних дисциплін Харківської 
гуманітарно-педагогічної академії 
(м. Харків) 

Рудніцький Іван Андрійович – кандидат технічних 
наук, старший науковий співробітник, старший нау-
ковий співробітник відділу аналізу та узагальнення 
інформації навчально-наукового центру міжнародної 
миротворчої діяльності Національного університету 
оборони України ім. Івана Черняхівського (м. Київ) 
  
Русіло Петро Олександрович – кандидат технічних 
наук, провідний науковий співробітник, доцент, 
старший науковий співробітник Наукового центру 
Сухопутних військ Національної академії сухопутних 
військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів) 
  
Селюк Володимир Миколайович – доцент кафедри 
загальної тактики військового інституту телекомуні-
кацій та інформатизації імені Героїв Крут (м. Київ)
  
Ситник Олександер Миколайович – доктор історич-
них наук, доцент, завідуючий кафедри історії Меліто-
польського державного педагогічного університету 
імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь) 
  
Слободяник Геннадій Іванович – доктор психологіч-
них наук, кандидат медичних наук, майор м/с 
резерву, доцент, спеціаліст вищої категорії, 
методист ДОЕЦ (м. Київ) 
  
Соколюк Сергій Михайлович – кандидат історичних 
наук, доцент, працівник Збройних Сил України, 
доцент кафедри Військово-Морських Сил Націо-
нального університету оборони України ім. Івана 
Черняхівського (м. Київ) 

Стасюк Юрій Миколайович – підполковник, ад’юнкт 
науково-дослідного центру воєнної історії Націо-
нального університету оборони України імені Івана 
Черняховського (м. Київ)
 
Тарасенко Людмила Петрівна – старший науковий 
співробітник філії НВІМУ – Музею Ракетних військ 
стратегічного призначення (м. Первомайськ 
Миколаївської обл.) 
  
Топальський Віктор Леонідович – кандидат історич-
них наук, старший науковий співробітник, начальник 
науково-дослідного відділу Науково-дослідного цен-
тру гуманітарних проблем Збройних Сил України 
(м. Київ) 
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