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ВСТУПНЕ СЛОВО
МІНІСТРА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Шановні читачі!
На долю нашого покоління
випало важке випробу
вання боротьбою за неза
лежність і територіальну
цілісність України. Народ
України пишається свої
ми героями – справжніми
патріотами та незламними
бійцями. Однак сьогодення
швидко відходить у мину
ле, тому важливо зберегти
для нащадків основні факти
нинішньої боротьби, об’єк
тивно висвітлюючи героїчні
та трагічні сторінки її історії.
Саме для цього Міністерство
оборони України ініціювало
публікацію науково-публі
цистичного видання «Біла
книга антитерористичної
операції на Сході України
(2014–2016)».
Щороку відповідно до За
кону України «Про демокра
тичний цивільний контроль
над Воєнною організацією
і правоохоронними органа
ми держави» Міністерство
оборони України випускає

видання «Біла книга. Зброй
ні Сили України», що інфор
мує суспільство про обо
ронну політику держави,
діяльність Збройних Сил,
проблеми у сфері оборони,
шляхи і результати їх вирі
шення. Саме тому «Біла кни
га. Збройні Сили України»
є відкритою для будь-якого
читача.
Принцип відкритості покла
дено в основу й цієї «Білої
книги антитерористичної
операції на Сході України
(2014–2016)». Розповіда
ючи про діяльність в АТО
підрозділів Збройних Сил
та інших військових форму
вань, ми не оминули увагою
роль центральних органів
виконавчої влади й органів
місцевого самоврядування,
волонтерських організацій
та представників релігійних
конфесій у реалізації полі
тики національної безпеки
в окремих районах Луган
ської і Донецької областей.
Матеріали «Білої книги
антитерористичної операції
на Сході України (2014–2016)»
підготували представники

структурних підрозділів
Міністерства оборони, Гене
рального штабу, науково-до
слідних установ ЗС України.
На запрошення керівництва
МО України в роботі взяли
участь представники цен
тральних органів виконавчої
влади та правоохоронних
органів нашої держави.
Сподіваємося на увагу
до цього видання як в Укра
їні, так і за її межами,
адже стримування Укра
їною агресії РФ важливе
не лише для нашої держави,
а й для всього світового
співтовариства. Зупинити
агресора можна лише спіль
ними злагодженими зусил
лями на основі неухильного
дотримання міжнародного
права. Певний внесок у ви
конання цього завдання
покликана зробити «Біла
книга антитерористичної
операції на Сході України
(2014–2016)».
Міністр оборони України
генерал армії України
Степан ПОЛТОРАК
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ЗВЕРНЕННЯ ДО ЧИТАЧІВ
НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБУ –
ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ЗБРОЙНИХ СИЛ
УКРАЇНИ
Сучасна епоха постави
ла перед нашою країною
надскладні завдання, котрі
потрібно вирішувати негай
но та без права на помилку,
адже її ціною може бути
існування України як сувере
нної держави. Найважливі
ше з цих завдань – відстою
вання незалежності України
виконують Збройні Сили
України.
Кардинальне підвищення
їхніх бойових спроможнос
тей стало основним факто
ром, який зупинив агресора,
дав змогу створити умови
для політичного вирішення
кризи. Це стосується всіх
видів та родів військ (сил)
ЗС України –Високомобільні
десантні війська, які ра
зом із підрозділами Сил
спеціального призначення
на початку агресії стримали
поширення терористичної
діяльності вглиб території
України, Сухопутні війска,
які несуть основне наванта
ження з виконання завдань
в АТО, Повітряних і Військо
во-Морських Сил.
Протягом 2014–2016 років усі
складові сектору безпеки
і оборони держави – Збройні
Сили, Національна гвардія
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України, інші силові структу
ри набули унікального досві
ду реагування на російську
агресію за своїми напря
мами діяльності. У сфері
протидії гібридним техно
логіям, застосовуваним
агресором, ми стали чи не
найосвіченішими в Європі
та світі. Свідченням цього є
постійна увага до наших дій
з боку провідних міжнарод
них безпекових організацій,
насамперед Північноатлан
тичного альянсу, ЄС, науко
вих та освітніх установ країн
Північної Америки і Європи.
Перед вами, шановні читачі,
перше науково-публіцистич
не видання, що розповідає
про проведення АТО на те
риторії Донецької та Лу
ганської областей. У низці
праць, різноманітних за сти
лем і формою викладеного
матеріалу, вже висвітлені
певні аспекти цієї теми.
Проте в цьому дослідженні
російсько-українське зброй
не протистояння початку
ХХІ століття розглянуто
комплексно – його передіс
торія, зародження та розви
ток, хід бойових дій. Уперше
проаналізовано бойовий
досвід видів Збройних Сил,
які беруть участь у виконанні
завдань на Сході України,
та проблеми їх всебічного
забезпечення.
Позитивним вважаю те,
що авторський колектив
видання не відокремлює ді
яльність ЗС від масштабних

заходів, які проводять інші
військові формування Укра
їни, а також органи дер
жавної влади. Завершує
книгу розділ про приклади
незламної волі, патріотизму
і героїзму українських воїнів.
Безперечно, вже нині
в районі антитерористичної
операції триває написання
нових героїчних сторінок
наступного видання «Білої
книги антитерористичної
операції», боротьба продов
жується, тож кожен її аспект
має бути гідно висвітлений
і донесений до кожного гро
мадянина України.
Начальник Генерального
штабу – Головнокомандувач
Збройних Сил України
генерал армії України
Віктор МУЖЕНКО

РОЗДІЛ 1
ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ ТА ХІД
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ НА СХОДІ
УКРАЇНИ
ПЕРЕДУМОВИ РОСІЙСЬКОЇ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
На початку ХХІ століття
РФ, зміцнивши путінський
авторитарний режим вла
ди та посиливши воєнний
потенціал країни, почала
претендувати на статус
світової держави, одного
з провідних центрів гло
бального впливу на розви
ток міжнародних відносин
і формування основ сучас
ного світопорядку. Пре
тензії на великодержавну
гегемонію керівництво Росії
обґрунтовує існуванням
«великой русской циви
лизации», до якої зарахо
вує і спільноти за межами
російських кордонів. Полі
тичною матрицею забез
печення впливу РФ на по
страдянському просторі
стала ідеологема «русского
мира», основою якої є осу
часнена радянська дог
матична формула «братніх
східнослов’янських наро
дів» з ієрархічною вищістю
«старшого брата»1. Згідно
з положеннями «русского
мира» Україна цивілізаційно
має входити в зону винятко
вого впливу Росії, перетво
ритися на тотально зросій
щену та неповноцінну країну
без власного суверенітету.

У вибудові імперської стра
тегії російські політики
постійно звертали увагу
на Україну, котра в про
цесі історичного розвитку
була потужним ресурсним
і воєнно-промисловим
донором для Росії. Станов
лення державної незалеж
ності України стало викли
ком російській імперській
свідомості та психоло
гічною травмою для ро
сійських імпершовіністів.
Практично відразу після
розпаду Радянського Союзу
російські політики загово
рили про Україну як «тим
часово втрачену територію»
та почали вибудовувати
систему заходів для поз
бавлення її державного
суверенітету й незалежного
розвитку. Щоб завоювати
український геополітич
ний простір,
керівництво
Росії намагалося
залучити Україну
до Євразійського
союзу, а з ча
сом – до Митного
союзу, що зреш
тою передбачало
втрату Україною
державного

суверенітету та входження
її до складу оновленої Ро
сійської імперії.
Відтворюючи радянські
традиції, в Москві стали
вирішувати, яким шляхом
рухатися Україні. У лютому
2013 року президент РФ
В. Путін підписав оновле
ну концепцію зовнішньої
політики Росії, у тексті
якої окремим пунктом було
визначено, що Україна має
розвиватися лише в рам
ках СНД2, де Росія, як за
гальновизнано, є лідером
у військовій, політичній
та економічній сферах.
На основі оновленої кон
цепції Росія розгорнула
безпрецедентно масштабні
заходи, щоб не допусти
ти Україну до підписання
Угоди про асоціацію з ЄС,

1
Батанова О. Русский мир как реальность: глобальный проект // Право и политика.
2008. № 12.
2
Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом
РФ В. В. Путиным 12 февраля 2013 года)
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позбавити український
народ права сповідувати
європейські цінності.
Російське керівництво
стало на шлях дискре
дитації України в між
народному середовищі,
заявляючи про ї ї неді
єздатність як держави.
З путінської подачі поча
лося нав’язування тези
про державність України
як «тимчасове непорозу
міння», «невиважений крок
провінції Росії, що завжди
перебувала в руслі загаль
норосійських інтересів».
У 2008 році на саміті НАТО
в Бухаресті президент РФ
В. Путін зробив шокуючу
заяву про те, що Украї
на – це «навіть не держа
ва», а у вересні 2013 року
на міжнародному форумі
клубу «Валдай» відкрито
заперечив історичні витоки
української державнос
ті, цинічно стверджуючи,
що сучасна російська дер
жавність має дніпровське
коріння, а Київська Русь –
основа великої російської
держави.
Щоб розколоти Україну,
дестабілізувати ї ї держав
не, соціальне та політичне
життя, російська агентура
поширювала ідеї сепара
тизму через спеціально
створені на український
території політичні угру
повання3, до складу яких
вербувала антиукраїнські

сили, деяких депутатів
українського парламенту
та представників місцевих
органів влади. В інформа
ційних мережах Донбасу
ставленики Росії започат
кували дискусію про зміну
форми державного устрою
України з унітарного на фе
деративну. Проросійська
організація «Донецька рес
публіка», створена у грудні
2005 року, виступила за на
дання особливого право
вого статусу східним об
ластям України, поширила
провокативну заяву про те,
що Донбас і Херсонська об
ласть стають «незалежною
суверенною російською фе
деративною державою». У
червні 2012 року активісти
організації відкрили в Мо
скві «посольство», в якому
видавали «паспорти гро
мадян «Донецької респу
бліки». На початку березня
2014 року представники
цієї організації стали іні
ціаторами проросійських
мітингів, штурмували
будівлю Донецької обласної
державної адміністрації,
вимагаючи референдуму
про відокремлення Дон
басу від України. Подібна
сепаратистська органі
зація – «Молода гвар
дія» – діяла в Луганську,
ї ї ватажки обіцяли грошову
винагороду за захоплення
приміщень правоохоронних
органів та казначейства
області. «Молодогвардійці»
плідно «співпрацювали»

з молодіжним крилом
російської владної партії
«Единая Россия», підтри
муючи антиукраїнські дії
Кремля.
Керівництво Росії ста
ло на шлях фальсифі
кації української історії,
щоб ідеологічно обґрун
тувати відокремлення
Криму, східних і півден
них областей від сучас
ної України4. Російська
пропаганда поширювала
міфологеми про «історію
Криму як перманентний по
двиг російського народу»,
та Донбас як частину «рус
ского мира», заперечуючи
роль українського етносу
в їх заселенні та господар
ському освоєнні. Російські
політтехнологи твердили,
що «Донбас годує всю
Україну», тому мешканці
регіону позбавлені за
можного життя. Через такі
фальсифікації в необізна
них громадян формувався
інформаційний потенціал
проросійського сепаратиз
му. Поширювалося проро
сійське трактування історії
«Новоросії», більшовицької
«Донецько-Криворізької
республіки», підносило
ся значення, так званого,
Сєверодонецького з’їзду,
скликаного в листопаді
2004 року, учасники якого
закликали до створення
«Південно-Східної Україн
ської республіки»5. Подібне
відбувалося і в Одесі, коли

3
Головко В. Україна в умовах АТО та російської збройної агресії (2014 р.) // Україн
ський історичний журнал. – 2015. – №3. – С. 177 – 192.

Магда Е. Гибридная война: выжить и победить. – Харьков :
Виват. – 2015. – С. 158–203.
4
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5
Турченко Ф. Проект «Новоросія» і новітня російсько-українська війна. Ф. Турчен
ко., Г. Турченко / НАН України. Інститут історії України. – К. : Інститут історії України,
2015. – 166 с.

в грудні 2004 року деякі
керівники міста з про
російськими поглядами
заявляли про наміри пере
творити Одеську область
на «самоврядну терито
рію, на якій будуть діяти
тільки розпорядження
місцевої влади». Риторика
російських політиків була
спрямована на підштовху
вання місцевого населення
сходу та півдня України
до сепаратизму як одного
з інструментів дестабіліза
ції суспільно-політичного
життя та проведення Росі
єю гібридної війни.
Усунення режиму В. Яну
ковича та його оточен
ня від влади в люто
му 2014 року відкрило
для України перспективу
розвитку ї ї національної
ідентичності й відновлен
ня курсу на європейську
та євроатлантичну інте
грацію. З цієї причини
державне керівництво РФ
різко негативно сприйняло
антиурядові протестні акції
громадськості, що розгор
нулися в Україні після про
валу Вільнюського саміту.
Для В. Путіна Євромайдан
в Україні став страшенною
загрозою його авторитар
ному режиму та подібним
режимам на всьому по
страдянському просторі.
Євромайдан зруйнував
плани Росії переформувати
світовий порядок під росій
ські інтереси та відновити

геополітичне домінування
в Європі, продемонстрував
народження української
нації та унеможливив
реалізацію інтеграційного
сценарію Росії з приєднан
ня до неї України.
У РФ активізувалася ін
формаційна кампанія
з дискредитації укра
їнського Євромайдану
та Революції гідності.
Населення залякували
«фашистським заколотом»
в Україні, а новостворену
українську владу поча
ли називати «військовою
хунтою». У російському
інформаційному просторі
для України цілеспрямо
вано створювали образ
«ворожої держави». Анти
українські заяви супрово
джувалися твердженням
про «необхідність захисту
російськомовного населен
ня на українській терито
рії». Не сприйнявши після
Євромайдану українську
владу як легітимну, значна
частина мешканців Доне
цької та Луганської облас
тей під впливом російської
пропаганди хитнулася в бік
політичних сил, які обіцяли
соціальні блага за умови
входження так названих
«ДНР» і «ЛНР» до Росії.
Безпосереднім фактором,
що спровокував збройну
агресію Росії проти Украї
ни, була слабкість ї ї націо
нального сектору безпеки.

6
Україна була переповнена агентами ФСБ, – Махніцький. URL: http://espreso.tv/
news/2014/03/03/ukrayina_bula_perepovnena_ahentamy_fsb___makhnickyy

Злочинне та тривале недо
фінансування ЗС України
за режиму В. Януковича
завершилося руйнацією
всього сектору безпеки
і оборони України, до чого
доклали руку й спецслужби
та агенти Росії, що засіда
ли у структурах державно
го управління всіх рівнів
і діяли безперешкодно
та безкарно.
Ключовим і пріоритетним
завданням російських
спецслужб стало проник
нення в силові структури:
СБУ, СЗР, МО України, МВС
України6. На керівні посади
в цих органах признача
ли людей, безпосеред
ньо пов’язаних із Росією
родинними стосунками,
російським громадянством,
власними бізнесовими
інтересами й тісними зв’яз
ками з представниками
російських спецслужб.
Показовими є такі прикла
ди призначення на посади
міністрів оборони України
за часів правління режи
му В. Януковича: М. Єже
ля, якого неодноразово
звинувачували в корупції
та розкраданні військового
майна, а також підписанні
двох угод про перебування
Чорноморського флоту РФ
на території України; Д. Са
ламатіна, який мав родинні
зв’язки з найвищими уря
довцями РФ; П. Лебедєва,
який відмовився прийня
ти присягу на вірність
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українському народу та втік
у Росію після Євромайда
ну. Російсько орієнтовані
міністри необґрунтова
но скорочували бойовий
склад військ і сил, суттєво
обмежували їх дислокацію
у східних і південних регі
онах України та Криму, сві
домо руйнували боєздат
ність підрозділів і з’єднань
ЗС України. З їхньої вини
було втрачене адміністра
тивне й оперативне управ
ління Збройними Силами,
майже припинено бойову
підготовку, зруйновано мо
білізаційну систему7.
Євромайдан показав,
що Росія втрачає кон
троль над Україною. За
таких умов Президент РФ
В. Путін удався до воєнної
агресії, що стала не лише
помстою українцям за їхню
орієнтацію на європейські
цінності, а й спланованим
засобом силового упоко
рення України.
Внутрішніми передумо
вами для проведення
Росією збройної агресії
проти України виявилися:
неадекватне реагування
силових відомств України
на зовнішні загрози; наяв
ність російської військо
вої присутності в Криму,
на території України; розга
лужена агентурна (шпигун
сько-диверсійна) мережа
та ї ї глибоке проникнен
ня в державні структури
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і недержавні організації
України; зрада національ
них інтересів частиною
регіональної еліти; під
тримка та стимулювання
Росією проросійських
радикальних рухів на те
риторії України; компактне
проживання великої групи
етнічних росіян і росій
ськомовного населення,
що ментально тяжіло чи
мало симпатії до Росії;
різнополярна ідентичність
населення на сході України
з різними світоглядними
поглядами (радянськими,
російськими, релігійними,
невизначеними).
Для реалізації інформа
ційного впливу на Україну
та міжнародне середовище
Росія на внутрішньому ро
сійському, регіональному,
глобальному рівнях задіяла
величезні ресурси, зокрема
й низку світових інформа
ційних агентств.
У прагненні відтворити
імперію Росія почала за
стосовувати військову силу
як засіб для вирішення
своїх геополітичних планів.
Згідно із задумом росій
ського керівництва уявна
ліквідація державності
України мала б відвернути
ї ї від європейського вибору
та гнітюче вплинути на по
страдянські країни, краї
ни Балтії та Центральної
Європи, які стали членами
ЄС і НАТО. Ослаблення цих

альянсів також є стратегіч
ним завданням РФ.
Скориставшись подіями
в Україні під час Євро
майдану, ЗС РФ 20 лю
того 2014 року всупереч
міжнародно-правовим
зобов’язанням перетнули
державний кордон України
в районі Керченської про
токи, а 27 лютого 2014 року
російські підрозділи спе
ціального призначення
захопили приміщення Ради
Міністрів та Верховної
Ради Автономної Республі
ки Крим. Росія використала
свої військові формуван
ня, дислоковані у Криму
відповідно до Угоди між
Україною і РФ від 28 травня
1997 року, для блокування
українських військових ча
стин та українських портів,
де дислокувалися кораблі
ВМС України. Під приво
дом навчання до кордону
з Україною із Західного
та Центрального округів
Росії передислоковано
десятки тисяч солдатів.
Готуючи анексію Криму,
військове керівництво
РФ здійснило ротацію
своїх військових у Криму
й укомплектувало свої вій
ськові частини офіцерами
і солдатами неукраїнської
національності. Рада Феде
рації Федеральних зборів
РФ 1 березня 2014 року
надала згоду на викори
стання на території України
ЗС Росії, чим порушила

7
Перепелиця Г. Україна – Росія: війна в умовах співіснування. К.: Стилос,
2015. – С. 476–477.

міжнародне право та на
ціональне законодавство
України. Уже 18 березня
2014 року відбулася по
спішна протиправна обо
рудка із прийняттям Криму
до складу РФ. Аналітики
вдало проводять паралелі
між діями В. Путіна з анек
сії Автономної Республіки
Крим у 2014 році й А. Гіт
лера під час аншлюсу
Австрії та анексії частини
Чехії – Моравії.
Однією з причин, через яку
Україна опинилася в ролі
об’єкта російської вій
ськової агресії, стало
помилкове прагнення
державного керівництва
України дотримуватися
статусу позаблоковості. У
2003 році під тиском росій
ського політикуму з полі
тичної доктрини України
було вилучено положення
про ї ї інтеграцію в НАТО.
Таке рішення ухвалили піс
ля подій навколо острова
Тузла, що прямо вказували
на можливість військової
агресії Росії проти Украї
ни. Відмова від членства
в Альянсі не змінила во
рожого ставлення Росії
та ї ї кінцевої стратегічної
мети щодо України, а лише
заохотила до подальших
зусиль із нищення україн
ської державності.
З окупацією Криму Росія
розширила подальшу еска
лацію збройного конфлікту

та перемістила його у східні
й південні регіони Украї
ни. Саме тут Росії вдалося
завчасно створити сепа
ратистсько-терористичні
організації та НЗФ, які
дестабілізували ситуацію
та сприяли вторгненню
підрозділів російських
ЗС на територію України.
Геополітично й економічно
доцільними для Росії стали
Донецька та Луганська об
ласті. Тут проживала зна
чна кількість росіян (38,2%
у Донецькій області та 39%
у Луганській) і російсько
мовного населення, біль
шість якого зорієнтована
на російські традиції та ра
дянські цінності. Регіон
тісно пов’язаний із Росією
родинними зв’язками, тор
гівлею, близькістю кор
донів8. Саме тут доктрина
«русского мира» досить
вдало поширювалась,
оскільки мала сприятливе
підґрунтя радянсько-ро
сійської свідомості. Части
на громадян українського
сходу очікувала повторен
ня кримського сценарію
в Донбаському регіоні, тому
не передбачала небезпеки
збройного протистояння,
людських жертв і втрат,
руйнування інфраструктури
регіону.
Доволі масові та досить
добре організовані антиу
країнські виступи на сході
та півдні України в берез
ні-квітні 2014 року були

8
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Донецької області за 1996–
2013 роки. URL: http://www.donetskstat.gov.ua/statinform/ved7.php

інспіровані та підтримані
Росією. Сепаратисти озву
чували гасла та вимоги,
безпосередньо визначені
в Москві. Російське вій
ськово-політичне керівниц
тво завчасно направило
в Україну через держав
ний кордон співробітників
спецслужб, диверсантів,
професійних провокаторів.
Військові кадровики Росії
рекрутували й озброю
вали людей із сумнівною
репутацією, частину ко
румпованих співробітників
правоохоронних органів,
безробітну молодь, най
манців з Росії та інших
країн. На їх основі були
сформовані НЗФ, які штур
мом захоплювали адмі
ністративні приміщення,
силою усували українських
правоохоронців від вико
нання службових обов’яз
ків, влаштовували збройні
напади на об’єкти військо
вих частин, знищували
українську символіку. Укра
їнських активістів лідери
НЗФ примушували повзти
на колінах «коридором
ганьби». Росія розширю
вала присутність на сході
України батальйонних так
тичних груп, що свідчило
про намагання вберегти
маріонеткові терористичні
угруповання від розгрому.
Відповідно до міжнарод
ного та національного
законодавства Україна
як держава зобов’язана
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відповідати за належну
їй територію, припиняти
будь-які спроби силових
дій, що загрожують її те
риторіальній цілісності,
життю та здоров’ю її гро
мадян. Захоплення НЗФ
частини територій сходу
України за умов непосту
пливості сепаратистів
могло бути зупинено
тільки адекватними дія
ми. Військово-політич
на ситуація, що виникла
на сході України, зумовила
необхідність прийняття
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рішення про збройний
опір російській агресії
та її ставленикам.
Задля подолання теро
ристичної загрози та збе
реження територіальної
цілісності держави вико
нувач обов’язків Прези
дента України О. Турчинов
звернувся до терористів
з вимогою скласти зброю
та оголосив про підписан
ня указу, згідно з яким «для
тих, хто не стріляв у на
ших силовиків, хто складе

зброю і покине захоплені
адміністративні приміщен
ня» до визначеного термі
ну, гарантовано не засто
совуватиметься відповідне
покарання за вчинені дії.
Однак лідери сепаратистів
за згодою керівництва Росії
відмовилися виконувати
звернення державного
керівництва України. Тож
виконувач обов’язків Пре
зидента України видав Указ
про заходи щодо посилен
ня боротьби з тероризмом
в Україні.

ПРАВОВІ ЗАСАДИ УЧАСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ,
ІНШИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
У ПРОВЕДЕННІ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
Через агресивні дії ство
рених російською сторо
ною НЗФ у окремих райо
нах Донецької і Луганської
областей, їх підтримку
РФ, щоб забезпечити
територіальну цілісність
України та ї ї державний
суверенітет, керівництво
держави прийняло рішен
ня про проведення АТО
на цих територіях із залу
ченням ЗС України та НГ
України.

Збройні Сили України,
інші військові формування
(далі – ІВФ) та правоохо
ронні органи (далі – ПрО)
на початку проведення
АТО керувалися наявними
на той час законодавчими
та нормативно-правовими
актами: положеннями Кон
ституції України, законів
України, указів Президен
та України, постановами
Кабінету Міністрів України
тощо.

Так, 14 квітня 2014 року
Указом Президента Укра
їни було введено в дію
рішення РНБО України
«Про невідкладні заходи
щодо подолання теро
ристичної загрози і збе
реження територіальної
цілісності України»9. Для
безпосереднього управ
ління силами та засобами,
залученими до прове
дення АТО, було створено
оперативний штаб на чолі
з керівником АТЦ.

Водночас, незважаючи
на наявність низки законо
давчих і нормативно-пра
вових актів, які регулювали
правові засади участі ЗС
України, ІВФ та ПрО (як
суб’єктів боротьби з теро
ризмом) в АТО, їх практична
реалізація виявилася не
відповідною реальним і по
тенційним загрозам, які ви
никали під час проведення
АТО. Так, уже на початку
збройного протистояння
між силовими структурами
держави та НЗФ
стало очевид
ним, що чинне
законодавство
України сто
совно боротьби
з тероризмом
було орієнтова
ним переважно
на протидію
по-одиноким

9
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їни від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної
загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014 року
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терористичним актам щодо
окремих об’єктів та осіб
з боку невеликих груп
терористів.
Надалі недосконалість
вітчизняного законодав
ства у цій сфері відчутно
проявилась у змісті й обся
зі завдань, які мали вико
нувати військові частини
та підрозділи ЗС України
в АТО, тому що завдан
ня обмежувалися лише
забезпеченням захисту
від терористичних пося
гань на військові об’єкти,
зброю та майно.
Найгіршим було те,
що через недосконалість
законодавчих актів щодо
боротьби з тероризмом
неможливо було коорди
нувати масштабні заходи
з бойового застосування
військових частин і під
розділів суб’єктів проти
дії тероризму. Спільні дії
силових відомств по бо
ротьбі з НЗФ виявилися
недостатньо ефективними,
що негативно вплинуло
на організацію взаємодії
та управління в межах АТО.
Необхідність адекватного
протистояння НЗФ потре
бувала законодавчого роз
ширення меж АТО, зокрема
повноважень військових
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частин і підрозділів суб’єк
тів боротьби з тероризмом
під час виконання постав
лених завдань або запро
вадження воєнного стану
в районі ї ї проведення.
Для поліпшення органі
заційних засад боротьби
з тероризмом, удоско
налення взаємодії між
суб’єктами цієї діяльності,
забезпечення безпеки
населення та припинення
діяльності НЗФ, підготовки
і проведення інших анти
терористичних заходів,
посилення персональної
відповідальності керівників
задіяних державних уста
нов за виконання доручень
під час проведення АТО
на державному рівні було
вжито таких заходів10:
• унормовано умови за
лучення та використання
сил та засобів суб’єктів
боротьби з тероризмом –
особового складу та спеці
алістів окремих підрозділів,
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військових частин, зброї,
бойової техніки, спеціаль
них і транспортних засобів,
засобів зв’язку, інших мате
ріально-технічних засобів;
• посилено відповідними
фахівцями склад Міжвідом
чої координаційної комісії
(далі – МКК) АТЦ;
• відповідно до вимог
часу вдосконалено орга
нізаційні основи боротьби
з тероризмом;
• налагоджено повноцінне
функціонування АТЦ і МКК,
зокрема за рішенням керів
ника АТЦ до широкомасш
табних операцій у районі
їх проведення почали
залучати всі наявні сили
та засоби суб’єктів бороть
би з тероризмом.
Складна оперативна ситу
ація у районах проведення
АТО зумовила необхідність
перегляду низки норм Кри
мінального процесуального
кодексу України, який було
доповнено положеннями,

що регламентували осо
бливий режим досудово
го розслідування. Своєю
чергою, правоохоронні
органи отримали можли
вість застосовувати сили,
спеціальні засоби та вог
непальну зброю в районі
проведення АТО, а також
превентивно затримувати
осіб, причетних до теро
ристичної діяльності.
Отже, правове регулюван
ня діяльності ЗС України,
ІВФ та ПрО в АТО відбува
лося поступово (протягом
квітня-грудня 2014 року).
Його результатами стали:
по-перше, законодавче
закріплення додаткових
повноважень суб’єктів
боротьби з тероризмом;
по-друге, підвищення яко
сті їх взаємодії та спільних
дій; по-третє, розширення
повноважень керівництва
АТЦ щодо залучення та ви
користання сил і засобів
зазначених суб’єктів.

Закон України «Про внесення змін до законів України щодо боротьби з терориз
мом» від 5 червня 2014 року № 1313-VII.
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ОСНОВНІ ПОДІЇ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Збройний конфлікт11
на Сході України12 – лише
одна з ланок гібридної вій
ни13, до якої вдалися прав
лячі кола Росії на початку
XXI століття.
«Гібридна війна» нині є
найчастіше застосовува
ним поняттям для опису
воєнної агресії Росії проти
України14. Гібридна вій
на ведеться комплексно,

ї ї основні складові – ідео
логічна, інформаційна,
військова, соціально-по
літична, дипломатична,
економічна, терористична.
Кожна зі складових гібрид
ної війни не є новою, проте
їхній взаємозв’язок, спів
відношення й узгодженість,
динамічність і гнучкість
застосування є новітнім
підходом кремлівських
господарів до задоволення

імперських амбіцій щодо
відродження величі та сла
ви Росії. Особливістю такої
«війни» є «розмивання»
рис збройного конфлік
ту та залучення до нього
різноманітних невійськових
сил і засобів, що принци
пово відрізняє ї ї від війни
у класичному значенні.
Збройна агресія РФ проти
України15 стала черговим

«Збройний конфлікт – збройне зіткнення між державами (міжнародний збройний конфлікт, збройний конфлікт на державному кордоні)
або між ворогуючими сторонами в межах території однієї держави, як правило, за підтримки ззовні (внутрішній збройний конфлікт)» //
Воєнна доктрина України: затв. Указом Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015.

11

«п. 5. Через збройний конфлікт на сході України… посилюється глобальна воєнно-політична нестабільність» // Воєнна доктрина Укра
їни: затв. Указом Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015.

12

«п. 4.3. Підвищення обороноздатності держави. Забезпечення готовності держави, її економіки і суспільства до оборони та відбит
тя зовнішньої агресії у будь-яких формах і проявах (зокрема у формі гібридної війни), підвищення рівня обороноздатності держави
є ключовим пріоритетом політики національної безпеки» // Стратегія національної безпеки України: затв. Указом Президента України
від 26 травня 2015 року № 287/2015.

13

«п. 1. Прагнучи перешкодити волі Українського народу до європейського майбутнього, Росія окупувала частину території України – Ав
тономну Республіку Крим і місто Севастополь, розв’язала воєнну агресію на сході України та намагається зруйнувати єдність демо
кратичного світу, ревізувати світовий порядок, що сформувався після закінчення Другої світової війни, підірвати основи міжнародної
безпеки та міжнародного права, уможливити безкарне застосування сили на міжнародній арені» // Стратегія національної безпеки
України: затв. Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015.
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Агрéсія (лат. аggressio – напад) – у міжнар. праві – будь-яке незаконне застосування збройної сили однією державою проти суверені
тету, територіальної недоторканності або політичної незалежності ін. держави. Включає, як обов’язкову, ознаку першості або ініціативи
(застосування будь-якою державою збройної сили першою). Цей напад характеризується ініціативою та задумом. Найнебезпечніша
форма А. – збройний напад. Визначення А., прийняте 1974 р. ХХІХ сесією Генеральної Асамблеї ООН, є таким: «До прямої А. належать:
вторгнення ЗС держави на територію іншої держави; військова окупація території держави; анексія території держави; застосування
будь-якої зброї однією державою проти іншої; воєнна блокада портів або берегів держави; агресія збройними силами іншої держави;
напад ЗС держави на збройні сили іншої держави; застосування державою власних ЗС, розташованих на території іншої держави
за угодою, проти третьої держави на порушення умов угоди; перебування таких ЗС на території іншої держави після припинення дії
угоди». У тому ж джерелі ті ж дії визначені як «насильство воєнне – примусовий вплив на реального чи потенційного противника… Його
ознаками є: політичний характер цілей і змісту; використання особливої організації (армії та інших збройних формувань); застосування
спецальних засобів (зброї); багатоманітність форм реалізації… Виокремлюються два основних види збройного насильства: безпосеред
нє фізичне використання воєнної сили і загроза її застосування» // Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: Л. М. Герасіна,
В. Л. Погрібна, І.О. Поліщук та ін.; за ред. М. П. Требіна. Харків: Право, 2015.
Згідно зі статтею 1 Закону України «Про оборону України» збройна агресія – це застосування іншою державою або групою держав
збройної сили проти України. Збройною агресією проти України вважається будь-яка з таких дій: вторгнення або напад ЗС іншої дер
жави або групи держав на територію України, а також окупація або анексія частини території України; блокада портів, узбережжя або
повітряного простору, порушення комунікацій України збройними силами іншої держави або групи держав; напад ЗС іншої держави
або групи держав на військові сухопутні, морські чи повітряні сили або цивільні морські чи повітряні флоти України; засилання іншою
державою або від її імені озброєних груп регулярних або нерегулярних сил, що вчиняють акти застосування збройної сили проти Украї
ни…, у тому числі значна участь третьої держави у таких діях; дії іншої держави (держав), яка дозволяє, щоб її територія, яку вона надала
в розпорядження третьої держави, використовувалася цією третьою державою (державами) для вчинення дій…; застосування підрозді
лів ЗС іншої держави або групи держав, які перебувають на території України відповідно до укладених з Україною міжнародних догово
рів, проти третьої держави або групи держав, інше порушення умов, передбачених такими договорами, або продовження перебування
цих підрозділів на території України після припинення дії зазначених договорів. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1932-12.
«п. 28. Україна вважатиме своїм воєнним противником іншу державу (коаліцію держав), дії якої (яких) кваліфікуються законами України
або міжнародно-правовими актами як збройна агресія. На сьогодні воєнним противни
ком Україна вважає Російську Федерацію» // Воєнна доктрина України: затв. Указом
Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015.
Україна потерпає від збройної агресії з боку РФ, яка визнана державою-агресором
постановою Верховної Ради України від 27 січня 2015 року та Резолюцією Парламент
ської асамблеї Ради Європи 2067 «Зниклі особи під час конфлікту в Україні» від 25 червня
2015 року. Всупереч усім міжнародним нормам права анексовано Автономну Республі
ку Крим. Триває розв’язана і штучно підтримувана РФ війна на Донбасі // Постанова
Верховної Ради України «Про Звернення Верховної Ради України до Його Всесвятості
Варфоломія, Архієпископа Константинополя і Нового Риму, Вселенського Патріарха щодо
надання автокефалії Православній Церкві в Україні» від 16 червня 2016 року № 1422-VIII.
URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1422-19.
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кроком давно спланованої
та організованої Москвою
антиукраїнської гібридної
війни. Її розпочато 20 лю
того 2014 року, коли були
зафіксовані перші випадки
порушення ЗС РФ, всупе
реч міжнародно-правовим
зобов’язанням РФ, порядку
перетину державного кор
дону України через Кер
ченську протоку16. Серед
значного масиву доказів
російської збройної агре
сії – медаль «За повернен
ня Криму», що була за
снована наказом міністра
оборони РФ від 21 березня
2014 року. Дещо пізніше,
зрозумівши, що таким
чином вони свідчать про
ти себе, росіяни прибрали
з офіційних інформаційних
ресурсів посилання на цю
нагороду, однак медаллю
«За повернення Криму»
нагороджено понад 300
осіб. На медалі викарбувані
дати спецоперації росіян
в Автономній Республіці
Крим: 20 лютого – 18 берез
ня 2014 року. Про прове
дення операції російськими
спецслужбами із залу
ченням військових частин
і підрозділів дав свідчення
В. Путін, зокрема у фільмі
«Крым. Путь на родину».

повітрянодесантного полку
ЗС РФ захопили будівлі
Ради міністрів та Верхов
ної Ради Автономної Рес
публіки Крим, аеропорт
у Сімферополі, установи
засобів масової інформації,
зв’язку. Чорноморський
флот РФ заблокував вій
ськово-морські бази, де
перебували кораблі ВМС
України, а спецпідрозділи
(«ввічливі військові») разом
з іррегулярними формуван
нями блокували українські
військові частини.
При цьому особовий склад
російських збройних фор
мувань не мав розпізна
вальних знаків: діяли так
звані «зелені чоловічки».
Водночас тривало створен
ня й озброєння іррегуляр
них збройних формувань
з-поміж членів парамілі
тарних козачих організа
цій, російських шовіністів
і кримінальних елементів,

а також найманців з-поміж
місцевих мешканців, якими
керували офіцери спец
служб і ЗС РФ.
Називати такі, ворожі Укра
їні, НЗФ «проросійськими»,
«бандитами», «ополчен
цями» – це очевидний
абсурд (хоча така практика
поширена й досі). Політики
та військові, представ
ники науки й мас-медіа
різних країн не можуть
підібрати правильні термі
ни, щоб описати анексію
Криму і збройний конфлікт
на Сході України. Ці труд
нощі не випадкові, адже є
результатом одного з при
йомів гібридної війни.
Московські політтехнологи,
прагнучи створити ілю
зію громадянської війни
в Україні, якраз і розра
ховували на складну си
туацію та спровокували
українську сторону й осо
бливо міжнародну спільноту

27 лютого 2014 року під
розділи спеціального
призначення Головного
розвідувального управ
ління Генерального шта
бу та 45-го окремого

Постанова Верховної Ради України про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч
збройній агресії РФ та подолання ї ї наслідків» від 21 квітня 2015 року № 337-VIII //
Відомості Верховної Ради України. 2015. № 22. Ст.153.
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до вживання перекрученої
та неоднозначної термі
нології, щоб сформувати
хибні оцінки та негативне
ставлення національних
суспільств і державних ін
ституцій до подій в Україні.
Уже після фактично вчи
неної збройної агресії
Рада Федерації 1 березня
2014 року ухвалила звер
нення президента Росії
В. Путіна про дозвіл на за
стосування ЗС РФ на тери
торії України.
Вдавшись до анексії Кри
му та маючи амбітні пла
ни захоплення територій
на сході та півдні України,
російські спецслужби
навесні 2014 року провели
серію операцій під загаль
ною назвою «Русская вес
на» з метою формування
квазідержавного утворен
ня – так званої Новоросії.
Ще до березня 2014 року
для відвернення уваги сві
тової спільноти від ситуації,
яка склалася в Автоном
ній Республіці Крим, вони
почали вживати заходів
для подальшої дестабі
лізації ситуації в Україні,
передусім у південно-схід
них регіонах. Тут за вказів
кою Кремля було створено
мережу сепаратистського

терористичного руху, зо
крема пункти вербування
та вишколу терористів
з активістів, так званих,
антимайданів. Усе це
супроводжувалося ши
рокомасштабним інфор
маційно-психологічним
та агітаційно-пропаган
дистським впливом на на
селення України, спробами
приниження українських
мови та культури, фальшу
ванням української історії,
кібератаками й економіч
ним тиском, численними
суспільно-політичними
провокаціями й актами
тероризму, насамперед
на території Донецької
та Луганської областей. Під
приводом захисту росій
ськомовного населення цих
регіонів від загроз з боку
української влади форму
валися, так звані, загони
самооборони.
Для використання фактора
загрози вторгнення, засто
сування сили керівництво
РФ вздовж державного
кордону України розгорну
ло потужне угруповання
військ, яке нараховувало
до 36 тис. військовос
лужбовців, до 100 танків,
близько 1400 бойових
броньованих машин,
до 360 артилерійських

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 1 березня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення наці
ональної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України» від 2 березня
2014 року № 189/2014.

систем, близько 180 бойо
вих літаків та 120 ударних
вертольотів.
Виходячи з нагальної по
треби захисту суверенітету,
територіальної цілісності
та недоторканності дер
жавних кордонів України,
з огляду на порушення
РФ низки міждержавних
договорів (Меморанду
му про гарантії безпеки
у зв’язку з приєднан
ням України до Договору
про нерозповсюдження
ядерної зброї від 5 груд
ня 1994 року; Договору
про дружбу, співробітни
цтво і партнерство між
Україною і РФ від 31 трав
ня 1997 року; Угодою між
Україною і РФ про статус
та умови перебування
Чорноморського флоту
РФ на території України
від 28 травня 1997 року),
а також беручи до уваги
рішення Ради Федерації
Федеральних зборів Росії
щодо використання ЗС РФ
на території України, з 2
березня 2014 року ЗС Укра
їни приведено в бойову го
товність «Повна»17, а 17 бе
резня 2014 року в Україні
оголошено часткову мобі
лізацію. Відтоді держава
почала функціонувати
в особливих умовах18.

17

18

Біла книга-2014. Збройні Сили України. – К. : МОУ, ГШ ЗС України, 2015. – С. 9.
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I період збройного конфлікту на Сході України
БОРОТЬБА З РОСІЙСЬКОЮ ГІБРИДНОЮ АГРЕСІЄЮ.
АКТИВНІ ДІЇ СИЛ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ЗІ ЗВІЛЬНЕННЯ
ТЕРИТОРІЇ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ВІД РОСІЙСЬКИХ
ТЕРОРИСТИЧНИХ ОСЕРЕДКІВ.
ВІДБИТТЯ ВТОРГНЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬК.
(початок квітня – 5 вересня 2014 року)
З квітня 2014 року російські
агенти та підконтрольні
російським спецслуж
бам найманці перейшли
до здійснення збройного
протистояння законній
владі. Для першого періо
ду збройного конфлікту
на Сході України характер
ними були активні насту
пальні дії сил і засобів АТО
з відновлення територі
альної цілісності держа
ви, створення передумов
для завершення конфлікту.
Однак сталося вторгнення
військових частин і підроз
ділів ЗС РФ на територію
східної України з метою
продовження збройного
протистояння.
Перший етап. Розгортання
спецслужбами РФ збройного конфлікту на Сході
України (квітень – червень
2014 року)
На початковому ета
пі збройного конфлікту
на Сході України зусил
ля спецслужб РФ були
зосереджені на деста
білізації ситуації в Доне
цькому регіоні, зокрема
й масовому створенні
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HЗФ, застосуванні зброї
і терористичних методів
та способів протистояння
законній владі. Москва
направила на схід України
змішані сили, що склада
лися із кадрових військо
вих «відпускників» і «від
ставників», російських
націоналістів, так званих
«солдатів удачі», ветеранів
кавказьких та балканських
війн, інших «гарячих то
чок» і просто злочинців, які
змішались із завербовани
ми місцевими мешканцями.
Створеними за проектом
кремлівських керманичів
HЗФ керували, зазвичай,
громадяни РФ, переваж
но офіцери російських
спецслужб, як-от І. Гіркін
(«Стрєлков»), І. Безлер
(«Бєс»), а також пред
ставники криміналітету –
А. Павлов («Моторола»).
У такий спосіб було роз
горнуто дії «гібридних»
російських окупацій
них сил, кількість яких
швидко зростала й уже
за кілька місяців, сяг
нувши 15–20 тис. осіб,
кількісно перевищувала

чисельність армії деяких
європейських країн.
На скоординованість дій
російських диверсійно-те
рористичних сил та їхніх
запроданців вказує те,
що майже одночасно
6 квітня 2014 року терорис
ти захопили будівлі облас
них державних адміністра
цій у Донецьку та Харкові,
а в Луганську – управління
СБУ, де зберігалася значна
кількість стрілецької зброї.
Уже 7 квітня 2014 року
контрольовані, керовані
та фінансовані російськими
спецслужбами колаборанти
проголосили створення так
званих «ДНР» і «Харків
ської народної республіки»,
а в Луганську створили

«штаб Південно-Східного
спротиву» та висунули ви
моги щодо виходу східних
регіонів зі складу України
(створення «ЛНР» було
проголошено 27 квітня).
Одночасно спостерігалися
спроби російських спец
служб дестабілізувати
обстановку в Запорізькій,
Миколаївській, Херсон
ській, Одеській та Дніпро
петровській областях.
Щоб припинити правопору
шення, пов’язані із загро
зою територіальній ціліс
ності України, відповідно
до чинного законодавства
керівник АТЦ 7 квітня
2014 року ухвалив рішення
про проведення АТО. Того ж
дня було створено Опера
тивний штаб з управління
АТО. Для управління сила
ми і засобами ЗС України
та координації дій з іншими
військовими формуванням
до складу АТЦ було на
правлено оперативну групу
Генерального штабу ЗС
України.
Результативними були
дії підрозділів спеці
ального призначення
МВС України в Харкові,
де до 8 квітня вдалося
звільнити адміністративні
приміщення та затримати
правопорушників.
Однак у Донецькій і Луган
ській областях збереглася
тенденція до подальшого

загострення. Тут від кінця
березня стрімко зростала
кількість російських ди
версійних і терористичних
утворень. За даними групи
«Інформаційний спро
тив», станом на 9 квітня
2014 року їхня кількість
перевищувала 2 500 осіб19.
Російські спецпризначенці
та створені ними терорис
тичні групи здійснювали
напади на прикордонні
підрозділи, захоплювали
відділки міліції та СБУ,
транспортні засоби, об’єкти
банківської системи й за
собів масової інформації,
блокували військові об’єк
ти, шантажували місцеве
населення, захоплювали
заручників і вчиняли умис
ні вбивства.
Цьому сприяла бездіяль
ність місцевих право
охоронців, які не змогли
припинити розвиток кри
зової ситуації. Як це було
у Слов’янську 12 квітня
2014 року. Тоді «зелені
чоловічки» з новітніми
зразками російської зброї –
диверсійно-розвідувальні
групи Головного розвіду
вального управління ЗС
РФ та терористична група
Стрєлкова (до 60 осіб), яка
прибула сюди з Криму, –
майже безперешкодно
заволоділи містом. Наступ
ного дня поблизу Слов’ян
ська потрапила в засідку
та зазнала втрат рекогнос
цирувальна група офіцерів

Вторжение в Украину: хроника российской агрессии / [В. Гусаров, Ю.Карин, К.Ма
шовец, Д.Тымчук]. К.: Брайт Стар Паблишинг, 2016. С. 16.
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центрального апарату СБУ
та підрозділу «Альфа».
Відбувся перший бій росій
ських терористичних фор
мувань із представниками
сектору безпеки й оборони
України.
Так розпочалася прихована
окупація частини територій
Донецької та Луганської
областей внаслідок агре
сивних дій російських зайд.
Це всіляко приховує РФ,
намагаючись замаскувати
свою агресію під громадян
ську війну в Україні.
Про узгоджені дії росій
ських диверсантів свідчать
факти одночасного захоп
лення 12 квітня 2014 року
міської ради Аремівська,
міського відділка міліції
і міської ради Краматор
ська. У Красному Лимані
12 квітня 2014 року зафік
сований напад російських
бойовиків із коротко
ствольними автоматами
російського виробництва
серії АК100, який відбили
сили міліції та міські дру
жинники. Того ж дня в Гор
лівці була вчинена невдала
спроба збройного захо
плення міськради. Проте
вже 14 квітня 2014 року
терористичній групі під ке
рівництвом російського
офіцера вдалося встано
вити контроль над Горлів
ським міським відділком
міліції. У Луганську 11 квіт
ня 2014 року російські
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терористичні групи з так
званого «об’єднаного шта
бу армії Південного Сходу»
взяли в облогу Луганську
обласну раду й постави
ли ультиматум про неви
знання центральної влади
в Україні та проголошення
«ЛНР».
Через пряму загрозу те
риторіальній цілісності
та суверенітету держави,
задля зупинення розгулу
тероризму, організованого
російськими спецслуж
бами у східних регіонах
України, виконувач обов’яз
ків Президента України
О. Турчинов 14 квітня
2014 року ухвалив рішення
РНБО України від 13 квітня
2014 року «Про невідклад
ні заходи щодо подолання
терористичної загрози
і збереження територіаль
ної цілісності України».
До проведення АТО залу
чено всі структури сектору
безпеки і оборони: СБУ,
МО України, ЗС України, НГ
України, Державну службу
спеціального зв’язку та за
хисту інформації Украї
ни, Державну спеціальну
службу транспорту, інші,
утворені відповідно до за
конів України, військові
формування та правоохо
ронні органи спеціаль
ного призначення. Крім
того, до АТО долучилися
добровольчі формуван
ня, відомі як добровольчі
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батальйони. Поява в укра
їнському суспільстві такого
феномена, як доброволь
чий рух, пов’язана з Рево
люцією Гідності та зумов
лена агресією РФ проти
України. Станом на кві
тень-травень 2014 року
в районі АТО діяли такі
українські добровольчі
формування: Доброволь
чий український корпус,
батальйони «Азов», «Дон
бас», «Дніпро», «Айдар»,
які нараховували по кіль
ка сотень добровольців,
та низка інших доброволь
чих формувань, які нази
вали себе батальйонами,
однак їхня кількість була
незначною.
З початком АТО від ЗС
України було залучено
близько 1500 військовос
лужбовців і понад 170
одиниць озброєння
та військової техніки. Пере
важно це були підрозділи
ВДВ і сил спеціального
призначення20.
Військовослужбовці
ЗС України виконували
завдання із взяття під охо
рону важливих об’єктів,
зокрема аеропортів, вій
ськових містечок, складів
озброєння та військо
вої техніки. Одночасно,
щоб запобігти засиланню
найманців з території РФ,
припинити постачання
зброї, дії ДРГ та можли
ве висування військових
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частин і підрозділів ЗС
РФ для подальшого на
ступу в Україні здійсню
вали заходи із взяття
під контроль державного
кордону на Сході України.
Однак через підступність
противника, психологічну
неготовність українських
військовослужбовців
до рішучих дій за умов,
що склалися, не всі
завдання вдалося викона
ти повно та якісно.
Крім того, діяльність спе
ціальних правоохоронних
структур, які мали запобі
гати поширенню терориз
му, виявилася недостат
ньо ефективною. Тривали
ворожі дії з виведення
з-під контролю офіційної
влади ділянок російсько-у
країнського кордону. На
територію України продов
жували проникати росій
ські розвідувально-дивер
сійні групи, доставлялася
зброя. Щоб розгорнути
збройний конфлікт на Сході
України, кремлівські кер
маничі заслали парамілі
тарні формування росій
ського козацтва; батальйон
«Восток», укомплектова
ний чеченцями – грома
дянами РФ; а також оз
броєні терористичні групи
«Русский сектор», «Оплот»
та інші21. Під керівництвом
представників спецслужб
Росії на Сході України
були створені НЗФ: «Ар
мия Новороссии», «Армия
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важливу висоту – гору Ка
рачун, що дало змогу кон
тролювати місто і підходи
до нього із західної та пів
денно-західної сторін.
Керівництво АТО задіяло
бойові вертольоти, проте
через використання теро
ристами ПЗРК російського
виробництва 2 і 5 травня
в районі Слов’янська було
збито три вертольоти.
Юго-Востока», «Народное
ополчение Донбасса», «Лу
ганская гвардия».

й військовослужбовців,
захоплення озброєння
та військової техніки.

За їхньої участі до кінця
квітня 2014 року на тери
торії багатьох населених
пунктів Донецької та Лу
ганської областей бойо
вики захопили десятки
об’єктів державної інфра
структури, вчинили зброй
ні напади на підрозділи
й частини українських
силових структур. Зокре
ма, були захоплені дер
жавні установи в містах
Зугрес, Іловайськ, Макіїв
ка, Маріуполь, Харцизьк,
Костянтинівка, Єнакієве
та блоковані військові
частини НГ України в Ма
ріуполі та Луганську, дві
бази зберігання озброєння
і військової техніки побли
зу міста Артемівськ. Були
вчинені спроби отруєння
особового складу військо
вих підрозділів через їжу
та воду, теракти з викра
дення людей, зокрема

Унаслідок посилення ді
яльності російських оку
паційних терористичних
сил ситуація в Донецькій
та Луганській областях
значно загострилася.
Противник застосовував
тактику партизанських дій,
вчиняв напади на блокпо
сти й базові табори сил
АТО, влаштовував засідки
на автоколони військової
техніки.
16 квітня 2014 року підроз
діли ВДВ взяли під кон
троль аеродром «Крама
торськ». На початку травня
сили АТО навколо Слов’ян
ська виставили блокпости
на основних шляхах спо
лучень російських окупа
ційних сил для заборони
ввезення в місто зброї,
боєприпасів та інших мате
ріальних засобів. Підроз
діли 95-ї оамбр захопили

Постанова Верховної Ради України про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч
збройній агресії РФ та подолання ї ї наслідків» від 21 квітня 2015 року № 337-VIII /
Відомості Верховної Ради України. 2015. № 22. Ст. 153.

13 травня під Слов’янськом
терористи влаштували
засідку на конвой одного
з підрозділів 95-ї оамбр,
унаслідок якої 6 військо
вослужбовців загинули,
11 – дістали поранення. На
місці засідки виявлено за
здалегідь обладнані пози
ції, контейнери від росій
ських гранатометів РПГ-18
«Муха», РПГ-26 «Аглень».
Спроби російських оку
пантів дестабілізувати
ситуацію та взяти під кон
троль Маріуполь тривали
від 16 квітня 2014 року. Тут
проявилися нелюдська
жорстокість і садизм ро
сійських терористів. Так,
9 травня 2014 року захо
пленому в бою заступнику
командира Дніпропетров
ського бТрО полковнику
(звання присвоєно по
смертно) Сергію Демиден
ку вороги відрізали вуха
і викололи очі22.
22 травня 2014 року
було заблоковано ротну
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тактичну групу 30-ї омбр
на дамбі біля мосту
через річку Сіверський
Донець між Рубіжним
і Лисичанськом. У резуль
таті успішно проведеної
операції із застосуванням
повітряного десанту силам
АТО вдалося деблокувати
український підрозділ.
Серед багатьох подій
особливим драматиз
мом виділяється трагедія
під Волновахою. 22 травня
2014 року приблизно о 4:30
ранку поблизу міста Вол
новаха Донецької області
стався напад російської
терористичної групи
на блокпост 51-ї омбр. За
гинуло 17 захисників Украї
ни та 32 військовослужбов
ці зазнали поранень.
Усе це спонукало до на
рощування складу сил
і засобів АТО й територі
альної оборони, удоскона
лення системи управління
для недопущення поши
рення дестабілізаційних
процесів на всю територію
України.
Щоб ефективно управляти
військовими частинами
та підрозділами ЗС України
й іншими силовими струк
турами, що брали без
посередню участь в АТО,
20 травня 2014 року на базі
оперативної групи Гене
рального штабу ЗС України
було сформовано штаб

АТО на території Донецької
та Луганської областей.
Завдяки мобілізацій
ним заходам у боєздат
ний стан було приведено
159 військових частин ЗС
та 39 військових частин
(установ) інших військових
формувань і правоохорон
них органів спеціально
го призначення. Усього
із запасу було призвано
близько 110 тис. осіб і за
лучено майже 6 200 оди
ниць транспортних засобів
національної економіки
України23.
До 31 травня 2014 року
було сформовано 27 ба
тальйонів територіальної
оборони ЗС України. Їх
застосовували для недопу
щення поширення району
конфлікту, створення умов
для нормального функціо
нування органів державної
влади та місцевого само
врядування. Безпосеред
ньо під керівництвом Гене
рального штабу ЗС України
було ізольовано кризовий
район проведення АТО (пе
риметр ізоляції становив
понад 900 км) та виставле
но 104 блокпости.
Згодом штабу АТО були під
порядковані сили та засо
би, залучені до виконання
завдань з ізоляції кризово
го району. Через те, що вій
ськові частини та підроз
діли ешелону ізоляції були

розгорнуті на великих
відстанях уздовж усьо
го периметра кризового
району, для ефективного
управління ними було ух
валено рішення про роз
поділ території на сектори
(«А», «Б», «Д», пізніше –
сектор «С») і створення
відповідних штабів, основу
яких становили органи
військового управління ЗС
України. Крім того, з огляду
на важливість і територі
альне розміщення Маріу
поля, для його контролю
був створений окремий
район (район «М»)24, який
згодом переформується
також у сектор.
Станом на кінець травня
військові частини та під
розділи ЗС України, НГ
України, спільно з ПрО
та за участі українських
добровольчих формувань
під український контроль
повернули Добропіль
ський, Олександрівський,
Великоновосілківський,
Волноваський, Мар’їн
ський, Володарський і Ста
робешівський райони25.
Для захоплення терито
рій Донецької та Луган
ської областей російські
окупанти намагалася
витіснити українських
силовиків із ключових
важливих об’єктів, од
ним з яких був Донецький
аеропорт. Ще 18квітня
2014 року над аеропортом

Книга пам’яті військовослужбовців ЗС України, які загинули, захищаючи суве
ренітет, територіальну цілісність та недоторканість України / [упоряд : Ярослав
Тимченко, Ірина Мороз, Максим Попов та ін.]. – Кн.1. Вінницька, Волинська, Дніпро
петровська, Донецька, Житомирська та Закарпатська області. – К. : Національний
військово-історичний музей України, ЛАТ&К, 2016. С. 154.
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«Донецьк» було піднято
прапор «ДНР». Майже всю
його територію захопили
терористи, лише кілька
адміністративних будівель
контролювали українські
військовослужбовці.
Операцію із деблокуван
ня аеропорту «Донецьк»
українські війська провели
26 травня 2014 року. Перед
тим терористам постави
ли ультиматум – звільнити
територію аеропорту, але
вимоги не були виконані.
Тоді виконувач обов’язків
Президента України О. Тур
чинов ухвалив рішення
звільнити аеропорт.
Українські військові здійс
нили висадку десанту
на територію аеропорту
у складі 93 осіб. У бою
26 травня десантний загін
за ефективної підтримки
авіації розгромив про
тивника. Було знищено
близько 100 російських

окупантів, серед яких
і чеченські найманці
та спецпризначенці ЗС РФ.
Залишки російських теро
ристів покинули аеропорт
«Донецьк»26.
29 травня 2014 року непо
далік Слов’янська російські
бойовики збили вертоліт
Мі-8, який після заміни
особового складу повер
тався з району гори Кара
чун. Загинуло 14 осіб, се
ред них генерал НГ України
С. Кульчицький.
Від початку червня
2014 року тривали операції
сил АТО зі звуження кола
ізоляції, блокування дже
рел постачання противни
ку озброєння, боєприпасів,
людських та інших ре
сурсів, очищення від ро
сійських терористичних
груп визначених районів
та встановлення над ними
контролю. У результаті
пошуково-ударних дій 6–7

червня 2014 року знищено
блокпости, опорні пунк
ти і базові табори HЗФ
у районі населеного пункту
Семенівка та встановле
но контроль над містом
Красний Лиман. 18–19
червня 2014 року прове
дена операція сил АТО
у південній частині Крас
нолиманського району
(звільнення від НЗФ та ДРГ
(далі – ДРГ) смт Ямпіль
і с. Закітне), що дало змогу
силам АТО заблокувати ра
йон м. Слов’янська з цього
напрямку.
Для відновлення контролю
над ситуацією сили АТО
провели комплекс спеці
альних заходів із припи
нення радикальних дій
російських окупаційних
сил та подальшої стабілі
зації ситуації в Маріуполі.
Українські війська захо
пили опорні пункти росій
ських терористичних груп,
нейтралізували зловмис
ників і 13 червня відновили
контроль над містом.
Наступним кроком у рамках
загального замислу стало
проведення 12–13 черв
ня 2014 року операції
в секторі «Д» із прикрит
тя ділянки державного
кордону Григорівка – Дя
кове – Довжанський –
Червонопартизанськ
і звуження внутрішнього
кола блокування по рубе
жу Дмитрівна – Маринів
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ка – Амвросіївна – Ста
робешеве – Докучаєвськ.
Для виконання цього
завдання підрозділи ЗС
України у взаємодії з опе
ративно-тактичною групою
«Кордон» Державної при
кордонної служби (надалі –
ДПС України) висунулися
у визначені райони бойо
вого призначення, котрі
на той час контролювали
окупанти. Вирішальну
роль у забезпеченні без
пеки просування колони
головних сил відіграли
розвідувальні підрозділи,
групи спеціального при
значення, підрозділи ВДВ,
які завчасно висунулися
на загрозливі напрямки
для ведення розвідки, по
шуку, знищення бойовиків
на маршрутах висування,
зачищення й утримання
визначених районів бойо
вого призначення головних
сил. Льотчики армійської
авіації робили в день
по 10–12 вертольотовильо
тів. Під час операції було
застосовано тактичний по
вітряний десант зі складу
95-ї оаембр. Операція була
успішною.
Влітку 2014 року тривали
запеклі бої між українськи
ми військами й окупантами
за курган Савур-Могила
(висота 277 м). З вершини
кургана проглядається
значна територія, що да
вало змогу контролювати
велику ділянку кордону
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України з Росією поблизу
пункту пропуску «Маринів
ка». У червні Савур-Могила
неодноразово переходила
з рук у руки.
Важливим завданням
було взяття під контроль
та утримання аеропор
ту «Луганськ». 5 травня
2014 року туди був пере
кинутий літаками тран
спортної авіації зведений
штурмовий загін 25-ї опдбр
(86 осіб). Відтоді аеропорт
перебував у кільці ізоля
ції, а наявних сил не ви
стачало для розширення
контрольованої зони. Щоб
наростити сили з оборо
ни аеропорту, розшири
ти контрольовану зону
навколо нього, сюди були
спрямовані підрозділи 24-ї
омбр і 80-ї оаембр. Вони
мали забезпечити сприят
ливі умови для перекидан
ня сил і засобів АТО пові
тряним шляхом.
Однак 14 червня 2014 року
російські терористи збили
військово-транспортний
літак Іл-76МД під час його
заходу на посадку. Загину
ло 40 десантників та 9 чле
нів екіпажу. Після цього
підрозділи, що виконува
ли завдання в аеропорту
«Луганськ», забезпечували
боєприпасами, продоволь
ством та іншими матері
ально-технічними засоба
ми транспортною авіацією
парашутним способом.

Так, у період з 22 червня
до 31 липня 2014 року ван
тажі доправляли за допо
могою парашутно-вантаж
них (парашутно-десантних)
систем ПГС-500 та ПДСБ-1.
Усього було здійснено 45
літакорейсів, якими до
ставлено вантажів загаль
ною вагою 102 т.
У секторі «А» протягом
14–17 червня 2014 року
було проведено операцію
зі звільнення м. Щастя
та району довкола населе
ного пункту Весела Гора,
а також розширення контр
ольованої зони навколо
Луганського аеропорту. Під
час операції було зайнято
панівні висоти й обладнано
опорні пункти на загрозли
вих напрямках. У результа
ті рішучих дій українських
воїнів було захоплено міст
через річку Сіверський

Донець і плацдарм на лу
ганському напрямку.
20–21 червня 2014 року
в секторі «Д» військові
підрозділи взяли під кон
троль державний кордон
на ділянці: Червонопарти
занськ – Ізварине. Усього
до кінця червня 2014 року
було відновлено контроль
над понад 250 км україн
сько-російського кордону.
Кризовий район ізолювати
вдалося майже повністю,
за винятком ділянки дер
жавного кордону Ізва
рине – Сєверо-Гундорів
ський – Пархоменко, яка
залишилася неприкритою.
Наявних сил і засобів заді
яних для прикриття діля
нок державного кордону,
не вистачало, а резервів,
за рахунок яких можна на
ростити їх склад, не було.
У другій половині червня
2014 року Президент України
П. Порошенко запропонував
план мирного врегулювання
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ситуації на Донбасі та віддав
військовим формуванням
України наказ про одно
стороннє припинення за
стосування зброї з 20 до 27
червня і закликав ворожу
сторону до участі в перего
ворах. У подальшому режим
одностороннього припинен
ня вогню було продовжено
до кінця 30 червня. Проте
за вказівкою Москви гібрид
ні російсько-терористичні
сили продовжили агресивні
дії. Так, за тиждень «тиші»
загинуло 27 і поранено
69 українських військовос
лужбовців. У колабораці
оністських угрупованнях
«ДНР» і «ЛНР» поширю
валися заклики на кшталт
«Дійдемо до Києва».
Стало зрозуміло, що лік
відувати збройне проти
стояння на сході України
політичними засобами
не вдалося та ліквіду
вати конфлікт потрібно
військовим шляхом. Зва
жаючи на такі обставини,
Президент Укра
їни – Верховний
Головнокомандувач
ЗС України П. По
рошенко ухвалив
рішення про за
вершення режиму
одностороннього
припинення вог
ню та віддав наказ
силам АТО з 1 липня
2014 року розпоча
ти активні дії проти
НЗФ.
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Другий етап. Звільнення
території Сходу України
від російських терористичних осередків (1 липня – 24 серпня 2014 року)
У липні 2014 року загальна
кількість створених росія
нами НЗФ на сході України
перевищила 15 тис. осіб27.
Було розгорнуто до 50
таборів вишколу бойови
ків як на території РФ, так
і на окупованих територі
ях України. На озброєнні
російських окупаційних
сил перебувало до 45 тан
ків, понад 150 бойових
броньованих машин, до 30
реактивних систем за
лпового вогню, 60 гармат
і мінометів, 20 протитанко
вих ракетних комплексів,
понад 25 зенітних ракетних
комплексів і до 100 пере
носних ЗРК, 150 вантажних
автомобілів. Основні осе
редки російських окупан
тів розміщувалися в мі
стах Донецьк, Луганськ,
Слов’янськ, Горлівка, Ма
кіївка, Сніжне.
До проведення АТО було
залучено близько 24,5 тис.
військовослужбовців ЗС
України, які ізолювали
кризовий район та вели
активну боротьбу з терори
стами та диверсантами. На
той час протяжність рубежу
ізоляції становила близько
580 км, з них уздовж дер
жавного кордону з РФ –
212 км. Було обладнано
125 блокпостів, 13 ротних
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Краматорськ, Артемівськ
і до 7 липня – території Ар
темівського, Мар’їнського
та Слов’янського районів
Донецької області.

і взводних опорних пунктів,
тривало посилення охо
рони й оборони важливих
об’єктів.
Для остаточного звіль
нення тимчасово окупова
них територій за задумом
керівництва АТО передба
чалося: завершити віднов
лення повного контролю
над державним кордоном
з РФ; розділити на окремі
райони території, контро
льовані російськими оку
паційними силами; оточити
найбільші угруповання ро
сійських терористів і ство
рити умови для подальшо
го їх роззброєння, а в разі
опору – знищити.
У Слов’янську Донецької
області на той час розта
шовувалося найбільше
російське терористичне
угруповання. Щоб повні
стю оточити Слов’янськ
та перерізати шляхи поста
чання, 1–4 липня 2014 року
було проведено операцію
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зі звільнення Миколаївки
та взято під контроль ос
новні шляхи, якими бойо
викам постачали зброю,
боєприпаси й інші мате
ріальні засоби. Крім того,
завдяки інформації, своє
часно отриманій від ко
мандира добровольчо
го батальйону, про те,
що в Артемівську немає
російських зайд і їхніх най
манців, штурмовий загін
у складі посиленої роти
95-ї оаембр зайшов у місто
і без жодного пострілу взяв
його під контроль.
Керівник російського те
рористичного угрупован
ня, що діяло в Слов’ян
ську, І. Гіркін зрозумівши,
що за кілька днів місто опи
ниться в оточенні, вирішив
утекти. У ніч з 4 на 5 липня
2014 року російські те
рористичні групи пішли
з міста в напрямку Доне
цька та Горлівки. Таким
чином українські війська
звільнили міста Слов’янськ,

У подальшому було звіль
нено Дружківку (8 липня
2014 року), Сіверськ (13
липня 2014 року), Дзер
жинськ (16–17 липня
2014 року), Сєверодонецьк
та Лисичанськ (18–20 лип
ня 2014 року), Дебальцеве
(24–26 липня 2014 року),
Вуглегірськ (12–13 липня
2014 року), Жданівку (15–
17 липня 2014 року).
У результаті активних дій
підрозділів ЗС України
в липні – серпні 2014 року
російські окупаційні сили
на сході України зазнали
значних втрат в особовому
складі, озброєнні та вій
ськовій техніці. Водночас
їх систематично підкрі
плювали російськими
найманцями та «відправ
леними у відпустку» вій
ськовослужбовцями ЗС РФ.
Тривало постачання зброї
і військової техніки: танків,
артилерійських систем,
протитанкових засобів
та сучасних ЗРК. Крім того,
було зафіксовано випадки
проникнення на територію
України підрозділів ЗС РФ.
У відповідь на успішні дії
наших військ Росія поча
ла застосовувати арти
лерію зі своєї території.

На деяких напрямках
російська артилерія пере
тинала державний кордон
і діяла з вогневих позицій
на території України. Сис
тематичні обстріли з тери
торії РФ військових частин
і підрозділів ЗС Украї
ни, ДПС України й інших
українських формувань
у секторі «Д» розпочалися
11 липня 2014 року із за
стосуванням реактивних
систем залпового вогню
БМ-21 «Град» та мінометів.
Тоді з російської території
було завдано вогневого
ураження одному з під
розділів 24-ї омбр у районі
Зеленопілля. Під час об
стрілу підрозділ був прак
тично знищений: загинуло

24 і поранено 76 військо
вослужбовців. До ведення
вогню через кордон до
лучалися штатні артиле
рійські військові частини
та підрозділи ЗС РФ.
17 липня 2014 року поблизу
м. Торез Донецької області
російським ЗРК «Бук» було
збито пасажирський літак
Boeing 777 авіакомпанії
«Малайзійські авіалінії»,
що здійснював переліт
за рейсом Амстердам – Ку
ала-Лумпур. Від рук росій
ських найманців загинули
283 пасажири і 15 членів
екіпажу.
Зважаючи на загрозу
використання росіянами

донбаських летовищ, сили
АТО нарощували зусил
ля з утримання контролю
над Донецьким і Луган
ським аеропортами.
Протягом 20–21 липня
2014 року сили АТО
провели операцію в районі
населених пунктів Раївка,
Весела Гора, Кондрашівка
Нова, створили коридор
для безперешкодного
проходу конвоїв
до Луганського аеропорту
та виставили блокпости
на загрозливих напрямках.
Водночас була проведена
операція зі звільнення
району Курахового, Пісків
та виходу до аеропорту
«Донецьк».
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Рішучими були дії україн
ських військовослужбов
ців у глибині окупованих
територій. Так 27–30 липня
2014 року проведено рей
дові та штурмові дії підроз
ділу 25-ї опдбр на напрямку
Дебальцеве, Шахтарськ,
що забезпечили безпере
шкодне просування основ
ного рейдового загону 95-ї
оаембр на напрямку Лиси
чанськ, Дебальцеве, Шах
тарськ, Петрівське, курган
Савур-Могила, Степанівка,
Дмитрівка, Міусінськ, Крас
ний Луч, Слов’янськ. Рейд
основного загону тривав
з 18 липня до 10 серпня
2014 року (24 доби). Укра
їнські десантники здолали
понад 450 км доріг, з них
170 км з боями, здійснили
штурмові дії із захоплен
ня 28 липня стратегічно
важливого об’єкта – кур
гану Савур-Могила, під
ставили плече бойовим
побратимам у скрутний
час – на початку серпня
забезпечили вивід з-під
нищівного вогню російської
артилерії підрозділів АТО,
які виконували завдання
на державному кордоні.
Завдяки злагодженим діям
вдалося врятувати понад
2 000 військовослужбовців
та 250 одиниць озброєн
ня та військової техніки,
при цьому втрати рейдово
го загону були мінімальні.
Завдання рейдового за
гону були пов’язані з тим,
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що наприкінці липня –
на початку серпня усклад
нилася ситуація в секто
рі «Д». Російські мас-медіа
зловтішно коментували цю
ситуацію як утворення так
званого «південного кот
ла». Значні втрати особо
вого складу, ОВТ внаслідок
артилерійських обстрілів
з російської території змуси
ли керівництво АТО сплану
вати і 3–4 серпня 2014 року
провести операцію з відве
дення (виведення) підрозді
лів ЗС України та ДПС Укра
їни на безпечну відстань
від державного кордону.
Місцем української вій
ськової слави в серпневі
дні 2014 року став кур
ган Савур-Могила, який
від 28 липня перебував
під контролем захисників
України. 12 серпня 2014 року
на курган прорвалися бійці
групи спеціального призна
чення під командуванням
полковника Ігоря Гордійчу
ка. 18 серпня до захисників
кургану приєднався загін
полковника Петра Потєхіна.
Українські воїни контролю
вали рух російських най
манців і проникнення ко
лон з військовою технікою
та вантажами з боку РФ,
коригували артилерійський
вогонь сил АТО. Щоб зни
щити захисників Савур-Мо
гили, російська артилерія
майже цілодобово вела
вогонь по кургану, а заго
ни російських найманців

вчиняли численні спроби
штурму стратегічної ви
соти. До ведення вогню
через кордон долучалися
штатні артилерійські вій
ськові частини та підрозді
ли ЗС РФ.
Однак українські воїни, не
зважаючи на надлюдське
напруження, стійко оборо
нялися й тільки за наказом
командування відійшли.
Загалом обстановка
на Сході України зали
шалася складною, але
контрольованою. На се
редину серпня 2014 року
в АТО було задіяно близько
40 тис. особового складу,
з них: від ЗС України – по
над 32 тис. осіб, 5 500 оди
ниць важкого озброєння
та військової техніки;
від НГ України – до 3 тис.
осіб; від ДПС України –
до 3 тис. осіб; від СБУ –
до 2 тис. осіб28.
Протягом травня-вересня
2014 року сили і засоби АТО
провели більше ніж 40 опе
рацій, звільнили понад
дві третини окупованих
територій, понад 100 на
селених пунктів Донецької
та Луганської областей29.
Поступово ЗС України
та іншим військовим фор
муванням України вда
лося переломити і взяти
під контроль ситуацію. Під
час звільнення населених
пунктів було локалізовано

деякі угруповання, зни
щено їх та не допущено
значних жертв серед мир
ного населення. Резуль
татом спеціальних дій сил
АТО стало звуження кільця
ізоляції, поступове відда
лення його від державного
кордону та часткове при
криття державного кордону
на загрозливих напрямках.
У той час з’явилася реаль
на можливість блокування
російських окупаційних сил
у районах Донецька, Ма
кіївки, Горлівки, Луганська,
їх оточення та поділ на ок
ремі осередки. Створилися
передумови для успішного
завершення збройного
конфлікту на Сході України,
проте в подальший перебіг
втрутилася РФ.
Третій етап. Вторгнення
військових частин і підрозділів ЗС РФ на територію Донецької та Луганської областей України
(25 серпня – 5 вересня
2014 року)
У серпні 2014 року, усвідо
мивши наближення краху
проекту «Новоросія», вій
ськово-політичне керівниц
тво РФ вдалося до вве
дення регулярних військ
на територію східної Украї
ни. Це призвело до продов
ження збройного конфлікту,
посилення руйнації інфра
структури регіону, значного
зростання кількості жертв
серед військових і цивіль
ного населення.

У ніч з 24 на 25 серпня
2014 року ситуація в райо
ні АТО кардинально змі
нилася. Після потужного
артилерійського удару
з території РФ, у якому було
задіяно близько 200 оди
ниць артилерії, російські
підрозділи приховано втор
глися на територію України.
Російські військовослуж
бовці, як перед тим в Ав
тономній Республіці Крим,
не мали документів і роз
пізнавальних знаків на об
мундируванні та військовій
техніці. Державний кордон
перетнули вісім батальйон
них тактичних груп (далі –
БТГр) ЗС РФ. Швидко вони
просунулись у напрямку
Іловайська та Луганська.
Ще кілька невеликих груп
перейшли кордон поблизу
Новоазовська в напрямку
Маріуполя30.
Тільки на Донецькому на
прямку угруповання ЗС РФ
поблизу російсько-укра
їнського кордону на пів
дні Ростовської області
нараховувало: особового
складу – до 4 000 осіб;
танків – до 20 одиниць;
бойових броньованих
машин – до 90 одиниць;
артилерійських систем –
до 30 одиниць; РСЗВ –
до 20 одиниць 31.
Факт вторгнення було
підтверджено 26 серп
ня 2014 року після за
хоплення у полон 11

військовослужбовців 98-ї
повітрянодесантної дивізії
(м. Кострома). З часом вда
лося встановити, що на те
риторію Донецької та Лу
ганської областей зайшли
підрозділи ЗС РФ, зокрема
зі складу 19-ї омсбр, 7-ї
та 76-ї повітрянодесантних
дивізій, 31-ї та 56 ї окремих
десантно-штурмових бри
гад, 64-го полку морської
піхоти Північного флоту32.
Особливого резонан
су в суспільстві набу
ла Іловайська трагедія
(24–29серпня 2014 року)33.
Длядеблокування оточе
ного в районі Іловайська
угруповання чисельністю
близько 1 200 бійців під
готували резерв кількістю
до 2 тис. осіб. З огляду
на ситуацію, що склала
ся, було ухвалено рішення
провести операцію 1-2 ве
ресня 2014 року, але через
потужний вогневий вплив
супротивника під Іловай
ськом вивести українські
підрозділи довелося рані
ше від запланованого тер
міну. Під гарантії російської
сторони вихід з Іловайська
був призначений на ранок
29 серпня та передбачав
рух у колонах двома марш
рутами. Однак російські
військові підступно зради
ли, та із засідок розстріля
ли колони на відкритих ді
лянках доріг. Дії військових
РФ під Іловайськом ква
ліфікуються як військовий

28
Аналіз ведення АТО та наслідків вторгнення РФ в Україну у серпні–вересні
2014 року. URL: http://www.mil.gov.ua/analitichni-materiali.
29

Біла книга-2014. Збройні Сили України. К. : МОУ, ГШ ЗС України, 2015. С. 10.

30

Муженко В. Дванадцять днів що змінили хід АТО / Народна армія. 21.08.2015.

31
Аналіз бойових дій в районі Іловайська після вторгнення російських військ 24–29
серпня 2014 року. URL: http://www.mil.gov.ua/ analitichni-materiali.

31

злочин. Унаслідок під
ступності росіян 366 укра
їнських вояків загинули,
429 зазнали поранень, 158
зникли безвісти, 128 опи
нилися в полоні34.
Після вторгнення росій
ських військ підрозділи сил
АТО із боями були відведені
на північ від Луганська (3031 серпня 2014 року), разом
з тим посилено оборону
напрямку так званої Бах
мутської траси (на ділянці
Луганськ – Лисичанськ).
Для зупинення подальшого
наступу російських військ
на Маріуполь 2 5 вересня
2014 року були проведені
рейдові 79-ї і 95-ї окре
мих аеромобільних бри
гад дії у районі населених

пунктів Комсомольський,
Тельманове, Новоазовськ.
Вони продемонстрували
російському керівництву,
що у складі сил і засобів,
залучених до проведення
АТО, є достатній резерв,
спроможний уразити агре
сора, зірвати його плани
з оточення та захоплення
Маріуполя. Замисел про
тивника пробити «півден
ний коридор» до Криму
було зірвано.
Поступово сили АТО ста
білізували лінію зіткнення
і не допустили подальшо
го просування російських
гібридних окупаційних
військ у глибину укра
їнської території. Ана
ліз результатів операцій

наприкінці серпня – на по
чатку вересня 2014 року
свідчить, що, незважаючи
на несприятливу обстанов
ку, Збройні Сили України
спільно з Національною
гвардією України, іншими
військовими формуван
нями, правоохоронними
органами та за участю
добровольчих підрозділів
завдали значних втрат
терористам і скували
його основні сили, зір
вали плани керівництва
РФ із захоплення півден
но-східних областей Укра
їни та втримали важливі
населені пункти – Станицю
Луганську, Щастя, Сєве
родонецьк, Лисичанськ,
Дебальцеве, Артемівськ,
Слов’янськ і Маріуполь.

Аналіз ведення АТО та наслідків вторгнення РФ в Україну у серпні–вересні
2014 року. URL: http://www.mil.gov.ua/analitichni-materiali.
32

Аналіз бойових дій в районі Іловайська після вторгнення російських військ 24–29
серпня 2014 року. URL: http://www.mil.gov.ua/ analitichni-materiali.

33

Юрій Луценко прозвітував про результати розслідування кримінального проваджен
ня за фактом розв’язання і ведення представниками влади та ЗС РФ агресивної війни
проти України 02.09.2016. URL: http: www.gp.gov .ua/ua/news.html?_m= publications&_
c=view& t=rec&id=191816
34

32

II період збройного конфлікту на Сході України
ЛОКАЛІЗАЦІЯ КОНФЛІКТУ В ОКРЕМИХ РАЙОНАХ
ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ
(з 5 вересня 2014 року)
З вересня 2014 року діяль
ність органів військового
управління, військових
формувань у районі про
ведення АТО ґрунтувалася
передусім на домовлено
стях, досягнутих під час
підписання Мінських угод
2014 року. Незважаючи
на низку суперечливих
питань щодо проведення
на місцевості лінії розмеж
ування сторін протистоян
ня, активних наступальних
дій штаб АТО в цей період
не планував і не проводив.
Натомість РОВ(с) постійно
вчиняли провокації, спря
мовані на роздмухування
збройного конфлікту.
Четвертий етап. Стабілізація лінії зіткнення
на Сході України (5 вересня 2014 року – 14 січня
2015 року)
Цей етап характеризується
тим, що основні зусилля
українського команду
вання зосереджувалися
на проведенні переважно
оборонних дій, удоскона
ленні системи управління
створеними угрупованнями
військ, фортифікаційно
му обладнанні, побудові
оборони на лінії розме
жування, плановій заміні
підрозділів і відновленні

боєздатності особового
складу, озброєння й тех
ніки. Восени 2014 року
вдалося значно поліпшити
стан ЗС України, зокрема
організувати бойову підго
товку, поліпшити управлін
ня, взаємодію, удосконали
ти всебічне забезпечення,
створити резерви, вирі
шити питання входження
добровольчих підрозділів
до складу ЗС України чи
їх перетворення на спе
ціальні батальйони МВС
України.
Важливою організаційною
подією цього етапу стало
переформування понад
30 батальйонів територі
альної оборони з різних
регіонів держави в окремі
мотопіхотні батальйони.
Після проведення орга
нізаційних заходів їх було
передано до складу бойо
вих частини Сухопутних
військ ЗС України і, як по
казали подальші події, ці
підрозділи взяли активну
участь в АТО.
Військові частини
та підрозділи виконували
завдання на більш ніж 90
блокпостах, 140 опорних
пунктах та одному баталь
йонному районі оборони,

охороняли й обороняли
три аеродроми («Донецьк»,
«Краматорськ», «Маріу
поль»), дві бази зберігання
озброєння та військової
техніки в районі Артемів
ська та позицію радіолока
ційної роти «Катер» по
близу Авдіївки. На початку
січня 2015 року для руху
через лінію розмежування
було створено сім тран
спортних коридорів.
РФ продовжила розгортан
ня гібридної війни проти
України. Основні зусил
ля кремлівських керма
ничів були зосереджені
на посиленні окупаційного
військового угруповання
військ у Криму, збережен
ні напруженості в райо
ні збройного конфлікту
на Донбасі, дестабілізації
ситуації на решті території
України. Нехтуючи Мін
ськими домовленостями,
російські окупанти захопи
ли Докучаєвськ і перері
зали дорогу на Маріуполь,
зайняли район між Горлів
кою та Донецьком (Жданів
ку, Нижню Кринку та інші
населені пункти), ділянки
Бахмутської траси (блокпо
сти № 31, 32) і низку інших
територій. Військове ке
рівництво Росії вживало
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заходів із впорядкування
різнорідних терористичних
угруповань.
Російські окупаційні війсь
ка (сили) на Донбасі можна
умовно поділити на дві
категорії. До першої кате
горії належать регулярні
військові частини та під
розділи ЗС РФ, які восе
ни 2014 року сягали 8–14
батальйонно-тактичних
і 5–7 ротно-тактичних груп
по 8–10 тис. осіб. На їхньо
му озброєнні перебувало
до 190 танків, близько 500
ББМ, 230 артилерійських
систем.
Друга категорія сил воро
га – так звані «регуляр
ні збройні сили» «ДНР»
та «ЛНР» («1-й та 2-й ар
мійські корпуси») – було
сформовано під керівниц
твом кадрових російських
генералів з осені 2014 року.
Ці сили підпорядкувалися
генеральному штабу ЗС РФ
через органи військово
го управління Південного
військового округу. У їхніх
структурах кількість залу
чених російських найман
ців перевищувала 29 тис.
осіб, на озброєнні було
до 700 танків, 1 500 ББМ,
понад 500 гармат і 300 ре
активних систем залпового
вогню35.
Пріоритетності набули дії
ДРГ ЗС РФ. Одночасно
з ладу було виведено дві

ділянки залізниці побли
зу Маріуполя (23 груд
ня 2014 року) та Одеси
(24 грудня 2014 року). Зав
дяки ефективній діяльності
українських спецслужб
вдалося запобігти низці те
рористичних актів в інших
регіонах країни, зокрема
й у Києві.
На четвертому ета
пі збройного конфлікту
на Сході України Доне
цький аеропорт був од
ним із «найгарячіших»
місць в АТО 36. Протягом
242 діб «українські кі
борги» обороняли До
нецький аеропорт, який
став символом мужності
та героїзму наших бійців.
Починаючи з вересня
2014 року, аеропорт став
форпостом наших військ
на Донецькому напрямку.
Для російських окупантів
він також мав принципове
значення, адже став сво
єрідною «кісткою у горлі».
Не випадково, що до захо
плення цього об’єкта за
лучалися елітні підрозділи
спеціального призначення
ЗС РФ. Оборона Донецько
го аеропорту полягала
не лише в утриманні бу
дівель терміналів і дис
петчерської вежі, бороть
ба тривала за контроль
над Авдіївкою, Пісками,
Опитним, Водяним. Стій
ка оборона українських
підрозділів на цій ділян
ці лінії зіткнення сторін

забезпечила надійне при
криття усього Донецького
напрямку.
Слід зауважити, що в ра
йоні АТО значно зросла
інтенсивність повітря
ної розвідки противника
із застосуванням сучасних
безпілотних літальних апа
ратів. Також під виглядом
гуманітарних конвоїв було
активізовано постачання
зброї та боєприпасів на не
підконтрольну частину
території Донецької та Лу
ганської областей. Щодоби
через неконтрольовані
пункти пропуску на оку
повану територію України
заходило 40–60 вантажних
автомобілів з боєприпаса
ми й озброєнням.
Попри оголошення при
пинення вогню з 9 груд
ня 2014 року, до 15 січня
2015 року РОВ(с) продовжу
вали провокаційні обстріли
позицій ЗС України. За цей
час було вчинено понад
1 050 обстрілів, втрати осо
бового складу сягнули 220
осіб (з них ЗС України – 177,
МВС України – 17, НГУ – 14,
ДПС України – 7, Державної
служби України з надзви
чайних ситуацій – 5), сані
тарні – 1 067 осіб (з них ЗС
України – 891, МВС Украї
ни – 57, НГУ – 99, ДПС Укра
їни – 16, Державної служби
України з надзвичайних
ситуацій – 4). Всього з 5 ве
ресня 2014 року до 15 січня

Збройна агресія РФ проти України: інформаційно-довідковий матеріал. К. : Націо
нальний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2015. 14 с.
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2015 року було вчинено
21 250 обстрілів.
Отже, восени та у груд
ні 2014 року через під
ступність ворожих сил
і нехтування російським
керівництвом Мінськими
домовленостями під час
виконання зобов’язань
щодо припинення вогню
збройне протистояння
на сході України набуло рис
затяжного замороженого
конфлікту.
П’ятий етап. Відбиття другого наступу російських
окупаційних військ
(15 січня – 20 лютого
2015 року)
Характерними ознаками
п’ятого етапу збройного
конфлікту на Сході України
стали висока швидкоплин
ність і динамічність дій.

Унаслідок агресивної
політики РФ щодо роз
дмухування збройного
конфлікту на Сході Укра
їни зима 2015 року стала
не менш «гарячою», ніж
літо 2014 року. У січні су
противник почав реалізо
вувати план розширення
контрольованих територій,
що передбачав прове
дення наступальних дій
одночасно на Луганському
(м. Щастя, с. Трьохізбенка),
Донецькому, Дебальців
ському та Маріупольському
напрямках. Проведений
згодом воєнно-історичний
аналіз дає змогу ствер
джувати, що зусилля про
тивника взимку 2015 року
були зосереджені на Де
бальцівському напрямку.
Основними формами засто
сування ЗС України були

спільні операції (бойові дії),
поєднані з територіальною
обороною38. Найважливі
шими операціями сил АТО
на цьому етапі збройного
конфлікту на Сході Укра
їни стали: деблокування
підрозділів ЗС України
в Донецькому аеропор
ту (18–26 січня 2015 року)
та виведення військ
сектору «С» з-під ударів
супротивника в районі
м. Дебальцеве (27 січня –
18 лютого 2015 року).
Трагізмом і жертовністю
в історії звитяг україн
ського війська наповне
ні січневі дні 2015 року
для оборонців Донецького
аеропорту. 15 січня против
ник розпочав його штурм
з артилерійських і міно
метних обстрілів нового
терміналу, використовуючи
результати вогневого ура
ження, перейшов у наступ,
захопив частину території
аеропорту і заблокував
підрозділи 81-ї оаембр ЗС
України, які перебували
в новому терміналі.
Під час операції з де
блокування підрозділів
(18–26 січня 2015 року)
не всі визначені команду
ванням завдання вдалося
виконати. Під’їзні шляхи
й територія навколо ае
ропорту були заміновані
терористами, кожна ді
лянка місцевості прострі
лювалася ними. Погана

Аналіз бойових дій на сході України в ході зимової кампанії 2014–2015 років. URL:
http://www.mil.gov.ua/analitichni-materiali.
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видимість внаслідок густо
го туману ускладнювала,
а іноді робила неможливи
ми просування та маневр
підрозділів, які здійсню
вали деблокування. Після
того, як росіяни підірвали
термінал, багато елементів
його конструкції завалили
ся, поховавши під собою 51
українського героя. 22 січня
2015 року остання неве
лика група наших бійців
покинула руїни терміналу,
в якому вже не залишилося
стін, які можна було оборо
няти. Весь світ став свід
ком героїзму українських
«кіборгів». Без води та їжі,
у холод і під постійними об
стрілами, не маючи змоги
відпочити, вони захища
лися до останнього39. Вод
ночас силам АТО вдалося
виконати низку важливих
завдань і поліпшити опе
ративне становище після
взяття під контроль шахти
«Бутівка» і залізничного
мосту поблизу неї на ділян
ці Авдіївка – Донецьк. Кон
тролюючи Авдіївку, селища
Піски, Опитне, Водяне
та зайнявши панівні висо
ти, сили й засоби сектору
«Б» забезпечили надійне
прикриття Донецького
напрямку.
У січні-лютому 2015 року
відбулася головна битва
між українською армією
та російсько-терористич
ними військами. Наприкінці
січня РОВ(с) розпочали

наступ на Дебальцівський
виступ. З українського боку
була проведена операція
з виведення військ40.
Супротивник, продовжуючи
відволікаючі дії на Луган
ському, Донецькому та Ма
ріупольському напрямках,
зосереджував зусилля
на ліквідації Дебальців
ського виступу, прагнучи
оточити і знищити україн
ські війська. По-перше, тут
було зосереджено до вось
ми батальйонних тактичних
груп і восьми артилерій
ських дивізіонів ЗС РФ.
По-друге, під Дебальцеве
стягувалися найбільш
боєздатні незаконно ство
рені збройні формування
самопроголошених респу
блік. Їх основу становили
переважно підрозділи «1-го
армійського корпусу» кіль
кістю до семи батальйон
них тактичних груп зі скла
ду 1, 3, 5 та 7-ї омсбр. Їхні
дії підтримували до двох
батальйонних тактичних
груп «2-го армійського
корпусу». Кількість НЗФ ся
гала 7–9 тис. осіб, які мали
на озброєнні до 120 тан
ків, до 180 артилерійських
систем, до 60 реактивних
систем залпового вогню
(надалі — РСЗВ)41.
Загальна кількість особо
вого складу підрозділів ЗС
України, що виконували
завдання безпосередньо
в районі Дебальцівського

виступу в лютому 2015 року,
становила близько 4,7 тис.
військовослужбовців.
Крім того, від НГ України,
МВС України та СБУ було
задіяно близько 500 осіб.
У розпорядженні україн
ських військ у районі Де
бальцевого було 50 танків,
40 артилерійських систем,
15 РСЗВ42.
Завдяки скоординова
ним діям сил АТО замисел
противника – оточити наші
війська та знищити їх у ра
йоні Дебальцевого – був
зірваний. Для забезпе
чення відходу військ було
створено систему районів,
рубежів і позицій, у глиби
ні оперативної побудови
військ – мобільні бронегру
пи (резерви). Результатом
Дебальцівської операції
стало вдале виведення
великої кількості військ
з-під ударів противника.
Загалом з 2678 осіб, які
підлягали відведенню, було
виведено 2629 осіб. Також
виведено понад 810 оди
ниць ОВТ43. Силам секто
ру «С» вдалося утримати
бар’єрний рубіж по р. Лу
ганка та закріпитися
на плацдармі Луганське –
Троїцьке – Попасна. Втрати,
яких зазнав супротивник,
змусили його відмовитися
від подальших наступаль
них дій.
Із завершенням Дебальців
ської операції (27 січня – 18
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лютого 2015 року) на Дон
басі розпочалося хитке
перемир’я. Результати
зимової кампанії 2014–
2015 рр. значно вплинули
на подальший розвиток
воєнно-політичної та во
єнно-стратегічної обста
новки. Під час проведення
операцій українські війська
виконали всі визначені
завдання та з мінімальни
ми втратами були виведе
ні з-під ударів противника
в нові райони, зайняли ви
гідне оперативне положен
ня. Просування противника
вглиб території України
було зупинено.
Шостий етап. Зміцнення лінії оборони на Сході України (21 лютого
2015 року – 20 вересня
2016 року)
Особливо характеру черго
вий етап російсько-україн
ського протистояння набув
у результаті прийняття

в лютому 2015 року Комп
лексу заходів з імпле
ментації Мінських домов
леностей. 11–12 лютого
в Мінську робоча група,
до складу якої входили
представники РФ, Німеччи
ни, Франції, України, у при
сутності представників
так званих «ДНР» і «ЛНР»
узгодила його. За підсум
ком тривалих переговорів
було прийнято Деклара
цію Президента України,
Президента Французької
Республіки, Президента РФ
та Канцлера Федератив
ної Республіки Німеччини
на підтримку Комплексу
заходів з імплементації
Мінських домовленостей.
Відповідно до узгодже
ного Комплексу заходів
з 15 лютого 2015 року мав
набути чинності режим
припинення вогню. Однак,
незважаючи на досягнуті
домовленості, до 18 лютого
в Дебальців
ському виступі
тривали інтен
сивні бойові
дії. 21 лютого
представники
України, РФ,
Організації
з безпеки і спів
робітництва
в Європі (далі –
ОБСЄ) і так
званих «ДНР»
та «ЛНР» під
писали план
відведення

важкого озброєння від лінії
зіткнення, а з 24 лютого
розпочалося його втілення.
Однак ці домовленості,
як і попередні, росіяни
підступно порушили. Тільки
у 2015 році, починаючи з 15
лютого (після встановлення
режиму припинення вогню,
визначеного Мінськими до
мовленостями), підрозділи
сил АТО були обстріляні по
над 16,4 тис. разів, зокре
ма, зафіксовано обстріли
із застосуванням РСЗВ –
653, артилерії – 1403, тан
ків – 526, мінометів – 4238,
протитанкових керованих
ракет – 155, бойових машин
піхоти – 176, стрілецької
зброї – 8307, відбулося 205
бойових зіткнень. Наші під
розділи відкривали вогонь
у відповідь на провокаційні
дії противника переважно
під час бойових зіткнень,
про що надавали інфор
мацію керівництву Спеці
альної моніторингової місії
ОБСЄ.
З початком цього етапу
Президент України ви
значив першочерговим
завданням створення лінії
оборони на Сході України,
обладнаної потужними
фортифікаційними спору
дами, щоб забезпечити
військам сприятливі умо
ви для захисту й оборони
території України. До вико
нання цього завдання були
залучені сили та засоби
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всіх областей України.
За результатами роботи
загальна протяжність фор
тифікацій, зведених у три
лінії оборони, становить
600 км, на яких обладнано
майже 300 опорних пунктів
і встановлено 12 тис. бе
тонних конструкцій. За
гальний обсяг будівельних
матеріалів, використаних
у будівництві, перевищив
35 тис. залізничних вагонів.
В ефективності фортифі
каційних споруд переко
налися під час подальших
бойових дій під Мар’їнкою,
Пісками, Опитним, Авдіїв
кою та на інших ділянках
місцевості.
Для забезпечення захо
дів мінної безпеки в ок
ремих районах Донецької
та Луганської областей
силами та засобами ЗС
України спільно з Держав
ною службою спеціального
транспорту і Державною
службою України з над
звичайних ситуацій було
організовано та проведе
но заходи з розмінування.
Усього у 2015 році переві
рено на наявність вибу
хонебезпечних предметів
понад 1,3 тис. га території,
виявлено та знешкоджено
понад 95 тис. вибухонебез
печних предметів.
Для недопущення гумані
тарної катастрофи в ра
йонах проведення АТО,
соціального напруження
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на іншій території України
та для формування пози
тивної громадської думки
щодо діяльності ЗС України
під час особливого періоду,
ліквідації наслідків над
звичайних ситуацій у ЗС
України впроваджено си
стему цивільно-військового
співробітнецтва. Цивіль
ному населенню надава
лася допомога у вирішенні
проблем життєдіяльності
з використанням військо
вих і невійськових сил
та засобів. Це дало змогу
мінімізувати вплив наслід
ків бойових дій на цивільне
населення в районі прове
дення АТО та розширити
можливості протидії нега
тивному російському інфор
маційному впливу на насе
лення держави.
Наприкінці 2015 року з ура
хуванням змін в обстанов
ці на основі сил і засобів
чотирьох секторів «А», «Б»,
«С», «М» створено три ОТУ
військ «Луганськ», «До
нецьк» і «Маріуполь».
Протягом усього шостого
етапу збройного конфлікту
на Сході України загальна
обстановка в районі про
ведення АТО залишалася
складною: РОВ(с) про
вокаційними обстрілами
позицій сил АТО підтриму
вали рівень напруженості
вздовж лінії розмежування,
демонстрували присут
ність і готовність до дій,

контролюючи ескалацію
конфлікту тиснули на Украї
ну та міжнародну спільноту.
Сьомий етап. Розведення сил і засобів сторін
конфлікту (з 21 вересня
2016 року)
З вересня 2016 року
російсько-українське
протистояння на Сході
України зазнало істотних
змін, головним чином,
через підписання у Мін
ську 21 вересня 2016 року
рішення Тристоронньої
контактної групи про роз
ведення на Донбасі сил
і засобів сторін конфлікту.
Документом було визна
чено, що розведення сто
рін здійснюється шляхом
їх відведення із займаних
позицій в обидва боки
для створення ділянок роз
ведення на 2 км в ширину
та 2 км у глибину.
Домовленість визначила
створення трьох зон без
пеки в населених пунктах
Золоте, Петровське та Ста
ниця Луганська. Вико
нання практичних заходів
передбачало деескалацію
в районі лінії зіткнення
та створення умов, за яких
стрілецька зброя фактично
не могла б використовува
тися для обстрілів. Водно
час з огляду на система
тичні провокації з боку РОВ
ЗС України неодноразово
були змушені переносити
терміни відведення своїх

сил і засобів на загрозли
вих ділянках.
Російські гібридні окупа
ційні війська (сили) про
довжували порушувати
домовленості, не дотри
мувалися режиму припи
нення вогню. Черговим
підтвердженням цього
стали бойові дії на Світло
дарській дузі наприкінці
2016 року. Так, 18 грудня
підрозділи російських
терористичних військ
спробували прорвати лінію
фронту та захопити пози
ції, зайняті українськими
військовими. Противник
здійснив три артилерій
ських обстріли тривалістю
від трьох до шести годин
кожен. У цих умовах укра
їнські захисники вистояли,
а потім перейшли до ак
тивних дій і відтіснили
противника із займаних
ним позицій на південь
від селища Луганське. З 19
до 22 грудня 2016 року ро
сійські терористичні війсь
ка намагалися відбити
свої позиції та обстрілю
вали українські підрозді
ли з усіх видів озброєн
ня, проте вибити наших

захисників із займаних по
зицій не змогли. 23 грудня
в селище Новолуганське,
що тривалий час перебу
вало в «сірій зоні», увійш
ли підрозділи батальйону
«Донбас-Україна». Бої
на Світлодарській дузі
у грудні 2016 року далися
дорогою ціною: загинуло
9 українських військо
вих, 35 зазнали поранень,
17 – контузій44.
Події 2014–2016 років стали
найсерйознішим іспитом
української державності.
У цей буремний час випро
бувань військовослужбовці
ЗС України, інших вій
ськових формувань, пред
ставники правоохоронних
органів та добровольчих
формувань проявили осо
бисту мужність і героїзм
у захисті державного суве
ренітету й територіальної
цілісності України, само
віддане служіння Україн
ському народові.
За незалежність доводить
ся воювати запекло. За
три роки в боях за свободу,
незалежність і територі
альну цілісність України

загинуло 2652 військовос
лужбовців і працівників ЗС
України, НГ, СБУ, МВС, ДПС
України. 9578 військовос
лужбовців отримали бойові
поранення45.
На сьогодні вдалося запо
бігти поширенню зброй
ного конфлікту на Сході
України, зупинити росій
ську агресію. Очевидним
стало те, що на цій ділянці
«господарі» Кремля про
рахувались, у чому пере
конався весь світ. Однак
до перемоги ще далеко,
наші віроломні та підступні
вороги заради реалізації
своїх імперських амбіцій
щодо України, вочевидь,
замислили та спланува
ли ще не одну провока
цію. Протистояти Росії
в гібридній війні проти
України буде важко, бо ж
супротивник задіяв знач
ні ресурси та має амбітні
плани. Проте ми мусимо
навчитися асиметрич
но протидіяти гібридним
викликам. Один із кроків
до успіху – ретельний ана
ліз, вивчення й урахування
досвіду та уроків, набутих
у ході АТО на Сході України.

Світлодарська дуга. URL: http://www.depo.ua/ukr/war/
svitlodarska-duga-promizhni-pidsumki-karta--27122016090000
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Три роки війни: у Міноборони повідомили про втрати Української армії. URL: http://
www.5.ua/suspilstvo/try-roky-viiny-u-minoborony-povidomyly-pro-vtraty-ukrainskoiarmii-143237.html
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РОЗДІЛ 2
УРОКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

СУХОПУТНІ ВІЙСЬКА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ
Роль Сухопутних військ
(далі – СВ) ЗС України в АТО
визначається особливістю
збройної боротьби та за
вданнями, визначеними
військовим формуванням46
(далі – ВФ) родів військ
і спеціальних військ.
Збройна боротьба між
Україною і Росією є основ
ною формою боротьби в гі
бридній війні47, одночасно
містить асиметричні воєнні,
антитерористичні дії та еле
менти партизанських дій.
Обсяг завдань потребує,
щоб СВ залишалися чи
сельнішими порівняно з ін
шими видами ЗС України
та становили їх основу.
На початок травня 2014 року
угруповання військ (сил),
залучене до проведення
АТО, нараховувало близько
2,7 тис. осіб, 100 броньо
ваних машин, 25 одиниць
артилерійських систем
і мінометів, 20 одиниць
засобів протиповітряної
оборони (далі – ППО) CВ, 6
різних вертольотів та 160
автомобілів.

Здатність адекватно реагу
вати на зміни обстановки
та застосовувати різнома
нітні способи ведення дій
визначає провідну роль СВ
у виконанні завдань, по
кладених на ЗС України. За
результатами ведення АТО
можна визначити особли
вості застосування складо
вих СВ.
Механізовані і танкові
війська
З огляду на те, що асиме
трична збройна боротьба
є завершальним етапом гі
бридної війни, механізовані
і танкові війська можуть
виконувати головні завдан
ня з відсічі збройної агресії,
ліквідації зброй
ного конфлікту
на державному
кордоні та лікві
дації збройного
конфлікту всере
дині держави.

виникнення конфліктів
із застосуванням зброї; ви
конувати заходи правового
режиму надзвичайного ста
ну; боротися з тероризмом;
ліквідовувати надзвичайні
ситуації та надавати допо
могу місцевому населенню.
Асиметричні дії ВФ механі
зованих і танкових військ
передбачають непряме
протистояння сторін, а ста
білізацію ситуації на тери
торії між неконтрольованою
ділянкою державного укра
їнсько-російського кордону
та лінією розмежування
(протистояння) ЗС України
й озброєних формувань
бандитських найманців РФ.

Крім того, вій
ськові форму
вання СВ можуть
виконувати
інші завдання:
стримувати

Військові формування – сформовані чи вже наявні підрозділи, частини, з’єднання,
об’єднання; у разі потреби створюють тимчасові формування (угруповання, групи
(тактичні групи), загони, команди, маршові підрозділи тощо).
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Гібридна війна – різновид війни; продовження політики із застосуванням різно
манітних асиметричних форм боротьби інформаційної, економічної, гуманітарної,
збройної тощо.
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Крім того, дії СВ обмежу
ються визначеними рубе
жами, далі яких не можуть
просуватися війська чи
завдавати вогневих ударів
ракетні війська й авіація
тощо.
Ці та інші особливості зу
мовлюють структуру бо
йових завдань, структуру,
склад і озброєння військо
вих формувань, які викону
ють завдання, вибір форми
дій та простору виконання
завдань.
Механізовані і танкові ВФ,
виконуючи завдання зі ста
білізації ситуації, недопу
щення збройних сутичок,
диверсій і терористичних
актів у районі АТО, можуть:
під час операцій – посилю
вати охорону та прикриття
державного кордону й ви
конувати заходи правового
режиму надзвичайного
стану; припиняти пору
шення державного кордо
ну; протидіяти диверсій
но-розвідувальним силам
(далі – ДРС) противника,
НЗФ, терористичним гру
пам, які намагаються діяти
через державний кордон чи
лінію розмежування; поси
лювати охорону важливих
об’єктів і комунікацій; про
водити заходи правового
режиму воєнного стану
та забезпечувати умови
функціонування місцевих
органів влади;

між операція
ми та в період
після конфлік
ту – прикрива
ти черговими
силами ППО
важливі об’єк
ти; прикривати
державний кор
дон; припиняти
можливі прово
кації на дер
жавному кордоні й у при
кордонних районах; шукати
та знищувати залишки
ДРС, НЗФ, терористичних
груп; ліквідовувати на
слідки застосування зброї
та техніки; забезпечувати
заходи із повернення насе
лення до місць проживан
ня; надавати потерпілим
гуманітарну допомогу.
Для виконання завдань
з постійних з’єднань, ча
стин і підрозділів створю
вали тимчасові формування
(угруповання, тактичні
групи, загони тощо), які
характеризувалися мобіль
ністю, гнучкістю та здатні
стю змінювати форми дій
і способи їх ведення.
Характерними формами дій
СВ під час проведення АТО
є: бойові, рейдові, обхідні,
ізоляційні, охоронні, сто
рожові, засадні, патрульні,
пошуково-ударні, штурмові,
десантно-штурмові, розві
дувально-пошукові, демон
страційні, дії чергових сил
ППО та інші.

Одним з найефективніших
способів безперервного
вогневого впливу на про
тивника та його знищення,
апробованим під час ве
дення антитерористичних
дій, є танкова та вогнева
«каруселі», що полягають
у чергуванні вогню танків
і артилерії. Перебуваючи
на вогневих позиціях як
найкоротший час (до 60 с),
танки починають вогонь
прямим наведенням, а про
довжує артилерія. Після
вогневого нальоту вогневі
засоби терміново змінюють
позиції за наперед сплано
ваною схемою.
Під час АТО були виконані
завдання з ізоляції та зачи
щення від НЗФ населених
пунктів, ведення ударно-по
шукових дій, встановлення
контролю за територіями
уздовж рубежу блокпостів
і опорних пунктів, розши
рення зони навколо аеро
портів, недопущення виходу
НЗФ і ДРС противника,
створення умов для функці
онування органів державної
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влади, взяття під контроль
основних шляхів сполучень,
проведення рейдових дій,
виведення підрозділів ЗС
України, НГ України, добро
вольчих батальйонів з ото
чення тощо. Внаслідок цього
периметр району збройної
боротьби зменшився втричі
та звільнено більше ніж 100
населених пунктів.
Участь СВ в АТО показала
їх провідну роль і спромож
ність ВФ механізованих
і танкових військ ефективно
виконувати бойові завдання
під час ведення асиметрич
ної збройної боротьби.
Основним видом дій меха
нізованих і танкових частин
та підрозділів під час ве
дення АТО з кінця 2014 року
була активна оборона.
Вищим проявом активнос
ті залишається широкий
маневр у поєднанні з кон
тратаками, рейдовими
й обхідними діями. Такий
характер ведення оборони
зумовлений: збільшенням
території боїв та інших дій
при скороченні бойового
складу частин і підрозділів;
асиметричністю дій про
тивника, який має змогу
впливати водночас на всю
глибину бойового порядку
ВФ; можливістю створен
ня активнодіючого фронту
в тилу противника.
Яскравими приклада
ми ведення активних дій
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підрозділів СВ є бої за Піски
та Донецький аеропорт
у січні 2015 року, контрата
ки поблизу Старогнатівки
в серпні 2015 року.
Складність виконання бо
йових завдань з початком
АТО була спричинена: низь
кими темпами створення
ВФ і приведення їх у бойову
готовність; недосконалою
організаційною структу
рою ВФ, особливо з питань
вогневого ураження та за
безпечення; скороченням
бойового складу артилерії
загальновійськових частин;
запізнілим відновленням
системи територіальної
оборони; недостатнім усві
домленням командирами
всіх рівнів важливості
безпечного розташування
на місці, особливо в базо
вих таборах, та пересуван
ня ВФ; несформованістю
«образу ворога» й нена
лежною ефективністю
морально-психологічного
забезпечення; відсутніс
тю на озброєнні
промислових
фортифікаційних
споруд, польово
го холодильного
обладнання,
приладів контр
олю за якістю
води та продук
тів харчування;
недосконалістю
системи збиран
ня, утримання
й передання

родинам тіл загиблих; низь
кою якістю нормативних
документів, які регламенту
ють організацію взаємодії
між складовими сектору
безпеки і оборони держави,
а також діяльність органів
державної влади та місце
вого самоврядування з обо
ронних питань.
Позитивним у діях механізо
ваних і танкових ВФ під час
проведення АТО є набуття
значного досвіду, котрий
узагальнюють і використо
вують у бойовій підготовці.
Наразі виокремлено на
прям розвитку теоретич
них положень воєнного
мистецтва, що стосується
антитерористичних дій. Для
теорії та практики воєнного
мистецтва особливе зна
чення мають напрацюван
ня, що стосуються вдоско
налення способів: ведення
контрзасадних, засадних,
пошуково-ударних дій;
штурму населених і опорних

пунктів, зайнятих НЗФ;
атакування авіацією СВ
об’єктів противника та за
хисту вертольотів під час
виконання завдань у на
селених пунктах; боротьби
з безпілотними літальними
апаратами (далі – БПЛА)
противника; охорони й обо
рони базових таборів, райо
нів зосередження, пунктів
постійної дислокації; дебло
кування військових частин
у пунктах постійної дисло
кації та під час пересування
по території з нестабіль
ною суспільно-політичною
обстановкою.
На дії ВФ механізованих
і танкових військ також
впливають: асиметричність
збройної боротьби; обме
ження (заборона) засто
сування засобів ураження
та ведення певних способів
дій; необхідність спільного
виконання завдань з ін
шими військовими форму
ваннями і ПрО, місцевими
органами влади; наявність
безпосереднього контакту
та постійної інформацій
но-психологічної протидії
вороже налаштованих
політичних партій, рухів
і кримінальних елементів;
необхідність уникнення
втрат мирного населен
ня та виведення з ладу
об’єктів інфраструктури;
потреба поєднання демон
страційних дій, дій проти
ДРС та НЗФ, гуманітарних
акцій і дій із забезпечення

функціонування державних
установ, комунікацій, еконо
міки, життєдіяльності насе
лення; необхідність одно
часного виконання кількох
різних за спрямованістю
завдань у різних районах;
автономність дій військових
формувань.
Протиповітряна оборона
Сухопутних військ
Для виконання бойових
завдань в АТО були ство
рені військові формування
ППО СВ, яким визначені
такі завдання: ведення
повітряної розвідки, зби
рання й узагальнення даних
про повітряну обстановку;
забезпечення розвідуваль
ною та бойовою інформаці
єю про дії авіації агресора
для ПУ ППО механізованих
(танкових) ВФ, КП зенітних
частин і підрозділів, військ
та об’єктів, які прикрива
ються; несення бойового
чергування силами і за
собами ППО СВ для від
биття можливих раптових
ударів засобів повітряного
нападу по ВФ та об’єктах
у районах їх розташування;
безпосереднє прикриття
у взаємодії з підрозділами
зенітних ракетних військ
(далі – ЗРВ), радіотехніч
них військ (далі – РТВ),
радіоелектронної бороть
би (далі – РЕБ) і винищу
вальної авіації Повітряних
Сил важливих державних
об’єктів, базових таборів,
маршрутів висування ВФ

і найімовірніших напрямків
завдавання раптових ударів
від можливих терористич
них атак з повітря; при
криття державного кордону
України та лінії розмежу
вання в повітряному про
сторі на загрозливих на
прямках на гранично малих,
малих і середніх висотах.
Для виконання бойових
завдань були застосовані
різноманітні способи дій:
використання автомати
зованої підсистеми зби
рання, обробки, відобра
ження й аналізу інформації
про повітряну обстановку
«Віраж-планшет» для от
римання інформації про дії
авіації та БПЛА зенітними
маневреними вогневими
групами, підрозділами,
що діяли із засідок або ко
чуючи; застосування під
розділів ППО СВ як ма
неврених вогневих груп;
демонстраційні дії зенітних
підрозділів для забезпечен
ня виходу БПЛА на засідки
вогневих груп.
Участь військових частин
і підрозділів ППО СВ в АТО
показала їх спроможність
виконувати бойові (спеці
альні) завдання під час ве
дення асиметричної зброй
ної боротьби.
Виконання завдань части
нами та підрозділами ППО
СВ було ускладнене з таких
причин: недостатність
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навичок командирів частин
і підрозділів із творчого
застосовування теоре
тичних положень бойових
статутів і настанов ППО СВ
відповідно до умов реаль
ної обстановки; відсутність
регулярної бойової підго
товки і спрощений підхід
до проведення тактичних
навчань, особливо з бойо
вою стрільбою; скорочення
у структурі зенітних частин
і підрозділів ППО СВ посад
радіотелефоністів і план
шетистів, а також радіо
локаційних підрозділів,
підрозділів інженерного,
технічного й тилового за
безпечення, що перешкод
жало своєчасному приве
денню в бойову готовність
зенітних підрозділів
й ефективному їх застосу
ванню; недостатня підго
товленість особового скла
ду обслуг зенітних бойових
машин (далі – БМ) до ви
конання бойових завдань
в умовах масованого за
стосування БПЛА; відсут
ність на БМ зенітних під
розділів сучасних засобів
виявлення та поставлення
завад каналам управління
та передачі даних БПЛА,
а також індивідуальних
засобів маскування в разі
необхідності раптового
їх застосування; неможли
вість створення у військах
ППО СВ з РТВ і ЗРВ Пові
тряних Сил єдиного радіо
локаційного й інформацій
ного поля передачі даних

44

про дії повітряного
противника.
Основними напряма
ми подальшого роз
витку військ ППО СВ
на сучасному етапі є:
відновлення техніки
та її модернізація;
істотне підвищення
вишколу особового
складу та його по
стійної готовності
до виконання бойо
вих (спеціальних) завдань
у будь-яких умовах; впро
вадження сучасних методів
боротьби з повітряним про
тивником; створення авто
матизованої системи управ
ління військами ППО СВ.
Авіація Сухопутних військ
Армійській авіації (далі –
АА) СВ у ході проведення
АТО були визначені такі
завдання: завдавання
ударів по опорних пунктах,
вогневих позиціях, базах
підготовки та місцях скуп
чення живої сили й техніки
бойовиків; авіаційна під
тримка угруповань військ
(сил); ізоляція району АТО
та недопущення (блоку
вання) руху постачання
резервів НЗФ; ведення
повітряної розвідки; пові
тряні перевезення військ,
озброєння, бойової техніки
й інших матеріальних за
собів; евакуація поранених
і хворих; десантування
повітряних десантів, ОВТ
і майна; виконання заходів

пошуково-рятувального
забезпечення; виконання
заходів територіальної обо
рони (демонстраційних дій);
інші спеціальні завдання
відповідно до повноважень
командування АТО.
Прикладами успішних дій
АА СВ ЗС України є: висад
ка десанту для деблокуван
ня Донецького аеропорту
(24–26 травня 2014 року);
забезпечення ізоляції та за
чищення Красного Лима
ну (6–7 червня 2014 року);
забезпечення прикриття
державного кордону вій
ськовими частинами (під
розділами) та звуження
внутрішнього кола блоку
вання поблизу населених
пунктів Амвросіївка, Ста
робешеве, Докучаєвськ
(12–13 червня 2014 року);
забезпечення прикриття
державного кордону вій
ськовими частинами (під
розділами) на загрозливих
ділянках поблизу населених
пунктів Червонопарти
занськ та Ізварине (16–21

червня 2014 року); забезпе
чення зачищення населе
них пунктів Ямпіль, Закітне
від НЗФ і ДРС противника
(18–19 червня 2014 року); за
безпечення зачищення мі
ста Щастя та району Весела
Гора, а також розширення
контрольованої зони навко
ло аеропорту «Луганськ»
(20–21 червня 2014 року);
забезпечення ізоляції вій
ськовими частинами (під
розділами) м. Миколаївка
(1–4 липня 2014 року).
Ракетні війська і артилерія
Під час ведення АТО зросла
роль дій ракетних військ
і артилерії (далі – РВіА).
Частка РВіА в загальному
обсязі завдань вогнево
го ураження збільшилася
до рівня 95–98 %. Наявність
боєздатних, добре оснаще
них і підготовлених угрупо
вань РВіА в районі АТО досі
залишається визначальним
фактором стримування по
дальшої ескалації конфлік
ту. Основний зміст бойових
(спеціальних) дій РВіА ста
новить вогневе ураження
противника (далі – ВУП).
Дії частин і підрозділів РВіА
під час АТО мали такі осо
бливості: значну децентра
лізацію управління; постій
ну готовність до маневру
та виконання планових
завдань, зазвичай, з тим
часових позицій, непла
нових – з різних вогневих
позицій основних і запасних

районів; пересування під
розділів переважно вночі
на максимальних швид
костях із залученням міні
мально необхідної кількості
засобів; побудову системи
ВУП в умовах значних обме
жень через ведення бойо
вих дій у густонаселеній
місцевості.
Через зміни в характері
збройної боротьби головни
ми у діях РВіА стали питан
ня інформаційної переваги
над противником, забезпе
чення швидкого збирання
(отримання) великої кіль
кості інформації, прийнят
тя своєчасного рішення
на підставі правильних
висновків з оцінки наявної
інформації та відповідно
сті цього рішення ситуації,
що склалася, а також тісна
взаємодія із загальновій
ськовими формуваннями.

Самохідні дивізіони бригади
були призначені для під
тримки батальйонів першо
го ешелону, а реактивний
артилерійський дивізіон,
зазвчиай, залишався допо
міжним і виконував завдан
ня, що виникали раптово.
До складу тактичних груп,
у разі створення у бригаді,
включали самохідний арти
лерійський дивізіон.
Протитанковий артилерій
ський резерв бригади ство
рювали на основі штатного
протитанкового дивізіону.
Під час АТО практику
вали створення роз
відувально-вогневого
та розвідувально-ударного
комплексів.

Під час операції створю
вали угруповання РВіА:
угруповання ракетних
військ – із частин і підрозді
лів ракетних військ та РСЗВ
«Смерч», угруповання арти
лерії – зі штатної та доданої
артилерії.

Розвідувально-вогневий
комплекс (далі – РВК) – тим
часове артилерійське ВФ,
у якому поєднані засоби
артилерійської розвідки,
управління й ураження,
призначені для ураження
артилерійських взводів
(батарей), взводів РСЗВ, мі
нометних взводів (батарей)
противника.

У загальновійськових
бригадах створювали
угруповання артилерії,
що, зазвичай, складалися
з бригаднної артилерій
ської групи, протитанкового
резерву та батальйонної
артилерії.

Розвідувально-ударний
комплекс – тимчасове ВФ,
створене на базі ракетного
дивізіону (батареї), бата
реї РСЗВ «Смерч» шляхом
їх комплексування з кіль
кома засобами розвідки
дальньої дії.
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Досвід застосування арти
лерії в АТО засвідчив не
обхідність змін у побудові
бойового порядку частин
і підрозділів РВіА, для ар
тилерійських батарей – ви
значення районів вогневих
позицій (районів очіку
вання та кількох оманних
позицій).
Для швидкого реагуван
ня на зміни обстановки,
вчасної вогневої підтримки
загальновійськових підроз
ділів виділяли чергові сили
та засоби РВіА.
Завдання контрбатарейної
боротьби виконували окре
мі підрозділи, насамперед
зі складу РВК. Як елемент
контрбатарейної боротьби
застосовували «кочуючі»
гармати – сплановані дії
гармати в режимі «вогонь –
маневр – вогонь – маневр»
з кількох вогневих пози
цій у визначеному районі
із завданням імітування
стрільби батареї.
Для боротьби з танками
в районах оборони підроз
ділів були створені про
титанкові райони оборони
у вигляді підкови: 2–3 км
уздовж фронту та 2–3 км
углибину.
Основними уроками засто
сування РВіА визначені:
зростання ролі РВіА, зо
крема й дальнього ВУП;
підтвердження основних
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принципів застосування
РВіА (масування, безпе
рервність підтримки дій
загальновійськових фор
мувань), а також положень
бойових статутів щодо дій
РВіА (необхідності випе
реджального планування
бойових дій, застосування
наявних угруповань і еле
ментів бойового порядку,
оперативної побудови
артилерії, централізації
управління артилерією
у важливі моменти бою);
потреба в постійній безпо
середній вогневій підтрим
ці дій загальновійськових
формувань.
Чітко визначилися недо
ліки у діях РВіА: відсут
ність ефективної розвідки
в інтересах ВУП; недостат
ній фаховий рівень спе
ціалістів усіх ланок щодо

ведення асиметричних
дій; низька ефективність
контрбатарейної боротьби
(відсутність забезпечен
ня випереджувального
виявлення та знищення
мобільних бойових машин
РСЗВ і далекобійних сис
тем артилерії противника);
низький рівень інтеграції
сучасних засобів розвід
ки (космічної, повітряної,
радіолокаційної), автомати
зованих засобів управління
із засобами вогневого ура
ження РВіА для створення
ефективних РВК усіх рівнів;
недооцінка командирами
значення маневру для за
безпеченні живучості ВФ
РВіА.
Військова розвідка
Завданнями для орга
нів розвідки в АТО були
визначені: виключення

раптовості дій з боку НЗФ,
створення сприятливих
умов для дій своїх сил і за
собів та виконання ними
завдань за призначенням,
особливо щодо застосуван
ня засобів ВУП.
З огляду на асиметричність
збройної боротьби в діях
розвідувальних органів
потрібно брати до уваги:
складність виявлення вже
задіяних і створюваних
груп НЗФ у районі прове
дення АТО (й на території
РФ), їхніх складу та озбро
єння, а також прогнозу
вання можливого харак
теру їхніх дій; складність
виявлення лідерів і груп
НЗФ за ознаками, не при
таманними «класичним»
воєнним діям; необхід
ність визначення ділянок

державного кордону з РФ
(у взаємодії з представни
ками інших розвідувальних
органів), через які на тери
торію України потрапляють
НЗФ і відбувається поста
чання зброї та боєприпасів
за умови неможливості
доступу до них; ставлення
місцевого населення (часто
невизначеного, а іноді во
рожого) до подій, що відбу
ваються на театрі (районі)
ведення асиметричних дій,
до військових формувань
ЗС України та правоохорон
них органів.
За підсумками виконання
завдань в АТО протягом
2014–2016 років військові
формування СВ ЗС Укра
їни провели понад 40
операцій. Підтверджен
ням цьому є: 242-денна

оборона Донецького ае
ропорту; прикриття ВФ
механізованих і танкових
військ державного кордону
на загрозливих ділянках
поблизу населених пунк
тів Червонопартизанськ,
Ізварине та встановлення
контролю за визначеними
районами на загрозливих
напрямках (20–21 черв
ня 2014 року); створення
й обладнання блокпостів
і звуження внутрішнього
кільця блокування в ра
йоні населених пунктів
Амвросіївка, Старобешеве,
Докучаєвськ (1–13 червня
2014 року); прикриття ді
лянки державного кордону
в районі Сєвєро-Гундорів
ського на напрямку насе
лених пунктів Сєверний,
Суходільськ (10–11 серпня
2014 року).

ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ
Військові частини (підроз
діли) Повітряних Сил (далі –
ПС) ЗС України в районі АТО
використовувалися для на
несення повітряних ударів
по противнику, знищення
його повітряних засобів,
ведення повітряної розвід
ки й повітряних перевезень,
а також радіотехнічного
забезпечення бойових дій.
Авіація Повітряних Сил
Участі авіації ПС ЗС
України в АТО передував

досить тривалий період
приведення бригад так
тичної та транспортної
авіації в бойову готов
ність, під час якого були
проведені основні заходи
з відновлення вишколу
льотного складу, справ
ності авіаційної техніки,
поповнення запасів ма
теріально-технічного за
безпечення (далі – МТЗ)
та авіаційних засобів ура
ження, посилення охорони
й оборони аеродромів, інші

заходи, що сприяли по
дальшому організованому
виконанню визначени
ми силами поставлених
завдань. У процесі при
ведення частин авіації
у готовність до роботи
в умовах АТО було пере
базовано авіаційну техні
ку, інженерно-технічний
склад, технічне майно
на аеродроми розосере
дження з їх розгортанням
і приведенням у готовність
до виконання завдань
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в умовах дислокації поза
межами базових аеродро
мів. Після перебазування
до бойового чергування
в системі протиповітряної
оборони України над тери
торією Донецької та Луган
ської областей були залу
чені екіпажі транспортної
авіації ПС і вертольоти ар
мійської авіації СВ на опе
ративних аеродромах.
На початковому етапі АТО
авіацію ПС ЗС України
до спеціальних дій не за
лучали. Як виняток авіація
ПС виконувала спеціальні
завдання в інтересах штабу
АТО з ведення повітряної
розвідки, повітряних пе
ревезень особового скла
ду та вантажів, евакуації
хворих, поранених і веден
ня демонстраційних дій
у визначених районах.
Поступово для виконання
завдань в АТО від авіації
ПС були додатково залу
чені сили винищувальної,
штурмової, бомбардуваль
ної, розвідувальної та тран
спортної авіації.
Авіація ПС ЗС України
в АТО виконувала такі ос
новні завдання:
винищувальна авіація –
блокування повітряного
простору та прикриття
військ (сил); демонстра
тивні дії у визначених
районах; ведення пові
тряної розвідки; авіаційна
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підтримку військ (ізоляцію
району АТО) і недопущен
ня (блокування) руху по
стачання резервів НЗФ;
винищувальне авіаційне
прикриття дій ударної,
розвідувальної та тран
спортної авіації;
штурмова та бомбарду
вальна авіація – ураження
живої сили й бойової тех
ніки незаконних збройних
формувань на маршрутах
висування, блокпостах і ба
зах бойовиків;
розвідувальна авіація – по
вітряну розвідку, зазвичай,
на маршрутах висування
та в районах розташування
НЗФ;
транспортна авіація – ева
куацію хворих і поранених,
перевезення особового
складу, майна та вантажів,
озброєння й військової
техніки.

За допомогою авіації в АТО
забезпечували: безпеку
цивільного населення;
умови, за яких залишали
ся неураженими важливі
об’єкти інфраструктури
та комунікації, вибіркове
вогневе ураження певних
елементів бойових поряд
ків і об’єктів НЗФ завдяки
визначенню доцільних
варіантів бойових порядків
авіації, системи наведен
ня та вибору раціональ
них варіантів бойового
заряджання.
Зенітні ракетні війська
У районі проведення АТО
на території Донецької
та Луганської областей
на ЗРВ, крім виконан
ня основного завдання
мирного часу – зенітного
ракетного прикриття важ
ливих державних об’єктів,

було додатково покладене
завдання із прикриття вій
ськових частин, які беруть
участь у проведенні АТО,
а також ведення активної
боротьби з безпілотними
літальними апаратами НЗФ.
Визначеним складом ЗРВ
несуть бойове чергування
з протиповітряної оборо
ни та виконують бойові
завдання з охорони дер
жавного кордону України
в повітряному просторі,
ППО важливих державних
об’єктів, угруповань військ
(сил) і припинення проти
правних дій повітряних су
ден у повітряному просторі
України.
Стан командних пунктів,
бойова готовність, рівень
підготовки особового скла
ду військових частин ЗРВ
забезпечують виконання
завдань бойового чергу
вання з ППО України та не
доторканність понад 7 тис.
км повітряного кордону.
Для реагування на ситу
ацію, що склалася на те
риторії окремих районів
Донецької та Луганської
областей, удосконале
но та нарощено систему
зенітного ракетного при
криття бойовим складом
зенітних ракетних частин
і підрозділів.
Досвід застосуван
ня військових частин

і підрозділів ЗРВ у районі
проведення АТО свідчить
про достатню ефективність
виконання завдань ство
реною системою зенітного
ракетного прикриття, пе
редусім завдяки створенню
умов, які унеможливлюють
застосування противником
авіації без відповідного
впливу ЗРВ і сприяють бо
ротьбі з БПЛА.
Радіотехнічні війська,
війська зв’язку,
радіотехнічне
забезпечення,
автоматизовані
та інформаційні системи
Від початку АТО на Сході
України основними за
вданнями радіотехнічних
військ (далі – РТВ) були
ведення радіолокаційної
розвідки та надання ра
діолокаційної інформації
про повітряну обстановку.
У районі проведення АТО
РТВ залишалися основним
джерелом інформації
про повітряну обстановку.
Застосування нових і мо
дернізованих зразків раді
олокаційних станцій да
вало змогу скоротити час
проходження інформації
про повітряну обстановку
до споживачів та доку
ментування радіолокацій
ної інформації штатними
цифровими засобами,
відповідно зменшувався
час на обробку та доставку
матеріалів об’єктивного
контролю.

Застосування супутни
кового зв’язку з деякими
підрозділами забезпечило
оперативність управління
за різних умов та знач
но знизило залежність
від зовнішніх факторів
і уразливість каналу зв’яз
ку. Заходи з нарощування
радіолокаційного поля
на малих і гранично малих
висотах завдяки своєчас
ному висуванню окремих
радіолокаційних взводів
та їх розміщенню на панів
них висотах вздовж лінії
розмежування дали змогу
підвищити ефективність
ведення радіолокаційної
розвідки, особливо щодо
виявлення БПЛА, які НЗФ
широко застосовували
в районі проведення АТО.
Потрібно зазначити, що по
зиції радіотехнічних під
розділів вздовж лінії зітк
нення постійно зазнавали
обстрілів із різних видів
зброї, зокрема й важкої,
проте воїни під постійним
вогневим впливом героїчно
виконували свої обов’язки,
за що отримали заслужені
нагороди.
Під час АТО при організа
ції зв’язку з підрозділами
військових частин ПС,
які висувались у райони
виконання завдань, пере
вагу віддавали мобільним
і зручним терміналам су
путникового зв’язку з ви
користанням ІР-телефонії
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та передачі даних. Тра
диційні штатні засоби
радіо-та радіорелейного
зв’язку, зазвичай, лишали
в резерві.

прослуховування телефон
них переговорів і будь-яке
інше втручання в роботу
системи без використання
додаткового обладнання.

Під час організації радіо
технічного забезпечен
ня (далі – РТЗ) польотів
авіації було налагоджено
взаємодію з відповідними
службами цивільної авіа
ції стосовно використан
ня для потреб державної
авіації засобів РТЗ аеро
дромів цивільної авіації
Дніпра та Запоріжжя. При
цьому для забезпечення
польотів державної авіації
застосовувалися спрощені
схеми розміщення засобів
зв’язку та РТЗ на аеродро
мах, а для нарощування
системи РТЗ – мобільний
компонент.

На початковому етапі
АТО в Інтернеті були опу
бліковані повідомлення
про зміст розмов під час
радіообміну між екіпа
жами літальних апаратів
та наземними пунктами
управління. Попри ви
користання застарілого
радіообладнання літаків
і вертольотів, управління
зв’язку й інформаційних
систем ПС провело орга
нізаційні заходи (на осно
ві досвіду застосування
авіації в Афганістані),
що дало змогу підвищити
прихованість повітряного
радіообміну.

Для підвищення оператив
ності управління підроз
ділами авіаційних частин
було організоване роз
гортання на аеродромах
ПС систем транкінгового
зв’язку, перевагами яких
є наявність вбудованих
скремблерів та ідентифі
каційних кодів радіостан
цій, а також ліцензійних
ключів програмного за
безпечення, що унеможли
влюють несанкціоноване

Таким чином, РТВ вико
ристовували досвід, на
бутий у локальних війнах
та збройних конфліктах,
під час несення бойового
чергування в мирний час
і здобули новий досвід
при виконанні спеціальних
завдань у районі АТО.
Матеріально-технічне
забезпечення
Матеріально-технічне за
безпечення (надалі — МТЗ)

військових частин і під
розділів ПС на території
Донецької та Луганської
областей під час виконання
завдань було організовано
за територіальним прин
ципом і здійснювалось
із найближчих стаціонар
них об’єднаних центрів за
безпечення, арсеналів, баз
і складів Озброєння, Тилу
та інших видів ЗС України
за схемою приписки в умо
вах особливого періоду.
Для створення необхідних
запасів матеріальних засо
бів по службах тилу вій
ськових частин, підрозділів
МТЗ, зокрема, ПС ЗС Украї
ни, також розосередження,
гнучкого та своєчасного
управління запасами ма
теріальних засобів у секто
рах АТО були організовані
окремі відділи зберіган
ня матеріальних засобів
і мобільні відділи забезпе
чення (пально-мастильних
матеріалів, продовольства,
речового майна) для кож
ного сектора, що зменшило
плече підвезення, скороти
ло витрату пального та час
на виконання завдань
забезпечення. Озброєння
та військову техніку номен
клатури ПС ремонтують
створені виїзні ремонтні
бригади.

ВИСОКОМОБІЛЬНІ ДЕСАНТНІ ВІЙСЬКА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ
На початку 2014 року Ви
сокомобільні десантні
війська ЗС України (далі –
ВДВ) перебували на стадії
реорганізації організа
ційно-штатної структури
та впровадження нової
системи бойової підготов
ки. Готовими до виконання
завдань за призначенням
були шість батальйонних
тактичних груп.
Водночас уже 2 берез
ня 2014 року підрозділи
двох оаембр та опдбр були
приведені в повну бойову
готовність і протягом двох
діб здійснили переміщен
ня комбінованим спосо
бом (літаками Іл-76МД,
залізничним транспортом
та своїм ходом) на Широ
коланівський загальновій
ськовий полігон, а після
нетривалої інтенсивної
підготовки висунулися
на адміністративний кор
дон з Автономною Респу
блікою Крим, де почали
виконувати завдання
із заборони проникнення
озброєних осіб, провезен
ня зброї та боєприпасів
з території Автономної
Республіки Крим на мате
рикову частину України48.
Нарощування сил і засобів
ВДВ відбувалося завдяки
надходженню мобіліза
ційних ресурсів під час
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проведення
часткової
мобілізації
ЗС України.
На кінець
березня
2014 року
шість БТГр
викона
ли заходи
приведення
у бойову
готовність
в організації та штатах
воєнного часу.
До початку активних дій
військові частини та під
розділи ВДВ були передані
в підпорядкування ко
мандувачів оперативного
мобільного угрупування
«Полісся» та оперативного
командування «Південь»
і виконували такі завдання:
1-ша БТГр 25-ї опдбр –
ведення осередкової
позиційної оборони
для недопущення про
сування підрозділів ЗС
РФ углиб території дер
жави на напрямку Ро
стов-на-Дону – Донецьк
і Таганрог – Маріуполь;
2-га БТГр 25-ї опдбр, 1-ша
БТГр 79-ї оаембр, 1-ша БТГр
і 13-та БТГр 95-ї оаембр –
прикриття ділянок мор
ського узбережжя, а також
недопущення проникнення
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НЗФ, ДРГ з окупованої
території Автономної Респу
бліки Крим;
1-ша БТГр 80-ї оаембр –
ведення осередкової по
зиційної оборони для не
допущення просування
підрозділів ЗС РФ углиб те
риторії держави на напрям
ку Бєлгород-Харків-Дніпро.
Також, зважаючи на не
достатню кількість навче
них підрозділів, військові
частини ВДВ залучали
до охорони й оборони важ
ливих військових і дер
жавних об’єктів (одночас
но виконували завдання
до чотирьох РТГр).
Саме підрозділи ВДВ
під час оперативного роз
гортання сил АТО із сере
дини квітня 2014 року од
ними з перших були задіяні
у проведенні АТО, взятті
під контроль аеропортів

51

«Донецьк», «Луганськ»,
аеродрому «Краматорськ».
Шість БТГр першими розпо
чали пересування в район
конфлікту і забезпечили
висування підрозділів трьох
оаембр та опдбр у райони
бойового призначення.
Згодом військові частини
(підрозділи) ВДВ виконува
ли завдання із прикриття
ділянок державного кордону
на загрозливих напрямках,
не допустили вихід (проник
нення в район конфлікту)
НЗФ та ДРГ противника,
ввезення зброї, боєприпа
сів, вибухових речовин з те
риторії РФ, створили умови
для нормального функ
ціонування органів дер
жавної влади та місцевого
самоврядування на сході
Донбасу, охороняли й обо
роняли важливі державні
та військові об’єкти, блоку
вали НЗФ і ДРГ противни
ка в районах їх скупчення,
що забезпечило можливість
проведення заходів частко
вої мобілізації, своєчасного
висування та зосередження
в районах бойового при
значення і на блокпостах,
створення мобільних ре
зервів рештою військових
частин (підрозділів, загонів,
формувань) сектору безпеки
і оборони України49.

обладнані
перші дев’ять
блокпостів
для блокуван
ня Слов’ян
ська, на яких
виконували
завдання
підрозділи
батальйону.
Протягом квіт
ня – червня
2014 року вій
ськові частини
(підрозділи) ВДВ викону
вали такі завдання: при
криття державного кордону
на ділянці Новоазовськ,
Степанівка; взяття під кон
троль, охорона та оборона
Донецького, Луганського
аеропортів і аеродрому
«Краматорськ»; ізоляція
районів поблизу Слов’ян
ська; звільнення населених
пунктів Красний Лиман,
Ямпіль, Закітне; розширення
контрольованої зони навко
ло аеропорту «Луганськ».

Надалі в липні – серпні
2014 року дії військових
частин (підрозділів) ВДВ
в АТО були спрямовані
на відновлення контролю
над державним кордоном,
звуження кільця ізоляції,
блокування та зачищен
ня низки районів від НЗФ
і ДРС противника, недопу
щення проникнення НЗФ
та ДРС противника на те
риторію держави, прове
дення ударно-пошукових
і штурмових дій, взяття

У середині квітня 2014 року
вперше від ЗС України було
залучено аемдб для за
чищення м. Слов’янськ
від НЗФ. Згодом були
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під контроль основних
шляхів сполученя, знищен
ня (захоплення) блокпостів
НЗФ, оволодіння опор
ними пунктами, звіль
нення населених пунктів
від бойовиків.
Із 5 вересня 2014 року
на виконання Мінських
домовленостей досягнутих
19 вересня 2014 року, згідно
з підписаним Меморанду
мом про виконання мир
ного плану війська (сили)

АТО припинили вогонь
на Донбасі. Щоб зайняти
вигідне положення на лінії
зіткнення сторін, військові
частини (підрозділи) ВДВ
перегруповувалися та зо
середжувалися в нових
районах (базових таборах,
на блокпостах, в опорних
пунктах), відновлювали
боєздатність.
Крім того, військові части
ни (підрозділи) ВДВ на
давали допомогу органам

державної влади та цивіль
ному населенню50.
Найбільш героїчними сто
рінками застосування під
розділів ВДВ в АТО стали:
оборона аеропортів «До
нецьк», «Луганськ» і аеро
дрому «Краматорськ»; рейд,
проведений з 18 липня до 10
серпня 2014 року протяжніс
тю 470 км; боротьба за ав
діївську промислову зону
у січні – червні 2015 року,
лютому – липні 2016 року.

ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКІ СИЛИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ
З початком агресії РФ
та під час проведення АТО
Військово-Морські Сили
(далі – ВМС) ЗС України
відігравали важливу роль
у захисті територіальної
цілісності та суверенітету
України.
Під час захоплення Росією
Кримського півострова
ВМС ЗС України, основний
склад яких базувався в Ав
тономній Республіці Крим
і зокрема в Севастополі,
стали одним із важливих
об’єктів впливу. Внаслідок
спеціальної операції, про
веденої міжвідомчим угру
пованням сил РФ спільно
із «силами самооборони
Криму», протягом березня
було захоплено майже всі
військові частини ВМС ЗС
України, розміщені в Криму.

За підсумками виведення
військових частин ВМС
із Криму на материкову
частину України залиши
лася така їх кількість по
рівняно зі штатною: 32 %
особового складу; 40 %
бойових кораблів та ка
терів; 62 % суден і катерів
забезпечення; 62 % літаль
них апаратів; 65 % авто
мобільної, бронетанкової
та спеціальної техніки. Крім
того, в Криму було втрачено
основні пункти базування
ВМС, військові містечка,
об’єкти інфраструктури,
оперативного, матеріаль
но-технічного, медичного
та морально-психологічно
го забезпечення. З квітня
до кінця травня 2014 року
російська сторона повер
нула Україні частину озбро
єння та військової техніки,

Аналіз ведення АТО та наслідків вторгнення РФ в Україну у серпні–вересні
2014 року. URL: www.mil.gov.ua/content/other/anliz_rf.pdf.
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проте пошкодженою,
що потребувала проведен
ня додаткових відновних
робіт.
Після призупинення пе
редання озброєння на
прикінці травня 2014 року
в окупованому Криму Росія
незаконно утримує майже
два десятки кораблів, кате
рів і суден ВМС, серед яких
великий десантний кора
бель «Костянтин Ольшан
ський», ракетний корвет
«Придніпров’я», протичов
нові корвети «Тернопіль»,
«Луцьк», «Хмельницький»,
морські тральщики «Черні
гів» і «Черкаси», корабель
спеціального призначен
ня «Славутич», підводний
човен «Запоріжжя» та інші.
Виведені з Криму кора
блі, катери та судна ВМС,

53

інше озброєння, військова
техніка, майно та особо
вий склад були розміщені
в нових місцях базуван
ня, зокрема на Західній
військово-морській базі –
у пунктах базування Одеса
й Очаків, а також інших
населених пунктах. Сили
(війська) відновили систе
матичну бойову підготовку,
провели першочергові за
ходи з відновлення спро
можностей. Незважаючи
на низький рівень укомп
лектованості особовим
складом, боєприпасами,
протикорабельними раке
тами й іншим озброєнням
і майном, значні пошко
дження, завдані росіянами
обладнанню повернутих
із Криму кораблів і суден,
ВМС почали виконувати
важливі державні завдан
ня в умовах проведення
на Сході України АТО.
З початком АТО особовий
склад підрозділів флот
ського спецназу успіш
но виконував завдання
у складі сил АТО, морські
піхотинці й особовий склад
інших частин виконува
ли завдання на десятках
блокпостів в Одеській
і Миколаївських областях,
забезпечували охорону
портів та інших важливих
об’єктів. Бойові кораблі,
катери та судна забезпе
чення згідно з графіком
виконували в морі бойо
ві завдання з ведення
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розвідки, дозорної служби,
протипідводно-дивер
сійних дій, патрулювання
у визначених морських
районах у північно-західній
частині Чорного моря. Літа
ки та вертольоти морської
авіації здійснювали розві
дувальні спостережні по
льоти та протидиверсійний
обліт ділянок узбережжя.
Водночас виникло важли
ве завдання щодо поси
лення кораблями і катера
ми флоту, іншими силами
(військами) тих загонів
кораблів морської охоро
ни ДПС України, що діяли
в Азовському морі в умовах
проведення АТО.
Загибель катера морської
охорони ДПС України 31
серпня 2014 року від об
стрілу протитанковим ра
кетним комплексом бо
йовиками терористичного
угруповання з узбереж
жя поблизу Безіменного
та підрив катера морської
охорони 7 червня 2015 року
біля Маріуполя зумовили
негайне створення угрупо
вання ВМС в Азовському
морі для комплексної обо
рони держави з морського
напрямку.
З липня 2015 року в секторі
«М» у районі проведення
АТО ВМС почали активніше
нарощувати можливості
ведення протидесантної
оборони. До виконання

завдань було залучено
окрему бригаду морської
піхоти, а також посилено
орган управління угрупо
вання військ (сил) у секторі
«М» створенням струк
турного підрозділу штабу
сектору, який має висвіт
лювати обстановку на морі
й організовувати проти
десантну оборону. Відтоді
почалася планова робота
з підвищення спромож
ностей щодо виявлення
морських цілей противника
в Азовському морі та під
готовки морського узбе
режжя, сил і військ у цьому
секторі до ведення про
тидесантної оборони мор
ського узбережжя. Зросла
інтенсивність заходів бо
йової підготовки, зокрема
стрільб по морських цілях
артилерійськими підроз
ділами з вогневих позицій
на морському узбережжі.
Створена система висвіт
лення обстановки на морі
пройшла бойову перевірку
під час провокаційних дій
противника на морі у ве
ресні 2015 року. Загін бо
йових кораблів противника
у складі двох малих ракет
них кораблів проекту 21631
(новозбудованих кораблів
«Серпухов» і «Зелений
Дол»), озброєних ракетними
комплексами «Калібр-НК»,
та чотирьох десант
но-штурмових катерів про
екту 03160 типу «Раптор»
рухався рекомендованим

шляхом, використовува
ним для міжнародного
судноплавства. Перебува
ючи навпроти населеного
пункту Мелекіне, загін
повернув у бік українського
узбережжя та наблизив
ся до нього на відстань
близько 5 км, порушуючи
вимоги міжнародного пра
ва. Для реагування на дії
противника були залучені
катери зі складу Маріу
польського загону мор
ської охорони ДПС України,
на той час оперативно
підпорядкованого сектору
«М». Також у бойову готов
ність до відбиття можливої
висадки морського десанту
противника були приведе
ні й інші підрозділи ВМС,
що виконували завдання
у секторі «М».
Найважливішим завдан
ням моряків у секторі «М»
залишалася оборона під
контрольної Україні тери
торії на ділянці Комінтер
нове – Широкине. Силами

підрозділів морської піхоти
було забезпечено надійну
оборону української землі
від дій диверсійно-теро
ристичних угруповань.
За підсумками подій у лю
тому–березні 2014 року
в Криму та застосування
військових частин і підроз
ділів ВМС у районі прове
дення АТО перед державою
постали складні проблеми,
пов’язані з відтворенням
необхідного військово-мор
ського потенціалу. Незва
жаючи на призупинення
виконання заходів Держав
ної комплексної програми
реформування і розвит
ку ЗС України на період
до 2017 року, затвердженої
Указом Президента Украї
ни від 2 вересня 2013 року
№ 479/2013, була розгор
нута робота з відновлення
та розвитку національних
ВМС. Спочатку було перед
бачено в короткостроко
вій перспективі (до кінця
2014 року) забезпечити

чітку діяльність організа
ційної складової, макси
мально укомплектувати
особовим складом пріо
ритетні органи управління
та військові частини флоту.
На наступних етапах згідно
із затвердженим замислом
розбудови ВМС було перед
бачене повне відновлення
спроможностей усіх частин
та згідно з визначеними
пріоритетами – поповнен
ня бойового складу більш
ефективнішим новітнім
озброєнням, зокрема й бо
йовими катерами, суднами
забезпечення.
Надзвичайної ваги набуло
питання поновлення про
цесу будівництва бойових
кораблів класу корвет про
екту 58250, започатковане
закладенням на Чорномор
ському суднобудівному за
воді в Миколаєві у 2010 році
першого корвета «Володи
мир Великий». Кораблі та
кого класу потрібні Україні
та ї ї ЗС, щоб мати достатні
сили для відсічі агресії
на морі. У мирний час ці
кораблі будуть охороняти
водний простір держави,
залучатися до операцій
проти терористів і піратів,
які діють на міжнародних
морських шляхах, до еваку
ації морем громадян і май
на України в разі небезпек
за кордоном, захищати
збройними методами інші
національні інтереси Укра
їни в будь-якому куточку
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Світового океану. Зрозу
міло, що нині їх подаль
ше будівництво потребує
відповідних рішень уряду
та всенародної підтримки.

В умовах АТО важливою
складовою відбудови ВМС
стало розширення тіс
ної військової співпраці
з дружніми іноземними
державами як у проведенні

міжнародних військо
вих навчань, підготовці
фахівців, так і за напря
мами взаємовигідного
військово-технічного
співробітництва.

ПРОБЛЕМИ ВСЕБІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
Аналіз виконання завдань
оперативного забезпечен
ня за досвідом участі ЗС
України в АТО та наявність
сил і засобів, потрібних
для їх виконання, показує,
що заходи за видами опе
ративного забезпечення
були виконані не в повному
обсязі з низки об’єктивних
причин.
На початку АТО основними
проблемами всебічного
забезпечення ЗС України
виявилися:
• недосконалість, ду
блювання та застарілість
нормативно-правової бази
у сфері оборони – відсут
ність взаємопов’язаних
і взаємодоповнювальних
документів концептуаль
ного, програмного, регуля
торного та нормативного
характеру, систематизо
ваних і структурованих
за сферами їх застосуван
ня, рівнями та процедура
ми ухвалення, термінами
чинності, механізмами
імплементації і корегуван
ня; відсутність єдиного по
нятійного апарату у сфері
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оборони, чіткого розуміння
процесів реформування,
розвитку, життєдіяльності
та застосування структур
сил оборони, їх взаємодії
в різних ситуаціях, механіз
мів реалізації цих процесів,
контролю за результатами
й відповідальності;
• недосконалість механізму
координації спільних дій
структур оборонного сек
тору та контролю за вико
нанням завдань, зокрема
програми, що визначає
алгоритм виконання ви
значених завдань, поря
док взаємодії виконавців,
координації їхньої діяль
ності за часом, ресурсами,
результатами і контролю
за ними, а також відсут
ність спеціальних відомчих
або міжвідомчих (залежно
від масштабів програм)
підрозділів – адміністрато
рів програм;
• недосконалість зако
нодавства щодо функцій
і повноважень органів
державної влади, інших
державних органів, орга
нів місцевого самовряду
вання щодо забезпечення

мобілізаційної готовності
галузей національної
економіки (утримання,
освіження та зберіган
ня стратегічних запасів),
готовності адміністра
тивно-територіальних
одиниць до організації
виконання завдань терито
ріальної оборони, військо
вого та військово-тран
спортного обов’язку;
• недостатня системність
планів реформування й не
обхідність пошуку нестан
дартних підходів до їх ре
алізації для забезпечення
оборонної достатності
та повної функціональнос
ті ЗС України, їх глибокої
і прискореної технічної мо
дернізації, здатності взає
модіяти зі ЗС держав-чле
нів НАТО та ЄС;
• недостатній рівень со
ціальних стандартів вій
ськової служби та ї ї низька
конкурентоспроможність
на ринку праці України,
що уповільнює перехід
до повністю професійних
сил оборони;
• низька результативність
процесу міждержавного

політичного врегулювання
кризової ситуації на Сході
України, внаслідок цьо
го – відсутність чіткого
прогнозу подальшого роз
витку воєнного конфлікту
та програмного комплексу
заходів для адекватного
(симетричного або аси
метричного) реагування
на застосування РФ форм
і методів гібридної війни,
зокрема й для протидії
диверсіям і терористич
ним актам у районі прове
дення АТО, спрямованим
на знищення військової
техніки й особового скла
ду ЗС України, об’єктів
державної (військової)
інфраструктури;
• негативний вплив коруп
ційної складової діяльно
сті, що підвищує вартість
заходів реформування сил
оборони та знижує їхні
спроможності до виконан
ня завдань реагування
на виклики та загрози на
ціональній безпеці України
у воєнній сфері.

Наявність зазначених про
блем на оперативно-стра
тегічному рівні спричинила
невирішеність проблем
всебічного забезпечення
за низкою складових.
Інженерне забезпечення
Під час АТО частина тери
торій Донецької та Луган
ської областей перетво
рилася на велике «мінне
поле» з протитанковими
мінами, протипіхотними
вибуховими пристроя
ми у вигляді «розтяжок»
і саморобних вибухових
пристроїв, які загрожують
життю та здоров’ю військо
вослужбовців і цивільного
населення. Основними
причинами підвищеної мін
ної небезпеки на сході кра
їни є навмисне та свідоме
використання бойовиками
й російсько-терористични
ми військами різноманітних
вибухових пристроїв, мін
і пасток як безпосередньо
на лінії розмежування, так
і в тилу наших військ. Групи
саперів ЗС Укра
їни розміновують
території, вжи
вають заходів
з протидії само
робним вибухо
вим пристроям.
Недостатню
ефективність
інженерного
забезпечення дій
військових ча
стин (підрозділів)

на початку збройної агресії
спричинило значне ско
рочення сил і засобів ін
женерного забезпечення,
внаслідок чого наявні ор
ганізаційно-штатні струк
тури частин (підрозділів)
інженерного забезпечення
не повною мірою задо
вольняли потреби військ
із фортифікаційного облад
нання позицій, улаштуван
ня загороджень, обладнан
ня й утримання переправ
та виконання інженерних
заходів маскування. Крім
цього, рівень інженерної
підготовки особового скла
ду частин (підрозділів) ЗС
України, що беруть участь
в АТО, є недостатнім.
Радіаційний, хімічний,
біологічний захист
Виконання завдань радіа
ційного, хімічного, біологіч
ного захисту (далі – РХБЗ)
військ під час проведення
АТО виявило низку питань,
які потребували негайного
вирішення.
На початку проведення
АТО війська були обмежені
щодо виконання завдань
РХБ захисту в повному об
сязі. Це сталося через низ
ку об’єктивних і суб’єктив
них причин, а саме:
• у 2013 – 2014 роках про
водилися заходи рефор
мування практично в усіх
війкових частинах РХБ
захисту та на початок АТО
вони не були завершені;
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• у складі механізованих
(танкових) бригад під
розділи РХБ захисту були
скорочені, а там, де зали
шилися, часто, складалися
лише з командирів підроз
ділів та водіїв спеціальних
машин;
• деяке озброєння та засо
би й РХБ захисту мораль
но та фізично застаріло,
що знижувало ефектив
ність їх застосування.
Частину проблем з часом
вдалося виправити (були
введені підрозділи РХБ
захисту до всіх бригад,
посилені вогнеметними
підрозділами, збільше
но чисельність особового
складу полку РХБ захисту
та сформовані нові частини
РХБ захисту, відновлено
постачання відсутнього
озброєння й засобів РХБ
захисту). Та загалом ці пи
тання необхідно вирішувати
через опрацювання низки
організаційних і техніч
них заходів, спрямованих
на розроблення та заку
півлю сучасного озброєн
ня й засобів РХБ захисту,
що відповідають вимогам
сьогодення, поновлення
їх запасів у військових ча
стинах, оперативній і стра
тегічній ланках, а також на
рощування спроможностей
підрозділами РХБ захисту
у виконанні своїх завдань.
Радіоелектронна боротьба
На початок АТО військові
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частини (підрозділи) ра
діоелектронної боротьби
(далі – РЕБ) ще не завер
шили запланованих заходів
реформування. Відсутність
штатних підрозділів РЕБ
у складі бригад спричи
нила значне зниження
бойових можливостей
із дезорганізації управлін
ня противника в тактичній
ланці. На озброєнні вій
ськових частин РЕБ не було
комплексів, здатних вияв
ляти та подавляти сигнали
цифрового і транкінгового
радіозв’язку та радіоліній
управління БПЛА.
Крім того, більшість оди
ниць техніки (засобів)
у військових частинах (під
розділах) РЕБ потребували
проведення ремонту. Те
риторіально підприємства
національної економіки,
що розробляли, виробляли,
модернізували та ремон
тували техніку РЕБ, у пе
реважній більшості були
розміщені в районі прове
дення АТО (м. Донецьк, смт
Кринична), що ускладнило
розвиток і підтримання тех
ніки РЕБ у працездатному
стані.
Тилове забезпечення
Під час організації тило
вого забезпечення військ
(сил), які брали участь
в АТО, у ЗС України вини
кли такі істотні проблеми:
• недосконалість органі
заційно-штатної структури

органів управління, тилових
частин і підрозділів опера
тивного й тактичного рівнів;
• відсутність у складі бойо
вих частин підрозділів ма
теріального забезпечення;
• відсутність посад спеціа
лістів тилу в лінійних ба
тальйонах (дивізіонах);
• недостатня кількість
молодших фахівців служб
тилу (кухарів, водіїв пали
возаправників, операторів
дезінфекційно-душових
агрегатів, водіїв визначеної
категорії).
Наявність вказаних про
блем негативно позначало
ся на своєчасності тилово
го забезпечення військових
частин (підрозділів) під час
їх застосування: створен
ні запасів, перерозподілі
за завданнями, здійсненні
управління та контролю
за тиловим забезпеченням.
Через недостатню кількість
наявних запасів матеріаль
них засобів неможливо було
своєчасно та в повному об
сязі забезпечити своєчасне
поповнення витрат і втрат
матеріальних засобів. Усе
забезпечення на той час
було організоване практич
но «з коліс»: не вистачало
засобів захисту, зокрема
бронежилетів і кевлаврових
шоломів, не завжди якіс
ним і повним було забез
печення продовольством
та водою, виникали перебої
в підвезенні матеріальних

засобів. Незадовільним
було лазне-пральне обслу
говування, зокрема орга
нізація миття особового
складу та прання білизни.
У табелях до штатів вій
ськових частин не перед
бачалася наявність польо
вих технічних засобів тилу
та підготовлених спеціа
лістів для їх обслуговуван
ня й експлуатації, не було
системи зв’язку тилового
забезпечення ЗС України.
Виявилася неможливою
за наявною схемою своє
часна організація забезпе
чення військ (сил), задіяних
в АТО, пально-мастильними
матеріалами.
Морально та фізично за
старілі зразки техніки
служб тилу не давали змо
ги своєчасно поповнювати
витрати і втрати матеріаль
них засобів.
Транспортне забезпечення
Досвід проведення АТО
показав, що характер
та способи ведення су
часних операцій істотно
впливають на організацію
військових перевезень, пе
реважно через складність
транспортних завдань,
вирішуваних установа
ми військових сполучень,
різке збільшення обсягів
військових перевезень,
а також можливий вплив
противника на транспорт
ні об’єкти. Підвищилася
роль служб військових

сполучень, автотран
спортного та дорожнього
забезпечення в підготовці
і використанні транспорту
і комунікацій в інтересах
ЗС України. Від злагодже
ності їхніх дій, сумісності
та взаємодії з органами
виконавчої влади на видах
транспорту, підпорядко
ваних Міністерству інфра
структури України, зале
жить висока мобільність,
маневреність військ, їхня
бойова готовність.
Основний тягар із підве
зення матеріальних засобів
під час АТО було покладено
на автомобільний тран
спорт. Водночас понад 70 %
автотранспортної техніки
потребувало проведення
регламентного технічного
обслуговування, що знач
но впливало на коефіцієнт
технічної готовності вій
ськових частин матеріаль
ного забезпечення.
Перевезення військових
ешелонів, транспортів
та особового складу зага
лом було виконано у визна
чені терміни. Утім під час
організації військових
перевезень виникали орга
нізаційні й технічні пробле
ми, що впливали на термі
ни створення відповідного
угруповання військ (сил)
у районі проведення АТО
та виконання військами
оперативних (бойових)
завдань:

• навантаження та розван
таження військових еше
лонів проводили штатні
екіпажі, що не мають до
статнього рівня практичних
навичок заїзду на залізнич
ні платформи, розміщення
і закріплення військової
техніки на рухомому складі,
внаслідок чого витрачало
ся багато часу;
• встановлення захисних
екранів (решіток) на бро
нетанкову техніку призво
дило до виходу ї ї розмірів
за встановлені на заліз
ничному транспорті габа
рити навантаження;
• заявки на планування
перевезень, надані в Цен
тральне управління вій
ськових сполучень Тилу ЗС
України, були формальними,
вказані в них дані не завж
ди відповідали реальному
складу військ і кількості
ОВТ, передбачених для пе
ревезення. Станції наван
таження (розвантаження),
вказані в заявках, не були
погоджені з органами вій
ськових сполучень. Поде
куди заявки на постачальні
перевезення від Озброєння
ЗС України були надані
без урахування спромож
ностей отримувачів щодо
розвантаження військових
вантажів, особливо боє
припасів, що призводи
ло до скупчення вагонів
на станціях розвантажен
ня, наближених до району
АТО та можливого впливу
на них ДРГ.
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Технічне забезпечення
Аналіз виконання завдань
технічного забезпечення
бойових військових частин
(підрозділів) під час прове
дення АТО показав, що си
стема технічного забезпе
чення ЗС України не була
у повному обсязі готова
до виконання покладених
на неї завдань і не змогла
адаптуватися до завдань,
які потребували оператив
ного вирішення. Наявний
на той час склад ремонт
но-відновлювальних орга
нів не давав змоги охопити
в повному обсязі поточний
і середній ремонт, повно
цінно розгорнути збірні
пункти пошкоджених ма
шин, раціонально їх роз
поділити й ешелонувати
у відповідні зони (смуги,
райони) відповідальності.
Отож через неналежний
технічний стан ОВТ вини
кали проблеми із приве
денням військових частин
(підрозділів) у бойову
готовність.
З початком виконання
завдань із приведення
ОВТ до боєздатного стану
попередні показники рівня
справності не підтверди
лися. Під час зняття ОВТ
зі зберігання через наяв
ність прихованих дефектів
до 50 % від усієї наявної
кількості зразків потребу
вали додаткового технічно
го обслуговування та по
точного ремонту.
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Водночас техніка, що над
ходила з підприємств на
ціональної економіки, мала
низький експлуатаційний
ресурс і приховані дефек
ти, ї ї постачали без водіїв,
у незадовільному стані.
Із транспортних засобів, які
перебували на обліку у вій
ськових комісаріатах і були
подані для доукомплек
тування, 50 % виявилися
технічно несправними. Крім
того, на обліку перебували
транспортні засоби, біль
шість із яких була в рейсах
за межами областей або
держави, замість вантаж
них бортових автомобілів
військові комісаріати пода
вали до військових частин
самоскиди, не призначені
для перевезення боє
припасів та іншого вій
ськового майна. Під час
відмобілізування та при
ведення військових частин
у бойову готовність деякі
власники підприємств,
установ і організацій ігно
рували вимогу
про передан
ня транспорт
них засобів
для потреб ЗС
України.
Технічна під
готовка осо
бового складу,
залученого
до експлуата
ції ОВТ, його
обслуговуван
ня та ремонту,

була низькою. Навчання
особового складу прак
тичним навичкам діагнос
тування та ремонту ОВТ
на підприємствах, під час
роботи виїзних ремонтних
бригад підприємств і ре
монтно-відновлювальних
органів не підвищили
технічної підготовки осо
бового складу. Невмін
ня фахівцями технічного
забезпечення своєчасно
та правильно діагностува
ти зразки не давало змоги
ефективно використовува
ти виїзні ремонтні бригади
підприємств, що змушені
були спочатку виїжджати
на місце і проводити діа
гностику зразків ОВТ, а піс
ля постачання запчастин
ремонтувати їх.
Висока інтенсивність екс
плуатації ОВТ постійно
змушувала використову
вати наявні запаси зап
частин, деякі наймену
вання яких вже вичерпані,

а можливості їх закупівлі
обмежені чи взагалі від
сутні. Особливо це стосу
ється закупівлі запчастин
до автомобільної техніки
іноземного виробництва,
що надійшла на доукомп
лектування ЗС України
з підприємств національної
економіки.
Особливо складним було
питання закінчення ресур
су окремих елементів ОВТ
через старіння та високу
інтенсивність застосуван
ня, а можливості їх заміни
обмежені.
Проблемним залишаєть
ся питання залучення
державних підприємств
до проведення ремонтних
робіт, зокрема й безпо
середньо в районі АТО,
що зумовлено декількома
чинниками:
• необхідністю оформ
лення договірних зобов’я
зань, що перешкоджає
оперативній організації
капітального ремонту ОВТ,
переведенню ремонтних
підприємств на посилений
режим роботи, належній
організації відновлення
ОВТ виїзними ремонтними
бригадами підприємств
поза районом бойових дій
(у тиловій зоні чи смузі);
• втратою підприємства
ми кадрового потенціалу,
здатного комплексно оці
нювати технічний стан ОВТ
і ремонтувати їх;

• блокуванням укладання
договорів про подальшу
співпрацю із підприємства
ми через наявність кре
диторської (дебіторської)
заборгованості;
• неможливістю військовим
представництвам МО Укра
їни в повному обсязі кон
тролювати якість ремонту,
процес ціноутворення по
слуг з ремонту та вартості
комплектуючих (сировини);
• відсутністю на підприєм
ствах ремонтної докумен
тації та неспроможністю
ї ї створення (відновлення).
Крім того, через відсутність
виробництва окремих зраз
ків ОВТ в Україні для доу
комплектування військових
частин виникала потреба
закупівлі за кордоном пев
них типів озброєння, ракет
і боєприпасів.
Організація зв’язку
й автоматизації
управління військами
Відсутність єдиного ін
формаційно-телекомуніка
ційного простору та дієвої
інтегрованої системи за
хисту інформації і кібер
нетичної безпеки, функ
ціонування в частинах
та підрозділах силових
структур застарілих засобів
зв’язку, розбалансованість
телекомунікаційної мережі
загального користування
країни та системи зв’язку
й автоматизації управлін
ня військами (далі – АУВ)

ЗС України, вимушеність
військових керівників за
стосовувати стільниковий
зв’язок у процесі бойової
діяльності військ створили
значні труднощі в забезпе
ченні сталого управління
військами під час виконан
ня бойових завдань у по
чатковий період АТО.
Завдяки значному збіль
шенню фінансування галузі
зв’язку та сфери телеко
мунікацій сектору безпеки
й оборони, самовідданій
роботі волонтерів-зв’яз
ківців, військовослужбов
ців і працівників органів
технічного забезпечення
зв’язку й АУВ силових
структур, військових спе
ціалістів – організаторів
зв’язку, залученню сил
і засобів усіх операторів
зв’язку і сфери телекому
нікацій України, істотній
технічній допомозі парт
нерів країн НАТО систему
зв’язку та АУВ в АТО вдало
ся привести до стану, який
забезпечив виконання
завдань за призначенням
з необхідною якістю.
Щоб привести систему
зв’язку й АУВ АТО в належ
ний стан, було здійснено
такі заходи:
• в усі підрозділи та вій
ськові частини АТО, аж
до взводних опорних пунк
тів та деяких блокпостів,
запроваджено засоби
супутникового зв’язку;
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• у військових частинах
і підрозділах угруповання
військ АТО створено ме
режі транкінгового зв’язку
з можливістю (у разі по
треби) доведення зв’язку
до кожного солдата;
• у бойових машинах піхо
ти, танках, командно-штаб
них машинах, машинах
бойового управління
радіостанцій замінено
застарілий парк на радіо
станції короткохвильового
й ультракороткохвильового
діапазонів, які працюють
на цифрових технологіях;
• централізовано виго
товлено та направлено
у війська комплексні апа
ратні зв’язку інформацій
но-телекомунікаційних
вузлів пунктів управління,
оснащені супутниковим
обладнанням, сучасними
засобами радіо- й радіо
релейного зв’язку, апара
турою комутації та захисту
інформації;
• сформовано єдину те
лекомунікаційну мережу
спеціального призна
чення із застосуванням
сучасної апаратури захи
сту інформації та кібер
безпеки, впроваджено
систему електронного
документообігу.
Своєчасне впровадження
цих організаційно-техніч
них заходів у війська дало
змогу у стислі терміни
привести систему зв’язку
й АУВ у належний стан
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і забезпечити якісне управ
ління угрупованнями військ
в АТО.
Медичне забезпечення
Для організації медичного
забезпечення під час АТО
були використані такі вій
ськові госпіталі та цивільні
лікарні, які надавали допо
могу пораненим: Головний
військовий клінічний госпі
таль МО України, Військо
во-медичний клінічний
центр Північного регіону,
військовий госпіталь м. Дні
пра, Дніпропетровська
обласна лікарня, військо
во-медичні клінічні центри
Західного, Центрального
та Південного регіонів.
За цей час були розроблені
нові зразки техніки евакуа
ції поранених з поля бою.

Однак медичне забезпе
чення АТО на той час мало
низку проблем:
• відсутність єдиної елек
тронної бази поранених
в Україні, що унеможлив
лює ведення їх обліку;
• гостра нестача броньова
ного санітарного транспор
ту для евакуації поранених
з поля бою;
• відсутність зворотного
зв’язку між госпіталями
(цивільними лікарнями),
у яких лікують поранених,
і військовими частинами.
Потребує перегляду
система медичного
забезпечення у військовій
та оперативній
ланках. До медичного
забезпечення операцій
(бойових дій) сил
оборони України

Таблиця 2.1
Система інформаційно-пропагандистського забезпечення в АТО
Заходи інформаційного
забезпечення
Соціально-політичне інформування
Бойове інформування
Військово-технічне інформування
Правове інформування
Воєнно-ідеологічна підготовка
Прослуховування інформаційних
радіопрограм
Перегляд телевізійних програм

мають бути залучені
заклади Міністерства
охорони здоров’я
України, поєднання
спроможностей яких
сприятиме як медичному
забезпеченню військ
(сил) в особливий період,
так і якісному наданню
медичних послуг
населенню в місцях
дислокації медичних
закладів сил оборони.
Морально-психологічне
забезпечення
Набуття досвіду мораль
но-психологічного забез
печення (надалі — МПЗ)
українських військ в АТО
відбувається під час про
тистояння з РФ, яка веде
проти України повномасш
табну інформаційно-психо
логічну війну, спрямовану
на населення держави
й особовий склад ЗС Укра
їни. З огляду на це після
оголошення особливого

Періодичність

Термін

щодня
негайно (у разі зміни ситуації)
щоп’ятниці
щочетверга
щопонеділка
двічі на добу (вранці та ввечері)

до 10 хв
до 10 хв
10–15 хв
10–15 хв
до 20 хв
до 30 хв

двічі на добу (вранці та ввечері залеж
но від умов)

до 30 хв

періоду керівництво ЗС
України здійснило пере
ведення діяльності ор
ганів по роботі з особо
вим складом відповідно
до обставин, що склалися,
з використанням опера
тивних форм роботи, спря
мованих на інформаційну
роботу, культурологічне
забезпечення особового
складу, взаємодію з пред
ставниками органів цивіль
но-військового співробіт
ництва та пресою, зв’язки
з місцевими органами вла
ди, громадськими й волон
терськими організаціями,
а також співпрацю з вій
ськовими капеланами.
Для об’єктивного висвіт
лення діяльності україн
ських військ у Генерально
му штабі ЗС України була
створена прес-служба
та введені посади прес-се
кретарів у кожному органі
військового управління

до бригади включно. У вій
ськах в районах проведен
ня АТО почали застосо
вувати оперативні форми
інформаційного забез
печення та змінили їхнє
ідеологічне наповнення
(табл. 2.1).
За зразком провідних армій
світу була організована си
стема доведення до військ
(сил) важливої інформації
через щоденні випуски
і розсилання інформацій
них бюлетенів. Для орга
нізації проведення заходів
з нейтралізації негативно
го інформаційного впливу
на особовий склад чотири
рази на тиждень коман
дування готує та доводить
до військ (сил) інформацій
ний вісник.
Змінені норми забезпе
чення особового складу
друкованими виданнями,
організована взаємодія
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з Укрпоштою, органами
державної влади щодо
збільшення накладів періо
дичних видань для задово
лення потреб ЗС України.
Значний обсяг робіт про
ведений для забезпечення
військ (сил) технічними
засобами виховання: ор
ганізоване переоснащен
ня сучасними технічними
засобами виховання, похід
ними автоклубами, зокрема
із залученням волонтер
ської допомоги, відновлене
та налагоджене телераді
озабезпечення особового
складу на окремих опорних
пунктах, у базових таборах
і місцях підготовки особо
вого складу.
Через засоби масової ін
формації розгорнута ак
тивна робота з героїзації
в суспільстві образу учас
ника АТО, увічнення пам’яті
героїв у військових части
нах та і місцем їх прожи
вання в регіонах України.
У підпорядкування керівни
ків секторів АТО були спря
мовані позаштатні групи
психологічного забезпечен
ня, що проводять психоло
гічну роботу на постійній
основі. У разі загострення
ситуації за координацією
штабу АТО у відповідні під
розділи направляють до
даткові групи психологів.
Для належної організації
професійно-психологічного
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відбору осо
бового скла
ду під час
мобілізації
організована
взаємодія
з Українським
науково-ме
тодичним
центром
практичної
психології
та соціальної
роботи. Нині
у відповідних
заходах беруть участь сотні
цивільних психологів. Про
ведений комплекс інструк
торсько-методичних занять,
до яких були залучені офі
цери по роботі з особовим
складом, офіцери-психоло
ги, фахівці вищих військо
вих навчальних закладів,
українських психологічних
асоціацій та інститутів. Під
час занять були розглянуті
важливі питання та визна
чені основні напрями ро
боти з особовим складом,
який перебуває у кризовому
психоемоційному стані.
Ефективною є робота груп
інструкторів-психологів, які
навчають особовий склад
формам і методам надан
ня першої психологічної
допомоги.
Триває надання психо
логічної допомоги сім’ям
військовослужбовців,
особливо тим, члени яких
загинули під час виконання
бойових завдань.

Налагоджена система
культурологічного об
слуговування особового
складу ЗС України, який
виконує завдання в АТО,
за допомогою державних
і громадських інституцій. У
дні державних та релігій
них свят силами військо
вих і цивільних творчих
колективів проводяться
концертні виступи. У вій
ськових колективах з’яви
лися творчо обдаровані
особистості, що створюють
авторські твори окопного
мистецтва – чудові пісні,
вірші, малюнки тощо. По
тужну патріотично-вихов
ну роль відіграють дитячі
малюнки.
При штабі АТО створені
групи цивільно-військо
вого співробітництва
та прес-центр, відпові
дальні за налагоджен
ня стосунків з місцевим
населенням та органі
зацію роботи цивільних

журналістів у районі АТО.
Офіцери по роботі з особо
вим складом розповсюджу
ють серед особового скла
ду підрозділів літературу
контрпропагандистського
змісту.
Важливу роль у зміцненні
морального духу, поліп
шенні морально-психоло
гічного стану особового
складу відіграють військові
капелани, котрі не лише
проводять релігійні заходи,
а й працюють як волонте
ри, організовують концерти
і вистави. При штабі АТО
в грудні 2014 року була
споруджена каплиця, зго
дом це було запроваджено
й у бригадах.
Однак під час АТО пробле
ми, що негативно вплива
ють на МПЗ, не вдалося
подолати повною мірою,
оскільки сформована
у мирний час система ро
боти з особовим складом
виявилася малоефектив
ною для функціонування
в реальних умовах за
стосування військ (сил)
через відсутність дієвих
структур психологічного
забезпечення та захисту
від негативного інфор
маційно-психологічного
впливу, слабкість механіз
мів соціально-правового
та кадрового забезпечен
ня, а також недосконалість
системи підготовки фахів
ців МПЗ.

У військах недостатньо
належних сил і засобів
для здійснення ефек
тивного інформаційного
впливу на особовий склад
і забезпечення його за
хисту від негативного
інформаційно-психологіч
ного впливу противника.
Серйозною проблемою
організації МПЗ в АТО став
недостатній рівень профе
сійної підготовки призва
них за мобілізацією офіце
рів по роботі з особовим
складом тактичної ланки,
неадаптованість їхніх
функціональних обов’язків
до реальних бойових за
вдань і зміни обстановки.
Гостро постали питання
психологічної реабілітації,
особливо після бойових
зіткнень, випадків загибелі
та поранень воїнів, а та
кож проблема неналежної
психологічної та соціальної

підтримки сімей військо
вослужбовців у місцях
їх проживання й недо
статнього використання
потенціалу територіальних
громад і волонтерів.
Важливість впливу психо
логічного фактора на бойо
ву діяльність воїнів по
требує проведення дієвих
заходів. Так, нині для під
вищення дієздатності пси
хологічного забезпечення
органи військового управ
ління працюють за такими
напрямами: створюють
систему підготовки фахів
ців-психологів; оновлю
ють технології професій
но-психологічного відбору,
психологічної підготовки
та психологічного супро
водження військово-про
фесійної діяльності; підви
щують рівень підготовки
офіцерів низової ланки

65

та сержантів щодо вжиття
заходів психологічної під
готовки, навчання методам
саморегуляції, самодопо
моги та надання первинної
психологічної допомоги
товаришам по службі;
вживають заходів пси
хологічної реабілітації
демобілізованих військо
вослужбовців, їх психоло
гічного супроводження;
організовують координацію
та взаємодію між психо
логічними й медичними
службами ЗС та інших
військових формувань
і правоохоронних органів;
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створюють та запроваджу
ють у військах мобільний
комплекс психофізіологіч
ного відновлення військо
вослужбовців; організову
ють психологічну просвіту
для населення України;
здійснюють психологічне
супроводження членів сі
мей учасників бойових дій.
З огляду на набутий досвід
всебічного забезпечення
ЗС України в АТО керів
ництво держави, ЗС Укра
їни та інших складових
сил оборони спланувало,
що хід операцій (бойових

дій) забезпечуватиме нова
система логістики ЗС Укра
їни, створена за стандар
тами НАТО. Централізація
виконання всього спектру
завдань всебічного забез
печення, а також удоско
налення системи взаємо
дії та організації роботи
з підприємствами оборон
но-промислового комплек
су, державними органами
управління сприятиме
ефективному та якісному
вирішенню всього комплек
су завдань забезпечення
військ як у мирний час, так
і в особливий період.

ВОЛОНТЕРСЬКА ДОПОМОГА ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ
В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ
За три роки АТО мільйони
українців стали волонтера
ми. Допомогу українській
армії надають люди з усіх
куточків країни та сві
ту, багато з них бажають
залишатися невідомими,
тому досі точно підраху
вати кількість волонтерів
не вдалося. У кожному місті
й навіть у селах є свої во
лонтери. Багато військових
частин і підрозділів співп
рацюють з певними волон
терами чи організаціями,
що допомагають забезпе
чувати їхні потреби.
Найбільші волонтерські
об’єднання були утворені
для налагодження логісти
ки та постачання в райони
проведення АТО речового
забезпечення. Усім – за
собами особистого захи
сту й технікою, аптечками
та продуктами харчуван
ня – армію забезпечува
ли «Народний проект»
під керівництвом Давида
Арахамії, «Крила Фенікса»
на чолі з Юрієм Бірюковим,
«Народний тил» під орудою
Георгія Туки, «Армія SOS»
під головуванням Яросла
ва Тропінова. Населення
перераховувало кошти
на благодійні рахунки цих
організацій для закупів
лі транспортних засобів,
програмування планше
тів для військових потреб

і придбання БПЛА. Міжна
родний благодійний фонд
«Повернись живим» Віталія
Дейнеги донині забезпечує
армію якісними приладами
нічного бачення, теплові
зорами, прицілами тощо.
Благодійна організація
ФОНД (Фонд оперативної
національної організації)
Діани Макарової та благо
дійний фонд Марини Ше
ремет були створені спеці
ально для збирання коштів
на потреби української
армії, надання допомоги
пораненим. Згідно з інфор
мацією, наведеною на офі
ційних веб-сайтах фондів,
тільки через названі ор
ганізації за приблизними
підрахунками було зібрано
понад 500 млн грн на по
треби української армії.
Низку волонтерських груп
було утворено для забез
печення медичних потреб
на фронті. Ініціатива Е+,
«АСАП ЕМС Хоттабич»
і Перший добровольчий
мобільний шпиталь імені
Миколи Пирогова надавали
першу медичну допомогу
пораненим, забезпечували
евакуацію поранених, по
стачання медичних препа
ратів, проводили навчання
для військовослужбовців
у районах АТО. Крім зби
рання аптечок і меди
каментів, Всеукраїнське

об’єднання «Патріот»
під керівництвом Ганни
Майбороди організувало
навчальні курси з тактич
ної медицини та підготовки
інструкторів для військо
вослужбовців. Траплялися
непоодинокі випадки, коли
цивільні медичні працівни
ки брали відпустки на ро
боті, щоб їхати надавати
допомогу в районах АТО.
У 25 військових госпіталях
України були розгорну
ті волонтерські пункти,
що працюють і до сьогодні.
Волонтерська сотня органі
зувала приймальний пункт
допомоги в Головному вій
ськовому клінічному госпі
талі у м. Києві, розподіляє
ліки, їжу, речі, які прино
сять кияни та пересила
ють небайдужі громадяни.
За допомогою волонтерів
Анни Гвоздяр, Тетяни Абра
мової, Наталії Проценко
найтяжчі поранені отри
мали найкращу медичну
допомогу у клініках на те
риторії України та за кордо
ном. З особливою віддані
стю допомагає пораненим
команда з 20 волонтерів
Ірпінського госпіталю: у во
лонтерській кімнаті Наталії
Завадської завжди можна
знайти все – від милиць
до фільмів. Потреби бій
ців волонтерам вдається
забезпечувати, зокрема,
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завдяки матеріальній
підтримці підприємців.
Наприклад, Ольга Ткачен
ко з 2014 року щотижня
організовує передачі ме
дикаментів, інструментів
для операцій, їжі, речей
у госпіталь. В Одеському
госпіталі з перших днів
війни допомогу організува
ла Вікторія Кротова, котра
знає історію хвороби та ме
дичні потреби кожного, хто
перебував на лікуванні. У
Житомирському госпіталі
допомогу забезпечують
Марія Уланова й інші во
лонтери, що працюють по
руч з нею. У Вінниці Лариса
Полулях організувала гро
мадську організацію «Бо
йові бджоли» для надання
пораненим, які перебува
ють у госпіталі, належного
рівня допомоги, і психоло
гічної та юридичної. Понад
600 волонтерів допомагали
армії на території Дніпро
петровської області. Гро
мадська організація «Чесне
Запоріжжя» та благодійний
фонд «Шпиталь Запоріж
жя» забезпечують бійцям
можливості для лікування,
протезування, проведен
ня операцій у Запоріжжі.
Благодійний фонд «Се
стра милосердя» працює
у Харківському військовому
госпіталі. Тетяна Бєдняк,
Олена Шержукова, Євген
Жилкін – волонтери хар
ківської організації «Help
Army», яка не лише забез
печує потреби військових
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у лікуванні, постачає гума
нітарну допомогу в райони
АТО, а й удосконалює сис
теми військкоматів та не
сення служби.
Психологічна кризова
служба, а також індивіду
альні волонтери-психоло
ги, такі як Олена Нагорна
та Людмила Пілоян, кон
сультують військовослуж
бовців і їхні родини.
Волонтери організували
навчальні курси з тактичної
медицини, тактики ведення
бою, аеророзвідки, топо
графії, надання психологіч
ної допомоги та за іншими
напрямами. Таке навчання
пройшли понад 60 тис.
військовослужбовців.
Інформаційне забезпечен
ня військовослужбовців
про їхні права та обов’язки
взяла на себе громадська
організація «Всеукраїнська
правозахисна організація
«Юридична сотня», котра
надає правові консультації
у форматі гарячої лінії, за
безпечує доступ до юрис
тів і адвокатів, підготу
вала пам’ятку про права
військовослужбовців,
понад 30 тис. примірни
ків якої були надруковані
та розповсюджені в лавах
ЗС України.
У різних куточках України
була розгорнута діяльність
із плетіння маскувальних

сіток і приготування сухих
борщів. Громадське об’єд
нання «Кухарська сотня»
та волонтерський рух «Ба
тальйон «Сітка» є прикла
дами таких організацій.
Поширеним явищем стало
заснування організацій
дружин і матерів, які збира
ли, закуповували та возили
на фронт допомогу військо
вослужбовцям. У навчаль
них закладах вчителі залу
чали учнів до плетіння сіток,
малювання прапорів, на
писання листів і створення
листівок для підтримання
морально-психологічного
стану бійців.
З першими втратами
вивезення тіл загиблих
взяли на себе волонте
ри місії «Евакуація-200»
(також відома як «Чорний
тюльпан»). Протягом 2015
та 2016 років Ярослав
Жилкін організував пошук
і вивезення понад 1300 тіл
військовослужбовців з ра
йонів бойових дій.
З осені 2014 року співпра
ця волонтерів з Міністер
ством оборони перейшла
на новий рівень. У жовтні
2014 року засновано Асоці
ацію народних волонтерів,
яка об’єднала понад 40 пе
ревірених волонтерських
проектів. У рамках Асоціа
ції створено Раду волонте
рів при Міністерстві обо
рони, яка активно працює
в робочих групах Комітету

реформ Міністерства обо
рони. У листопаді 2014 року
вісім волонтерів пройшли
тест на поліграфі та стали
співробітниками Міністер
ства оборони. Досягнення
ми «волонтерського десан
ту» стали: впровадження
електронної системи за
купівель і електронного
реєстру обліку майна мі
ністерства, розробка нових
технічних умов для поста
чальників, запровадження
новацій у галузі харчування
військових і автоматизації
складів.

У серпні 2015 року з’явився
Координаційний штаб во
лонтерів «Сармат» під ке
рівництвом Олексія Ліпіріді
та Богдана Ковальова. Під
розділ став комунікатором
між Генеральним штабом
ЗС України та військовос
лужбовцями в АТО, пові
домляючи про проблеми
на фронті і забезпечуючи
їх вирішення.
З 8 вересня 2015 року у Мі
ністерстві оборони України
діє консультативно-дорад
чий орган «Проектний офіс

реформ» у складі 30 мене
джерів з волонтерського
та бізнесового середовища
під керівництвом Андрія
Загороднюка.
Допомогу український армії
надавали також громадяни
інших країн. Гуманітарну
допомогу – одяг, меди
каменти й навіть маши
ни – збирають волонтери
у США, Італії, Ізраїлі, Німеч
чині та багатьох інших краї
нах. Українці за кордоном
приймали поранених бійців
і допомагали їм у лікуванні.

ПІДСУМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Й УДОСКОНАЛЕННЯ ШЛЯХІВ ОСНАЩЕННЯ ОЗБРОЄННЯМ ТА ВІЙСЬКОВОЮ
ТЕХНІКОЮ В РАЙОНІ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
Проблеми виходу
з ладу озброєння
та військової техніки
під час проведення
антитерористичної
операції і пропозиції
щодо підвищення рівня
захищеності й поліпшення
тактико-технічних
і експлуатаційних
характеристик озброєння
та військової техніки
Під час АТО на сході Укра
їни на практиці пройшли
випробування та перевірку
ОВТ і комплекси динамічно
го захисту бронетехніки.
Уроки як успішні, так і не
вдалі мають бути засвоєні,
помилки вивчені та про
аналізовані, щоб знову

не платити високу ціну
за упущення.
Аналіз втрат ОВТ за пе
ріод АТО показує, що в СВ
ЗС України була втрачена
незначна кількість зраз
ків ОВТ, серед яких бойові
пошкодження становлять
72 % (переважно внаслі
док комбінованих уражень
під час артилерійських
обстрілів), експлуатацій
ні втрати – 17 %, втрати
внаслідок захоплення про
тивником або неприбуття
в райони відновлення (місце
перебування залишається
невідомим) – 11 %.
Аналіз бойових втрат авіа
ційної техніки показує,

що причиною майже по
ловини з них є ураження
літальних апаратів перенос
ними ЗРК, третини – арти
лерійською та стрілецькою
зброєю, решти – причини
втрат не встановлено.
Серед засобів інженерного
озброєння у 2014–2016 роках
втрачено 205 одиниць (усі
бойові).
Тож при розробці нових
зразків ОВТ і модернізації
наявних потрібно основні
зусилля зосередити на під
вищенні рівня захищеності
зразків ОВТ:
• впровадити комбіновані
системи індивідуального
захисту зразків ОВТ;

69

• розробити та впровади
ти систему колективного
захисту зразків ОВТ у складі
тактичного підрозділу (гру
пи, колони);
• забезпечити мінімальний
рівень характеристик дема
скувальних ознак;
• резервувати чи дублювати
засоби, зокрема встанов
ленням макетів ОВТ.
Ефективність українського
динамічного захисту в умовах протистояння в районі
антитерористичної операції
Танки як української ар
мії, так і російської та HЗФ
«ДНР» і «ЛНР», що діяли
у складі батальйонних так
тичних груп для підтримки
російських найманців, були
оснащені як навісним, так
і вбудованим динамічним
захистом (далі – ДЗ) різних
поколінь та виробництв.
На жаль, основна части
на українських танків була
оснащена навісним ДЗ тре
тього покоління «Контакт-1»
з елементами, строк експлу
атації утричі перевищував
установлені терміни (термін
гарантійного використан
ня, визначений розробни
ком, – 10 років). У 2004 році
на озброєння ЗС України був
прийнятий танк БМ «Булат»,
побудований із динамічним
захистом «Ніж».
Основними протитанковими
засобами, застосовуваними
проти танків ЗС України,
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поряд із РПГ-7 та СПГ-9, були
ПТРК «Фагот» і «Конкурс»
із моноблочною кумуля
тивною бойовою части
ною. Ці комплекси мають
бронепробивну здатність
до 600 мм гомогенної бро
ньової сталі та можуть
уражати сучасні танки,
оснащені ДЗ тільки в зоні
ослабленого бронювання
лобової проекції на борт
і корму. У разі застосування
сучасних комплексів «Кор
нет» із бронепробивною
здатністю понад 1200 –
1300 мм за динамічним за
хистом та дальністю стріль
би до 8 км надійний захист
може забезпечити тільки
протитандемний ДЗ «Ду
плет» або ешелонований
захист у складі комплексу
активного захисту «За
слон». На жаль, ні вітчиз
няна протитандемна вбудо
вана система ДЗ «Дуплет»,
ні комплекти активного
захисту «Заслон» у війська
не надходили.
На кінець 2015 року на 40 %
наших танків, що брали
участь в АТО, були спра
цьовані елементи ДЗ, деякі
танки зазнали обстрілів
переносними протитан
ковими засобами на межі
безпосереднього вогневого
контакту з противником.
Відомо принаймні про 17
випадків, коли спрацьована
система ДЗ «Ніж» танків БМ
«Булат» запобігла смерті

членів екіпажу від сучасних
підкаліберних і кумулятив
них боєприпасів. Три БМ
«Булат» спалили три росій
ських Т-72 у Логвиновому
в одному бою та залишили
ся цілими завдяки динаміч
ному захисту. Тільки у боях
за Дебальцеве в січні–люто
му 2015 року було знищено 6
танків та 1 БМП противника.
Бойові дії на Донбасі пока
зали доцільність застосу
вання багатофункціональної
вбудованої системи ДЗ
українського виробництва.
Російсько-терористичні
війська на Сході України ви
користовували переважно
ручні протитанкові гранати
радянського та російського
виробництва РПГ-7 різних
модифікацій, РПГ-8 «Муха»,
РПГ-22 «Нетто», РПГ-26
«Аглен», а також протитан
кові ракетні комплекси 9К111
«Фагот», 9М113 «Конкурс»
і 9К115/9М115 «Метис». Ці
засоби ураження давали
змогу противнику з ви
значеною ефективністю
уражати вітчизняні бро
ньовані машини, зокрема
найбільш застосовувані
танки Т-64 БВ, оснащені ДЗ
«Контакт-1».
Вітчизняна «реактивна
зброя» «Ніж» підтвердила
свою ефективність при нео
дноразових прямих влучан
нях із гранатометів РПГ-7,
протитанкових керованих
ракет типу «Фагот», а також

під час використання ро
сійськими сепаратистами
ПТРК «Корнет».
Крім того, широке засто
сування кумулятивних
засобів ураження проти
легкоброньованої техніки
призвело до втрат ЗС Украї
ни та НГ України. Причиною
втрат насамперед є неспро
можність наявного протику
льового та протиуламкового
бронювання забезпечити
відповідну стійкість щодо
дії кумулятивного струменя
і вибухової хвилі. Дина
мічний захист, який дуже
добре себе зарекомендував
як система протикумуля
тивного захисту на танках,
не може бути встановлений
на легкоброньовані маши
ни (далі – ЛБМ) через по
бічну дію в разі штатного
спрацювання.
На початку АТО на Сході
України серед усієї задіяної
номенклатури легкоброньо
ваної техніки, лише БТР-4Е
мав додатковий протику
мулятивний захист – решіт
часті екрани. За свідчення
ми безпосередніх учасників
боїв і даними, наданими
керівництвом підприєм
ства-виробника БТР-4Е
у засобах масової інформа
ції, саме решітчасті екрани
захистили машини й осо
бовий склад, який у них
перебував, від ураження
при влучанні гранат РПГ-7.

Усвідомлюючи незахище
ність своїх бойових машин
від кумулятивних засобів
ураження, екіпажі ЛБМ
самотужки чи за допомогою
ремонтних підрозділів і во
лонтерів почали інтенсивно
їх дообладнувати проти
кумулятивними екранами
різноманітних конструкцій.
Застосування авіаційної
техніки в антитерористичній операції на території
Донецької і Луганської
областей
З перших місяців АТО
ЗС України широко застосо
вували авіацію ПС для під
тримки наземних операцій
українських військових
і завдавання точкових ударів
по позиціях та об’єктах НЗФ.
Насамперед варто згадати
дії штурмової авіації, зокре
ма літаків Су-25, які вико
ристовували для знищення
колон техніки, опорних
пунктів, складів і блокпостів
противника. Під час вико
нання бойових (спеціальних)
завдань дії літаків Су-25
прикривали зазвичай вини
щувачі МіГ-29.
Показовими прикладами
застосування штурмової
авіації під час проведення
АТО було завдавання ударів
по силах НЗФ у перші дні
боїв за Донецький аеропорт,
підтримка підрозділів ДПС
України в Луганській області
та прикриття українських

підрозділів під час виходу
їх з Іловайська.
Винищувачі МіГ-29 вико
ристовували в районі про
ведення АТО для завдаван
ня ударів по наземних цілях,
прикриття штурмової і тран
спортної авіації. Уперше
МіГ-29 в парі зі штурмови
ком Су-25 був використаний
у травні 2014 року для зав
давання удару по міжнарод
ному аеропорту «Донецьк».
Втрати винищувачів МіГ-29
за час проведення АТО ста
новлять 2 одиниці.
Для розвідки позицій про
тивника були використані
літаки Ан-30Б та Су-24МР.
На початок 2014 року
ЗС України мали у своєму
складі лише один справний
Ан-30Б, проте його застосу
вання в районі Слов’янська
для виявлення наземних
об’єктів терористів було
ефективним. Літак-роз
відник Ан-30Б російські
найманці збили ПЗРК 6
червня 2014 року поблизу
Слов’янська.
Літаки Су-24МР використо
вували для ведення розвід
ки в умовах дії ППО про
тивника. Жоден з цих літаків
не був втрачений.
Наймасовішими зразка
ми авіаційної техніки, ви
користовуваними в АТО,
стали вертольоти Мі-8 ПС
та армійської авіації СВ
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України, за допомогою яких
доставляли особовий склад
і вантажі, евакуювали пора
нених. У районі проведення
АТО вертольоти використо
вують на малих висотах
із міркувань безпеки.
З огляду на значні втрати,
наявність у розпорядженні
російсько-терористичних
збройних формувань вели
кої кількості засобів ППО,
а також згідно з Мінськими
угодами польоти літаків
авіації ПС у районі прове
дення АТО припинені. Проте
бойова авіація продемон
струвала свою боєздат
ність і високу ефективність
під час виконання бойових
завдань в інтересах збере
ження територіальної ціліс
ності України.
Перспективи впровадження у ЗС України безпілотних
авіаційних комплексів
Збройний конфлікт на Сході
України продемонстрував
гостру потребу в отриман
ні своєчасних і достовір
них розвідувальних даних
про розташування та дії
НЗФ. Через значну небез
пеку для авіації від дій
засобів ППО противника,
високу вартість експлуатації
класичної розвідувальної
авіації та застарілість ма
теріально-технічної бази
найзручнішими для ведення
повітряної розвідки вияви
лися безпілотні авіаційні
комплекси (далі – БпАК).
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На початку 2014 року
на озброєнні ЗС України
перебували лише БпАК
ВР-2 та ВР-3 радянського
виробництва. Застарілість
обладнання, низька ефек
тивність розвідки й уразли
вість до дій ППО комплексів
ВР-2 та ВР-3 зумовили
пошук інших шляхів забез
печення повітряної розвідки
за допомогою БпАК. Уже
з червня 2014 року вітчизня
ні виробники почали по
стачати безпілотні авіаційні
комплекси як волонтерську
допомогу. Комплекси А1-С
«Фурія», «Мара-2М» та інші
були значно ефективніші,
дешевші та простіші у ви
користанні, задовільнили
першочергову потребу
розвідувальних підрозділів
та забезпечили коригування
вогню артилерії в режимі
реального часу.
Проблеми розвитку озброєння та засобів радіаційного, хімічного, біологічного
захисту з досвіду проведення антитерористичної
операції
До проведен
ня АТО залу
чені спеці
альні машини
радіаційної,
хімічної,
біологічної
розвідки
(далі – РХБР)
та спеціаль
ної обробки,

засоби аерозольного ма
скування та вогнеметна
зброя.
Реактивні піхотні вогнемети
РПО-А у ЗС України на мо
мент початку АТО мали про
строчений термін зберіган
ня та були зняті з озброєння
для подальшої утилізації.
Зважаючи на потребу в та
кій зброї, за короткий тер
мін було проведено роботи
з її відновлення та продов
ження ресурсу.
Практика застосування
вогнеметів, зокрема РПО-А,
під час АТО підтвердила
їхню ефективність. Проте
проявилися й недоліки цієї
зброї, зокрема невідповід
ність між масо-габарит
ними характеристиками
та вимогами до потужності
вогню, точності пострілу
та зручності користування,
особливо в умовах міської
забудови. У РФ цієї невід
повідності позбавляються
подальшою спеціалізацією
вогнеметної зброї, ство
рюючи штурмові та важкі
реактивні піхотні вогнемети

й вогнеметні системи за
лпового вогню типу ТОС-1
«Буратино», ТОС-1А «Со
лнцепек». У ЗС України
триває розробка вогнемета,
в якому мають бути опти
мально поєднані характери
стики штурмового і важкого
піхотних вогнеметів, також
забезпечена достатньо ви
сока ефективність ведення
бойових дій на урбанізова
ній (місцевість з населе
ними пунктами без вели
ких проміжків) і відкритій
місцевостях. Визначені
в тактико-технічних завдан
нях показники можна за
безпечити застосуванням
композиційних матеріалів
із високою міцністю і низь
кою вагою та ефективніших
вогневих сумішей.
Спеціальні машини РХБР
(БРДМ-2рхб) та спеціальної
обробки (АРС-14, АРС-15)
під час проведення АТО
застосовують як допоміжні
для супроводження колон
і забезпечення підрозділів

технічною водою. Під час
виконання завдань було
розширено призначення
машин РХБР, що надалі
потребуватиме внесен
ня відповідних коректив
до тактико-технічних вимог
і тактико-технічних завдань
на перспективні зразки цієї
техніки. При застосуванні
були виявлені такі недоліки:
низький рівень захищено
сті екіпажу (БРДМ-2рхб),
відсутність системи піді
грівання води (АРС-14),
що важливо для зимових
умов, розділення функцій
спеціальної (АРС-14, АРС-15)
та санітарної обробки осо
бового складу (ДДА-2, ДДА3, ДДА-53, ДДА-66). Крім
того, обмежені можливості
ведення хімічної та неспе
цифічної біологічної роз
відки, їх низька чутливість
і точність, імовірність фаль
шивих спрацювань, відсут
ність засобів автоматизації
відбору проб для спеціаль
них машин РХБР, низька
продуктивність спеціальної

обробки техніки, великі
витрати води та спеціаль
них рецептур, відсутність
можливостей спеціальної
обробки високочутливого
обладнання (зокрема ра
діостанцій та ЕОМ), відсут
ність засобів автоматизації
для спеціальних машин
спеціальної обробки істотно
знизили бойову ефектив
ність цих машин порівняно
із кращими закордонни
ми, зокрема з російськими
аналогами. Щоб вирішити,
проблеми, потрібно розро
бити нові спеціальні ма
шини РХБР та спеціальної
обробки.
Отже, в результаті ведення
бойових (спеціальних) дій
в АТО підвищилася ефек
тивність реалізації держав
ної військово-технічної полі
тики, тому що підприємства
оборонного промислового
комплексу отримали макси
мальну кількість замовлень
з ремонту та модернізації
зразків озброєння.
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УПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ ВІЙСЬК (СИЛ)
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ
Розв’язана Росією
в 2014 році гібридна війна
проти України спонукала
переглянути підходи щодо
організації підготовки вій
ськових фахівців вищими
військовими навчальними
закладами (далі – ВВНЗ),
з урахуванням досвіду АТО.
Потрібно визнати,
що до початку анексії
Криму та виникнення без
посередньої загрози втор
гнення російських військ
в Україну навчальні програ
ми ВВНЗ не передбачали
вивчення питань, пов’яза
них із відбиттям можливої
збройної агресії з боку
Росії. Причиною цього була
насамперед відсутність чіт
кого визначення противни
ка у Воєнній доктрині Укра
їни в редакції від 8 червня
2012 року. Від використан
ня терміна «ймовірний
противник» колишнє керів
ництво військового відом
ства відмовилося ще в 90-х
роках ХХ ст., замінивши
його нейтральним терміном
«евентуальний противник»,
який не міг асоціюватися
з Росією. При цьому під
готовка слухачів, курсан
тів, а також студентів, які
навчалися за програмами
підготовки офіцерів запасу,
ґрунтувалася на досві
ді Другої світової війни,
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локальних війн і збройних
конфліктів другої поло
вини XX – початку XXI ст.
Більшість навчально-мето
дичних розробок, бойових
статутів і настанов, вико
ристовуваних у навчаль
но-виховному процесі,
переважно дублювали
зміст документів колишньої
радянської армії, а наукові
дослідження з оборонної
тематики не визначали
способів ведення ефектив
ної боротьби з НЗФ в умо
вах їх всебічної підтримки
сусідньою державою.
Як наслідок, недоліки
у підготовці офіцерських
кадрів виявилися вже
на початку проведення АТО.
Результати спеціального
соціологічного дослідження
щодо готовності до ведення
бойових дій офіцерів, які
брали участь в АТО, показа
ли низький рівень їх прак
тичної навченості органі
зації підготовки підрозділів
до бойового застосування
й управління ними під час
ведення бойових дій, него
товність брати на себе від
повідальність та приймати
обґрунтовані рішення в екс
тремальних умовах.
Отож, зміст військової
освіти потребував невід
кладного коригування

та приведення у відповід
ність до реальних умов,
у яких військовим частинам
та підрозділам ЗС України
довелося виконувати бо
йові завдання. Для цього
потрібна була належна
інформація, на основі якої
можна прийняти рішення
про необхідність внесення
змін у підготовку військо
вих фахівців.
Для оперативного впро
вадження в навчальний
процес досвіду застосуван
ня військ (сил) ЗС України
в АТО згідно з рішенням
Міністра оборони України
у перші дні загострення
воєнно-політичної обста
новки було організовано
забезпечення ВВНЗ від
повідними розпорядчими,
директивними, методични
ми та інформаційними до
кументами, які надходили
від структурних підрозділів
Міністерства оборони Укра
їни, Генерального штабу
ЗС України, командувань
видів ЗС України та ін
ших органів військового
управління за напрямами
відповідальності. Вод
ночас вивчення та ви
користання зазначених
документів у навчальному
процесі без перебуван
ня науково-педагогічних
працівників безпосередньо

у військах (силах) не да
вало повного уявлення
про всі аспекти підготовки
та ведення бойових дій
у районі АТО.
Для набуття практичного
досвіду на конкретних по
садах в органах військового
управління, бойових части
нах і підрозділах у район
АТО були відряджені офіце
ри ВВНЗ: науково-педаго
гічні та наукові працівники,
командири курсантських
підрозділів та інженер
но-технічний склад. Станом
на 1 березня 2016 року в ра
йоні АТО в різний час пере
бували 30 % військовослуж
бовців з постійного складу
ВВНЗ. Їхні звіти про про
ведену роботу після повер
нення з відряджень стали
важливим джерелом інфор
мації про виконання бойо
вих (спеціальних) завдань
із захисту Батьківщини.
Відповідно до рішень
Міністра оборони України
та начальника Генераль
ного штабу – Головно
командувача ЗС України
для участі у виконанні
завдань в інтересах АТО
були створені спеціальні
групи, до складу яких були
залучені науково-педаго
гічні та наукові працівники
ВВНЗ:
• групи виконання служ
бових (бойових) завдань
у штабі АТО, секторах і вій
ськових частинах;

• спільного центру з конт
ролю й координації припи
нення вогню та стабілізації
лінії розмежування сторін;
• групи цивільно-військового
співробітництва ЗС України;
• групи надання методич
ної та практичної допомоги
з відновлення ОВТ;
• інспекторська група
з вивчення стану готовно
сті до виконання завдань
за призначенням підрозді
лів ЗС України та їх всебіч
ного забезпечення;
• групи координації діяль
ності органів військового
управління, представництв
інших держав, волонтерів
і спонсорів для забезпе
чення військових частин
та підрозділів, що функціону
ють у районі АТО, необхідним
майном і приладами;
• групи психологічного
супроводження та надан
ня психологічної допомоги
в районі АТО та за ї ї ме
жами (у базових таборах,
батальйонних тактичних
групах і місцях лікування
військовослужбовців);
• інформаційно-аналітичні
(експертні) групи для нау
кової підтримки дій військ
(сил) під час проведен
ня АТО при структурних
підрозділах Міністерства
оборони України, Гене
рального штабу ЗС України
й інших органах військово
го управління.
Завдяки роботі зазна
чених груп відновлено

велику кількість одиниць
автомобільної та бро
нетанкової техніки, арти
лерійських систем, освоє
но станції контрбатарейної
боротьби іноземного ви
робництва та забезпечено
їх сумісність із засобами
артилерійської розвід
ки, управління та зв’язку
для виконання завдань
у районі АТО, підготовлено
персонал з обслугову
вання автоматизованих
звукометричних комплек
сів, апробовано в бойо
вих умовах застосування
новітніх протитанкових
ракетних комплексів
вітчизняного виробни
цтва «Стугна-П», а також
проведено багато інших
заходів, які сприяли під
вищенню боєготовності
складових сектору безпе
ки і оборони держави.
Крім того, зазначені групи
підготували сотні інформа
ційних бюлетенів, інформа
ційних продуктів для елек
тронних і друкованих
засобів масової інформації,
пам’ятки для командирів
та особового складу вій
ськових частин, підроз
ділів загальним тиражем
понад 1,5 тис. примірників.
Колективи науково-педа
гогічних і наукових пра
цівників ВВНЗ розробили
бібліотечки випускників,
які традиційно з 2014 року
вручають курсантам
перед випуском.
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Отримали змогу поділити
ся своїм бойовим досвідом
військовослужбовці-учас
ники АТО, що вступили
до ВВНЗ. Це сприяло за
стосуванню викладачами
під час занять нових спо
собів викладення навчаль
ного матеріалу, що ґрун
туються на повідомленнях
курсантів, слухачів-учас
ників АТО та обговоренні
реальних бойових епізодів.
За час проведення опера
ції статус учасника бойо
вих дій отримали понад
1 тис. слухачів, курсантів,
докторантів та ад’юнктів,
зокрема й тих, які пройшли
військову практику в ра
йонах виконання бойових
завдань, і тих, які вступили
до ВВНЗ після повернення
з району АТО.
Однією з ефективних форм
підготовки фахівців є залу
чення курсантів старших
курсів, які набули дос
віду виконання завдань
у районі АТО, до прове
дення навчальних занять
як інструкторів.
Згідно з планами військо
вого стажування курсанти
й офіцери ВВНЗ залучали
ся до виконання завдань
в інтересах АТО. Зокрема
курсанти третього та чет
вертого курсів Військо
вої академії (м. Одеса)
на базі однієї з військових
частин разом зі своїми
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викладачами
допомага
ли готувати
до відправ
лення ванта
жі для де
сантування
парашутним
способом
у район АТО,
проходили
ремонтну
практику
в Краматор
ську й Арте
мівську Донецької області.
Також особовий склад
академії був відряджений
для перевезення боєприпа
сів до військових частин, які
виконують завдання в райо
ні АТО, евакуації пошкод
женої техніки до ремонтних
підрозділів, охорони штабу
АТО та виконання інших
завдань із протидії дивер
сіям і терористичним актам
на важливих об’єктах.
Крім того, для набуття
та вдосконалення прак
тичних навичок виконання
обов’язків за призначенням
курсанти старших кур
сів і офіцери з постійного
складу ВВНЗ були залучені
до забезпечення заходів
бойового злагодження
військових частин (підроз
ділів), які відмобілізову
валися та відновлювали
боєздатність.
Уже стало традицій
ним для військових

університетів, академій,
інститутів підтримання
тісних контактів зі своїми
випускниками, котрі ді
ляться досвідом служби
в районі АТО та допомага
ють визначати необхідність
проведення певних змін
у навчальному процесі.
Важливим джерелом от
римання бойового досвіду
стали науково-практичні
конференції та семіна
ри, які проводять у ВВНЗ
для обговорення та вирі
шення проблемних питань
застосування військ (сил)
в АТО за участю представ
ників органів військового
управління, командирів
військових частин і підроз
ділів. За час проведення
АТО було організовано
десятки таких заходів,
результати яких безпосе
редньо впроваджуються
в роботу структурних під
розділів МО України, Гене
рального штабу ЗС України

й інших органів військово
го управління всіх рівнів,
зокрема:
• на базі Національно
го університету оборони
України імені Івана Чер
няховського – конферен
ції «Актуальні питання
модернізації системи
мобілізаційної підготов
ки держави» (15 травня
2014 року), «Проблеми
морально-психологічного
забезпечення участі осо
бового складу ЗС України
в АТО та соціального за
хисту учасників бойових
дій» (3 липня 2014 року),
«Проблемні питання підго
товки військових фахівців

у сучасних умовах та шляхи
їх вирішення з урахуванням
досвіду застосування ЗС
України в АТО» (9 жовтня
2014 року), «Проблеми ре
формування системи націо
нальної безпеки та оборони
та шляхи їх вирішення»
(5 березня 2015 року),
«Уроки застосування військ
(сил) ЗС України в АТО
на сході України» (27 жовт
ня 2015 року);
• на базі Національної
академії Сухопутних військ
імені гетьмана Петра Са
гайдачного – конференції
«Проблемні питання бо
йового застосування під
розділів РВіА Сухопутних
військ за досвідом АТО»
(17–18 грудня 2014 року),
«Перспективи розвитку
озброєння та військової
техніки Сухопутних військ»
(13–14 травня 2015 року),
«Удосконалення системи
військової освіти фахівців
Сухопутних військ тактич
ного рівня» (13–14 листопа
да 2015 року);
• на базі Військової акаде
мії (м. Одеса) – конферен
ції «Спільні дії військових
формувань держави: про
блеми та перспективи»
(10–11 вересня 2014 року),
«Основні напрямки впрова
дження в навчальний про
цес академії досвіду засто
сування ЗС України в АТО»
(24 грудня 2014 року);
• на базі Харківсько
го університету По
вітряних Сил імені

Івана Кожедуба –конфе
ренції «Новітні техноло
гії – для захисту повітря
ного простору» (8–9 квітня
2015 року), «Напрями та за
ходи реформування систе
ми військової освіти та під
готовки кадрів для ЗС
України з урахуванням
досвіду АТО» (26 лютого
2016 року);
• на базі Військового інсти
туту телекомунікацій та ін
форматизації – конференції
«Застосування підрозділів,
комплексів (засобів) зв’язку
та автоматизації ЗС Украї
ни за досвідом АТО, шляхи
вдосконалення підготовки
фахівців зв’язку» (26 грудня
2014 року), «Узагальнення
досвіду АТО, проблемні пи
тання зі зв’язку» (7–8 квітня
2015 року);
• на базі Житомирського
військового інституту імені
С. П. Корольова – конфе
ренція «Проблеми та на
прями вдосконалення під
готовки військових фахівців
з урахуванням досвіду АТО
у східних областях України»
(21 травня 2015 року).
На основі отриманих з різ
них джерел відомостей
про застосування військ
(сил) ЗС України в АТО
протягом 2014–2015 років
усі ВВНЗ повністю оновили
зміст навчання внесен
ням змін до навчальних
планів і програм. Науко
во-педагогічні працівники,
взявши до уваги досвід
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застосування військових
частин, підрозділів в АТО
опрацювали значний обсяг
навчально-методичних ма
теріалів – лекцій, семінар
ських, групових, практичних
занять, командно-штабних
навчань, тренувань, тема
тику дипломних і магістер
ських робіт випускників.
При цьому відповідно
до методичних рекомен
дацій Департаменту вій
ськової освіти і науки МО
України у ВВНЗ навчальний
час на практичну підго
товку курсантів збільшено
у середньому з 15 % до 23 %
загального бюджету часу.
На підставі рекомендацій
замовників на підготовку
військових фахівців у ВВНЗ
розроблено понад 200 на
вчальних посібників, пам’я
ток, методичних рекомен
дацій, порадників, інших
інформаційно-аналітичних
матеріалів за відповідни
ми напрямами діяльності
для випускників ВВНЗ
та військовослужбовців,

які виконують службові
обов’язки в районі прове
дення АТО. Зазначені доку
менти курсанти та слухачі
використовують під час
проведення навчальних
занять, їх надають замовни
кам на підготовку військо
вих фахівців і надсилають
для використання відповід
ним зацікавленим військо
вим структурам зокрема
й у районі АТО.
Загалом усі ВВНЗ внесли
зміни, зокрема, щодо по
ліпшення морально-психо
логічних і лідерських яко
стей випускників, у понад
180 програм навчальних
дисциплін, основними з яких
є військова психологія,
організація морально-пси
хологічного забезпечення
підрозділів (військ, сил),
психологія кризових та по
сттравматичних ситуацій
в умовах бойових дій, управ
ління діями й тактика під
розділів за родами військ,
стрілецька зброя та вогне
ва підготовка, організація

зв’язку, маскування підроз
ділів родів військ, основи
РХБЗ, бойове застосування
військ (сил), психологія теро
ризму, інформаційно-психо
логічна боротьба у воєнній
сфері, організація психоло
гічної роботи в умовах бойо
вих дій під час проведення
АТО тощо.
Таким чином, постійна
та планомірна робота всіх
ВВНЗ у взаємодії з орга
нами військового управ
ління стосовно отримання,
узагальнення та впро
вадження в навчальний
процес досвіду АТО віді
грає особливо важливу
роль у підготовці майбутніх
офіцерів, забезпечує опа
нування випускниками
ВВНЗ професійних знань,
практичних умінь і навичок
із виконання службово-бо
йових функцій у складній
бойовій обстановці, зокре
ма й в особливих умовах,
під час дій у населених
пунктах, серед мирного
населення тощо.

СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ СПІЛЬНОГО ЦЕНТРУ З КОНТРОЛЮ
ТА КООРДИНАЦІЇ ПИТАНЬ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ І СТАБІЛІЗАЦІЇ ЛІНІЇ
РОЗМЕЖУВАННЯ СТОРІН ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ
Для забезпечення реалізації
положення Протоколу за ре
зультатами консультацій
Тристоронньої контактної
групи щодо спільних кро
ків, спрямованих на імпле
ментацію Мирного плану,
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підписаного у Мінську 5 ве
ресня 2014 року стосовно
забезпечення моніторингу
і верифікації з боку Органі
зації з безпеки і співробітни
цтва в Європі (далі – ОБСЄ)
режиму незастосування

зброї (далі – Мінських угод)
розпорядженням Прези
дента України від 9 вересня
2014 року № 1007/2014-рп Ге
неральному штабу ЗС Укра
їни було доручено «утво
рити відповідний центр

для забезпечення взаємодії
державних органів України,
вищого командування ЗС
України та інших військових
формувань і правоохорон
них органів України, упов
новажених представників
інших заінтересованих
сторін зі Спеціальною мо
ніторинговою місією ОБСЄ
(далі – СММ ОБСЄ) з питань
визначення пріоритетів
у здійсненні моніторингу
додержання режиму неза
стосування зброї та його
верифікації, узгодження пи
тань забезпечення безпеки
співробітників та технічного
обладнання СММ ОБСЄ,
обміну інформацією щодо
порушень режиму незасто
сування зброї та підготовки
пропозицій для невідклад
ного реагування на такі
порушення».

На цей час група україн
ської сторони Спільного
центру з контролю та коор
динації (далі – СЦКК) ви
конує завдання відповідно
до інструкції, затвердженої
начальником Генерального
штабу – Головнокомандува
чем ЗС України:
• організовує та реалізовує
заходи контролю за вико
нанням домовленостей сто
рін щодо стабілізації ситуа
ції, вироблення пропозицій
і проведення цілеспрямова
них заходів для їх реалізації;
• безпосередньо бере
участь у розробці та прове
денні заходів зі створення
умов для вирішення військо
вих та інших проблем;
• сприяє подальшому роз
витку діалогу між протибор
чими сторонами та мирному
врегулюванню конфлікту;

• здійснює управління при
значеними групами спосте
рігачів у секторах (на ділян
ках), які, патрулюючи разом
із представниками ОБСЄ,
збирають, узагальнюють,
аналізують інформацію
про виконання положень
Меморандуму та факти його
порушення;
• організовує і підтримує
взаємодію з представ
никами спеціальної мо
ніторингової місії ОБСЄ
в Україні та інших (за
узгодженням) міжнародних
організацій.
Спільний центр з контролю
і координації включає групи
представників української
та російської сторін. Орга
нізаційна структура україн
ської сторони СЦКК наведе
на на рис. 2.1.

УПРАВЛІННЯ
Командування
Група взаємодії
з МЗС України

Штаб

О С Н О В Н І
Відділ чергових
змін

Група контролю
та координації
відновних робіт

Відділ взаємодії
з ІВФ та ПрО

Відділення організації
забезпечення

П І Д Р О З Д І Л И
Спостережні групи в
районах відповідальності
російської сторони
Спостережний
пост

ПІДРОЗДІЛИ

Спостережні групи в
районах відповідальності
української сторони
Мобільна
спостережна група

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Рис. 2.1. Організаційна структура української сторони СЦКК

79

Типова структура спосте
режної групи української сто
рони СЦКК наведена на рис.

2.2. Орієнтовний склад
спостережної групи такий:
військовослужбовців – ЗС

України – до 12 осіб, РФ –
до 2 осіб; автомобільної
техніки – до 3 од.

Пункт управління
спостережної групи
Спостережний
пост

Мобільна
спостережна група

Рис. 2.2. Типова структура спостережної групи української сторони СЦКК

На території України функ
ціонують 9 спостереж
них груп, які розгортають
21 спостережний пост
і 5 мобільних груп.
На території окремих райо
нів Донецької та Луганської
областей у складі двох коор
динаційних груп російської
сторони СЦКК несуть служ
бу 9 офіцерів ЗС України.
Крім того, до складу СЦКК
входять 75 військовос
лужбовців ЗС РФ, частина
з яких виконують обов’язки
на спостережних постах
на території України й те
риторії окремих районів
Донецької та Луганської
областей.
З підписанням додатка 2
«Моніторинг і верифіка
ція відведення озброєнь,
що підпадають під дію
цього Додатка» до «Додат
ка до Комплексу заходів
з виконання Мінських угод
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від 12 лютого 2015 року
в частині, що стосується
відведення танків, а також
артилерійських гармат ка
лібром до 100 мм і мінометів
калібром до 120 мм», сто
рони Мінських угод дійшли
згоди про таке:
«СЦКК з метою імплемента
ції Додатка сприяє:
а) повному припиненню вог
ню вздовж лінії зіткнення;

б) негайному доведенню
до СММ ОБСЄ інформації
та повідомлень, передба
чених Додатком;
в) оперативному реагуван
ню на можливі факти пе
решкоджання проведенню
моніторингу та верифікації
СММ ОБСЄ;
г) забезпеченню безпеки
спостерігачів СММ ОБСЄ».

ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ЯК НОВИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Щоб не допустити створення
передумов гуманітарної ка
тастрофи в районах прове
дення АТО, виникнення соці
ального напруження на іншій
території України, а також
сформувати позитивну гро
мадську думку щодо діяль
ності ЗС України під час дії
особливого періоду, у разі
введення правового режиму
воєнного чи надзвичайного
стану, під час ведення опе
рацій із підтримання миру
та безпеки, ліквідації наслід
ків надзвичайних ситуацій
вище військове керівництво
прийняло рішення про впро
вадження системи цивільно-
військового співробітництва
у ЗС України.
Цивільно-військове співро
бітництво – це систематична,
планомірна діяльність ЗС
України, інших військових
формувань і правоохоронних
органів, утворених відповід
но до законів України для ко
ординації та взаємодії з ор
ганами виконавчої влади,
органами місцевого само
врядування, громадськими
об’єднаннями, організаціями
та громадянами у районах
дислокації військових ча
стин і підрозділів ЗС України
з метою формування пози
тивної громадської думки
та забезпечення сприятли
вих умов для виконання ЗС

України покладених на них
завдань і функцій наданням
допомоги цивільному насе
ленню у вирішенні питань
життєдіяльності з викорис
танням військових та невій
ськових сил і засобів.
Цивільно-військове спів
робітництво – найбільш
ефективний та результатив
ний сегмент відносин між
суспільством і збройними
силами, а також між зброй
ними силами і політичною
владою, тому є стандартною
функцією ЗС країн-членів
НАТО, яку виконують їхні
органи військового управ
ління, військові частини
й підрозділи на стратегічно
му, оперативно-тактичному
та тактичному рівнях

як у місцях їх постійної дис
локації, так і в операційних
районах (районах ведення
бойових дій).
Цивільно-військове спів
робітництво ЗС України
було започатковано у травні
2014 року як пілотний проект.
На той час у районі прове
дення АТО діяли дві групи
цивільно-військового спів
робітництва – на півдні Хер
сонської області та на заході
Донецької області.
Успіхи ЗС України у звіль
ненні території Донецької
та Луганської областей,
відсутність або дискре
дитація влади на місцях,
виникнення передумов
гуманітарної катастрофи

81

спонукали до прийняття
рішення про збільшення
кількості груп та урізноманіт
нення військових спеціаль
ностей особового складу ЗС
України, задіяного в роботі
груп цивільно-військового

співробітництва, а також
розширення діяльності
на інші сектори району АТО.
У 2015 році розпочалося
впровадження систе
ми цивільно-військового

співробітництва в межах за
гальної структури ЗС України
та районах проведення АТО
в Донецькій і Луганській
областях відповідно до стан
дартів Північноатлантичного
альянсу (рис. 2.3).

Управління Цивільновійськового співробітництва
Збройних Сил України

Відділ ООШ

Відділ СВ

Відділ ПС

Відділ ВМС

Відділ КВДВ
Група штабу АТО

Відділ ОК
“Захід”

Відділ ОК
“Схід”

Відділ ОК
“Південь”

Відділ ОК
“Північ”

Бригади

Бригади

Бригади

Бригади

АТО

Група ОТУ
“Луганськ”
Група ОТУ
“Донецьк”
Група ОТУ
“Маріуполь”
Бригади

Рис. 2.3. Структура цивільно-військового співробітництва ЗС України

Крім того, для забезпечен
ня належного виконання
завдань за призначен
ням систематично три
ває підготовка фахівців
цивільно-військового
співробітництва на базі
Національного універси
тету оборони України іме
ні Івана Черняховського
за участю інструкторів
Об’єднаного командуван
ня сил НАТО «Брюнсум»,
центрів підвищення ква
ліфікації ЗС ФРН, США,
Італії, представників МВС
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України, СБУ та громад
ських об’єднань.
Основні зусилля груп ци
вільно-військового співро
бітництва в районах про
ведення АТО зосереджено
на двох напрямах: наданні
допомоги цивільному насе
ленню та сприянні підроз
ділам ЗС України.
У межах проведення заходів з надання допомоги
цивільному населенню:
• спільно з органами

державної влади створе
ні умови для проведення
виборів місцевої влади
в районах проведення АТО
в Донецькій та Луганській
областях;
• організоване надання
допомоги органам місце
вої влади та населенню
Донецької і Луганської
областей, зокрема запо
чатковане систематичне
проведення спільних нарад
із представниками об
ласних державних адміні
страцій, головами міських

та селищних рад Донецької
і Луганської областей;
• доставлено близько
2,5 тис. т гуманітарних
вантажів для цивільно
го населення Донецької
та Луганської областей
(з них у 2014 році – близько
1 тис. т; у 2015 році – близь
ко 1,5 тис. т);
• створені умови для по
вернення представників
органів місцевої влади
та правоохоронних органів
до звільнених населених
пунктів;
• залучені сили й засоби
місцевих громад та ор
ганізацій до відновлення
інфраструктури населених
пунктів Донецької області;
• організоване збирання
та розповсюдження допо
моги у школах-інтернатах;
• постійно координується
та супроводжується від
новлення електромереж,
газогонів і систем водо
постачання в населених
пунктах, які страждають
від постійних обстрілів;
• започаткований проект
збирання інформації сто
совно проживання інвалі
дів у районах проведення
АТО та організована адрес
ну доставка їм продуктів
харчування;
• у взаємодії із громадськи
ми організаціями еваку
йовані громадяни України
населеного пункту Дебаль
цеве (близько 1,5 тис. осіб
у період із 26 січня до 7
лютого 2015 року);

• розгорнута діяльність
двох Об’єднаних центрів
цивільно-військового
співробітництва ЗС Укра
їни у Маріуполі Донецької
області (дата відкрит
тя – 31 липня 2015 року)
та Сєверодонецьку Луган
ської області (дата відкрит
тя – 1 грудня 2015 року),
які мають координувати
(за згодою) спільні дії ЗС
України, інших військових
формувань та правоохо
ронних органів, органів
місцевої влади, міжна
родних, недержавних,
благодійних організацій,
об’єднань громадян, за
собів масової інформації
для швидкого реагування
на загрози виникнен
ня гуманітарної кризи
та відновлення законності
і правопорядку в районах
(населених пунктах) про
ведення АТО на території

Донецької й Луганської
областей, залучати додат
кові ресурси для місцевого
населення, підрозділів ЗС
України і правоохоронних
органів, інформаційного су
проводження та посилення
діяльності державних ор
ганів влади в гуманітарній
та інформаційній сфері;
• започатковане прове
дення соціально спрямова
них проектів для протидії
негативному інформацій
ному впливу російської
пропаганди, зокрема
спільно з Національним
військово-історичним
музеєм України 5–9 травня
2015 року було проведено
пробіг автомобільної тех
ніки часів Другої світової
війни в районі проведен
ня АТО на Сході України
на честь відзначення 70-ї
річниці Перемоги над на
цизмом у Європі, а також
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7–12 грудня 2015 року –
культурно-просвітницький
захід для учнів і педаго
гічного колективу музичної
школи міста Красногорівка
Донецької області, які про
вели виступи у містах Києві
та Львові;
• спільно з Міжнародним
Комітетом Червоного Хре
ста, Данською групою роз
мінування та гуманітарною
організацією HALO Trust
започаткований проект
щодо мінної безпеки та гу
манітарного розмінування
в районах проведення АТО
в Донецькій та Луганській
областях.
У межах проведення заходів зі сприяння підрозділам ЗС України:
• впроваджена систе
ма пошуку й ексгумації
тіл загиблих військовос
лужбовців ЗС України,
правоохоронних органів
та інших військових форму
вань (з вересня 2014 року
до кінця 2015 року –
675 тіл і фрагментів тіл,
з них за 2015 рік – 582 тіла
та фрагменти тіл);
• започаткований гумані
тарний проект «Евакуація
200» в районі проведення
АТО на території Донецької
та Луганської областей,
що реалізовує Управління
цивільно-військового спів
робітництва спільно з На
ціональним військово-іс
торичним музеєм України,
а також громадськими
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та волонтерськими органі
заціями з початку вересня
2014 року.
Відповідно до розпоря
дження Кабінету Міні
стрів України «Про заходи
з увічнення пам’яті захис
ників України на період
до 2020 року» від 23 ве
ресня 2015 року № 998-р
метою цієї діяльності є
проведення пошукових
робіт для встановлення
невідомих місць поховань
та імен осіб, загиблих, по
мерлих (зниклих безвісти)
під час проведення АТО,
перепоховання їхніх остан
ків, сприяння в організації
їх вшанування та надання
можливостей сім’ям заги
блих отримати відповідний
соціальний захист держа
ви, пошук безвісти зниклих
осіб, збирання інформації
щодо осіб, утримуваних
представниками НЗФ.
З огляду на це керівництво
ЗС України започаткувало
співробітництво та веде
постійну роботу з пред
ставництвом Міжнарод
ного Комітету Червоного
Хреста в Україні, зокрема
проводить комплекс за
ходів з підвищення рівня
підготовленості залученого
персоналу до виконання
завдань за призначенням
(круглі столи, семінари,
зустрічі, тренування);
• здійснена медич
на евакуація кількох

важкопоранених військо
вослужбовців ЗС України,
що перебували на тимча
сово окупованій території
Донецької та Луганської
областей;
• започаткована співпраця
з Міжнародним Комітетом
Червоного Хреста та Това
риством Червоного Хреста
України з питань надання
першої медичної допомо
ги (проведене тренування
з тактичної медицини,
передані аптечки першої
допомоги та надані місце
вим лікарням, які здійсню
ють первинну стабілізацію
поранених військовослуж
бовців ЗС України, дефі
брилятори, апарати штуч
ного дихання, кардіографи,
8 т медичних препаратів);
• розпочате адресне поста
чання медикаментів поло
неним військовослужбов
цям ЗС України в Донецьку
та медичним закладам
Донецької області;
• започаткований обмін
інформацією з представ
никами активних місцевих
громад щодо сприяння
діяльності підрозділам ЗС
України у відновленні миру
та порядку в населених
пунктах Донецької та Лу
ганської областей;
• організована доставка
до підрозділів ЗС Украї
ни благодійної допомоги
(лише у 2015 році достав
лені близько 200 т про
дуктових наборів, пред
метів першої необхідності

та приладдя різноманітно
го призначення).
Упровадження цивіль
но-військового співробіт
ництва сприяло значному
підвищенню довіри ци
вільного населення до ЗС

України як інституту держа
ви, дало змогу мінімізувати
вплив наслідків бойових
дій на цивільне населення
в районі проведення АТО,
сприяло формуванню пози
тивної громадської думки
щодо діяльності ЗС України

в районах дислокації вій
ськових частин і підроз
ділів угруповань військ,
а також розширило можли
вості протидії негативному
інформаційному впливу
противника на населення
держави.
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РОЗДІЛ 3
ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ:
УРОКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ДІЯЛЬНІСТЬ МІНІСТЕРСТВА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПІДТРИМКИ У ПРОТИДІЇ
РОСІЙСЬКІЙ АГРЕСІЇ
Політико-дипломатич
на протидія агресії Росії
проти України та ї ї зазі
ханням на незалежність,
суверенітет і територіальну
цілісність нашої держави
стала ключовим завдан
ням національної зовніш
ньої політики від початку
збройного захоплення
і подальшої окупації РФ
Кримського півострова,
а також ї ї військової інтер
венції на Донбасі. Основні
зусилля на цьому шляху
спрямовані на консоліда
цію міжнародної підтримки
та залучення зовнішньої
допомоги у складні часи
протистояння із зовніш
нім агресором. Дієвими є
контрзаходи з нівелюван
ня російського дезінфор
мування й антиукраїнської
пропаганди, що стали
невід’ємною складовою ро
сійської агресивної політи
ки. Важливим інструмен
том стало застосування
всіх існуючих міжнарод
но-правових механіз
мів для притягнення РФ
до відповідальності.
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Керуючись процедурними
нормами, Україна офіційно
довела до відома РФ чис
ленні факти вчинення нею
актів агресії проти України
та запропонувала виріши
ти наявний спір звернен
ням до Міжнародного суду
Організації Об’єднаних
Націй (далі – ООН) або ad
hoc арбітражу. Також до ві
дома російської сторони
було доведено позицію
щодо ї ї конкретних міжна
родно-протиправних діянь,
пов’язаних із порушеннями
міжнародного гуманітар
ного права та зобов’язань
РФ як держа
ви-окупанта,
і запропо
новано ви
рішити спір
аналогічно.
Міністерство
закордонних
справ Укра
їни (далі –
МЗС Украї
ни) вживає
заходів
щодо при
тягнення РФ

до міжнародно-правової
відповідальності за Між
народною конвенцією
про боротьбу з фінан
суванням тероризму
1999 року та Міжнародною
конвенцією про ліквідацію
всіх форм расової дискри
мінації 1965 року. Україна
виходить з того, що при
пинення порушень згада
них конвенцій з боку РФ
створить необхідні пере
думови для відновлення
суверенітету й територі
альної цілісності України
в ї ї міжнародно визнаних
кордонах.

Загроза міжнародним миру
та безпеці, спричинена Ро
сією, виявила слабкість або
практичну неспроможність
таких провідних міжнарод
них інституцій, як ООН чи
ОБСЄ, на які досі спирався
світовий правопорядок, за
побігти чи припинити агре
сію з боку одного з постійних
членів Ради Безпеки ООН.
Недієвими виявилися і га
рантії безпеки, надані свого
часу Україні в обмін на від
мову від ядерного арсеналу
державами-підписантами
Будапештського меморанду
му. На позицію нечисленних
держав, які не виступили
проти протиправних дій РФ
або навіть підтримали її, пе
реважно впливала залеж
ність від Москви.
Проте більшість держав
одностайно засудили
таке нехтування Росією
ключовими принципами
міжнародного права, дока
зом чого стало ухвалення
Генеральною Асамблеєю
ООН 27 березня 2014 року
резолюції №68/262 «Тери
торіальна цілісність Укра
їни» (зі 193 держав-членів
ООН 100 проголосували
«за», 11 – «проти», 58 –
утрималися, 24 – не го
лосували). Цей документ,
яким неухильно керуються
всі інституції системи ООН
та більшість країн світу,
підтверджує територіальну
цілісність України в ме
жах міжнародно визнаних

кордонів та закликає всі
держави, міжнародні ор
ганізації та спеціалізовані
установи не визнавати
будь-яких змін статусу Кри
му та Севастополя на осно
ві, так званого референду
му 16 березня 2014 року.
Позитивних результа
тів досягнуто й на інших
напрямах:
• переважною більшістю
держав світу та провідних
міжнародних організацій
офіційно підтримано тери
торіальну цілісність і су
веренітет України та офі
ційно засуджено агресивні
дії РФ;
• країнами ЄС, США
й іншими державами світу
застосовано санкції та інші
обмежувальні заходи проти
РФ;
• залучено правову
й фінансову допомогу
міжнародних організацій

для протидії протиправній
діяльності РФ, забезпечено
міжнародну присутність
на Донбасі (зокрема Спе
ціальної моніторингової
місії ОБСЄ та Спостережної
місії ОБСЄ) на двох пунк
тах пропуску на тимчасово
неконтрольованій ділянці
українсько-російського
кордону;
• організовано фінансову,
експертну, технічну та вій
ськову допомогу від про
відних країн світу з метою
подолання російської агре
сії проти України;
• задіяно міжнародні пе
реговорні формати (Же
невський, Нормандський
і Мінський) для припи
нення російської агресії
на Донбасі;
• посилено взаємодію
з Північноатлантичним
альянсом у контексті зміц
нення оборонного потенці
алу України.
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Інтенсивний політичний
діалог із НАТО став пере
думовою отримання Украї
ною матеріально-технічної
підтримки для посилення
обороноздатності та спро
можності захистити себе.
У 2015 році було розпочато
практичну фазу реалізації
шести трастових фондів
НАТО на підтримку України:
модернізації системи зв’язку
й автоматизації; фізичної
реабілітації (протезуван
ня) військовослужбовців,
поранених в АТО; рефор
мування систем логістики
і стандартизації ЗС України;
перепідготовки й адаптації
військовослужбовців; кібер
захисту; перезахоронення
радіоактивних відходів.
У 2014–2015 роках вдалося
забезпечити єдність пози
ції держав-членів ЄС щодо
запровадження, розширен
ня та продовження терміну
дії обмежувальних заходів
проти РФ.
Загалом фінансово-техніч
ну та гуманітарну допомогу
Україні надають практич
но всі європейські країни
у формі державних і недер
жавних ініціатив.
Крім послідовної політич
ної підтримки, США надали
Україні кредитні гаран
тії на $1 млрд у 2014 році
та на $1 млрд у 2015 році,
а також передбачили мож
ливість надання додаткових
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кредитних гарантій у роз
мірі ще $1 млрд у 2016 році.
На 2016 рік санкціоновано
надання річної військової
допомоги Україні в обсязі
$300 млн, а обсяг асигнувань
на потреби допомоги Україні
загалом визначено на рівні
не менше $658 млн. Активно
та послідовно підтримують
Україну у протидії російській
агресії (із запровадженням
обмежувальних заходів про
ти РФ та наданням допомо
ги Україні) Канада, Японія,
Австралія, Нова Зеландія.
Особливої уваги заслуго
вує координація підтримки
світового українства. Гро
мади закордонних українців
збирають і надають різно
манітну допомогу на постій
ній основі. Започаткована
у 2014 році Світовим кон
гресом українців програма
«Захист патріотів» сприяла
підвищенню спроможнос
тей українських військових
підрозділів.
На максимально можливо
му рівні задіяно потенціал
провідних міжнародних
організацій для протидії ро
сійській агресії. Забезпечено
включення питання щодо
російської агресії до порядку
денного Ради Безпеки ООН,
проведено понад 30 засі
дань з українського питання.
Водночас прийняття будьяких субстантивних рішень
у Раді Безпеки щодо ситуації
довкола України делегація

РФ блокує, використовуючи
право вето, наприклад 15
березня 2014 року до проек
ту резолюції Ради Безпеки
щодо незаконності анексії
АР Крим, який менш ніж
за добу зібрав 42 співавто
ри (13 членів Ради Безпеки
проголосували «за», Китай
утримався). Це засвідчило
підтримку України в Раді
Безпеки та міжнародну
ізоляцію РФ. Обрання Укра
їни до складу непостійних
членів Ради Безпеки ООН
на 2016–2017 роки (177 го
лосів «за») ознаменувало
підтвердження високого
рівня міжнародної підтримки
України.
За ініціативою делегації
України в ОБСЄ в рамках за
сідань Постійної Ради ОБСЄ
на постійній (щотижневій)
основі триває обговорен
ня питань стосовно агресії
Росії проти України, пору
шення принципів і зобов’я
зань у межах ОБСЄ, а також
викрадення та незаконного
утримання Росією україн
ських громадян. В Україні
на запрошення Уряду Укра
їни з 21 березня 2014 року
працює СММ ОБСЄ
для забезпечення виконан
ня Мінських домовленостей,
зокрема щодо дотримання
режиму припинення вогню
та моніторингу й верифікації
відведення озброєнь.
Триває активна робота в ме
жах установ і організацій

системи ООН, органів та фо
румів ОБСЄ, Ради Європи,
міжнародних парламент
ських асамблей. Лише про
тягом 2015 року міжнародні
організації схвалили близько
20 рішень, у яких висловлена
підтримка територіальної
цілісності та суверенітету
України й засуджена агресія
РФ проти України. Особли
ві зусилля спрямовуються
на забезпечення міжна
родної підтримки у спра
ві звільнення незаконно
утримуваних у РФ громадян

України, зокрема О. Сєнцова,
О. Кольченка та інших. Так,
завдяки спільним зусиллям
МЗС України та міжнародних
інституцій було звільнено Н.
Савченко.
Непохитна єдність усіх від
повідальних держав світу
щодо підтримки України
в боротьбі проти російської
агресії, категоричного
несприйнятті та засу
дження протиправних дій
РФ – це не лише питання
збереження суверенітету,

незалежності та відновлен
ня територіальної цілісності
України, а й збереження
системи основоположних
міжнародно-правових
норм, на яких базується
світовий правопорядок.
Усі спроби умиротворення
агресора наданням йому
поступок лише спонука
тимуть подальшу агресію,
що зрештою призведе
до краху існуючої системи
міжнародної безпеки та не
передбачуваних наслідків
для людства.

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ПІД ЧАС АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
Важливість інформацій
ної політики під час АТО
не викликає сумнівів. Саме
інформаційна складова
гібридної війни створила
сприятливі передумо
ви для ідейного розколу
українського суспільства,
невизнання його частиною
легітимних органів держав
ної влади та їх курсу на єв
роінтеграцію. При цьому
деструктивний інформацій
но-психологічний вплив,
який чинила РФ на насе
лення України, за своїми
силою та масштабністю
не мав аналогів у світовій
історії.
Провідна роль в інфор
маційно-психологічному
впливі належала засобам
масової інформації, тому
для багатьох в Україні

стало очевидним, що тра
диційними методами ефек
тивно чинити спротив
агресорові не в змозі жод
на демократична країна,
тому що ії медіа непідкон
трольні державі.
Виходом із ситуації стало
застосування асиметрич
них – інноваційних, часто
нестандартних і неочікува
них для противника – форм
інформаційної протидії,
спрямованих на швидке
використання ефективних
ресурсів і каналів комуніка
цій з реагування на акту
альні для держави пробле
ми безпеки.
Важливим кроком з роз
витку інформаційної скла
дової діяльності держави
стало створення 14 січня

2015 року Міністерства ін
формаційної політики Укра
їни (далі – МІП України). На
нього покладено функції
щодо формування страте
гії інформаційної політики
держави та забезпечення
ї ї дотримання у сферах
просвітницької діяльності,
створення інформаційної
продукції, сприяння роз
витку засобів масової кому
нікації, формування та ви
користання національних
інформаційних ресурсів,
а також у сфері здійснен
ня державного нагляду
(контролю) за діяльністю
засобів масової комунікації
та поширенням суспільно
важливої інформації.
Міністерство зосереди
ло увагу на запобіганні
зовнішнім і внутрішнім
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загрозам в інформа
ційно-комунікаційно
му просторі України
та їх нейтралізації, а також
на створенні консолідо
ваної системи ефективної
комунікаційно-контент
ної протидії гібридній
агресії РФ.
Основними викликами
та загрозами Україні в кон
тексті інформаційної агресії
РФ під час АТО визначені:
• дестабілізація суспіль
но-політичної обстановки
на території Донецької і Лу
ганської областей та од
ночасне доведення не
спроможності української
влади й силових структур
ї ї стабілізувати;
• домінування російських
і проросійських засобів ма
сововї інформації на Сході
та Півдні України;
• недостатня сформова
ність цілісного національ
ного культурно-інформа
ційного простору в Україні;
• наявність деструктив
них зовнішніх і внутріш
ніх впливів на громад
ську думку, спрямованих
на поширення сепаратизму
та радикалізацію суспіль
них настроїв;
• медійна дискредитація
України на міжнародній
арені, легітимізація анек
сії Автономної Республіки
Крим та самопроголо
шених «ДНР» і «ЛНР»,
штучне підживлення
негативних стереотипів
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у ставленні до нашої дер
жави за кордоном;
• хаотичність, непослідов
ність, неоперативність, від
сутність сучасного науко
вого підґрунтя у проведенні
органами влади інфор
маційно-роз’яснювальної
роботи з населенням;
• відсутність єдиного коор
динаційного центру з до
статніми повноваженнями,
який би забезпечував
ефективну взаємодію ор
ганів влади України у сфері
комунікаційно-контентної
протидії гібридній агресії
РФ.
Основними цілями росій
ської інформаційної агресії
були:
• збереження України
у сфері свого впливу та не
допущення реалізації нею
курсу на євроінтеграцію;
• розкол українського
суспільства, формування
в ньому думки про штучне
виникнення України як дер
жави без власної історії,
мови тощо та неможливість
самостійного розвитку
без РФ;
• дискредитація україн
ської влади, нав’язування
ідеї щодо ї ї невизнання
в певних регіонах держави
та за кордоном;
• виправдання окупації Ав
тономної Республіки Крим,
створення передумов
для територіального поділу
України;
• недопущення

консолідації органів дер
жавної влади, військових
організаційних структур
і населення України навко
ло організації та проведен
ня заходів, спрямованих
на відновлення територі
альної цілісності та відсіч
збройній агресії з боку РФ.
Складності ситуації дода
вало те, що інформаційне
поле України в останні
роки перед анексією Кри
му та нападом російських
збройних формувань
на Донбас було наповне
не культурним продуктом
російського виробни
цтва – фільмами, музикою,
книжками, що формували
привабливий образ росій
ської армії, правоохорон
них органів і спецслужб.
Зокрема в кінофільмах, які
демонструвало й україн
ське телебачення, ставився
під сумнів статус Криму.
Книжкова продукція, котру
продавали в Україні, місти
ла заклики до знищення
української державності,
а масова російська естрада
виховувала українську мо
лодь на тих же цінностях,
що й російську.
На початку розгортання
АТО не краща ситуація
склалася і в інформаційно
му полі України, що цілком
було наповнене проро
сійськими «посланнями»
про Україну як «недодер
жаву», про «збройний

переворот», «фашистів,
що прийшли до влади у Ки
єві», «спонсорство США»,
іншими гаслами, які під
ривали основи української
державності.
Подібну дезінформацію
Кремль поширював усіма
доступними йому медіака
налами: через аналогове
та цифрове телебачення,
супутникові й кабельні
мережі, друковані ЗМІ,
через Інтернет і соціальні
мережі тощо. Крім того,
було широко залучено
впливових політиків, ди
пломатів, громадських,
культурних і релігійних
діячів, на жаль, і на тери
торії України та з-поміж
ї ї громадян.
Усі методи пропагандист
ського впливу Росії в по
єднанні із традиційним
недофінансуванням держа
вою українських культур
но-просвітницьких про
ектів спричинили засилля
та неабиякий руйнівний
вплив російської пропа
ганди на населення деяких
українських регіонів.

За час проведення АТО
в інформаційному просто
рі країни з’явилися такі
проекти, діяльність яких
спрямована на протидію
кремлівській пропаганді,
як «Інформаційний спро
тив», «СтопФейк», «Інфор
мНапалм», «Стоптерор»,
«Українські Кібер Війська»,
«Інформаційні війська Укра
їни» (спільний проект гро
мадськості та МІП України)
та інші.
Діяльність вказаних проек
тів насамперед спрямована
на пошук правдивої інфор
мації про події, які Росія ви
користовувала як підґрунтя
для пропаганди, а також
на оперативне поширен
ня правдивої інформації
на суспільно актуальну
та резонансну проблема
тику: російської агресії
на Донбасі й у Криму, ди
пломатичної та економічної

агресії з боку Росії, санкцій,
позиції міжнародної спіль
ноти, катастрофи малай
зійського рейсу MH-17,
порушення прав людини
на окупованих Росією тери
торіях тощо.
Державні органи України
під час АТО також змогли
швидко подолати деяку
розгубленість і скоорди
нувати свою інформацій
ну діяльність, поступово
вивівши її з кризи. Це стало
можливим завдяки діяль
ності за такими напрямами:
• консолідація українського
суспільства навколо ідеї
оборони держави;
• інформаційна під
тримка та забезпечення
мобілізації;
• підвищення іміджу й ав
торитету органів державної
влади, ЗС України, інших
військових формувань
і правоохоронних органів;

У вирішальний для Україн
ської держави період по
чатку російської військової
агресії українське суспіль
ство виявило значну актив
ність, мобільність і здат
ність до самоорганізації
задля інформаційного опо
ру зовнішньому ворогові.
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• інформаційна підтримка
заходів міжнародного вій
ськового співробітицтва;
• інформування світової
спільноти об’єктивними
даними для залучення
її на свій бік, засудження
дій РФ та підконтрольних їй
бойовиків, сприяння вве
денню санкцій проти РФ
і надання допомоги Україні;
• відновлення контролю
над інформаційним просто
ром України;
• інформаційна підтримка
та супроводження дій ЗС
України в АТО;
• підтримка та розвиток
проукраїнських регіональ
них ЗМІ;
• інформаційна підтримка
та висвітлення результатів
стабілізації суспільно-по
літичної обстановки в АТО,
відновлення та розвитку ре
гіонів, постраждалих унас
лідок ведення бойових дій;
• контрпропаганда й об’єк
тивне інформування осо
бового складу ЗС України,
цивільного населення
в районі АТО;
• забезпечення інформа
ційної безпеки держави.
Рада Національної без
пеки і оборони України
(далі – РНБО України)
ввела посаду речника
Інформаційно-аналітич
ного центру. Речник кожні
декілька годин має нада
вати оперативну інформа
цію про стан справ у ра
йоні АТО, щоб полегшити

92

та пришвидшити висвітлен
ня подій війни українськи
ми журналістами.
Національна рада Украї
ни з питань телебачення
і радіомовлення заборо
нила мовлення більшості
російських каналів на тери
торії України (крім окупова
них територій), а російські
кінофільми, що пропагують
антиукраїнські ідеї, оспі
вують російську армію чи
спецслужби, заборонила
до показу.
При МІП України було
створено Комісію з питань
забезпечення стабільного
функціонування системи
національного телеба
чення та радіомовлення,
діяльність якої спрямовано
на відновлення українсько
го мовлення в районі АТО
та на окупованих територі
ях. Тільки в 2015 році в ра
йоні АТО і прикордонних
областях було встановлено
45 передавальних пристро
їв, які МІП України отримало
від західних партнерів.
Міністерство оборони
України спільно з МІП
України реалізовує проект
«Embedded journalism»,
який полягає в закріпленні
журналістів за військовою
частиною в районі АТО
та наданні їм максимально
можливого доступу до ін
формації про діяльність ЗС
України під час проведення

АТО. Проект супроводжу
ється проведенням на
вчальних тренінгів з ос
нов західних стандартів
журналістської діяльності
у висвітленні бойових дій
і питань безпеки.
Також МО України реалізо
вано проект з організації
та забезпечення мовлення
військового радіо «Ар
мія-ФМ», спрямованого
передусім на інформування
особового складу сил АТО,
а також населення Сходу
України.
У взаємодії з громадськими
організаціями узгоджена
та систематизована робота
ЗМІ в районі АТО. Зокрема
надано сприяння в роз
витку місцевих ЗМІ: так,
телевізійний сигнал Доне
цької обласної державної
телерадіокомпанії «ДоТБ»
гарантовано приймають
на 80 % території району
АТО, започатковано мов
лення радіостанції «Голос
Донбасу», розвиваються
місцеві друковані ЗМІ.
Щоб не допустити посла
блення тиску на Російську
Федерацію, через пред
ставництво ООН в Україні,
Спеціальну моніторингову
місію ОБСЄ та засоби масо
вої інформації міжнародну
спільноту постійно інфор
мують про факти пору
шення Мінських домовле
ностей бойовиками НЗФ

самопроголошених «ДНР»
та «ЛНР» і російськими
військами на території
України.
Безпосередньо в районі
АТО інформаційні заходи
відбуваються за принци
пом стратегічних комуніка
цій, основним наративом
яких є визвольна місія сил
АТО, бажання керівництва
держави стабілізувати
суспільно-політичну обста
новку, відновити цілісність
і суверенітет України мир
ним шляхом.
Окремим напрямом дер
жавної інформаційної
політики в районі АТО є
реалізація програми вій
ськово-патріотичного
виховання дітей і молоді.
Із залученням військовос
лужбовців ЗС України, ІВФ
та ПрО у школах, ВВНЗ
та інших профільних закла
дах проводяться заняття
з військової підготовки,
тактичної медицини, по
водження на замінованій
території, тематичні уроки
«Донбас – це Україна». З
2015 року в усіх школах
Донецької та Луганської
областей проводиться
військово-патріотична гра
«Джура».
Регулярними є концертні
виступи творчих колективів
перед особовим складом
військових частин (під
розділів) ЗС України, ІВФ

та ПрО, а також місцевим
населенням. У середньо
му в районі АТО за місяць
проводяться 15–20 таких
виступів.
За напрямом забезпечен
ня інформаційної безпеки
постійно відбувається
моніторинг інформацій
ного простору, виявлення
та нейтралізація джерел
інформаційних загроз:
витоку інформації з об
меженим доступом, ін
формування противника
про переміщення та дії
військ (сил) ЗС України, ІВФ
та ПрО, втручання в робо
ту інформаційних систем,
ведення пропагандист
ської роботи в інтересах
противника.
Під час моніторингу інфор
маційного простору в інтер
есах АТО виявляють інфор
мацію про переміщення
та наміри терористичних
угруповань і окремих те
рористів, уточнюють дані
про перебіг та результати
бойових дій; аналізують
висвітлення інформації
про АТО українськими,
російськими й іншими ЗМІ,
визначають та аналізують
джерела інформаційного
впливу противника, збира
ють іншу інформацію, важ
ливу для ведення АТО.
У разі виявлення неправ
дивої інформації негатив
ного змісту, що впливає

на успішність проведення
АТО, готують ї ї спростуван
ня, залучаючи представ
ників мас-медіа, експертів,
безпосередніх учасників
подій.
Постійно прогнозують
подальші кроки російської
інформаційної кампанії, за
стосовуючи спосіб подання
власної інформації на ви
передження. Так, декілька
разів була оприлюднена
інформація про можливість
перетину російсько-укра
їнського кордону ЗС РФ
з емблемами міжнародних
миротворчих сил, вчинення
терористичних актів на те
риторії України, а також
зміну поглядів військо
во-політичного керівництва
Росії стосовно України.
Для інформаційної підтрим
ки цивільного населення
на звільненій від терорис
тів території розповсю
джують українську пресу.
Зокрема, організовано
видання безпосередньо
для району АТО спеці
ального випуску газети
«Голос України», газет
«Вісті Донбасу», «Факти»,
«День», «Україна Єдина»,
«Специальный выпуск
для жителей Донбасса» за
гальним накладом близь
ко 200 тис. примірників
щотижня.
Крім того, для населен
ня постійно розробляють
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листівки і пам’ятки про по
водження під час бойових
дій, артилерійських обстрі
лів, на замінованій тери
торії тощо, виготовляють
і розміщують відповідну
наочну агітацію (плакати,
білборди, сітілайти).
Найефективнішим проек
том МІП України у 2015 році
стала Реформа державного
іномовлення. У ї ї межах
31 грудня 2015 року набув
чинності Закон України
«Про систему іномовлен
ня України», розроблений
Міністерством інформацій
ної політики України. Цим
Законом визначено орга
нізаційно-правові засади
діяльності Мультимедійної
платформи іномовлен
ня України, призначеної
консолідувати ефектив
ні канали комунікації
із закордонною аудиторією
для донесення до гляда
чів (насамперед українців
за кордоном) об’єктивної
інформації про Україну
та формування на цій осно
ві позитивного ставлення
до нашої держави.
Запуск Мультимедійної
платформи, сформованої
на базі державних теле
радіокомпаній «Всесвітня
служба «Українське теле
бачення і радіомовлення»,
«Банківське телебачення»
та інформаційного агент
ства «Укрінформ», відбувся
1 жовтня 2015 року.
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У рамках Мультимедійної
платформи іномовлення
України замість супутни
кового телеканалу «УТР»
в ефірі стартував телека
нал «UA|TV», який став
доступним у супутникових,
кабельних і туристичних
мережах майже 50 країн
Азії, Європи й Америки,
а також в Інтернеті на влас
ному каналі YouTube.
Телеканал «UA|TV» актив
но інформує світ про де
мократичні та економічні
перетворення й оборонну
політику в Україні, веду
чи мовлення українською,
російською та англійською
мовами, а УНІА «Укрін
форм» супроводжує інфор
маційні випуски телеканалу
новинами українською,
англійською, російською,
іспанською, німецькою
та китайською мовами.
Просування й популяриза
ція за кордоном інформа
ційної продукції Мультиме
дійної платформи, зокрема
телеканалу іномовлення
«UA|TV», МІП вважає од
ним із ключових напрямів
захисту інформаційного
суверенітету в протидії
антиукраїнській пропаганді
у світі.
Іншим пріоритетним на
прямом діяльності МІП
України є координація
діяльності відповідальних
органів виконавчої влади

із відновлення мовлення
українських телерадіокана
лів на окупованих і звіль
нених територіях, а також
у прикордонних регіонах
країни.
Для цього при МІП Укра
їни діє Комісія з питань
забезпечення стабільного
функціонування системи
національного телебачення
і радіомовлення, за спри
яння якої працює моніто
рингова місія з визначення
високих точок для вста
новлення трансляційного
обладнання, триває вста
новлення нових радіотран
сляційних передавачів
і збільшення потужності
наявних засобів.
За сприяння згаданої
Комісії встановлено 22 ана
логових телевізійних
передавачі, 1 цифровий
передавач і 22 FM-переда
вачі (орієнтовна вартість
обладнання – близько
10 млн грн). Завдяки про
веденим заходам вдалося
відновити українське телеі радіомовлення на значній
території Донбасу, зокре
ма й на деяких територіях
самопроголошених «ДНР»
та «ЛНР».
Так, завдяки введенню
в дію цифрового теле
візійного передавача
потужністю 1 кВт стан
дарту DVB-T на раді
отрансляційній станції

у Волновасі телевізійні
програми українських
телеканалів «UA:Перший»,
«5 канал», «1+1», «Україна»,
«Донбас», Донецької ОД
ТРК стануть доступними
в південній частині окупо
ваного Донецька.
Завдяки відновленню
мовлення програм радіос
танції «Пульс-FM» Луган
ської ОДТРК в Лисичан
ську на частоті 105,9 МГц
забезпечено мовленням
радіопрограм станції на ча
стині територій, тимчасово
непідконтрольних Україні,
зокрема на містах Стаханов
та Алчевськ.
Міністерство інформаційної
політики України спіль
ними зусиллями в рамках
діяльності Комісії й надалі
збільшуватиме геогра
фію покриття українських
телеканалів на звільнених
територіях і територіях,
тимчасово непідконтроль
них Україні. Значну увагу
буде зосереджено на побу
дові телевізійних веж.
Найбільш значущим про
ектом МІП України залиша
ються «Інформаційні війсь
ка України» та медіа-канал
I-Army.org, які викривають
появу в Інтернеті та соці
альних мережах зовнішніх
і внутрішніх впливів з мані
пуляційного розпалювання
війни, ворожнечі, дестабі
лізації ситуації в Україні,

натомість створюючи та по
ширюючи інфографіку, ві
деоматеріали, статті, інші
проукраїнські пропаган
дистські та контрпропаган
дистські матеріали.
Проект діє за принципом
добровільного поширення
інформації користувачами
Інтернету з патріотичною
позицією, підписаними
на офіційні та неофіційні
сторінки проекту в соціаль
них мережах. Уся інформа
ція зі спростування росій
ських фейків і пропаганди
поширюється через сторін
ки в соціальних мережах
Facebook, Vk.com, YouТube,
Twitter.
Нині цією платформою
користуються більше ніж
100 тис. користувачів
у соціальних мережах.
Загальне охоплення ауди
торії проекту «Інформаційні
війська» становить 9 млн
670 тис. користувачів.
Завдяки діяльності «Інфор
маційних військ» ефектив
ність російської спецпро
паганди в соціальних
мережах вдалося знизити.
Крім того, у 2015 році МІП
України організувало чи
скоординувало проведен
ня понад 10 масштабних
інформаційних кампаній,
спрямованих на мобіліза
цію громадян довкола ідеї
захисту України, підтримку
хвиль мобілізації, боротьбу

з корупцією, протидію се
паратизму та радикалізації
суспільства, реінтеграції
тимчасово окупованих
територій.
Зокрема, в межах проведен
ня промокампанії, присвя
ченої підтримці четвертої
хвилі мобілізації, у військко
матах, лікарнях, державних
установах, громадських
місцях поширено понад
200 тис. брошур із питань
мобілізації (зокрема щодо
соціальних прав мобілізо
ваних), а також більше ніж
1 млн флаєрів патріотичного
змісту, по всій Україні роз
міщено понад 4 тис. білбор
дів та більше ніж 1,2 тис.
лайтбоксів.
Комунікаційна кампанія
«Антисепаратизм» була
проведена із 15 липня
до 31 серпня 2015 року
в Донецькій, Запорізькій,
Луганській, Миколаївській,
Одеській, Харківській, Хер
сонській областях, під час
неї, крім обласних центрів,
білборди розміщували у чо
тирьох-п’яти найбільших
містах, зокрема Мелітопо
лі, Бердянську, Генічеську,
Краматорську, Маріуполі,
а також із 1 до 31 жовтня
2015 року – у містах Харкові
та Маріуполі.
Вказану кампанію було
спрямовано на запобігання
радикалізації суспільства,
виникненню та поширенню
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сепаратистських настро
їв. У рамках кампанії було
розміщено 148 публіка
цій у регіональній пресі,
495 постерів формату А3
у транспорті, 176 тис. по
стерів у містах, 650 сюжетів
на білбордах і сітілайтах,
в Інтернеті переглянуто
понад 11 млн банерів.
У результаті проведення
всіх інформаційних кампаній
важливу інформацію вда
лося донести до десятків
мільйонів громадян в усіх
регіонах, що стало безпре
цедентним для України.
Інформаційна політика
держави під час проведен
ня АТО стала важливим
інструментом забезпечення
інформаційного сувере
нітету України, зокрема
з питань поширення сус
пільно важливої інформації
в Україні та за ї ї межами.

Державні органи України
й інститути громадянсько
го суспільства на сьогодні
значно ефективніше проти
діють гібридній агресії РФ:
більш злагодженою є кому
нікаційна взаємодія армії,
медіа та громадськості; ак
тивізована робота держав
них органів із міжнародни
ми організаціями у сфері
інформаційної безпеки.
Одним зі здобутк ів ак
тивної контрпропаган
дистської інформаційної

діяльності стало фор
мування в українському
суспільстві своєрідного
імунітету до зовнішніх
і внутрішніх антидержав
них інформаційних впливів.
Інформаційна політика
України під час проведення
АТО створює передумови
для захищеності інформа
ційних інтересів держави,
успішного функціонування
демократичних інститу
тів та органів військового
управління в регіоні АТО.

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЯК ГОЛОВНИЙ ОРГАН
У ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІЙ СИСТЕМІ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИСТИЧНОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ. РОЛЬ І МІСЦЕ АНТИТЕРОРИСТИЧНОГО ЦЕНТРУ У
ПРОВЕДЕННІ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Нині Україна перебу
ває в умовах гібридної
війни, яку розпочала
та підтримує РФ.
Перші прояви насильства
на окремих територіях До
нецької, Луганської та Хар
ківської областей сталися
в середині квітня 2014 року,
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озброєні групи проросій
ських активістів захоплюва
ли адміністративні державні
та громадські будівлі, тран
спортні засоби, відділення
міліції, вчиняли умисні
вбивства, брали заручників,
блокували та пошкоджу
вали об’єкти транспортної
системи тощо.

Щоб припинити право
порушення, пов’язані
із загрозою життю та без
пеці громадян Донецької,
Луганської та Харківської
областей, на підставі ст.
12 Закону України «Про
боротьбу з тероризмом»
наказом керівника АТЦ
від 7 квітня 2014 року

прийнято рішення про про
ведення АТО.
Оперативний штаб з управ
ління АТО (далі – ОШУ)
було створено 7 квітня
2014 року.
Основні зусилля Анти
терористичного центру
спрямовані на ефективне
проведення АТО на Сході
України – комплексу ско
ординованих спеціальних
заходів, спрямованих
на запобігання злочин
ним діянням, здійсню
ваним із терористичною
метою, та їх припинення,
звільнення заручників,
знешкодження терорис
тів, мінімізацію наслідків
терористичного акту чи
інших злочинів, вчиню
ваних з терористичною
метою.
Основною метою АТО
на Сході України є локалі
зація збройного конфлікту
на Донбасі та недопущення
проникнення терористич
них і диверсійних груп поза
межі району проведення
операції.

2014 року № 405/2014, АТО
набула широкомасштабно
го характеру.
Відповідно до статті 12
Закону України «Про бо
ротьбу з тероризмом»
наказами першого заступ
ника Голови СБУ – керів
ника АТЦ від 14 вересня
та 7 жовтня 2014 визна
чено райони й терміни
проведення АТО: Харків
ська область – із 7 квітня
до 14 вересня 2014 року,
Донецька та Луганська об
ласті – з 7 квітня 2014 року
донині.
З визволенням населених
пунктів від бойовиків штаб
переміщувався все ближче
до лінії зіткнення.
Першою перемогою стало
визволення від терорис
тів протягом 5–7 липня
2014 року Слов’янська
та Краматорська.

Натомість НЗФ частково
вдалося вийти з указаних
міст та зайняти Донецьк.
Надалі сепаратистські на
строї, підігріті російською
пропагандою з наданням
військової підтримки, по
ширилися на південь Лу
ганської та схід Донецької
областей.
Завдяки злагодженим
діям українських військо
вих формувань і добро
вольчих батальйонів 7
липня 2014 року звільнено
від терористів Артемівськ
і Дружківку Донецької
області, а з 19 до 24 липня
2014 року – Кремінну, Ру
біжне, Лисичанськ та Сє
веродонецьк Луганської
області.
Разом з перемогами ми за
знали і значних втрат
під час оборони Савур-Мо
гили (липень-серпень
2014 року), Іловайська (сер
пень-вересень 2014 року),

На виконання Рішення
РНБО України від 13 квітня
2014 року «Про невідклад
ні заходи щодо подолання
терористичної загрози
і збереження територі
альної цілісності України»,
уведеного в дію Указом
Президента від 14 квітня
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Дебальцевого (січень-лю
тий 2015 року) та Доне
цького аеропорту, оборона
якого тривала 242 доби,
починаючи з 26 травня
2014 року.
Щоб забезпечити коорди
націю задіяних сил і за
собів суб’єктів боротьби
з тероризмом, вжито ряд
організаційно-правових
заходів: як оператив
ну групу СБУ в ОШУ АТО
створено Об’єднаний штаб
Центрального управління
СБУ в районі проведення
АТО, налагоджено опера
тивно-службову діяльність
підрозділів СБУ.
Утворення Об’єднано
го штабу Центрального
управління дало змогу
підвищити ефективність
протидії розвідуваль
но-підривній діяльності
спецслужб РФ і терорис
тичних угруповань на Сході
України, а також розробити
концепцію комплексно
го реагування на зміни
оперативної обстановки
за чотирма основними опе
раційними напрямами: вій
ськовим, політичним, еко
номічним і інформаційним.
Відповідно до вимог ст.
14 Закону України «Про
боротьбу з тероризмом»
у районі проведення АТО
встановлено спеціаль
ний режим перетину лінії
зіткнення:
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1) для організації сис
теми контролю в районі
проведення АТО, проти
дії контрабанді, а також
виявлення осіб, причет
них до терористичної
діяльності, впровадже
но Тимчасовий порядок
контролю за переміщен
ням осіб, транспорт
них засобів та вантажів
через лінію зіткнення
у межах Донецької та Лу
ганської областей.
Введення в дію Порядку рег
ламентоване ст. 12–15 За
кону України «Про боротьбу
з тероризмом» та Положен
ням про Оперативний штаб
з управління АТО.
Відповідно до Тимчасово
го порядку започатковано
діяльність контрольних
пунктів в’їзду-виїзду,
для чого спеціально виді
лено територію блокпосту
другого рубежу в межах
дорожнього коридору
з комплексом будівель,
спеціальних, інженерних,
фортифікаційних споруд
і технічних засобів, де кон
трольні органи та служби
України здійснюють кон
троль і пропуск на не
контрольовану територію
та із неї осіб, транспортних
засобів, вантажів та іншого
майна.
Також функціону
ють контрольні пунк
ти в’їзду-виїзду

на залізниці – спеціально
виділена територія заліз
ничної станції на другому
рубежі з комплексом буді
вель, спеціальних, інже
нерних, фортифікаційних
споруд і технічних засобів,
де здійснюють контрольні
заходи та пропуск на не
контрольовану територію
і з неї осіб, обслуговуваль
ного персоналу, рухомого
складу залізничного тран
спорту, вантажів та іншого
майна.
На цей час розроблено
проект постанови Кабінету
Міністрів України про за
твердження Порядку пере
міщення товарів до районів
або з районів проведення
АТО;
2) в рамках роботи Коорди
наційного центру з питань
режиму та економічної
діяльності на територіях,
прилеглих до смуги без
пеки вздовж лінії роз
межування, організовано
відповідну взаємодію
між суб’єктами боротьби
з тероризмом. До складу
Центру входять представ
ники СБУ, ЗС України, МВС
України, НГ України, ДПС
України, ДФС України,
інших суб’єктів боротьби
з тероризмом, визначених
ст. 4 Закону України «Про
боротьбу з тероризмом»;
3) для зменшення тер
міну обробки документів

та уникнення корупційних
схем під час видачі дозво
лів фізичним особам на пе
ретин лінії зіткнення з 7
липня 2015 року впрова
джено принципово новий
порядок отримання дозво
лів за допомогою електро
нного веб-серверу СБУ.
Від початку запроваджен
ня пропускного режиму
для перетину лінії зітк
нення громадяни Украї
ни отримували паперові
перепустки при управлін
нях міліції, координаційних
центрах. Нині документи
для отримання дозволу по
дають в електронній формі.
Після отримання електро
нного дозволу відповідно
до Тимчасового порядку
в’їзд на неконтрольовану
територію та виїзд з неї
громадян України та іно
земців (осіб без громадян
ства) здійснюється лише
за умови пред’явлення до
кументів, які посвідчують
особу. Станом на 1 квітня
2016 року опрацьовано
понад 1,5 млн заявок;
4) для ефективної про
тидії проявам корупції
та фінансуванню теро
ризму, перешкоджання
незаконному переміщен
ню товарно-матеріальних
цінностей через лінію зітк
нення у межах Донецької
та Луганської областей,
недопущення вивезен
ня зброї та інших засобів

ураження з району прове
дення АТО започатковано
патрулювання силами
семи зведених мобільних
груп. До складу груп вхо
дять представники СБУ,
ЗС України, ДПС України,
ДФС та органів прокура
тури, за якими закріплені
райони відповідальності
та яким визначені певні
завдання (зокрема про
тидія незаконному вве
зенню вугілля з територій
самопроголошених «ДНР»
та «ЛНР» автомобільним
і залізничним транспортом
на контрольовану владою
України територію).
Від початку проведення
АТО на Донбасі Антитеро
ристичний центр постійно
запобігає незаконному
переміщенню вугілля (для
потреб теплоелектро
станцій, підприємств ме
талургії, хімічної промис
ловості та комунального
господарства) через лінію
зіткнення. У рамках бо
ротьби з незаконним пере
міщенням вугілля (виручку
від незаконного продажу
якого переважно вико
ристовують на фінансуван
ня НЗФ), було порушено
десятки кримінальних
проваджень і конфісковано
тисячі тонн продукції. Нині
вугілля ввозять через лінію
зіткнення винятково за
лізничним транспортом
через шість контроль
них пунктів в’їзду-виїзду

на залізниці (щодня про
ходить до 30 ешелонів
загальною вантажністю
до 45 тис. т);
5) для встановлення місць
перебування представ
ників НЗФ, своєчасного
виявлення та припинення
діяльності ДРГ та їх по
плічників організовано
роботу сил спеціальних
операцій у районі прове
дення АТО. Боротьба з ДРГ
пов’язана із веденням
розвідувальних, контрди
версійних заходів та спе
ціальних операцій, спря
мованих на припинення
терористичної діяльності
НЗФ та запобігання їй.
Щоб схилити представни
ків НЗФ до добровільної
відмови від протиправних
дій, з 18 серпня 2015 року
започатковано проведення
спеціальної інформаційної
програми «На тебе чекають
вдома!». Стосовно осіб, які
виявили бажання повер
нутися на підконтрольну
органам української влади
територію, здійснюєть
ся оперативне супрово
дження судових вироків
про їх звільнення від кри
мінальної відповідальності.
Станом на 1 квітня
2016 року в рамках інфор
маційної Програми 54 осо
би відмовилися допома
гати бойовикам та виїхали
за межі проведення АТО.
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Судові органи ухвалили
рішення про звільнення
від кримінальної відпові
дальності стосовно 24 осіб.
Із моменту започаткуван
ня програми опрацьовано
та внесено до бази даних
інформацію про більш ніж
1440 членів сімей бойови
ків для встановлення їхніх
контактів.
Одним із пріоритетних за
вдань СБУ є координація
заходів з пошуку, звіль
нення заручників та вста
новлення місця перебу
вання безвісти зниклих
осіб у районі проведення
АТО. Задля цього нака
зом Центрального управ
ління СБУ від 5 вересня
2014 року утворено Міжві
домчий центр допомоги
громадянам у питаннях
звільнення полонених,
заручників та віднайдення
зниклих безвісти. Нака
зом Центрального управ
ління СБУ від 5 жовтня
2015 року утворено Об’єд
наний центр з координації
пошуку, звільнення неза
конно позбавлених волі
осіб, заручників та вста
новлення місцезнахо
дження безвісти зниклих
в районі проведення АТО
при Службі безпеки Украї
ни, який працює у взаємо
дії із суб’єктами боротьби
з тероризмом і представ
никами волонтерсько-гро
мадських організацій.

100

Станом на 1 квітня
2016 року за результатами
роботи Об’єднаного цен
тру знайдено та звільнено
3019 осіб, досі перебувають
у заручниках HЗФ 114 осіб,
вважаються зниклими
безвісти 683 особи.
Для належного виконання
положень Закону України
«Про військово-цивіль
ні адміністрації» та ука
зів Президента України
від 5 березня 2015 року
№ 123, 7 серпня 2015 року
№ 469/2015, 13 серпня
2015 року № 472/2015 Анти
терористичний центр бере
активну участь в органі
заційно-штатному форму
ванні та функціонуванні
військово-цивільних ад
міністрацій у районі про
ведення АТО на території
Донецької та Луганської
областей.
За ініціативою військо
во-цивільних адміністрацій
та участю Антитерорис
тичного центру для запобі
гання гу
манітарним
катастрофам
на непід
контрольних
державній
владі Укра
їни терито
ріях запо
чатковано
діяльність
логістич
них центрів

безпосередньо біля лінії
зіткнення.
Метою створення логіс
тичних центрів є забезпе
чення населення товара
ми першої необхідності,
продуктами харчування,
медикаментами, а також
надання можливості здійс
нювати фінансово-бан
ківські операції. Так, із 28
серпня 2015 року розпочав
роботу логістичний центр
«Зайцеве», розташований
на території Бахмутського
району поблизу с. Ніколає
вка на напрямку Горлівки,
із 9 жовтня 2015 року – ло
гістичний центр «Новотро
їцьке» на території Волно
васького району поблизу
села Новотроїцьке.
В умовах проведення
АТО на Сході України Ан
титерористичний центр
забезпечує на належно
му рівні практичну вза
ємодію зі спеціальними
службами, ПрО іноземних
держав і міжнародними

організаціями з питань
боротьби з тероризмом.
Співробітники Штабу АТЦ
постійно беруть участь
у заходах міжнародного спів
робітництва з ООН, ОБСЄ,
НАТО, ЄС, Радою Європи,
а також із представниками
міжнародних гуманітарних
місій у районі проведення
АТО, зокрема Міжнарод
ним Комітетом Червоного
Хреста та «Лікарі без кор
донів – Бельгія», діяльність
яких спрямована на забез
печення товарами першої
необхідності населення,
що проживає вздовж лінії
зіткнення, та недопущення
проявів гуманітарної ката
строфи в районі проведен
ня АТО. Представництво

Міжнародного комітету
Червоного Хреста із серпня
2015 року супроводжує обмін
військовополонених, пошук
зниклих безвісти та вста
новлення місць масових
поховань у районах ведення
бойових дій та загалом про
ведення АТО.
Результатом проведеної
роботи є вдосконалення
співпраці з міжнародними
організаціями, що здійсню
ють гуманітарну діяльність
у районі проведення АТО
та виконують завдання,
спрямовані на врегулюван
ня конфліктної ситуації.
Плани й наміри керівництва
російсько-терористичних
військ не обмежуються

південно-східною частиною
України: поки вітчизняні
спецслужби та правоохо
ронні органи задіяні в АТО
на Донбасі, Москва намага
ється дестабілізувати ситу
ацію в інших регіонах нашої
держави.
На сьогодні ключовими
елементами протидії спец
службам країни-агресора є
вжиття відповідних прак
тичних заходів реагування
на загрозу вчинення те
рористичних актів і отри
мання випереджувальної
інформації про плани
та наміри російсько-теро
ристичних військ на під
контрольних територіях
Донецької та Луганської
областей.

ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ
В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ
З огляду на розвиток об
становки на східному
кордоні й тактику дій при
кордонних загонів та під
розділів участь ДПС Укра
їни в АТО можна умовно
поділити на три етапи:
• перший етап – кві
тень-червень 2014 року –
створення оперативного
тактичного угруповання
Держприкордонслужби
для дій у районі АТО, при
пинення контролю на окре
мих ділянках кордону;
• другий етап – чер
вень-вересень

2014 року – створення опе
ративно-тактичних угрупо
вань і відновлення охорони
державного кордону;
• третій етап – кінець ве
ресня 2014 року – нинішній
час – реалізація Мирного
плану Президента України,
організація контролю на лі
нії розмежування.
Від початку проведен
ня АТО на першому етапі
керівництво прикордонно
го відомства вжило таких
першочергових заходів:
удосконалило нормативні

документи, що сприяло
розширенню повнова
жень ДПС; сформувало
позаштатні мотоманевре
ні групи, зведені загони,
оперативно-бойові заста
ви; створило оперативне
угруповання, що увійшло
до складу сил АТО; ство
рило оперативний штаб
для безпосереднього
управління оперативним
угрупованням ДПС України
в районі АТО, а також ситу
ативні групи у регіональних
управліннях, визначило си
стему бойового управління
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прикордонними підрозді
лами; провело підготовку
персоналу штатних і ново
сформованих позаштатних
підрозділів для виконання
бойових завдань.
На першому етапі
перед оперативним угру
пованням стояли такі
завдання: посилена охо
рона державного кордону;
проведення прикордонних
операцій з недопущення
в’їзду в Україну радикально
налаштованих осіб з РФ,
які могли спровокувати
безлад у населених пунк
тах Донецької та Луганської
областей, переміщення
через державний кордон
зброї, боєприпасів, вибу
хових, отруйних, радіоак
тивних речовин та інших
засобів терору; оборона
важливих ділянок кордону,
об’єктів прикордонної інф
раструктури; забезпечення
функціонування міжна
родних пунктів пропуску;
участь у проведенні спеці
альних операцій із пошу
ку та ліквідації ДРГ, НЗФ
та прикриття основних ав
тошляхів у контрольованих
прикордонних районах.
У рамках виконання за
вдань першого етапу
були проведені спеціаль
ні операції, спрямовані
на стабілізацію ситуації
на прикордонних тери
торіях. Прикордонники
відбивали збройні напади
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на прикордонні наряди,
пункти пропуску «Дов
жанський», «Ізварине»,
«Герасимівка», відділи
прикордонної служби
«Станично-Луганське»,
«Дякове», управління Лу
ганського прикордонного
загону. На ділянках відді
лів прикордонної служби
«Дмитрівка», «Дякове»,
«Бірюкове», «Краснодон»
Луганського прикордон
ного загону було припи
нено спроби переміщення
через кордон колон бойо
виків. Під час бойових зітк
нень знищено та затримано
чимало російських найман
ців, вилучено значну кіль
кість техніки і зброї.
Під час спільної з СБУ
операції була припине
на спроба переміщення
зброї з території Росії
через Азовське море. Ре
зультатом операції стало
вилучення 90 автоматів АК74, 5 ручних кулеметів РПК74, 3 станко
вих кулеметів
ПК, 24 гра
натометів,
918 пострілів
до РПГ, по
над 20 тис.
набоїв.
Однак
через різке
загострення
обстановки
у прикордонні
через акти

візацію дій НЗФ більшість
прикордонних підрозділів
на ділянці Луганського
прикордонного загону
та частина на ділянці До
нецького були заблоковані
й постійно перебували
під обстрілами. Особливо
уразливими виявилися
пункти пропуску, розташо
вані безпосередньо біля
державного кордону.
Для збереження особово
го складу та матеріальних
засобів керівництво відом
ства віддало наказ про від
хід підрозділів Луганського
та Донецького загонів
на визначені рубежі. При
кордонники виконали
наказ, зайняли нові позиції
та продовжили виконувати
бойові завдання.
Для другого етапу участі
прикордонного відомства
в АТО властиві: подаль
ша активізація дій НЗФ,
ДРГ, розвідувальних груп;

систематичні обстріли
з гармат і мінометів різно
го калібру та РСЗВ місць
дислокації прикордонних
нарядів і підрозділів, ді
ючих пунктів пропуску;
поетапне нарощування
оперативного угрупован
ня; оснащення підрозділів
сучасною зброєю та нови
ми зразками бронетехніки;
запровадження військової
системи підготовки.
Основними завданнями
на цьому етапі були: охоро
на і захист кордону з ви
користанням позиційної
та маневреної оборони;
планування і проведення
активних дій із відновлен
ня охорони державного
кордону на раніше втра
чених ділянках; удоскона
лення системи управління
силами та засобами, залу
ченими до проведення АТО;
налагодження системи
МТЗ угруповання.
На цьому етапі було сфор
мовано два оператив
но-тактичних угруповання:
«Кордон» і «Північ». Для
надійного управління сила
ми та засобами цих угрупо
вань розгорнуто низку ста
ціонарних і рухомих пунктів
управління, удосконалено
роботу оперативного штабу
Адміністрації ДПС України
та Східного регіонального
управління, на базі Бер
дянського й Харківсько
го прикордонних загонів

створено бази для забез
печення дій підрозділів
оперативно-тактичних
угруповань, налагодже
но систему постачання
озброєння, боєприпасів,
продовольства, палив
но-мастильних та інших
матеріально-технічних
засобів забезпечення.
Завдяки активним діям
підрозділів оператив
но-тактичного угрупован
ня «Кордон» у взаємодії
з підрозділами ЗС України,
НГ України до кінця червня
2014 року було відновлено
контроль над 250 км дер
жавного кордону.
Охорону кордону на цьому
етапі здійснювали при
кордонні підрозділи, вико
ристовуючи підготовлені
опорні пункти, а також по
силені прикордонні наряди,
застосовуючи бронетехніку.
Основними тактичними
заходами у цей період були:
проведення бойових рей
дів, влаштування засідок,
вихід розвідувально-пошу
кових груп, несення служ
би на блокпостах спільно
з підрозділами ЗС України,
НГ України на напрямках
імовірних дій бойовиків,
протидія переміщен
ню на територію України
озброєння, боєприпасів
і бойової техніки.
Протягом липня-серпня
2014 року прикордонні

загони, підрозділи опера
тивно-тактичного угрупо
вання «Кордон» та окремі
підрозділи ЗС України,
що прикривали кордон,
зазнавали систематич
них обстрілів артилерією
та РСЗВ, зокрема і з те
риторії РФ. Нарощування
кількості НЗФ та оснащен
ня найманців важкою бро
нетехнікою й озброєнням,
які щедро постачала РФ,
призвело до того, що ча
стина підрозділів опера
тивно-тактичного угру
повання «Кордон» разом
із підрозділами ЗС України
опинилися в оточенні,
з якого протягом серпня
2014 року проривалися
з боями.
Таким чином, оператив
но-тактичні угруповання
«Кордон» і «Північ» вико
нували завдання в райо
ні АТО до кінця вересня
2014 року, після чого їх було
переведено до складу
Донецького й Луганського
прикордонних загонів.
Для реалізації мирного
плану Президента України
основним завданням ДПС
України на третьому етапі
було визначено організа
цію та здійснення контролю
на лінії розмежування.
У цей період було проведе
но комплекс організацій
них заходів: внесені зміни
до організаційно-штатної
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структури органів охорони
кордону, органів управлін
ня, прикордонних підроз
ділів для несення служби
на лінії розмежування;
сформовані нові штатні
підрозділи для виконан
ня завдань у районі АТО;
підготовлені новоство
рені органи управління
та підрозділи; визначені
й облаштовані нові міс
ця постійної дислокації
прикордонних загонів,
прикордонних підрозділів;
розгорнуті й обладнані
уздовж лінії розмежування
на основних транспортних
шляхах контрольні пункти
в’їзду-виїзду; проведе
ні фортифікаційні роботи
у пунктах постійної дисло
кації та районах несення
служби прикордонними
нарядами; підрозділи
оснащені бронетехнікою,
новими видами озброєння
(ПЗРК, ПТКР), сучасними
засобами зв’язку, прилада
ми нічного бачення, пере
носними тепловізорами.
Протягом вересня
2014 року утворено опера
тивно-бойові прикордонні
комендатури для виконан
ня завдань у районі АТО,
сформовано протитанкові,
зенітно-артилерійські при
кордонні застави та інже
нерні підрозділи.
До складу оператив
ного угруповання ДПС
України увійшли два
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оперативно-військових
відділи Східного регіональ
ного управління з місцями
дислокації у населених
пунктах Велика Новосілка
і Краматорськ, Донецький
та Луганський прикордонні
загони, Маріупольський
загін морської охорони,
оперативно-бойові прикор
донні комендатури й опе
ративна група ДПС України
при штабі АТО.
На оперативне угруповання
ДПС були покладені такі
військові та правоохорон
ні завдання: оборона лінії
зіткнення, проведення
військових, розвідувальних
і оперативно-розшукових
заходів у межах компетен
ції відомства для забез
печення дій сил та засобів
АТО; пропуск осіб, тран
спортних засобів і ван
тажів, які переміщуються

через лінію розмежування
в контрольних пунктах в’їз
ду-виїзду, участь у прове
денні спеціальних операцій
з пошуку та ліквідації НЗФ,
ДРГ, РГ противника; забез
печення діяльності зведе
ної робочої групи в пункті
пропуску «Донецьк» (РФ)
із контролю за переміщен
ням «гуманітарних конвоїв»
з Росії; участь в ізоляції
окремих районів Донецької
і Луганської областей;
несення служби спільно
з підрозділами ЗС України
на першому рубежі обо
рони; охорона узбережжя
та ділянки кордону в райо
нах акваторії Азовського
моря.
На цьому етапі опера
тивне угруповання ДПС
виконувало завдання
на трьох рубежах. На пер
шому рубежі, що проходить

по лінії опорних пунктів
і блокпостів ЗС України,
прикордонники спільно
з підрозділами ЗС України
контролюють в’їзд-виїзд
із непідконтрольних тери
торій у межах визначених
коридорів руху. На друго
му рубежі підрозділи ДПС
України у взаємодії з під
розділами МВС України
і НГ України перевіряють
осіб, транспорт та вантажі
на контрольних пунктах
в’їзду-виїзду й оформлю
ють відповідні документи.
Третій рубіж – тиловий –
прикривають оператив
но-розшукові підрозділи
оперативно-тактичного
угруповання спільно з ін
шими ПрО. Основні зусилля
прикордонних загонів угру
повання зосереджені в ме
жах визначених коридорів
руху та прилеглих ділянок.
Поза коридорами між пер
шим і другим оборонними
рубежами виставлені при
кордонні наряди проводять
контрольні та режимні за
ходи. Маріупольський загін
морської охорони здійснює
охорону північно-східної
частини Азовського моря.
Створено декілька тактич
них груп, які діють у визна
чених районах.

у районі АТО, за ініціативою
прикордонного відомства
на законодавчому рів
ні у квітні 2015 року було
збільшено кількісний склад
прикордонної служби. Це
дало можливість створи
ти підрозділи швидкого
реагування, протитанко
ві, зенітно-артилерійські
підрозділи, які, маючи
на озброєнні сучасну бро
ньовану техніку й озбро
єння, значно посилили
військову складову прикор
донного відомства і стали
одним з основних елемен
тів нової моделі охорони
та оборони державного
рубежу.
Одночасно з нарощуванням
військового компонента
триває розроблення пла
ну відновлення контролю
над державним кордо
ном у межах Донецької

та Луганської областей,
а також проведення заходів
із поліпшення ефективнос
ті діяльності оперативного
угруповання Держприкор
донслужби в районі АТО.
Протягом усіх етапів дій
оперативного угруповання
тривало вдосконалення
системи підготовки пер
соналу, органів управління
та прикордонних підрозді
лів. За короткий термін було
організовано підготовку
особового складу, здатно
го виконувати завдання
в бойових умовах із ви
користанням озброєння,
що надходило до підрозді
лів. Було збільшено військо
ву складову програм підго
товки слухачів і курсантів
навчальних закладів з бойо
вого застосування прикор
донних нарядів, прикор
донних органів і підрозділів

Зважаючи на розвиток
військово-політичної об
становки на східній ді
лянці кордону України
та для подальшого наро
щування сил та засобів
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відповідно до нових підходів
до охорони та захисту дер
жавного кордону в умовах
ведення АТО.
Для забезпечення дій
угруповання ДПС України
застосовувалася прикор
донна авіація, що достав
ляла резерви, вантажі,
здійснювала повітряний
моніторинг та евакуювала
поранених.
Завдяки міжнародній спів
праці вдалося значно поліп
шити матеріальне, інженер
но-технічне забезпечення
прикордонних підрозділів
у районі проведення АТО.
Протягом 2014–2015 років
для потреб оперативного
угруповання ДПС України
в районі АТО було отримано
значну кількість інженер
но-технічного обладнання
(трактори, екскаватори,
грейдери, автокрани тощо),
засоби автономного життє
забезпечення, автомобільну
техніку, зокрема броньо
вану (патрульні автомобілі,
мікроавтобуси, вантажні

автомобілі), броньовані
командно-штабні маши
ни, засоби спостережен
ня та зв’язку, спеціальне
обмундирування й засоби
індивідуального захисту
на загальну суму майже
270 млн грн.
Виконуючи завдання в ра
йоні АТО, прикордонники
з жовтня 2014 року до по
чатку 2016 року здійснили
пропуск через контрольні
пункти в’їзду-виїзду понад
6 млн осіб та майже 2,5 млн
транспортних засобів, від
мовили у пропуску 1,3 млн
осіб, за скоєння правопо
рушень затримали 886 осіб,
виконали 632 доручення
правоохоронних органів,
виявили 430 підроблених
документів, затримали
72 одиниць зброї та по
над 140 тис. боєприпасів.
Були виявлені та вилучені
в 1784 випадках товари,
незаконно переміщувані
через лінію розмежування,
на суму понад 302 млн грн,
затримані та вилучені кош
ти на суму 12 млн грн.

Під час бойових дій зни
щено понад 350 бойовиків,
12 одиниць броньованої
та 18 одиниць автомобіль
ної техніки противника,
захоплено 37 бойовиків,
один БТР-80, броньований
КАМАЗ та 186 од. зброї,
зокрема 3 сучасні снай
перські гвинтівки калібру
12,7 мм виробництва РФ.
Військовослужбовці ДПС
України виявили особи
сту мужність та героїзм
у захисті державного
суверенітету й територі
альної цілісності України.
За період проведення АТО
665 військовослужбовців
удостоєно державних на
город, 200 – заохочено від
знаками Кабінету Міністрів
і Верховної Ради України,
майже 3 тис. прикордон
ників отримали відомчі
нагороди.
Під час проведення АТО
загинуло 67 військо
вослужбовців-прикор
донників, а 395 зазнали
поранень.

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
В РАЙОНІ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
Правовою основою участі
підрозділів та військових
частин НГ України у прове
денні АТО є призначення,
завдання та основні функції,
визначені в Законі України
«Про Національну гвардію
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України»
від 13 берез
ня 2014 року
та Законі
України «Про
боротьбу
із теро

ризмом» від 20 березня
2003 року (зі змінами).
Призначенням НГ України є:
• виконання завдань
із захисту й охорони жит
тя, прав, свобод і закон
них інтересів громадян,
суспільства та держави
від злочинних та інших
протиправних посягань;
• охорона громадського
порядку та забезпечен
ня громадської безпеки,
а також у взаємодії з ПрО –
забезпечення державної
безпеки і захисту держав
ного кордону;
• припинення терористич
ної діяльності, діяльності
незаконних воєнізованих
або збройних формувань
(груп), терористичних орга
нізацій, організованих груп
та злочинних організацій.
Національна гвардія Украї
ни у взаємодії зі ЗС України
взяла участь у ліквідації
збройного конфлікту, ведучи
бойові дії, а також виконую
чи завдання територіальної
оборони. Було створено два
об’єднаних угруповання НГ
України в районі населених
пунктів Ізюм та Маріуполь,
до складу яких увійшли
військові частини й підроз
діли спеціального призна
чення та з охорони громад
ського порядку (патрульні
підрозділи).
З ускладненням суспіль
но-політичної ситуації

в країні особовий склад НГ
України був екіпірований
для виконання завдань
забезпечення громадської
безпеки, проте загострен
ня оперативної ситуації,
наявність у терористів
стрілецької зброї змусили
в найкоротші терміни доу
комплектувати всі задіяні
підрозділи штатною вогне
пальною зброєю, бронежи
летами та шоломами чет
вертого класу захисту.
Протидії проявам гібридної
війни особовому складу НГ
України доводилося навча
тися під час виконання бо
йових (службово-бойових)
завдань. Блискучими при
кладами таких дій гвардій
ців стали: спеціальна опе
рація підрозділів 8-го полку
спеціального призначення
НГ України зі звільнен
ня Харківської обласної
державної адміністрації,
організована та прове
дена під загальним ке
рівництвом колишнього
командувача НГ України
й нинішнього міністра
оборони України генерала
армії України С. Полторака
та безпосереднім керівниц
твом начальника Західного
територіального управління
НГ України генерал-лейте
нанта Ю. Аллерова; комп
лекс спеціальних заходів
із припинення радикаль
них дій сепаратистсько
налаштованих громадян
та подальшої стабілізації

обстановки в Маріуполі,
проведений під керівниц
твом першого заступника
командувача НГ України
(начальника штабу) гене
рал-лейтенанта О. Кривен
ка за участю підрозділів
Східного оперативно-тери
торіального об’єднання НГ
України та окремого загону
спеціального призначення
МВС «Азов».
Незважаючи на вжиті за
ходи, ситуацію в Донецькій
і Луганській областях ста
білізувати не вдалося, тому
для запобігання поширен
ню терористичної загрози
на інші регіони, локалі
зації і припинення подій
на Сході України відповідно
до Указу Президента Укра
їни від 14 квітня 2014 року
№ 405/2014 уведено в дію
рішення РНБО від 13 квітня
2014 року «Про невідклад
ні заходи щодо подолання
терористичної загрози
і збереження територіальної
цілісності України», з підпи
санням якого фактично було
розпочато проведення АТО.
На початковому етапі під
розділи НГ України вико
нували завдання з пошу
ку, ліквідації блокпостів
терористів, забезпечення
контролю за територія
ми, на яких розгорталися
війська (сили) ЗС України,
організації блокування
осередків дислокації НЗФ
(на той час міст Слов’янськ,
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Маріуполь, Донецьк, Лу
ганськ) та недопущення
поширення діяльності НЗФ
на інші території.
Щоб запобігти поширен
ню терористичної загрози
на інші регіони, локалізува
ти і припинити події на Схо
ді України шляхом ведення
спеціальних дій у складі НГ
України почалося форму
вання частин оперативного
призначення.
У липні 2014 року створена
1-ша бригада оперативно
го призначення, яка мала
на озброєнні бронетехніку
(БТР-3Е) та власну гаубичну
артилерію. Також на базі
військової частини були
сформовані батальйони
оперативного призначення,
доукомплектовані лише до
бровольцями, які проходи
ли вишкіл у центрі підготов
ки в Нових Петрівцях, після
чого їх направляли у район
проведення АТО.
Попри заходи проведення
АТО, протягом квітня-трав
ня 2014 року значно збіль
шилася присутність НЗФ
на території Луганської
та Донецької областей,
що змусило командуван
ня НГ України до участі
в АТО додатково залучити
особовий склад військо
вих частин, до складу
яких входили підрозділи
охорони важливих дер
жавних об’єктів, і конвойні,
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сформовані з-поміж резер
вістів та відмобілізованих.
Національна гвардія Укра
їни у взаємодії зі ЗС Укра
їни та іншими військови
ми формуваннями брала
участь у спеціальних опе
раціях: ізоляційно-обмежу
вальних, розвідувально-по
шукових, ударно-вогневих
і рейдово-штурмових, спря
мованих на розгром НЗФ.
Об’єднані угруповання
НГ України посилювали
значущість підрозділів
військових частин з охоро
ни громадського порядку
та сформованих резерв
них батальйонів військо
вих частин оперативного
призначення. Підрозділи
спеціального призначення
поступово були вивільнені
від виконання невласти
вих їм завдань для без
посереднього залучення
до проведення пошуку
базових таборів НЗФ, місць
облаштування
ними засідок
тощо.
Досвід, набутий
під час виконан
ня бойових (спе
ціальних) за
вдань, спонукав
командування
НГ України пе
реглянути орга
нізаційно-штат
ну структуру,
укомплектувати

військові частини опе
ративного призначення,
негайно розпочати ство
рення підрозділів ППО,
артилерійських, зенітних,
розвідувальних, танкових,
ескадрильї БПЛА та медич
ної роти.
Національна гвардія Украї
ни в АТО виконувала бойові
(службово-бойові) завдан
ня в південно-східному
регіоні держави у складі
двох об’єднаних угруповань
НГ України (секторах «А»,
«С», «Б», «Д», районі «М»)
і на ділянці Азовського
узбережжя.
Основними завданнями,
до виконання яких залу
чалися сили та засоби НГ
України, були: пошук і лікві
дація блокпостів терорис
тів; забезпечення контролю
за звільненими територія
ми; організація блокування
і знищення осередків дис
локації НЗФ; недопущення

поширення діяльності НЗФ
на інші території; проведен
ня розвідувально-пошуко
вих заходів; забезпечення
спільно з підрозділами
ЗС України супроводжен
ня колон сил АТО, участь
у штурмових групах, охо
рона представників ОБСЄ,
важливих об’єктів (дамб,
шляхопроводів, газотран
спортної системи), поси
лення охорони ділянок
державного кордону.
Оперативно-територіаль
ні об’єднання НГ України,
за якими було закріпле
но зони відповідальності
в секторах на території
проведення АТО, згодом
почали планово проводити
ротацію та відновлювати
бойову здатність військових
частин (підрозділів).
Крім цього, для органі
зації взаємодії сил АТО
до складу штабу керівника
АТО на території Донецької

та Луганської областей
у секторах «А», «С» і «Д»
направлено оперативні гру
пи від Головного управління
НГ України, що дало змо
гу виконувати поставлені
перед НГ України бойові
завдання.
Після закінчення бойо
вого злагодження перша
бригада оперативного
призначення, здійснивши
марш у район виконання
завдань, посилила об’єдна
ні угруповання НГ України
в Маріуполі та його оборо
ну. Наприкінці літа в районі
міста Комсомольське До
нецької області бойовики
обстріляли позиції україн
ських силовиків, після чого
розпочали наступ. Під час
бойових дій підрозділи пер
шої бригади оперативного
призначення НГ України
взяли під контроль населе
ний пункт Комсомольське,
але гвардійцям утримати
позиції не вдалося.

З урахуванням обста
новки, яка складалася
в районі проведення АТО,
та на виконання Мінських
домовленостей у жовтні
2014 року було переглянуто
й уточнено перелік за
вдань, покладених на вій
ськові частини (підрозділи)
НГ України.
Загалом протягом 2014–
2015 років у районі про
ведення АТО в ході вико
нання бойових завдань
загинули 177 військовос
лужбовців НГ України.
За сумлінне ставлення
до виконання службо
вих обов’язків, відда
ність Військовій присязі
та Українському народові,
зразкове виконання служ
бово-бойових завдань
у районі проведення АТО
911 військовослужбовців
НГ України було удостоєно
державних нагород, з яких
161 – посмертно.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ДІЙ ПІДРОЗДІЛІВ ПАТРУЛЬНОЇ
СЛУЖБИ МІЛІЦІЇ ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ МІНІСТЕРСТВА
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ
Досвід участі підрозділів
патрульної служби міліції
особливого призначення
МВС України в АТО на Сході
України можна умовно по
ділити на три періоди:
• перший період – з дня
початку АТО (14 квітня
2014 року) до вторгнення

на територію України ча
стин регулярних військ ЗС
РФ (25 серпня 2014 року);
• другий період – від пер
ших бойових зіткнень з ре
гулярними військами ЗС
РФ (26 серпня 2014 року)
до зниження рівня еска
лації збройного конфлікту

завдяки обмеженій імпле
ментації міжнародних
домовленостей, досягну
тих між Україною, РФ, ФРН
та Францією у Мінську
(лютий 2015 року);
• третій період – від від
носного зниження рівня
збройного протистояння
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вздовж лінії бойового
зіткнення (кінець лютого
2015 року) до цього часу.
Після незаконної анексії
РФ Автономної Республі
ки Крим (лютий 2014 року)
наприкінці березня –
на початку квітня 2014 року
Росія почала реалізову
вати широкомасштабний
сценарій із дестабілізації
суспільно-політичної об
становки в Україні та здійс
нення цілеспрямованих
агресивних дій для за
хоплення прикордонних
з нею територій Донецької,
Луганської та Харківської
областей України. Розпо
чався інспірований і ке
рований з Москви процес
провокування масових
заворушень, силових
зіткнень, побиття, взят
тя в заручники, убивств,
інших акцій спланованого
кривавого терору стосов
но патріотично налаш
тованих громадян Укра
їни – мешканців східних
регіонів нашої держави,
системний сценарій захо
плення підрозділами сил
спеціального призначення
та сформованими за участі
російських спецслужб і ке
рованими ними бандами
проросійських бойовиків
міст та інших населених
пунктів у Донецькій, Луган
ській та Харківській облас
тях, об’єктів інфраструк
тури, державних установ
України, територіальних
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підрозділів МВС, СБУ, дис
локованих у цих регіонах
військових частин внутріш
ніх військ та ЗС України.
Завдяки заходам, ужитим
МВС України за участю
патріотично налаштованих
організацій та мешканців
Харкова, російські плани
з дестабілізації ситуації
в Харкові та Харківській об
ласті було зірвано. Проро
сійські злочинці отримали
гідну відсіч. Утім ситуація
в кількох районах Доне
цької та Луганської облас
тей стала критичною. Опе
ративна обстановка значно
погіршилася через дезор
ганізацію і втрату контр
олю органами державної
влади України над ситуа
цією, самоусунення низки
посадових осіб, небажання
брати відповідальність
щодо вжиття заходів,

передбачених чинним за
конодавством України, не
поодинокі факти пасивнос
ті, нерішучості та прямої
зради працівників міліції,
військовослужбовців вну
трішніх військ, розташова
них на території Донецької
та Луганської областей,
здачу ними під контроль
російських спецпризначен
ців і НЗФ адміністративних
приміщень, зброї, боєпри
пасів, вибухівки, прямого
сприяння у встановленні,
так званими, сепарати
стами повного контролю
над низкою населених
пунктів та районів. Напри
клад, з особового складу
підрозділу спеціального
призначення «Беркут»
Головного управління МВС
України в Луганській об
ласті лише один співробіт
ник – заступник командира

підрозділу полковник мілі
ції Олександр Куцепаленко
залишився вірним Україні.
Оперативна ситуація по
стійно ускладнювалася.
Захоплення HЗФ нових
населених пунктів, об’єктів
і територій супроводжува
лося масовим роздаванням
членам бандитських фор
мувань зброї та боєпри
пасів, захоплених у тери
торіальних підрозділах
ПрО, військових частинах
та незаконно завезених
в Україну з території РФ,
тобто цілеспрямованим
створенням керованих
з Росії НЗФ.
В умовах, що склалися,
патріотично налаштовані
громадяни України в Доне
цькій та Харківській облас
тях ініціювали створення
груп самооборони для без
посередньої боротьби
з бандами російських
найманців, захисту закон
них органів влади України,
звільнення заручників
і бойових дій щодо недопу
щення встановлення HЗФ
контролю над населеними
пунктами та іншими адміні
стративно-територіальни
ми одиницями в Донецькій
і Луганській областях.
Самоорганізовані гру
пи українських патріотів
згуртовувалися, здобували
зброю та з початку травня
2014 року почали проводи
ти «рейди добровольців» –
рейдові дії на території,

тимчасово захопленій
російськими спецпризна
ченцями та НЗФ. Перши
ми відомими локальними
рейдами є дії таких груп
патріотів: під командуван
ням Семена Семенчен
ка – «Донбас» (з червня
2014 року – резервний ба
тальйон НГ України «Дон
бас»), під командуванням
Миколи Шваля – «Майдан»
(з травня 2014 року – ба
тальйон патрульної служби
міліції особливого призна
чення «Золоті ворота»).
Цілями перших «рейдів
добровольців», тобто ви
ходів самоорганізованих
груп українських патріотів
у складі мешканців Донеч
чини, Луганщини, Харків
щини та представників
інших регіонів України
на бойові зіткнення з воро
гом, були:
• з’ясування дислокації
та кількісного складу НЗФ,
що утримували деякі на
селені пункти, захоплені
державні установи, при
міщення ПрО, характеру
та кількості озброєння,
наявності блокпостів, заго
роджень тощо;
• установлення системи
єдиних центрів керів
ництва антидержавною
діяльністю (окремих ке
рівників НЗФ), наявності
та характеру зв’язків між
ними, збирання установчих
даних на лідерів і особливо
активних учасників НЗФ,
виявлення стійких зв’язків

представників НЗФ з по
садовими особами органів
державної влади, місцево
го самоврядування та пра
воохоронцями, що стали
на шлях зради Україні,
криміналітетом;
• виявлення стійких зв’яз
ків НЗФ із координаторами
антидержавної діяльності –
представниками РФ, вияв
лення їх планів та намірів;
• встановлення зв’язків,
консолідація та підтримка
осередків та організацій
українських патріотів, го
тових до активної боротьби
проти проросійських НЗФ;
• отримання іншої розвіду
вальної інформації;
• завдавання перших
стихійно організованих
ударів (17 бойових рейдів)
проти проросійських НЗФ
та їхних російських керів
ників після систематичних
жорстоких розправ про
ти українських патріотів,
активістів і вірних присязі
правоохоронців (кінець
квітня – травень 2014 року)
для психологічної підтрим
ки українських патріотич
них осередків та ствер
дження невідворотності
покарання з боку Україн
ської держави.
Першою широко відомою
бойовою операцією ве
ликої самоорганізованої
групи українських патрі
отів «Азов» (командир –
Андрій Білецький) було
звільнення Маріуполя
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від проросійських НЗФ
і підрозділів сил спеці
ального призначення
ГРУ ГШ ЗС Росії (травень
2014 року), а також служ
бово-бойові дії зі стабі
лізації ситуації на дер
жавному кордоні України
у районі Новоазовська
Донецької області. Надалі
на основі групи патріотів
«Азов» було сформова
но батальйон патрульної
служби міліції особливого
призначення «Азов» МВС
України (з осені 2014 року –
окремий полк НГ України
«Азов»).
З початком АТО з 14 квітня
2014 року на підставі За
кону України «Про міліцію»
в МВС України було розпо
чато формування підроз
ділів патрульної служби
міліції особливого призна
чення. Прийом на службу
до таких підрозділів здійс
нювався на добровільних
засадах з-поміж активних
патріотично налаштованих
громадян, готових зі збро
єю в руках захищати су
веренітет і територіальну
цілісність держави, служи
ти суспільству, забезпечу
ючи охорону прав і свобод
людини, протидію злочин
ності, підтримання публіч
ної безпеки і порядку.
Одночасно МВС України
цілеспрямовано виявляло
та встановлювало контак
ти із самоорганізованими
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групами патріотів, які
в межах своїх можливо
стей самотужки боролися
з російськими бандитами.
Надалі такі групи патріотів
та окремі особи вступа
ли до підрозділів міліції
особливого призначення
та стали їхньою основою.
Наприклад, група «Тимур»
(командир – Тимур Юл
дашев, героїчно загинув
у бою в серпні 2014 року)
стала основою батальйону
міліції особливого при
значення «Тимур» ГУМВС
у Луганській області, на ос
нові групи патріотів «Май
дан» (командир – Микола
Шваля, дістав у бою важке
поранення) було сформо
вано батальйон патрульної
служби міліції особливого
призначення «Золоті воро
та» ГУМВС України у м. Ки
єві тощо.
Через значне погіршення
оперативної ситуації в До
нецькій і Луганській облас
тях підрозділи патрульної
служби міліції особливого
призначення цих облас
тей довелося формувати
на базі деяких інших регі
ональних управлінь МВС,
зокрема батальйони міліції
особливого призначення
«Артемівськ» ГУМВС Укра
їни у Донецькій області
та «Луганськ-1» ГУМВС
України у Луганській об
ласті – на базі Головного
управління МВС Украї
ни у Дніпропетровській

області. Низку міст було
визначено базовими
для формування згаданих
підрозділів: там було роз
горнуто наявні ресурси
зброї, боєприпасів, шоло
мів, бронежилетів, іншого
майна й організовано по
дальше логістичне забез
печення підрозділів міліції
особливого призначення.
Туди почали приїздити
добровольці, котрі мали
намір стати до лав нової
міліції України. У стислі
терміни було розроблено
та затверджено приско
рені програми загальної,
правової, тактико-спеці
альної, вогневої та фізич
ної підготовки, одночасно
налагоджено цілеспрямо
ване системне збирання
розвідувальної інформації
про оперативну обстановку
в районі АТО в інтересах
МВС України та підроз
ділів міліції особливого
призначення, визначено
райони їх оперативного
застосування.
Із 14 квітня 2014 року
до 1 березня 2015 року
у структурі МВС України
було створено 37 підроз
ділів патрульної служби
міліції особливого при
значення, у яких станом
на 1 лютого 2015 року
проходили службу понад
6,5 тис. осіб. Для загаль
ної координації та єди
ного управління цими
підрозділами в районі

проведення АТО та місцях
постійної дислокації 1 лип
ня 2014 року у структурі
МВС України було створено
Департамент організа
ції діяльності підрозділів
патрульної служби міліції
особливого призначення,
начальником Департамен
ту призначено радника
міністра внутрішніх справ
України Віктора Чалавана.
Уже на початку травня –
у червні 2014 року перші
батальйони міліції особли
вого призначення – «Азов»
(командир – Андрій Білець
кий), «Київ-1» (командир –
Євген Дейдей), «Дніпро-1»
(командир – Юрій Береза),
«Золоті ворота» (коман
дир – Микола Шваля),
«Миротворець» (коман
дир – Андрій Тетерук), інші
підрозділи було виведено
в райони їх оперативно
го застосування в районі
проведення АТО і включено
до складу сил АТО для уча
сті у звільненні міст і сіл
Донецької та Луганської
областей від проросій
ських НЗФ і кримінальних
угруповань. Разом із під
розділами НГ та ЗС Укра
їни підрозділи патрульної
служби міліції особливого
призначення та зведені
групи регіональних управ
лінь МВС України брали
участь у звільненні насе
лених пунктів Артемівськ,
Вуглегірськ, Дебальцеве,
Докучаєвськ, Краматорськ,

Маріуполь, Миколаївка,
Слов’янськ Донецької об
ласті, Лисичанськ, Сєверо
донецьк, Попасна, Рубіжне
Луганської області.

2014 року, спричинили
істотну трансформацію
завдань і функцій підрозді
лів МВС України, що брали
участь в АТО.

Під час першого періоду
проведення АТО на під
розділи міліції особливого
призначення було покла
дено виконання таких
завдань:
• забезпечення законності;
• захист органів державної
влади України та важли
вих об’єктів на звільнених
територіях;
• зачистка визначених ра
йонів від НЗФ і криміналь
них угруповань, бандитів
та злочинців;
• підтримка регіональних
підрозділів МВС, ведення
фільтраційної роботи, під
тримання встановленого
адміністративно-пропус
кного режиму на блокпо
стах та поблизу них;
• участь в оперативно-по
шуковій роботі у взаємодії
з іншими підрозділами
МВС України щодо розшуку
та затримання установ
лених членів НЗФ, інших
злочинців.

Антитерористична опера
ції, по суті «поліцейська
операція», насправді
перетворилася на війну
із застосуванням майже
всіх відомих на сьогодні
форм і способів ведення
загальновійськового бою
та операції. Підрозділи
патрульної служби міліції
особливого призначення
та зведені загони МВС
почали виконувати у взає
модії з частинами ЗС Укра
їни завдання із контролю
передпілля (так званих,
сірих зон між сторонами),
стабілізації лінії бойового
зіткнення, протидії дивер
сійно-розвідувальним фор
муванням противника, охо
рони та захисту важливих
маршрутів, вузлів комуні
кацій і об’єктів в інтересах
захисту оперативного тилу
частин ЗС України тощо.

Тимчасова окупація
значних за розміра
ми територій Донецької
та Луганської областей
і широкомасштабні бойові
дії проти сил АТО з боку
регулярних частин ЗС
РФ, що вдерлися на тери
торію України 25 серпня

Під час другого періоду
АТО підрозділи міліції осо
бливого призначення вико
нували такі завдання:
• брали участь у бойо
вих діях проти російських
агресорів (фактично у ролі
«легкої піхоти»);
• контролювали, охороняли
й обороняли стики в бойо
вих порядках першої лінії
військ;
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• охороняли особливо
важливі державні об’єк
ти, комунікації та об’єкти
інфраструктури;
• вели тактичну розвідку
в районах відповідальності
(зокрема із застосуванням
БПЛА, інших технічних
засобів);
• зачищали важкодоступ
ні і віддалені території
та райони;
• у взаємодії з підрозді
лами ЗС України мінували
мости і мостові переходи,
забезпечували охорону
й оборону переправ, які
функціонують;
• вели розвідку та дороз
відку місцевості в інтере
сах забезпечення власних
службово-бойових дій
та взаємодії з частинами
і підрозділами ЗС України;
• вели оперативно-пошу
кові та службово-бойові дії
із виявлення позиційних
районів і знищення «блу
каючих» РСЗВ та мінометів
противника, локалізували
і знищували диверсій
но-розвідувальні та снай
перські групи;
• вели пошуково-рятуваль
ні дії.
Підрозділи патрульної
служби міліції особливо
го призначення займали
позиції та вели бойові
дії поруч із підрозділами
та частинами ЗС України
безпосередньо на лінії
бойового зіткнення сторін
у районі міст Маріуполь,
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Щастя, населених пунк
тів Авдіївка, Станиця
Луганська, Трьохізбенка,
Кримське. Наприклад,
тільки у секторі «А» ра
йону ведення АТО (Лу
ганська область) у період
з 30 серпня до 5 вересня
2014 року бійці підрозділів
патрульної служби особли
вого призначення знищили
дві «блукаючі» установки
БМ-21 РСЗВ «Град» і вста
новлений на цивільний мі
кроавтобус 82-мм міномет,
захопили бойову машину
БМД-2 (виробник – Росія,
1994 року випуску) і про
титанкову гармату МТ-12
«Рапіра» противника.
Після набуття чинності За
коном України «Про Націо
нальну поліцію» підрозділи
патрульної служби міліції
особливого призначення
МВС України реорганізова
но в підрозділи патрульної
служби поліції особливого
призначення Національної
поліції України.
Після проведення заходів
з оптимізації та скорочен
ня штатної чисельності
у структурі Головних управ
лінь Національної поліції
в областях та місті Києві
функціонують 22 підрозділи
патрульної служби поліції
особливого призначення.
Фінансування видатків
на грошове забезпечення
здійснюється винятко
во за рахунок загального

фонду державного бюдже
ту. Матеріально-технічне
забезпечення та забезпе
чення озброєнням і боє
припасами відбувається
централізовано по лінії
МВС відповідно до норм
належності.
На виконання вимог Зако
ну України «Про боротьбу
з тероризмом» та окре
мих доручень керівництва
держави МВС відрядило
у підпорядкування ке
рівника АТО на території
Донецької та Луганської
областей 1542 працівни
ки підрозділів патрульної
служби поліції особливо
го призначення Головних
управлінь Національної
поліції в областях та місті
Києві. Загалом до участі
в АТО залучено особовий
склад 20 підрозділів, які
виконують такі завдання:
• блокують кризовий район;
• ведуть боротьбу з ди
версійно-розвідувальними
групами та НЗФ;
• протидіють незаконному
вивезенню з району про
ведення АТО озброєння
та боєприпасів, вибухових
речовин;
• забезпечують право
порядок у звільнених
від сепаратистів населених
пунктах;
• підтримують підрозділи
ЗС України та НГ України;
• розшукують і затримують
осіб, підозрюваних у вчи
ненні терористичних актів

та причетності до сепара
тистських рухів;
• охороняють і обороняють
об’єкти державного та міс
цевого значення;
• забезпечують безпеку
громадян і охороняють
виборчі дільниці під час
проведення виборів Прези
дента України та народних
депутатів України.
За період АТО працівники
підрозділів патрульної
служби поліції особливого

призначення взяли участь
у проведенні більш ніж
600 самостійних і спільних
спеціальних операцій.
З початку проведення АТО
загинули 99 працівників під
розділів патрульної служби
поліції особливого призна
чення, дістали поранення
367 працівників, 10 вважа
ються зниклими безвісти.
За проявлені
мужність і героїзм

при захисті суверенітету
та територіальної цілісності
України 254 працівники
підрозділів патрульної
служби поліції особливого
призначення відзначені
державними нагородами,
близько 1,25 тис. –
відомчими заохочувальними
відзнаками, зокрема
вогнепальною зброєю – 34
працівники, присвоєнням
спеціальних звань – 696,
нагородженням відзнаками
МВС – 482.

РОЗВІДУВАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КЕРІВНИЦТВА УКРАЇНИ Й ОРГАНІВ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО ПРОВЕДЕННЯ
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
На діяльність Служби зов
нішньої розвідки України
(далі – СЗР України) у прин
ципово новій воєнно-по
літичній ситуації навко
ло України, що виникла
з початком проведення АТО,
значно вплинули декілька
важливих факторів.
До листопада 2013 року
Росія традиційно вважала
ся стратегічним партнером
України й навіть гіпоте
тично не розглядалась
як потенційний ворог. Фун
даментальні міжнародні
договори за участю про
відних країн світу та Росії
(один з найважливіших –
Меморандум про гарантії
безпеки у зв’язку з приєд
нанням України до Договору
про нерозповсюдження

ядерної зброї, укладений
у грудні 1994 року), здава
лося, гарантували безпеку
та суверенітет України.
За погодженням з вищим
керівництвом держав були
укладені міжвідомчі угоди
(наприклад, Угода про ос
новні принципи співро
бітництва розвідувальних
служб органів держбезпеки
країн-учасниць СНД, під
писана у квітні 1992 року),
на підставі яких розвідки
домовлялися «не заш
коджувати інтересам сто
рін» і «не здійснювати опе
ративні заходи на території
іншої країни СНД».
У зв’язку з геостратегіч
ним партнерством України
з РФ розвідувальна робо
та на «східному» напрямі

практично не велася, опе
ративній інфраструктурі
було складно змінювати
свої агентурно-оперативні
позиції швидко й адекватно
до нових загроз.
Водночас СЗР України мала
інформацію про те, що ке
рівництво РФ проводить
стосовно України послі
довну агресивну політику,
спрямовану на дестабілі
зацію ситуації всередині
держави, вчинення полі
тичного й економічного
тиску, негативного впливу
на представників націо
нальних меншин у місцях
їх компактного проживання,
поширення в їх середови
щі антиукраїнських і се
паратистських настроїв,
використання російською
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стороною фактору релігій
ного впливу, розколу су
спільства за політичними
переконаннями, проведен
ня антиукраїнських акцій
і дискредитацію дій чинної
української влади. Про таку
недружню політику Росії
СЗР інформувала вище
керівництво держави.
Події березня 2014 року
(анексія Кримського пів
острова та початок заго
стрення суспільно-полі
тичної обстановки на Сході
України) продемонстрували,
що фактично всі державні
установи, зокрема й спец
служби, зіштовхнувшись
з абсолютно новим типом
загроз, не були готові до та
кого розвитку подій.
Проведення на території
Донецької і Луганської об
ластей АТО потребувало пе
ребудови принципів роботи
підрозділів СЗР України,
які здобувають інформацію
для забезпечення керівни
цтва держави та сил АТО,
випереджувальними й ана
літичними відомостями.
Насамперед потрібно
було подолати військову
й інформаційну агресію РФ
стосовно України, для чого
організувати постій
не відстежування змін
оперативної обстановки
у прикордонних областях,
вести моніторинг проявів
гібридної війни, здобувати
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інформацію про діяльність
російських військових
та HЗФ на сході України.
Після початку гібридної вій
ни Росії проти України зов
нішній розвідці знадобився
певний час, щоб імпле
ментувати нові підходи
до організації роботи,
провести кадрові ротації.
Розвідувальні підрозділи,
діяльність яких тривалий
час не стосувалася воєнної
тематики, у стислі терміни
почали переорієнтовувати
свої здобувальні можливо
сті на отримання інформації
про переміщення росій
ських військовослужбовців
і рух військової техніки,
соціально-економічну си
туацію на тимчасово оку
пованих територіях України
та осіб, причетних до діяль
ності окупантів.
Із втратою оперативних сил
і засобів розвідувального
підрозділу, що дислоку
вався у Криму, керівниц
тво СЗР України прийняло
рішення про його розфор
мування. Водночас були
вжиті невідкладні заходи
із забезпечення дієвого
рівня оперативно-службо
вої діяльності територіаль
них підрозділів СЗР України
через загострення ситуації
на Донбасі.
В умовах неоголошеної вій
ни проти України та втор
гнення підрозділів ЗС РФ

на територію нашої країни
значно зросла роль роз
відки, зокрема і з території
України, тому було доукомп
лектовано відповідні під
розділи, вирішено питання
матеріально-технічного
та фінансового забезпе
чення, облаштовано місця
дислокації.
19 березня 2015 року Вер
ховна Рада України ухва
лила Закон України «Про
внесення змін до деяких
законів України щодо розві
дувальних органів України»,
розроблений Комітетом
Верховної Ради Украї
ни з питань національної
безпеки і оборони спільно
зі СЗР України.
Законом удосконалено
правові основи організації
та діяльності розвідуваль
них органів України в умо
вах збройної агресії з боку
РФ. Це дало можливість
розвідувальним органам
«проникати в міжнародні
терористичні, злочинні гру
пи чи організації, а також
організації, що здійснюють
підривну діяльність проти
України, з метою запо
бігання їх протиправній
діяльності чи її припинен
ня та встановлення осіб,
які їм сприяють». Також це
дало змогу застосовувати
закріплені на законодав
чому рівні спеціальні ме
тоди та засоби діяльності
для протидії на тимчасово

окупованих територіях
України підривній діяльно
сті іноземних спецслужб,
зокрема РФ.
Попри на відсутність на по
чатковому етапі проведен
ня АТО нормативної бази,
вже з квітня 2014 року роз
відувальні підрозділи СЗР
України почали системно
здобувати дані про дисло
кацію ворожих частин у ра
йоні АТО, їхні чисельність,
переміщення, штат, озбро
єння, маршрути завезення
зброї в Україну. Крім того,
шляхом розширеного опра
цювання добутої інформації
були зафіксовані ідентифі
катори іноземців і громадян
України, які воюють на боці
НЗФ, дані про їх фінансове
забезпечення, співпрацю
певних осіб та громадських
об’єднань, які перебувають
на непідконтрольній тери
торії Донбасу, зі структура
ми розвідувальних органів
РФ.
У процесі забезпечення
розвідувально-інформацій
ного супроводження «схід
ного» напряму СЗР України
були ідентифіковані угрупо
вання російських козаків,
військовослужбовців регу
лярної армії, чеченські най
манці, криміналітет та ув’яз
нені, амністовані після
згоди допомогти сепара
тистам в Україні, агентура
ФСБ, іноземні журналісти,
які збирали інформацію

та створювали негативні
сюжети про Україну.
Було встановлено,
що на територіях Доне
цької та Луганської об
ластей, підконтрольних
терористичним органі
заціям «ДНР» і «ЛНР»,
спецслужби РФ створи
ли так звані «міністер
ства державної безпеки»,
через які ведуть диверсій
ну та розвідувально-під
ривну діяльність проти
України, маскуючи у такий
спосіб свою безпосеред
ню участь у війні. Здобуто
інформацію про підготовку
в Автономній Республіці
Крим спецслужбами РФ
бойовиків, які надалі бра
ли участь у військових діях
на боці «ДНР» та «ЛНР»,
про використання терито
рії Криму для відпочинку
та реабілітації бойовиків
НЗФ, активне використання
російськими спецслужбами
ДРГ, сформованих, зокрема
і з-поміж громадян України.
Також СЗР України протягом
2014–2015 років отримала
інформацію про активіза
цію діяльності спецслужб
Росії у країнах, які відкри
то підтримують Україну
в її протистоянні російській
агресії. Агенти спецслужб
РФ, використовуючи влас
ні можливості та ресурси
підконтрольних структур,
шукають проросійськи
орієнтованих осіб з-поміж

іноземних громадян, нала
годжують з ними роботу,
забезпечують фінансуван
ня, підготовку та передан
ня виготовлених Москвою
матеріалів для їх подальшо
го поширення в інформа
ційному просторі іноземних
держав і проведення антиу
країнських акцій.
Беручи до уваги цей фактор,
СЗР України вжила комп
лексних заходів із протидії
розвідувально-диверсійній
діяльності проти України.
Основні зусилля були зосе
реджені на отриманні інфор
мації щодо планів російської
сторони та ватажків «ДНР»
і «ЛНР» із ведення підрив
ної діяльності проти нашої
держави, встановлення
організаторів та виконавців
цих злочинів, каналів пере
правлення ДРГ в Україну.
Для забезпечення належ
ного розвідувально-ін
формаційного супрово
дження АТО в Донецькій
та Луганській областях
згідно з розпорядженням
голови СЗР України було
створено й відряджено
до МО України спеціальну
групу співробітників СЗР
України, котра в районі
проведення АТО здобувала
розвідувальну інформацію
усіх рівнів – від тактичного
до оперативного.
Розвідувальним підрозді
лам вдалося налагодити
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своєчасне забезпечення
споживачів інформацією
стратегічного, оператив
ного та політичного рівнів
про наміри, плани й за
мисли агресора. Із травня
2014 року до взаємодіючих
структур було надіслано
декілька тисяч матеріалів.
У 2015 році було здобуто
понад 600 документів з об
меженим доступом, з них
близько 100 таємних матері
алів російської сторони, що є
ще одним незаперечним
доказом причетності РФ
до військової агресії проти
України. Крім цього, було
здобуто конфіденційні елек
тронні бази даних декількох
тисяч сепаратистів, причет
них до НЗФ «ДНР» та «ЛНР».
Хоча діяльність СЗР Украї
ни переважно спрямована
на закордоння, в рамках
розвідувально-інформа
ційного забезпечення сил
АТО розвідники СЗР України
викрили декілька схованок

з вибухівкою, що її проросій
ські диверсанти планували
використати для вчинення
терактів на території кількох
областей України; здобули
та через Адміністрацію Пре
зидента України та Мініс
терство закордонних справ
України передали голланд
ській стороні документи,
що належали пасажирам
літака «Boeing Malaysia
Airlines MH-17», збитого
російськими окупантами 17
липня 2014 року поблизу мі
ста Торез Донецької області;
запобігли вчиненню бойо
виками провокацій на тим
часово окупованій території
Донецької області 24 серпня
2015 року під час відзначен
ня в Україні Дня Незалеж
ності та проведення зустрічі
Президента України з ліде
рами Німеччини та Франції;
запобігли замаху на Прези
дента України під час його
робочої поїздки по півден
но-східних областях Украї
ни, а також унеможливили
вчинення теракту поблизу

міжнародного аеропорту
«Бориспіль».
У взаємодії з МЗС України
та міжнародними організаці
ями до відома світової спіль
ноти було доведено численні
факти участі регулярних
військ Росії в окупації Ав
тономної Республіки Крим
та окремих районів Донбасу,
фінансуванні й озброєнні бо
йовиків, діяльності в Україні
агентури РФ.
Служба зовнішньої роз
відки України й надалі
вживатиме всіх необхідних
заходів для забезпечен
ня Президента України,
Прем’єр-міністра України,
Голови Верховної Ради
України, РНБО України,
СБУ, Головного управління
розвідки МО України інфор
мацією стратегічного, опе
ративного та політичного
рівнів для протидії зовніш
нім загрозам національній
безпеці України.

РОЛЬ І МІСЦЕ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У ПРОВЕДЕННІ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Державна міграційна
служба України (далі –
ДМС України) є централь
ним органом виконавчої
влади, діяльність якого
спрямовує та координує
Кабінет Міністрів України
через міністра внутрішніх
справ України.
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Основними завданнями
ДМС України є реаліза
ція державної політики
у сферах міграції (іммігра
ції та еміграції), зокрема
й протидії нелегальній (не
законній) міграції, грома
дянства, реєстрації фізич
них осіб, біженців та інших

визначених законодав
ством категорій мігрантів.
Незважаючи на те,
що робота ДМС України
не пов’язана з виконан
ням заходів, спрямованих
на збереження територі
альної цілісності держави

із застосуванням зброї, мі
граційна служба не стоїть
осторонь проблем держа
ви. Зокрема ДМС Укра
їни бере активну участь
у моніторингу міграційних
процесів та виявленні ри
зиків, які можуть загрожу
вати національній безпеці,
сприяє внутрішньо перемі
щеним особам у відновлен
ні втрачених документів
тощо.
На початку січня 2014 року
ДМС України поінформува
ла Кабінет Міністрів Укра
їни та СБУ про наявність
загроз національній безпе
ці в Автономній Республіці
Крим з боку іноземців,
що прибули з Узбекистану
та РФ, концентрація яких
порівняно із кількістю
місцевого населення зрос
ла до 5,6 % та 1,9 % відпо
відно. При цьому рівень
загрози національній
безпеці з боку громадян
РФ був значно вищим,
оскільки близько полови
ни населення Автономної
Республіки Крим вважали
себе етнічними росіянами.
Однак ця інформація ДМС
України була проігнорова
на, адже події, що відбу
валися в Україні в період
з листопада 2013 року
до лютого 2014 року, по
казали, що пріоритетом
тогочасного уряду було
збереження своїх місць
у владі, тож про наяв
ність загроз національній

безпеці з боку РФ ніхто
не хотів чути.

окупантів та їхніх місцевих
прибічників.

З перших днів російської
агресії в Україні, що поча
лася окупацією Автоном
ної Республіки Крим, ДМС
України спільно з право
охоронцями та військо
вими активно включи
лася у співпрацю з РНБО
України.

Одночасно територіаль
ні органи та апарат ДМС
України з перших днів
прибуття в окремі регіони
внутрішньо переміщених
осіб розпочали активну
співпрацю з органами міс
цевого самоврядування за
для надання таким особам
посильної допомоги.

Основним завданням ДМС
України на цьому етапі
роботи був моніторинг
міграційних процесів. Так,
вже з 6 березня 2014 року
ДМС України поінформу
вала керівництво держави
про наявність в Україні
нової на той час категорії
мігрантів – внутрішньо
переміщених осіб, якими
стали мешканці Авто
номної Республіки Крим,
переважно кримсько-та
тарської національності,
які тікали від пересліду
вань з боку російських

Перші 164 внутрішньо пе
реміщені особи, серед яких
75 дітей, були виявлені
у Львівській та Вінницькій
областях. Ці громадяни
були першими, хто втік
з Кримського півостро
ва від російської агресії
«в нікуди», сподіваючись
на допомогу співгромадян
в інших регіонах країни.
Незважаючи на потуж
ну російську пропаганду
як всередині України, так
і за її межами, ці грома
дяни поїхали до західних
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регіонів України, які пропа
ганда висвітлювала ледве
не «людожерськими».
На кінець березня
2014 року органи ДМС
України облікували в 15 ре
гіонах країни вже 2 221 гро
мадянина, які покинули
свої домівки на території
Кримського півострова,
не маючи іншого житла.
Також у березні 2014 року
в Рівненській та Іва
но-Франківській облас
тях були виявлені перші
внутрішньо переміщені
особи зі сходу України –
Донецької та Харківської
областей, де ситуація була
напруженою, а дещо пізні
ше до категорії внутрішньо
переміщених осіб додали
ся й мешканці Луганської
області.
Надалі кількість внутріш
ньо переміщених осіб

зростала ледве не в геоме
тричній прогресії (рис. 3.1).
Працівники органів ДМС
України вживали заходів
для надання переміщеним
з Автономної Республіки
Крим та східних регіонів
особам адміністратив
них послуг (вклеювання
фотокарток у паспорт,
оформлення закордон
них паспортів, внесення
в паспорти інформації
про дітей, оформлення
проїзних документів дити
ни, відновлення втрачених
документів тощо) (рис. 3.2),
а також сприяли правоохо
ронним органам у виявлен
ні осіб, які мають підробні
документи.
Зокрема, працівни
ки ГУДМС у Харківській
області виявили факти
використання особами,
переміщеними з району
проведення АТО, незаконно

отриманих паспортів гро
мадянина України для при
ховування своїх справжніх
імен. Крім того, у 2015 році
територіальні органи ДМС
України виявили майже
26 тис. внутрішньо перемі
щених осіб, відомості щодо
яких є недостовірними.
Щоб застерегти населен
ня від прийняття поспіш
них рішень, ДМС України
у березні 2014 року розро
било та поширило інфор
маційно-роз’яснювальний
матеріал про наслідки
прийняття громадянами
України громадянства
інших країн без припинен
ня громадянства України,
тобто набуття подвійного
громадянства. Також була
проведена інформацій
но-роз’яснювальна робота
про перелік адміністратив
них послуг ДМС України,
що їх громадяни України,
які виїхали з Автономної
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Рис. 3.1. Динаміка кількості виявлених органами ДМС України внутрішньо переміщених осіб

120

Республіки Крим до інших
регіонів, можуть отримати
в територіальних органах
ДМС України за фактичним
місцем перебування.
Для підтримки внутрішньо
переміщених осіб територі
альні органи ДМС України
оперативно налагодили
взаємодію з начальниками
залізничних вокзалів і ав
товокзалів (автостанцій)
щодо розміщення в будів
лях вокзалів інформації
про адреси територіальних
підрозділів ДМС Украї
ни, контактні телефони,
за якими особи з АР Крим,
Донецької та Луганської
областей можуть опера
тивно вирішити питання,
що стосуються компетенції

органів ДМС України.
Пізніше, коли обласні
та Київська міська адміні
страції організували робо
ту місцевих (регіональних)
координаційних штабів
з питань, пов’язаних із со
ціальним забезпеченням
осіб, які переміщуються
з тимчасово окупованої те
риторії Автономної Респу
бліки Крим і районів про
ведення АТО, територіальні
органи ДМС України стали
їх невід’ємною складовою.
На нарадах у штабах що
тижня розглядали пи
тання щодо розміщення
внутрішньо переміщених
осіб і забезпечення їхніх
нагальних потреб, вживали

дієвих заходів з організації
постійного обміну інформа
цією з підрозділами соці
ального захисту населен
ня, МВС України та СБУ.
Органи ДМС України брали
активну участь у нарадах,
конференціях та інших
заходах із питань держав
ної підтримки та соціальної
адаптації внутрішньо пе
реміщених осіб, спрощення
й вдосконалення механіз
мів отримання внутрішньо
переміщеними особами
соціальної, гуманітарної
та благодійної допомо
ги, надаваної державою,
юридичними і фізичними
особами, міжнародними
фондами й організаціями.
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– кількість адмінпослуг, наданих
особам з АР Крим;

– кількість адмінпослуг, наданих
особам із районів проведення АТО

Рис. 3.2. Кількість адміністративних послуг, наданих територіальними органами ДМС України особам,
переміщеним із Кримського півострова та районів проведення АТО
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Зважаючи на те, що під час
переміщення осіб до без
печних регіонів країни
необхідно було забезпечи
ти належний рівень їхньої
безпеки, органи ДМС Укра
їни значну увагу приділяли
елементам співпраці з ПрО.
Зокрема, у процесі оформ
лення внутрішньо перемі
щеним особам документів,
які підтверджують грома
дянство, посвідчують особу
чи її спеціальний статус,
територіальні органи ДМС
України тісно співпрацюва
ли з ПрО.
Також представники те
риторіальних органів
ДМС України брали участь
у регулярних нарадах
і консультаціях з ПрО та ор
ганами місцевого самовря
дування щодо запобігання
кримінальним порушен
ням, учиненим стосовно
громадян, переміщених
з території проведення
АТО та АР Крим, або та
кими громадянами. У ході
проведення цих заходів
особливу увагу приділяють
організації та здійсненню
правового захисту таких
осіб, наданню їм консульта
ційної та адміністративної
допомоги в межах відомчої
компетенції.
Своєю чергою, працівники
ГУДМС у Дніпропетров
ській області брали участь
у роботі фільтраційних
евакопунктів, які діяли

122

на території Донецької
та Дніпропетровської
областей.
Зважаючи на те, що робота
ДМС України спрямова
на передусім на надання
адміністративних послуг,
її працівників масово
не залучали до силових
операцій. Безпосеред
ню участь у бойових діях
при проведенні АТО брали
шість працівників мігра
ційної служби.
У цей важкий і відпові
дальний для країни час
працівники ДМС України
по можливості намагають
ся підтримувати ЗС Украї
ни й інші силові структури,
що забезпечують територі
альну цілісність країни.
Так, у 2014 році в період
активних воєнних дій
начальник УДМС в Іва
но-Франківській області
під час засідання Громад
ської ради передав власну
снайперську гвинтівку СВД
на потреби підрозділу мі
ліції спеціального призна
чення, який за кілька днів
відбув у район проведення
АТО. Цю зброю дотепер
використовують за призна
ченням для захисту схід
них рубежів України.
Попри на важке соціаль
но-економічне становище
в Україні, колектив мігра
ційної служби намагається

матеріально підтримувати
українських воїнів:
• у 2014 році УДМС у Він
ницькій області зібрано
кошти для придбання
зимового форменого одягу
БТрО «Вінниця-1» на суму
близько 19 тис. грн;
• у 2015 році УДМС у Жи
томирській області разом
з активістами громадських
організацій закуплено
та передано продукти хар
чування для українських
бійців у районі АТО на суму
близько 10 тис. грн;
• УДМС у Київській облас
ті перераховано близько
10 тис. грн для забезпе
чення військових, які бе
руть участь в АТО, та про
вело добровільну акцію
зі здавання крові;
• УДМС у Рівненській об
ласті щомісяця надсилає
посилку з необхідними
речами для колишнього
співробітника паспортної
служби, котрий нині пере
буває в АТО. Серед переда
них речей є тепловізор, ма
скувальні сітки, балаклави,
продукти харчування тощо.
Територіальні органи ДМС
України у максимально
короткі терміни оформлю
ють документи для виїзду
за кордон українським во
їнам, які потребують ліку
вання в іноземних клініках.
Працівники ГУДМС
у Закарпатській області
за власний кошт оплатили

послуги з оформлен
ня майже двох десятків
паспортів громадянина
України для виїзду за кор
дон та проїзних документів
дитини пораненим учасни
кам АТО й дітям загиблих
воїнів.
Колектив УДМС в Іва
но-Франківській області
власним коштом оплатив
послуги з оформлення
паспортів громадяни
на України для виїзду
за кордон для 16 військово
службовців ЗС України, НГ
України та добровольців,
які потребували лікування
чи реабілітації за кордоном.
Працівники ДМС України
також регулярно беруть
участь у благодійних акціях
зі збирання коштів для по
треб воїнів в АТО та вну
трішньо переміщених осіб.
Державна міграційна
служба України проводить
заходи з удосконалення
законодавства щодо за
безпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених
осіб.
Так, громадян, які прожи
вають та зареєстровані
на тимчасово окупованій
території України й не отри
мували статусу внутрішньо
переміщеної особи, доку
ментують територіальні
підрозділи ДМС за місцем
звернення громадянина чи
його представника.

Порядком оформлення до
кументів, які підтверджують
громадянство України, по
свідчують особу чи її спеці
альний статус, громадянам,
які проживають на тимча
сово окупованій території
України, затвердженим по
становою Кабінету Міністрів
України від 4 червня 2014
року № 289, визначено ско
рочені строки для оформ
лення та видачі паспорта
громадянина України гро
мадянам, які проживають
на тимчасово окупованій
території України, порівняно
зі строками, встановленими
законодавством для усіх
інших громадян України.
Варто зазначити, що одним
з порушень прав людини
в Автономній Республіці
Крим є автоматичне набут
тя громадянами України
російського громадянства.
З огляду на це Законом
України «Про забезпечен
ня прав і свобод громадян
та правовий режим на тим
часово окупованій терито
рії України» встановлено,
що примусове автоматич
не набуття громадянами
України, які проживають
на тимчасово окупованій
території, громадянства
РФ не визнається Україною
та не є підставою для втра
ти громадянства України.
Завдяки прийнятому Вер
ховною Радою України За
кону України «Про внесення

змін до деяких законів
України щодо посилення
гарантій дотримання прав
і свобод внутрішньо пере
міщених осіб» від 24 грудня
2015 року № 921, який набув
чинності 13 січня 2016 року,
посилено гарантії дотри
мання прав і свобод вну
трішньо переміщених осіб,
виключені положення щодо
реєстрації місця прожи
вання територіальними
підрозділами ДМС України,
спрощено процедуру обліку
внутрішньо переміщених
осіб. Державна міграційна
служба України як цен
тральний орган виконавчої
влади й надалі в межах
компетенції вживатиме
заходів для сприяння си
ловим і ПрО у забезпеченні
безпеки й оборони України
й усім категоріям мігрантів,
які перебувають на терито
рії України та постраждали
внаслідок бойових дій.
Рішенням РНБО України
від 11 листопада 2015 року
«Про пропозиції до про
екту Закону України «Про
Державний бюджет Украї
ни на 2016 рік» по статтях,
пов’язаних із забезпечен
ням національної безпеки
і оборони України», введе
ним у дію Указом Прези
дента України від 1 грудня
2015 року № 674/2015, Дер
жавну міграційну службу
України включено до сек
тору безпеки і оборони
України.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ
Для забезпечення ефектив
ного контролю за перемі
щенням осіб, транспортних
засобів і вантажів уздовж лі
нії зіткнення у межах Доне
цької та Луганської областей
у складі ДФС України ство
рено Головне міжрегіональ
не управління оперативного
забезпечення району про
ведення АТО ДФС України
(далі – ГМУОЗ), а також при
йнято рішення про утворен
ня управлінь оперативного
забезпечення на територіях
району АТО ГУ ДФС у Доне
цькій і Луганській областях,
сформованих з-поміж спів
робітників податкової міліції
з усіх регіональних підрозді
лів на ротаційній основі (до
трьох місяців). Координацію
роботи вказаних управлінь
покладено на ГМУОЗ.
Нині контроль за перемі
щенням товарів (вантажів)
у районі проведення АТО
здійснюється на підставі
наказу першого заступника
керівника АТЦ при СБУ (ке
рівника АТО в межах Доне
цької та Луганської облас
тей) від 12 червня 2015 року
№ 415ог про затверджен
ня Тимчасового порядку
контролю за переміщенням
осіб, транспортних за
собів, вантажів (товарів)
через лінію зіткнення в ме
жах Донецької та Луганської
областей.
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Співробітників ГМУОЗ
району проведення АТО
та управлінь оперативного
забезпечення деяких тери
торій районів проведення
АТО ГУ ДФС у Донецькій
і Луганській областях (у
районі проведення АТО під
розділи мають умовну назву
«Фантом») наказом керівни
ка АТЦ при СБУ залучають
до виконання відповідних
завдань у районі проведен
ня АТО, основними серед
яких відповідно до Тим
часового порядку, Закону
України «Про боротьбу
з тероризмом», Податкового
кодексу України, Положення
про ДФС України та рішень
РНБО є:
• протидія несанкціонова
ному переміщенню товарів
(вантажів) уздовж і через лі
нію зіткнення;
• проведення заходів щодо
запобігання терористичним
актам та злочинам терорис
тичної спрямованості, їх ви
явлення та припинення;
• розробка й реалізація
запобіжних, режимних,
організаційних, виховних
та інших антитерористичних
заходів;
• виявлення, аналіз і пере
вірка фінансових операцій,
які можуть бути пов’язані
з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочин
ним шляхом, або фінансу
ванням тероризму тощо.

На підставі бойових наказів
керівництва АТО співро
бітників підрозділу ГМУОЗ
району проведення АТО
для оперативного реагу
вання на загрози залучають
до несення служби у складі
зведених мобільних груп,
які контролюють території,
прилеглі до лінії зіткнен
ня, між блокпостами пер
шого та другого рубежів
спільно зі співробітниками
інших силових структур –
безпосередніх суб’єктів
боротьби з тероризмом
та волонтерами.
Щоб подолати гуманітарну
кризу в районі проведен
ня АТО, забезпечити гідне
життя громадян і захист лю
дини як найвищої цінності
в Україні, підрозділу ГМУОЗ
ДФС України в рамках
проведення АТО на Сході
України одним з пріоритетів
у діяльності визначено за
безпечення швидкого пере
тину лінії зіткнення під час
доставки гуманітарних
вантажів потерпілим неза
лежно від їхніх політичних
переконань.
Спільно з Міністерством
соціальної політики Укра
їни та представниками
міжнародних гуманітарних
організацій на постійній
основі проводяться захо
ди з надання гуманітарної

допомоги, як-от піклування
про забезпечення добро
буту громадян на окупо
ваних територіях України
для створення цілісної сис
теми соціального захисту
населення, охорони та під
тримання здоров’я людини,
сприяння підвищенню на
ціонально-духовного рівня
особистості, охорони навко
лишнього середовища.
Так, працівники ГМУОЗ ра
йону проведення АТО ДФС
України запропонували:
• створити спільноту па
тріотично налаштованих
представників вітчизняних
бізнес-кіл і забезпечити
висвітлення діяльності з на
дання гуманітарної допомо
ги у вітчизняних і західних
ЗМІ;
• спільно з Міністерством
соціальної політики України
й іншими зацікавленими
органами розробити де
тальний план організації
гуманітарних конвоїв на не
підконтрольній території
Донецької та Луганської
областей;
• розробити пропозиції
до Тимчасового порядку
контролю за переміщенням
осіб, транспортних засо
бів та вантажів (товарів)
через лінію зіткнення у ме
жах Донецької та Луганської
областей, який був затвер
джений наказом першо
го заступника керівника
АТЦ 12 червня 2015 року,
щодо спрощення порядку

перетину лінії зіткнення
гуманітарними вантажами
міжнародних гуманітарних
організацій, перелік яких
затверджено Міністерством
соціальної політики України;
• розробити проект порядку
функціонування гумані
тарно-логістичних центрів
у районі контрольних пунк
тів в’їзду-виїзду в межах
Донецької та Луганської
областей.
Щоб не допустити поста
чання терористам «ДНР»
і «ЛНР» продуктів, одягу,
грошей та інших товар
но-матеріальних цінностей
під виглядом гуманітарної
допомоги, співробітники
ГМУОЗ району проведення
АТО ДФС України постій
но перевіряють вантажі,
що надходять на окуповану
територію України.
Також ГМУОЗ АТО ДФС
України входить до складу
робочої групи штабу АТЦ
і на постійній основі бере
участь у засіданнях коміте
тів Верховної Ради України:
Комітету з питань націо
нальної безпеки та оборони
України, Комітету з питань
прав людини, національних
меншин і міжнаціональних
відносин, Комітету у спра
вах ветеранів, учасників
бойових дій, учасників АТО
та людей з інвалідністю.
Відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України

від 5 серпня 2015 року
№ 549 ГМУОЗ ДФС Укра
їни входило до складу
Міжвідомчої робочої групи
з підготовки об’єктів па
ливно-енергетичного комп
лексу до осінньо-зимового
періоду 2015–2016 року.
Від перших днів роботи
спецпідрозділ «Фантом»
зіштовхнувся з численни
ми корупційними ризика
ми, зокрема, пропозицій
не протидіяти незаконно
му переміщенню товарів
як через контрольні пункти
в’їзду-виїзду, так і поза
ними за винагороду (не
правомірну вигоду). Пропо
зиції надходили від фізич
них осіб і бізнес-структур,
а іноді й від осіб, які пред
ставлялися правоохорон
цями та військовослуж
бовцями. Такий ризик було
подолано формуванням
зведених мобільних груп
із представників різних си
лових структур, до складу
яких входили представни
ки різних служб і волонте
ри, які контролювали один
одного.
Завдяки злагодженим діям
учасників зведених опе
ративних мобільних груп
і нарядів на контрольних
пунктах в’їзду-виїзду об
сяги контрабанди змен
шилися в рази, а засобами
незаконного переміщення
товарів на цей час є лег
кові автомобілі та ГАЗелі.
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Таким чином зловмисники
намагаються мінімізувати
ризики від втрати контра
бандних товарів.
Ефективність цієї роботи
впливає на глобальну полі
тику, змусила лідера кра
їни-агресора звернутися
до європейських партнерів
України по Нормандському
переговорному процесу.
Так, Укрінформ, з поси
ланням на прес-служ
бу Кремля, повідомив,
що в телефонній розмові
з Канцлером ФРН А. Мер
кель і Президентом Франції
Ф. Олландом, що відбулася
26 серпня 2015 року, пре
зидент РФ наголошував,
зокрема, на необхідності
зняття фінансово-еконо
мічної блокади з Донбасу.
Отож, противник у гібрид
ній війні на найвищому
рівні визнав ефективність
нашої діяльності із протидії
незаконному переміщенню
товарів з тимчасово не
контрольованих територій
і до них.
Особовий склад ГМУОЗ
району проведення АТО,
що перебуває безпосеред
ньо на території Донецької
та Луганської областей,
виконує функції цілодобово
у складі нарядів на кон
трольних пунктах в’їзду-ви
їзду та у складі зведених
мобільних груп.
Так, у складі зведених
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мобільних груп співро
бітники спецпідрозділу
«Фантом» ГМУОЗ протягом
2015 року в районі про
ведення АТО перевірили
понад 10 тис. транспортних
засобів із товарами, що ру
халися через контрольні
пункти в’їзду-виїзду, а та
кож уздовж лінії розмежу
вання, та запобігли несанк
ціонованому переміщенню
вантажів через лінію роз
межування на суму понад
184,13 млн грн:
• підакцизних товарів –
на суму 21,884 млн грн
(з них тютюнових виробів –
на 5,9 млн грн, горілчаних
виробів – на 15,19 млн грн,
спирту – на 769 тис. грн);
• лікарських засобів і това
рів медичного призначен
ня – на 42,8 млн грн;
• продуктів харчування –

на 31,502 млн грн;
• ювелірних виробів –
на 2 млн грн.
Виявлені та вилучені го
тівкові кошти, які призна
чалися для фінансування
тероризму, в сумі більш ніж
17,989 млн грн.
За матеріалами ГМУОЗ
району проведення АТО,
до Єдиного реєстру досудо
вих розслідувань внесено
інформацію про 124 кримі
нальних правопорушення:
• за ст. 212 (ухилення
від сплати податків) – 34;
• за ст. 204 (незаконне
виготовлення, зберіган
ня та збут підакцизних
товарів) – 25;
• за ст. 258-5 (фінансування
тероризму) – 11;
• інші – 54.

Протягом 2016 року було
складено 270 протоколів
про вчинення адміністра
тивних правопорушень,
з них за ст. 164 – 130, ст.
204-3 – 140.

що незаконно переміщу
вали в зону розмежування
та по прилеглій території,
на загальну суму понад
13 млн 986 тис. грн,
з них:
• тютюнових виробів –
на 327 тис. 758 грн;
• лікеро-горілчаних
виробів – на 240 тис.
025 грн;
• 25,6 т спирту – на 1 млн
538 тис. грн;
• пально-мастильних мате
ріалів – на 80 тис. 500 грн;
• 90 т 838 кг продуктів
харчування – на 3 млн
226 тис. грн;
• інших товарів – на 8 млн
573 тис. грн.

Вилучено товарно-ма
теріальних цінностей,

Протягом 2016 року за ре
зультатами проведених

Складено 577 протоколів
про адміністративні право
порушення згідно з нормами
Кодексу України про адмі
ністративні правопорушен
ня: за ст. 164 – 518; за ст.
156 – 1; за ст. 204-3 – 57;
за ст. 177-2 – 1. По 50 про
токолах прийнято рішення
згідно з чинним законодав
ством про стягнення в дохід
держави у вигляді штрафу
понад 1 млн грн.

заходів відкрито 19 кримі
нальних справ, з них за ст.
258 Кримінального кодексу
України – 13, за ст. 204 – 3
та 3 за іншими статтями.
Виявлено 14 фактів пере
міщення готівки, загальна
сума вилучених коштів ста
новить 1,9 млн грн, 19,7 млн
руб., $1,1 млн, 10 тис. €
та понад 300 банківських
карток.
Отож, підрозділ «Фантом»
ДФС України спільно з СБУ,
ДПС України та МВС Укра
їни веде активну роботу
з виявлення незаконного
переміщення предметів
контрабанди, котрі вико
ристовують для забезпе
чення терористів на сході
України.

ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ
ТА УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
Кабінет Міністрів Украї
ни у 2014 році51 створив
Державну службу Укра
їни у справах ветеранів
війни та учасників АТО
(далі – Служба). Відпо
відно до Постанови Ка
бінету Міністрів України52
від 10 вересня 2014 року
№ 416 діяльність Служби
спрямовує та координує
Кабінет Міністрів України
через міністра соціаль
ної політики. На Службу
покладені, зокрема, такі
завдання:
• організація

та координація роботи
з надання учасникам АТО
статусу учасника бойових
дій;
• координація проведення
заходів з питань соціально
го захисту ветеранів війни
та учасників АТО, надання
їм пільг і гарантій, визначе
них законодавством;
• вирішення питань щодо
психологічної реабілітації,
соціальної та професійної
адаптації учасників АТО;
• забезпечення санатор
но-курортним лікуванням
ветеранів війни, а також

протезуванням (ортезуван
ням) технічними та іншими
засобами реабілітації учас
ників АТО;
• забезпечення житлом
ветеранів війни й учасників
АТО.
Діяльність Міжвідомчої
комісії з питань розгляду
матеріалів про визнання
учасниками бойових дій
Відповідно до Порядку
надання статусу учасника
бойових дій особам, які
захищали незалежність,
суверенітет і територіальну

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання діяльності деяких центральних
органів виконавчої влади» від 13 серпня 2014 року № 414.
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Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання Державної служби України
у справах ветеранів війни та учасників АТО» від 10 вересня 2014 року № 416.
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цілісність України та без
посередньо брали участь
в АТО, забезпеченні ї ї про
ведення53 Служба створила
Міжвідомчу комісію з пи
тань розгляду матеріалів
про визнання учасниками
бойових дій (далі – Міжві
домча комісія).
З 18 березня 2015 року
статус учасника бойових
дій учасникам АТО надають
відповідні комісії при МО
України, МВС України, МНС
України, СБУ, СЗР України,
Державній пенітенціарній
службі, Управлінні держав
ної охорони, ДПС України,
Адміністрації ДПС України,
Держспецзв’язку. Міжві
домча комісія приймає
рішення про надання (поз
бавлення) статусу учасника
бойових дій у разі виник
нення спірних питань, які
потребують міжвідомчого
врегулювання.
Згідно з Порядком випла
ти одноразової грошової
допомоги у разі загибелі
(смерті) чи інвалідності
волонтера внаслідок по
ранення (контузії, травми
або каліцтва), отриманого
під час надання волонтер
ської допомоги в районі
проведення АТО, бойових
дій і збройного конфлікту54
на засіданнях Міжвідомчої
комісії з питань розгляду
матеріалів про визнання

учасниками бойових дій
і виплати одноразової
грошової допомоги в разі
загибелі (смерті) чи інва
лідності волонтера станом
на 1 січня 2016 року при
йнято рішення про призна
чення одноразової гро
шової допомоги у зв’язку
з отриманням інвалідності
одному волонтеру та чо
тирьом сім’ям загиблих
волонтерів.
Забезпечення санаторно-курортними путівками
Учасники АТО (учасники
бойових дій та інваліди
війни) мають право на бе
зоплатне забезпечення
санаторно-курортним
лікуванням відповідно
до Порядку використан
ня коштів, передбачених
у державному бюджеті
на забезпечення по
страждалих учасників
АТО санаторно-курортним
лікуванням55
за відпо
відною бю
джетною
програмою.

служби, органів внутрішніх
справ та деяких інших ка
тегорій осіб) і членів їхніх
сімей проводять у відом
чих санаторно-оздоров
чих закладах МО України,
МВС України, Міністерства
інфраструктури України,
Державної служби з над
звичайних ситуацій, СБУ
та інших центральних ор
ганів виконавчої влади.
Забезпечення учасників
АТО протезно-ортопедичними виробами підвищеної функціональності,
виготовленими за новітніми технологіями
Протезування учасників
АТО в Україні за рахунок
коштів державного бюдже
ту здійснюють у першо
черговому порядку неза
лежно від встановлення
інвалідності на підставі
рішень військово-лікар
ських комісій. Механізм

Крім того,
оздоровлен
ня учасників
АТО (військо
вослужбов
ців, ветера
нів війни,
ветеранів
військової

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання
статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та те
риторіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні
ї ї проведення» від 20 серпня 2014 року № 413.
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Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати одноразової грошової
допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (кон
тузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі
проведення АТО, бойових дій та збройного конфлікту» від 19 серпня 2015 року № 604.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників
АТО санаторно-курортним лікуванням» від 31 березня 2015 року № 200.
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забезпечення учасників
АТО технічними й інши
ми засобами реабілітації
визначено постанова
ми Кабінету Міністрів
України56. Протезування
учасників АТО за техно
логіями виготовлення,
яких немає в Україні,
здійснюють за кордоном.
Процес складного проте
зування за кордоном був
розпочатий наприкінці
2014 року, але учасники
АТО після тяжких поранень
на той час ще перебува
ли на лікуванні та не були
готові до протезування. У
2015 році Служба організу
вала протезування учас
ників АТО виробами під
вищеної функціональності
за технологіями виготов
лення, яких немає в Укра
їні, у Німеччині (Otto Bock)
та Італії (Сorpora).
Заходи психологічної реабілітації постраждалих
учасників АТО
У 2015 році відповідно
до Порядку використан
ня коштів, передбачених
у державному бюджеті
для здійснення заходів
щодо психологічної ре
абілітації постраждалих
учасників АТО57 послуги
із психологічної реабіліта
ції надавали реабілітаційні
установи (підприємства,
установи, організації
та заклади різних форм

власності), з якими за ре
зультатами конкурсних
торгів Служба уклала
відповідні договори. За
бюджетною програмою
«Заходи з психологічної
реабілітації постраждалих
учасників АТО» послуги
з психологічної реабіліта
ції отримали учасники АТО
з різних регіонів України.
Верховна Рада Украї
ни ухвалила закон
про обов’язкову безоплатну
психологічну, медико-пси
хологічну реабілітацію
учасників АТО після вико
нання завдань в бойових
умовах58 у відповідних
центрах з відшкодуванням
вартості проїзду до цих
центрів і назад.

Силові відомства, у під
порядкуванні яких пе
ребувають підрозділи,
що захищали незалеж
ність, суверенітет і терито
ріальну цілісність України
та безпосередньо брали
участь в АТО, організову
ють психологічну підготов
ку та реабілітацію бійців
на різних етапах несення
військової служби силами
офіцерів-психологів і офі
церів по роботі з особовим
складом. Водночас на ре
гіональному та місцевому
рівнях послуги із психо
логічної реабілітації учас
никам АТО надають ліку
вальні, санаторно-курортні
заклади, їхні структурні
підрозділи та громадські
організації.

56
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалід
ністю та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів» від 5 квітня
2012 року № 321; Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання протезування
та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями
та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян,
які брали участь в АТО та/або забезпеченні ї ї проведення і втратили функціональні
можливості кінцівки або кінцівок» від 1 жовтня 2014 року № 518.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо психоло
гічної реабілітації учасників АТО» від 31 березня 2015 року № 221.
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Закон України «Про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про соціальний і право
вий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 3 листопада 2015 року № 742-VIII.
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До сфери управління Служ
би належать п’ять центрів
соціально-психологічної
реабілітації населення
та його інформування з пи
тань подолання наслідків
Чорнобильської катастро
фи, розміщені в смт Іванків,
м. Боярка, смт Бородянка,
м. Славутич Київської об
ласті та м. Коростень Жи
томирської області. Фахівці
центрів надали соціальні
та психологічні послуги
учасникам АТО і членам
їхних родин.
Заходи соціальної та професійної адаптації учасників АТО
Згідно з Порядком викори
стання коштів, передбаче
них у державному бюджеті
для здійснення заходів
соціальної та професійної
адаптації учасників АТО
(крім військовослужбовців,

звільнених у запас або
відставку)59, Служба, об
ласні та районні органи
соціального захисту насе
лення проводили заходи
із соціальної та професій
ної адаптації учасників
АТО. У 2015 році за бюджет
ною програмою «Заходи
з соціальної та професійної
адаптації учасників АТО
(крім військовослужбов
ців, звільнених у запас або
у відставку)» на підставі
укладених органами соці
ального захисту населення
договорів з навчальними
закладами (підприємства
ми, установами, організаці
ями незалежно від форми
власності) багато учасників
АТО отримали кваліфікацію
водія автотранспортних
засобів різних категорій,
здобули професії, пов’язані
із промисловістю та вико
ристанням IT-технологій.

Забезпечення житлом
учасників АТО
Коштом державного бю
джету у порядку, визна
ченому постановою Ка
бінету Міністрів України,
здійснюється придбання
житла для учасників АТО,
що втратили функціональні
можливості нижніх кінці
вок та перебувають на об
ліку громадян, що потребу
ють поліпшення житлових
умов, за зареєстрованим
місцем проживання,
а в разі їх смерті – для чле
нів їхніх сімей. У 2015 році
на виконання бюджетної
програми «Забезпечен
ня житлом осіб, які брали
безпосередню участь в АТО
та/або у забезпеченні
її проведення і втратили
функціональні можливості
нижніх кінцівок» придбано
48 квартир для родин учас
ників АТО.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної
та професійної адаптації учасників АТО» від 31 березня 2015 року № 179.
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Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використан
ня коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом осіб, які
брали безпосередню участь в АТО та/або у забезпеченні її проведення і втратили
функціональні можливості нижніх кінцівок» від 17 червня 2015 року № 407.

РОЗДІЛ 4
ГЕРОЇЗМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
ПІД ЧАС АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

ГЕРОЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Події, котрі переживає
наш народ протягом 2014–
2016 років, є підтверджен
ням того, що проголошена
у 1991 році державна неза
лежність потребує постій
ного захисту та глибокого
розуміння того, що відбу
вається. На жаль, держав
на незалежність України
опинилася під загрозою.
Росія розпочала в Україні
неоголошену війну нового
покоління, котру готувала
не один день, будучи однією
з трьох країн-гарантів без
пеки нашої держави. Війна
ведеться не за правилами,
позаяк мирних людей теро
ристи ставлять як бар’єри
між собою та силовиками,
залученими до АТО. Від
початку збройних проти
стоянь українські військо
вослужбовці неодноразово
демонстрували свою від
вагу, мужність і військові
вміння в боротьбі з ворогом,
чимало солдатів та офіцерів
проявили особистий геро
їзм, їхні вчинки мають стати
взірцем для всього україн
ського народу та слугувати
прикладом для виховання
майбутніх поколінь.

Війна – це не тільки мобілі
зація, волонтерська робота,
біженці, поховання заги
блих і лікування поранених,
а й сотні подвигів. Зараз
на Сході України обороня
ють рідну землю справжні
патріоти України, для яких
справою честі та гідності
є виконання поставлених
завдань. Ці люди готові
боротися, рішуче захи
щати Україну, жертвуючи
найдорожчим – життям. За
кожною історією – справж
ній герой, на прикладі
якого виховуватимуться
прийдешні покоління укра
їнців. Коли ворог прийшов
на поріг нашого спільного
дому, багато хто, не чека
ючи повістки, звернувся
до військкомату, зали
шивши сім’ї, роботу, рідні
міста, дехто повернувся
з-за кордону, щоб стати
на захист своїх батьків
і дітей, бо майбутнє України
для них – понад усе. Важ
ливо, щоб кров, пролита
нашими бійцями, стала
не лише жертвою в ім’я ці
лісності країни, а об’єднала
українську державу й укра
їнську націю, мобілізувала

українське суспільство
в реалізації завдань новіт
нього державотворення.
На початок 2017 року
пам’ять героїв АТО увічнена
відкриттям сотень пам’ят
них дошок на будівлях у на
селених пунктах України,
десятків пам’ятних стел,
меморіалів та Алеї слави,
перейменуванням вулиць,
наданням загальноосвітнім
школам імен героїв АТО.
14 військовослужбовцям
ЗС України присвоєно
звання «Почесний гро
мадянин міста»: Ужгоро
да – військовослужбовцям
128-ї огпбр капітанам
Д. В. Георгієву, Ю. В. Бі
лоброву, старшому лей
тенанту В. М. Чорноусу,
старшим прапорщикам
О. П. Реготуну, С. П. Ко
ренівському, молодшому
сержанту О. Ю. Попадин
цю, солдату С. В. Мартину;
Коломиї – Герою України
полковнику Т. М. Сенюку
(95-та оаембр), підполков
нику С. М. Лисенку (3-й оп
СпП), капітану С. С. Вороб
цю (24-та омбр), старшому
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лейтенанту О. В. Козолію
(25-та брТрА); Самбора –
солдату В. В. Юричку (24-й
БТрО «Айдар»); Бережан –
солдату О. О. Філю (80-та
оаембр); Кам’янця-Поділь
ського – капітану Р. М. Наг
люку (24-а омбр).
Іменем героїв названо:
вулицю В. Г. Мамадалієва
у м. Новоукраїнка Кіро
воградської області (під
полковник, ОК «Північ»),
провулок Ю. М. Ситяєва
у м. Кобеляки Полтавської
області (старший солдат,
93-та омбр), вулицю Воло
димира Юричка у м. Самбір
Львівської області (солдат,
24-й бТрО «Айдар»), вулицю
В. С. Білика у м. Городенка
Івано-Франківської області
(солдат, 24-й бтро «Айдар»),
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вулицю Л. І. Ординського
у с. Чемериси-Барські Ві
нницької області (сержант,
25-та опдбр), загальноосвіт
ню школу № 3 імені Володи
мира Юричка м. Самбір.
Присвоєно почесні най
менування: літаку Ан-26
(бортовий номер 35) 456-ї
гвардійської бригади тран
спортної авіації – «імені
Дмитра Майбороди»; літаку
Ан-30Б (бортовий номер
86) 15-ї бригади транспорт
ної авіації – «імені Кос
тянтина Могилка»; літаку
Су-27 (бортовий номер 50)
831-ї гвардійської бригади
тактичної авіації та 299-й
бригаді тактичної авіації –
«імені генерал-лейтенанта
Василя Нікіфорова»; 90-му
окремому аеромобільному

батальйону – «імені Героя
України Івана Зубкова».
З початку проведення АТО
по листопад 2016 року
більше 11 тисяч військо
вослужбовців та працівни
ків ЗС України, які брали
участь в АТО, було нагород
жено державними наго
родами, понад 31,5 тисячі
осіб нагороджено відзна
ками Міністерства оборони
України.
Для збереження в істо
ричній пам’яті прикладів
героїзму та жертовно
сті захисників Вітчизни
на Сході України наведемо
деякі з героїчних вчин
ків військовослужбовців
ЗС України у період з 2014
до 2016 року.

Василь Божок
Під час оборонних боїв
за місто Дебальцеве стар
ший лейтенант В. Божок
керував взводом, неодно
разово брав участь у від
битті наступів на взводний
опорний пункт. 28 січня
2015 року умілими діями
сприяв знищенню сил про
тивника. Під час відбиття
атаки було знищено танк
Т-72, автомобілі КАМАЗ,
УРАЛ, ГАЗ-66 та не допуще
но прориву оборони. Зранку
12 лютого 2015 року коман
дування гірсько-піхотного
підрозділу, до якого був
приєднаний його екіпаж,
поставило завдання вийти
в район селища Логви
нове та зайняти оборону.
Лише згодом стало відо
мо, що там уже був ворог.
Спільно з підрозділами 79-ї
оаембр та 30-ї омбр почали
штурм населеного пункту.
Ведучи влучний вогонь
з усього озброєння та вдало
маневруючи, екіпаж виби
вав бойовиків із займаних
позицій, а воїни-десантники
разом з піхотою проводили
зачистку звільнених укрі
плень, чим завдали росій
ським найманцям значних
втрат у живій силі й техніці.
Відразу отримали новий
наказ: виїхати за селище,

зайняти вигідну позицію
та не допустити пересу
вання ворожої бронетех
ніки. За командою коман
дира взводу екіпаж танка
Т-64 зайняв позицію в лі
сосмузі та замаскувався.
Як тільки офіцер поміняв
ся місцями з навідником
оператором, із боку Вугле
гірська вийшли три росій
ських танки Т-72. Під час
напруженої дуелі, діючи
за схемою «виїхав, вистре
лив, сховався», використо
вуючи укриття та відкри
ваючи вогонь по уразливих
місцях російських танків,
старший лейтенант В. Бо
жок знищив усі три Т-72.
Цей героїчний бій охоло
див кровожерливий натиск
ворога та змусив його ві
дійти, що дало можливість
нашим підрозділам пере
групуватися та під при
криттям вогню вийти з бою
без втрат.
Указом Президента Украї
ни від 14 жовтня 2015 року
№ 583/2015 за особисту
мужність і героїзм, вияв
лені у захисті державного
суверенітету та територі
альної цілісності України,
самовіддане служіння
Українському народові,
присвоєно звання «Герой
України» з врученням орде
на «Золота Зірка».
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Ігор Брановицький
20 січня 2015 року під час
проведення операції з де
блокування підрозділів,
які обороняли Донецький
аеропорт, І. Брановицький
особистим прикладом мо
білізував особовий склад
на боротьбу та надавав
допомогу пораненим бій
цям. У ніч з 20 на 21 січня,
після підриву нового тер
міналу, Ігор Брановицький
залишився разом з по
раненими, прикриваючи
відхід бійців 90 оаембр,
та був захоплений у полон
терористами.
21 січня під час чергово
го допиту, аби врятувати
від катування бойовиками
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його побратимів, він вказав
на себе як на кулеметника,
який завдав великих втрат
противнику, усвідомлюючи,
що його можуть стратити.
Після цього за особисту
незламність і непокору
терористам, військовос
лужбовець був застреле
ний ватажком терористів
на прізвисько «Моторола».
Указом Президента Украї
ни від 23 серпня 2016 року
№ 349/2016 за виняткову
особисту мужність, героїзм
і самопожертву, виявлені
у захисті державного суве
ренітету та територіальної
цілісності України, вірність
військовій присязі, присво
єно звання «Герой України»
(посмертно).

Ігор Герасименко
У липні 2014 року під час
конвоювання колони тех
ніки майор І. Герасимен
ко помітив бойовиків, які
захопили блокпост і нама
галися заволодіти двома
одиницями БМП-2. Завдя
ки його професіоналізму
та вмінню швидко реагува
ти у нестандартних ситуа
ціях, а також чіткому, впев
неному та неординарному
підходу до вирішення над
звичайних завдань силами
конвою були знешкоджені
бойовики й автомобільна
техніка.

Слов’янська. Штурмова
група під керівництвом
майора І. Герасименка
в найкоротші строки взяла
під контроль та утриму
вала стратегічно важливу
точку створення «Маринів
ського коридору», курган
Савур-Могилу, що пози
тивно вплинуло на подаль
ший хід операції. За час
проведення АТО двічі був
поранений, але завдяки
особистій силі волі, від
повідальності, рішучості
та холоднокровності зали
шався на чолі підрозділу,
зумів виконати всі постав
лені завдання.

Підрозділам підпорядкова
ної батальйонно-тактичної
групи вдалось у найко
ротший строк та без втрат
заволодіти та надалі
утримувати оперативно
важливий пункт – панівну
висоту 167,6 м (гору Ка
рачун). Таким чином було
взято під контроль і ймо
вірні напрямки подальших
дій бойовиків поблизу

Указом Президента Украї
ни від 12 лютого 2015 року
№ 71/2015 за виняткову
особисту мужність і ге
роїзм, виявлені у захисті
державного суверенітету
та територіальної цілісності
України, самовіддане слу
жіння Українському наро
дові, присвоєно звання «Ге
рой України» з врученням
ордена «Золота Зірка».
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Ігор Гордійчук
12 серпня 2014 року гру
па розвідників у складі 14
осіб під командуванням
полковника І. Гордійчу
ка прорвалася на висоту
Савур-Могила, що мала
стратегічне значен
ня, перебрала контроль
над спостережним пунктом
на ї ї вершині та розпочала
коригування артилерій
ського вогню.
Протягом 12 діб розвідники
полковника І. Гордійчу
ка утримували контроль
над Савур-Могилою, відби
ваючи нічні штурми бо
йовиків. Полковник І. Гор
дійчук був неодноразово
контужений, але позицій
не покинув, і після отри
мання наказу про відхід
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останнім пішов з висо
ти та рейдовими діями
по тилах противника вивів
особовий склад з-під вог
ню. Під час стримування
атак терористів отримав
тяжке поранення голо
ви і 30 серпня 2014 року
в непритомному стані був
доставлений до лікарні
міста Дніпропетровська
(нині місто Дніпро). Переніс
кілька операцій.
Указом Президента Укра
їни від 21.10.2014 року
№ 816/2014 за виняткову
мужність і героїзм, вияв
лені у захисті державного
суверенітету та територі
альної цілісності України,
вірність військовій присязі,
присвоєно звання «Герой
України» з врученням орде
на «Золота Зірка».

Володимир Гринюк
З березня 2014 року підроз
діл капітана В. Гринюка був
залучений до виконання
завдань на Херсонському
напрямку, а згодом – у ра
йоні проведення антитеро
ристичної операції.
Підрозділ брав участь
у боях за населені пунк
ти Степанівка, Червона
Поляна, Лутугине, кур
ган Савур-Могила, вів бої
в оточенні, із якого успішно
вийшов. З роти капітана
В. Гринюка було сфор
мовано групу, яка вела
штурмові дії та надавала
допомогу іншим підрозді
лам. Його підрозділ вико
нував завдання у Пісках,
згодом на Дебальцівському
напрямку в районі насе
лених пунктів Вуглегірськ,
Рідкодуб, Дебальцеве,
брав участь у деблокуванні
підрозділів 128-ї окремої

гірсько-піхотної бригади.
10–11 лютого 2015 року
під час зачистки населено
го пункту Логвинове завдя
ки сміливості та блискави
чним рішучим діям офіцера
штурмова група захопила
частину населеного пункту,
що забезпечило утримання
коридору для виходу наших
підрозділів, при цьому було
знищено три одиниці бро
нетехніки і до 30 бойовиків.
Під час проведення операції
В. Гринюк дістав поранення,
але продовжив керувати
зведеним підрозділом.
Указом Президента України
від 23 березня 2015 року
№ 166/2015 за виняткову
мужність, героїзм і нез
ламність духу, виявлені
у захисті державного суве
ренітету та територіальної
цілісності України, присво
єно звання «Герой України»
з врученням ордена «Золо
та Зірка».
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Євгеній Зеленський
З весни 2014 року старший
лейтенант Є. Зеленський
брав участь в АТО на Сході
України. Зі своїми підлег
лими він завжди перебував
у найгарячіших точках.
Командування довіряло
йому виконання найвід
повідальніших завдань,
а бійці завжди були впев
нені у своєму командирові.
17 червня 2014 року біля
міста Щастя Луганської
області групі старшого
лейтенанта Є. Зеленського
було поставлено бойове
завдання визволити з по
лону іншу групу. Потрапив
ши в засідку, під шаленим

Ігор Зінич
З 23 грудня 2014 року
до 20 січня 2015 року І. Зінич
виконував бойові завдан
ня з оборони Донецького
аеропорту. Організував
роботу медичного пунк
ту, незважаючи на ризик
для свого життя, одноосібно
надавав медичну допомогу
пораненим, врятував життя
більш ніж 40 бійцям, зокре
ма самостійно евакуював
важкопораненого внаслідок
влучання пострілу від РПГ-7
солдата І. Римаря з ата
кованого членами росій
сько-терористичних військ
поста «Ромео». Після підри
ву російськими бойовиками
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вогнем терористів старший
лейтенант Є. Зеленський
до останнього прикривав
бійців, надав їм можливість
перегрупуватися. Група
відбила напад, але коман
дир отримав від пострілу
з РПГ важкі поранення
не сумісні з життям.
Указом Президента Украї
ни від 23 серпня 2014 року
№ 673/2014 за героїзм
і самопожертву, виявлені
у захисті територіальної
цілісності Української дер
жави, вірність військовій
присязі, присвоєно звання
«Герой України» з вручен
ням ордена «Золота Зірка»
(посмертно).

поверхів терміналу І. Зінич
дістав важкі поранення
голови та хребта, але про
довжував надавати поране
ним необхідну допомогу аж
до моменту власної загибелі
смертю хоробрих.
Указом Президента Украї
ни від 14 жовтня 2015 року
№ 582/2015 за виняткову
мужність, героїзм і нез
ламність духу, виявлені
у захисті державного суве
ренітету та територіальної
цілісності України, жертов
не служіння Українському
народові, присвоєно зван
ня «Герой України» з вру
ченням ордена «Золота
Зірка» (посмертно).

Іван Зубков
З листопада 2014 року
до січня 2015 року І. Зубков
перебував у районі про
ведення АТО. Із 18 січня
2015 року безпосередньо
брав участь у штурмових
діях з деблокування під
розділів, які обороняли
Донецький аеропорт. Впев
неними діями й умілим
керівництвом підрозділом
забезпечив прорив позицій
противника, що дало мож
ливість ввести резервний
підрозділ для підкріплення
оборони Донецького аеро
порту. Під час часткового
вклинення противника
у приміщення аеропорту
І. Зубков організував кон
тратаку, вибив противника
та відновив контроль наших
військ. У кризові моменти
особистим прикладом мо
білізовував особовий склад

на виконання завдань.
Зазнавши поранення,
не залишив підлеглих і про
довжив відбивати наступ.
Старший лейтенант І. Зуб
ков у найскладніші моменти
викликав вогонь артилерії
на себе, особисто при
кривав відхід підрозділу.
Загинув внаслідок підриву
російськими бойовиками
другого поверху нового
терміналу.
Указом Президента Украї
ни від 09 червня 2015 року
№ 318/2015 за виняткову
мужність, героїзм і самопо
жертву, виявлені у захисті
державного суверенітету
та територіальної цілісно
сті Української держави,
вірність військовій присязі,
присвоєно звання «Ге
рой України» з врученням
ордена «Золота Зірка»
(посмертно).
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Олександр Лавренко
21 липня 2014 року в боях
за населений пункт Піски
у передмісті Донецька екі
паж танка, яким командував
командир танкової роти
93 омбр капітан Олександр
Лавренко, у складі танкової
роти вів бій по знищенню
опорного пункту терористів.
Після отримання бойового
наказу танк у голові ко
лони вийшов на блокпост
терористів, де зав’язався
бій. Влучними пострілами
екіпаж українського танка
уразив танк противника
та знищив кулеметні розра
хунки. Звільнивши блокпост
від російських найманців,
танкісти вогнем прикрива
ли дії механізованого під
розділу по евакуації пора
нених військовослужбовців.
На початку контратаки
терористів, бойова маши
на капітана О. Лавренка
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першою висунулася
на рубіж атаки противни
ка та знищила дві його
мінометні обслуги. Про
те, ухиляючись від вогню
російських військ, наш
танк потрапив на ворожий
фугас, унаслідок чого два
члени екіпажу загинули.
Капітан О. Лавренко, який
був важкопоранений, при
йняв рішення не здаватися
ворогу та, щоб не допусти
ти захоплення танку, підір
вав себе в бойовій машині.
Указом Президента Украї
ни від 9 вересня 2016 року
№ 388/2016 за виняткову
мужність, героїзм і самопо
жертву, виявлені у захисті
державного суверенітету
і територіальної цілісності
Української держави, вір
ність військовій присязі,
присвоєно звання «Ге
рой України» з врученням
ордена «Золота Зірка»
(посмертно).

Євген Межевікін
Протягом вересня-жовтня
2014 року під безперервни
ми обстрілами противника,
у складних умовах майор
Є. Межевікін забезпечував
підвезення боєприпасів
і продовольства захисникам
Донецького аеропорту. На
прикінці вересня 2014 року
біля старого терміналу
Донецького аеропорту, коли
російські бойовики акти
візували свої сили та роз
почали черговий наступ,
екіпаж українського танка
Т-64 під командуванням
Є. Межевікіна вступив у бій
і знищив два російських
танки Т-72. У запеклих тан
кових боях екіпаж бойової

машини знищив 11 танків
і броньованих машин ро
сійських військ, а у жовтні
2014 року в районі населе
ного пункту Опитне здійс
нив прорив смуги оборони
противника та забезпечив
евакуацію особового складу
аеромобільного підрозділу
й двох БТР-80.
Указом Президента України
від 23 березня 2015 року
№ 166/2015 за виняткову
мужність, героїзм і нез
ламність духу, виявлені
у захисті державного суве
ренітету та територіальної
цілісності України присвоє
но звання «Герой України»
з врученням ордена «Золо
та Зірка».
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Костянтин Могилко
6 червня 2014 року лі
так-розвідник Ан-30Б,
яким керував підполковник
К. Могилко, фотографу
вав місцевість над містом
Слов’янськ Донецької
області. В екіпажі було
сім осіб. О 17:04 на висоті
4 тис. м літак підбила раке
та, випущена російськими
бойовиками з переносного
ЗРК. Ракета влучила у пра
вий двигун, який пробило
наскрізь, внаслідок чого
почалася пожежа. З двигуна
вогонь перекинувся на пра
ве крило. Ан-30Б почав
різко втрачати висоту. До
падіння залишалися лічені
секунди. Командир нака
зав команді покинути літак,
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а сам відвів його від житло
вих кварталів Слов’янська.
Літак впав північніше міста
під кутом 80 °. Командир лі
така підполковник К. Могил
ко загинув. Його знайшли
в кабіні. Він до останнього
залишався за штурва
лом і навіть не намагався
спробувати покинути літак
з парашутом.
Указом Президента Украї
ни від 20 червня 2014 року
№ 545/2014 за виняткову
мужність і героїзм, незлам
ність духу у боротьбі за не
залежну Українську дер
жаву, вірність військовій
присязі, присвоєно звання
«Герой України» з вручен
ням ордена «Золота Зірка»
(посмертно).

Олександр Трепак
У червні 2014 року поблизу
міста Артемівськ у складі
групи спеціального при
значення полковник О. Тре
пак брав участь у пошуку
й евакуації важкопора
неного командира Центру
забезпечення бронетанко
вим озброєнням. Підгрупа
з восьми бійців під коман
дуванням О. Трепака за
хопила блокпост на в’їзді
в місто й утримувала його
протягом трьох годин.
Своїми діями вони забез
печили коридор безпеки
для супроводження ін
шою підгрупою командира
Центру до місця евакуації.
Під час бою був поранений,
але від евакуації відмовив
ся та протягом наступних
двох діб керував відбиттям
штурму Центральної бази
озброєння.
Після лікування в шпиталі
з 27 серпня до 3 жовт
ня 2014 року полковник

О. Трепак керував оборо
ною Донецького аеропорту,
відбиттям штурмів аеро
порту, під час яких було
підбито 8 танків, 1 танк
захоплено, знищено 270
та захоплено в полон 6 ро
сійських бойовиків.
Організував контрдивер
сійну та контрзасадну ро
боту в околицях аеропорту,
що унеможливило спроби
російських найманців пе
рекрити шляхи постачан
ня захисникам аеропорту
продуктів і боєприпасів.
Указом Президента Украї
ни від 12 лютого 2015 року
№ 74/2015 за особисту муж
ність, героїзм та високий
професіоналізм, виявлені
у захисті державного су
веренітету і територіальної
цілісності України, само
віддане служіння Україн
ському народові, присвоєно
звання «Герой України»
з врученням ордена «Золо
та Зірка».
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Сергій Цимбал
Маючи величезне прагнен
ня захищати рідну землю,
С. Цимбал за власним ба
жанням звільнився з органів
прокуратури та записався
добровольцем до 25-го БТрО
«Київська Русь». 7 жовтня
2014 року на околиці мі
ста Дебальцеве Донецької
області під час проведення
бойової операції із виявлен
ня вогневих позицій ворога
його група потрапила в за
сідку ДРГ противника. Сер
гій Цимбал першим помітив
переважні сили ворога
й одразу попередив про це
своїх товаришів. Гідно при
йнявши бій, він дав можли
вість відійти бойовим по
братимам, а сам залишився.
Тривалий час умілими діями

Микита Яровий
18 грудня 2016 року о 10:15
командир механізованої
роти лейтенант М. Яровий
очолював маневрену гру
пу, що виконувала бойове
завдання щодо недопущен
ня прориву наших позицій
противником. Під прикрит
тям лісосмуги група вийшла
на визначений рубіж у фланг
противника, успішно за
йняла оборону й утриму
вала свої позиції. Російські
найманці обстрілювали
її із трьох боків з артилерії
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він утримував противника,
даючи змогу товаришам
вийти із зони ураження. Так
він урятував трьох бойових
побратимів ціною власного
життя, а сам загинув у бою.
Своїм вчинком він дав своє
му керівництву можливість
надати цінну інформацію
про виявлені вогневі пози
ції, місця засідок та військові
секрети противника.
Указом Президента України
від 13 листопада 2015 року
№ 636/2015 за виняткову
особисту мужність, героїзм
і самопожертву, виявлені
у захисті державного суве
ренітету та територіальної
цілісності України, присво
єно звання «Герой України»
з врученням ордена «Золота
Зірка» (посмертно).

та стрілецької зброї. Під час
щільного обстрілу лей
тенанта М. Ярового було
смертельно поранено кулею
ворожого снайпера.
Указом Президента Укра
їни 30 грудня 2016 року
№ 581/2016 за виняткову
мужність і героїзм, виявлені
у захисті державного суве
ренітету та територіальної
цілісності України, вірність
військовій присязі, присво
єно звання «Герой України»
з удостоєнням ордена «Зо
лота Зірка».

ГЕРОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Навесні 2014 року РФ
пішла війною на Україну.
І в цій страшній жорстокій
війні першими тримали
удар українські
прикордонники. Їх
обстрілювали з усіх боків:
з одного боку – російські
найманці-терористи,
з іншого – регулярна
російська армія, яка
щедро поливала українські
землі артилерійськомінометним вогнем.
Агресор хотів будь-якою
ціною встановити контроль
над кордоном, щоб потім
безперешкодно постачати
своїм найманцям важку
техніку та боєприпаси.

ворогом і прийняти нерів
ний бій.

Прикордонники залишили
ся наодинці з підступним
ворогом, але продовжи
ли чинити опір: гинули,
втрачали техніку, проте
не порушували присяги
та стояли до кінця. Нареш
ті для збереження життів
свого персоналу керівниц
тво прикордонної служби
наказало вивести свої
підрозділи з жахливого
пекла, де донедавна була
лінія кордону.

У ті буремні і тривожні
дні майбутній Президент
України П. Порошенко так
охарактеризував дії при
кордонників на Сході нашої
держави: «Я був враже
ний героїчною поведінкою
українських прикордонни
ків. Вони розуміли, що чи
сельність окупанта (у ви
падку можливого перетину
кордону) значно перева
жає, проте з абсолютно
спокійним серцем зайняли
бойові позиції та без уся
кого сумніву готові були
прийняти бій, бій за Укра
їну! Я побачив, яку повагу
виявляє місцеве насе
лення до прикордонників,
які дійсно вміють тримати
удар. У мене з’явилася
надія, що все буде добре.
З такими героями, як укра
їнські прикордонники,
по-іншому бути не може.
Зі свого боку я зроблю все,
щоб наші частини не мали
жодних проблем із матері
ально-технічним забезпе
ченням. Бо вони – форпост
нашої незалежності!».

Неоголошена війна на Схо
ді України жорстоко й осо
бливо цинічно пройшлася
долями наших прикордон
ників. Багатьом довелося
віч-на-віч зустрітися з не
безпечним та підступним

У неймовірно складних
умовах прикордонники
вистояли, ціною великих
жертв витримали удар,
а нині разом зі своїми
бойовими побратима
ми – бійцями ЗС України

та НГ України – несуть
службу на лінії розмежу
вання, здійснюючи прикор
донний контроль та борю
чись зі злочинністю на межі
з тимчасово окупованою
територією нашої держави.
Луганський прикордон
ний загін. Одними з пер
ших, хто зазнав нападу
озброєних проросійськи
налаштованих злочин
них елементів, були при
кордонники Луганського
прикордонного загону. 2
червня 2014 року близько
00:30 до управління Луган
ського прикордонного за
гону під’їхали близько ста
озброєних людей, що розо
середилися по периметру
його дислокації. Перша
атака із застосуванням
автоматів і підствольних
гранатометів розпочалася
близько 4 год ранку і три
вала 40 хв. Прикордонники
успішно відбили ї ї. Пере
дислокувавшись, напад
ники атакували з позицій,
обладнаних у вікнах бага
топоверхівок, прицільним
вогнем снайперів. Друга
та третя хвилі атаки також
були відбиті. На території
загону виникли осередкові
пожежі. З’явилися перші
поранені.
Терористи продовжували
стягувати сили й озбро
єння. Станом на 7:00
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ранку було вже близько
400 нападників. З озбро
єння були помічені міно
мети та ДШК. За наявною
інформацією, терористи
заблокували мешканців
будинку, розташованого
поряд із частиною, і вели
вогонь з вікон квартир
мирних мешканців, що об
межувало прикордонни
ків у веденні прицільного
вогню.
Станом на 11:00 близь
ко 500 терористів уже
сім годин безперервно
штурмували управлін
ня Луганського загону.
Бойовики використову
вали не лише міномети,
гранатомети, кулемети
й автомати, а й улюблену
«російську» тактику – вели
обстріли, прикриваючись
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цивільними, як живим
щитом.
Прикордонники героїчно
тримали оборону під Гімн
України, який вже протя
гом чотирьох годин лунав
із гучномовців. Було по
ранено сімох охоронців
кордону, з боку терорис
тів – восьмеро поранених
і п’ятеро убитих.
Близько 13:30 після не
тривалого затишшя знову
розпочався бій. Терористи
залишилися на своїх по
зиціях, протягом 14 годин
протистояння поранень
зазнали вісім прикордон
ників. Під час гуманітар
ного перемир’я з території
прикордонного підрозділу
було вивезено частину
поранених.

О 19 год 20 хв стрільба
по прикордонному загону
відновилася з новою си
лою. Бойовики перегру
пувалися і неодноразово
атакували. Надійно три
маючи оборону, охоронці
кордону продовжували
відбивати напади.
Увечері 3 червня теро
ристи поступово почали
залишати свої позиції,
однак періодично чулися
постріли ворожих снайпе
рів. Прикордонники пере
бували в очікуванні нічно
го штурму та в готовності
відбити атаки бойовиків.
Ніч минула без застосу
вання зброї, та вже зранку
з’явилися, так звані, коза
ки, озброєні мінометами,
РПГ, великокаліберними

кулеметами. Прикордон
ники укріпили свою тери
торію та вогневі позиції. Їм
на допомогу були направ
лені винищувачі сил АТО,
які повноцінно вести при
цільний точковий вогонь
у місті не змогли.
4 червня через ситуацію,
що склалася внаслідок
тривалих атак великих
угруповань добре озбро
єних бойовиків, і немож
ливість надалі виконува
ти управлінські функції
з місць постійної дисло
кації управління Луган
ського загону та відділу
прикордонної служби
«Станично-Луганське»
силами Держприкордон
служби передислоко
вано в безпечніші місця
для виконання завдань

з організації охорони дер
жавного кордону.
Пункт пропуску «Мари
нівка». 5 червня 2014 року
в районі міжнародного
автомобільного пункту
пропуску «Маринівка»,
що на Донеччині, прикор
донники помітили скуп
чення бойової техніки: БТР,
чотири КАМАЗи, обладнані
великокаліберними кулеме
тами системи «Утьос», три
мікроавтобуси з терориста
ми та чотири легкових ав
томобілі. За декілька сотень
метрів від пункту пропус
ку колона розгорнулася
в бойовий порядок і поча
ла атаку. Прикордонники
прийняли бій, внаслідок
якого, підбили один КАМАЗ
та знищили великокалі
берний кулемет. На підмогу

військовослужбовцям пунк
ту пропуску «Маринівка»
висунувся зведений загін
ДПС України та ЗС України.
Прикордонники продовжу
вали бій, з’явилися перші
поранені, які після надання
медичної допомоги повер
нулися до виконання своїх
обов’язків.
Після атак авіації та іс
тотного посилення при
кордонників частина
терористів відступила
на територію Росії.
Завдяки спланованим
бойовим діям ДПС України
та ЗС України під час бою
знищено один автомо
біль «Урал», два КАМАЗи
та один БТР терористів.
З боку прикордонників п’ять
осіб дістали поранення.
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прикордонної служби «Бі
ловодськ», «Білолуцьк»,
«Красна Талівка» та «Ста
нично-Луганське». Нео
дноразово, супроводжуючи
колони, безпосередньо
вступав у бій з терориста
ми, мужньо та героїчно ви
конував бойові завдання.

Євген Пікус
Підполковник Є. Пікус
(cтарший офіцер з реєстра
ції та паспортної роботи
відділу прикордонного
контролю та реєстрації
штабу Східного регіональ
ного управління) проходив
службу у відділі прикор
донної служби «Красна
Талівка». Брав участь
в організації та забезпе
ченні своєчасного поста
чання пально-мастильних
матеріалів, продовольства,
технічних засобів, боєпри
пасів та іншого військового
майна у прикордонні під
розділи, що вели бойові
дії на ділянках держав
ного кордону за зонами
відповідальності відділів

148

28 липня 2014 року біля
пункту пропуску «Крас
на Талівка» в районі на
селеного пункту Талове
пошукова група реагуван
ня у складі керівництва
тактичного угруповання
«Північ» і Луганського при
кордонного загону під час
обстеження місцевості
потрапила на заміновану
ділянку. Після спрацюван
ня вибухового пристрою
кілька офіцерів керівного
складу дістали поранення,
зокрема і тяжкі. Підполков
ник Є. Пікус надав поране
ним військовослужбовцям
першу медичну допомогу
та, ризикуючи власним
життям, під шквальним
мінометним обстрілом
забезпечив їх евакуацію
в безпечне місце.
За мужність і відвагу,
самовіддані дії, виявлені
під час захисту держав
них інтересів України

на ї ї державному кордоні,
Є. Пікус був нагороджений
медаллю «За військову
службу Україні».
25 серпня 2014 року україн
ські прикордонники зупи
нили ДРГ, що перетнула
кордон з території Росії
на ділянці відділу прикор
донної служби «Красна
Талівка». Бій був важким,
жорстоким і тривалим.
Коли боєприпасів забра
кло, прикордонники почали
відходити. Ворог, намагаю
чись розвинути успіх, кинув
підкріплення: з боку Росії
прибули два БТРи, потім дві
БМП і пара вертольотів Мі24. Однак і прикордонникам
прибула підмога, тому ворог
змушений був відступити.
Після «зачистки» території
прикордонники отримали
повідомлення про атаку,
вчинену ДРГ на наш наряд,
який перебував на лінії кор
дону. Внаслідок бою при
кордонники зазнали втрат.
Підполковник Є. Пікус
разом з підлеглими прибув
на місце сутички, щоб «за
чистити» від терористів
місце бойового зіткнення,
але дістав смертельні по
ранення, закривши собою
бойового товариша – капі
тана І. Горду.

17 липня 2014 року завдяки
сміливим і оперативним
діям офіцера було затри
мано двох терористів, які
встановлювали мінно-вибу
хові пристрої на українській
території.

Вадим Закладний
У червні 2014 року мобіль
на прикордонна заста
ва навчального центру
під командуванням під
полковника В. Закладного,
коменданта оператив
но-бойової прикордонної
комендатури Білгород-Дні
стровського прикордон
ного загону Південного
регіонального управління
була направлена до скла
ду тактичного угрупован
ня «Кордон» для охорони
та захисту найскладнішої
ділянки державного кордо
ну на території Луганської
області.
Прикордонники мали взя
ти під контроль підступи
до пункту пропуску «Чер
вонопартизанськ». Підпол
ковник В. Закладний орга
нізував і особисто провів
розвідку на визначеній
ділянці, своєчасно надав
достовірні дані Центру АТО
про місця дислокації про
тивника, завдяки чому були
знищені три БМ-21 «Град»
терористів.

Протягом липня 2014 року,
незважаючи на масований
безперервний артилерій
сько-мінометний обстріл
з території Росії, підполков
ник В. Закладний зі свої
ми підлеглими не тільки
втримав позиції, а й завдав
ворогу втрат у живій силі
та техніці.
На початку серпня 2014 року
за наказом керівництва
відомства офіцер вивів
без втрат з оточення 49 при
кордонників і 20 військо
вослужбовців НГ України.
З 20 вересня 2014 року
офіцер очолив оператив
но-бойову прикордонну
комендатуру, що виконувала
завдання керівництва штабу
АТО в районі Лисичанська.
Під час реалізації визна
чених завдань підрозділ
затримав контрабандних
товарів і вантажів на суму
понад 1 млн грн. Під час
збройних зіткнень із ДРГ
НЗФ завдяки умілим і рі
шучим діям підполковника
В. Закладного були захо
плені 10 озброєних бойови
ків та осіб, причетних до те
рористичної діяльності.

забезпечив бойове при
криття району проведення
перевірки («зачистки»)
місцевості та населених
пунктів Нижнє і Світличне,
а 18–19 жовтня завдяки
особистим мужнім діям офі
цера спільно з підрозділами
ЗС України був поновлений
контроль та забезпечене
звільнення від окупан
тів населеного пункту
Кримське.
Протягом 14–25 січня
2015 року в умовах смер
тельної небезпеки, під по
стійними масованими ар
тилерійськими обстрілами
російсько-терористичних
військ, завдяки героїчним
і рішучим діям В. Заклад
ного його комендатура
на контрольному пункті
в’їзду-виїзду «Лисичанськ»,
взаємодіючи з підрозділами
НГ України та ЗС України,
не допустила прориву тан
ків і піхоти ворога на на
прямку міст Первомайськ,
Золоте та Лисичанськ.
Протягом 22–26 лютого
2015 року під масованим
артилерійсько-мінометним
обстрілом ворога офіцер
доставив військовий резерв
до Дебальцівського плац
дарму, а також безпечно
евакуював поранених вій
ськовослужбовців ЗС Украї
ни із району бойових дій.

16 жовтня 2014 року під
розділ В. Закладного

149

На бойове чергування
на блокпосту «Балу» група
старшого лейтенанта В. Се
менова заступила 9 лютого
2015 року, достроково замі
нивши товаришів, які кілька
днів вели запеклі бої, стри
муючи атаки терористів.

В’ячеслав Семенов
Немеркнучою славою
покрили себе захисники
блокпоста «Балу» під ко
мандуванням старшого
лейтенанта В. Семенова –
заступника начальника
першої прикордонної за
стави оперативно-бойової
прикордонної комендатури
Могилів-Подільського
прикордонного загону
Південного регіонального
управління.
Через вигідне географічне
розташування блокпост
поблизу селища Фащівка
мав стратегічне значення
для оборони Дебальцевого,
тому противник неоднора
зово намагався знищити
сміливців, щоб звільнити
дорогу на Дебальцеве.
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Уночі 10 лютого 2015 року
ворог, маючи значну кіль
кісну перевагу в живій силі
та броньованій техніці,
під прикриттям шквально
го артилерійсько-міномет
ного вогню вчергове спро
бував захопити блокпост,
однак бійці на чолі з офі
цером-прикордонником
відбили наступ.
Вісім діб тривала героїчна
оборона блокпоста. П’ять
атак бойовиків відбив
В. Семенов зі своїми смі
ливцями. Противник, за
лишивши на полі бою один
танк, броньовану машину
піхоти й одну вантажівку,
змушений був відступити.
16 лютого 2015 року росій
сько-терористичні війсь
ка знову пішли на штурм
української твердині. Після
артилерійської підготовки
на позиції героїв ворог кинув
три танки, однак і ця атака
противника захлинулася.

17 лютого 2015 року стар
ший лейтенант В. Семенов
зі своїм підрозділом знову
вів нерівний бій із кількісно
переважними силами про
тивника. Численні штурми
бойовиків за підтримки
бронетехніки успіху у взятті
під свій контроль блокпоста
«Балу» не досягли, хоча
укріплення блокпоста були
вщент зруйновані. Саме
це дало змогу бойовикам
наважитися на ще один
штурм позицій прикордон
ників. У цьому бою стар
ший лейтенант В. Семенов
дістав важке осколкове
поранення внаслідок роз
риву снаряда, випущеного
впритул ворожим танком.
Незважаючи на поранен
ня, В. Семенов продовжу
вав керувати підрозділом
і зміг організувати оборону,
щоб не допустити обходу
позицій бойовиками.
Розуміючи, що без боєпри
пасів витримати ще один
ворожий штурм не вдасться,
офіцер віддав бойовий наказ
підлеглим на відхід, а сам,
перебуваючи у вкрай важко
му стані, продовжив нерівний
бій з ворогом, в якому геро
їчно загинув, але врятував
життя бойових побратимів.

ГЕРОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
29 травня 2014 року під час
проведення АТО побли
зу Слов’янська Донецької
області внаслідок обстрілу

терористів було збито вер
толіт Мі-8 НГ України, у яко
му загинули:

начальник управління бо
йової та спеціальної підго
товки Головного управління
НГ України генерал-ма
йор Сергій Кульчицький (перший наставник
воїнів-добровольців, які
стали на захист Батьків
щини у 2014 році, удостоє
ний звання Героя України
посмертно);

командир екіпажу верто
льота полковник Сергій
Бульдович (нагороджений
орденом «За мужність»
І ступеня посмертно);

151

начальник групи бойової
та спеціальної підготовки
військової частини 3024
майор Віталій Курилович
(нагороджений орденом
«За мужність» І ступеня
посмертно);

старший бортовий тех
нік – інструктор вертолітної
ескадрильї військової ча
стини 2269 капітан Сергій
Кравченко (нагороджений
орденом «За мужність» І
ступеня посмертно);

інструктор (старший куле
метник) відділення куле
метників взводу вогневої
підтримки військової ча
стини 3028 Західного опе
ративно-територіального
об’єднання прапорщик Віктор Ліпський (нагородже
ний орденом «За мужність»
І ступеня посмертно);
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інструктор (старший куле
метник) взводу вогневої
підтримки 2-ї роти спе
ціального призначення
військової частини 3028
Західного оперативно-те
риторіального об’єднання
прапорщик Валентин Білошкурський (нагороджений
орденом «За мужність» І
ступеня посмертно).

6 липня 2014 року гвардій
ський блокпост під насе
леним пунктом Маринівка
Донецької області атакува
ли близько сотні терористів
за підтримки бронетехніки.
Серед військовослужбов
ців НГ України, що прийня
ли бій, був і командир роти
спецпризначення військо
вої частини 3029 лейтенант
Богдан Завада. Влучним
вогнем із гранатомета
та стрілецької зброї муж
ній спецназівець знищив
бронетранспортер і десять
Намагаючись винести
з поля бою тіло загиблого
командира та своїх пора
нених побратимів у тому
ж бою загинув командир
стрілецького батальйону
в/ч 3011 підполковник (пол
ковник посмертно) Павло
Сніцар.

терористів, проте до кінця
бою не дожив, діставши
смертельне поранення.
Указом Президента Укра
їни від 19 липня 2014 року
№ 600/2014 за виняткову
мужність, героїзм і самопо
жертву, виявлені у захисті
державного суверенітету
та територіальної цілісності
України, вірність військо
вій присязі, лейтенантові
Богдану Заваді присвоєно
звання «Героя України»
(посмертно).
Указом Президента Укра
їни від 25 липня 2014 року
№ 617/2014 обох офіцерів
нагороджено орденом
«За мужність» ІІІ ступеня
(посмертно).
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23 липня 2014 року в бою
за звільнення Лисичан
ська від терористів загинув
командир військової ча
стини 3011 Центрального
оперативно-територіаль
ного об’єднання НГ України
полковник (генерал-майор
посмертно) Олександр
Радієвський, що два

Олександр Радієвський

Олександр Яриш

Олександр Смоляр
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з половиною місяці перебу
вав у районі АТО, зокрема
під час виконання спецо
перацій зі звільнення насе
лених пунктів Миколаївка,
Семенівка, Слов’янськ
особисто керував діями
бійців зі знищення ворожих
блокпостів.

23 серпня 2014 року
в районі селища Лисиче,
що під Амвросіївкою До
нецької області, військо
вослужбовці військової
частини 3039 Південного
оперативно-територіаль
ного об’єднання знищили
вантажний автомобіль із те
рористами та два КАМАЗи
зі зброєю та боєприпасами.
Колона рухалася у супро
воді двох БТРів із боку РФ
для підкріплення бойовиків.
Під час виконан
ня бойового завдання
зі знешкодження колони
терористів героїчно заги
нули: молодший сержант
Олександр Яриш, майор
Олександр Смоляр і стар
ший солдат Олег Бабкевич.
За проявлені мужність
і героїзм в умовах за
грози життю та здоров’ю
їх нагороджено орденами
«За мужність» ІІІ ступеня
(посмертно).
Олег Бабкевич

5 лютого 2015 року поблизу
населеного пункту Дзер
жинськ Донецької області
під час виконання бойового
завдання окремий загін
спеціального призначення
військової частини 3057
Східного оперативно-те
риторіального об’єднання
потрапив у засідку.
Під час бою капітан Степан Криворученко, при
криваючи вогнем своїх
товаришів, дав їм змогу
вийти з оточення, але сам
загинув від міни ворога.
Нагороджений орденом
«За мужність» ІІІ ступеня
(посмертно).

Степан Криворученко

Євген Тельнов

29 серпня 2014 року
при виході з Іловайська
в районі села Червоносіль
ське батальйон спеціаль
ного призначення «Дон
бас» потрапив під обстріл
танків. Попри осколкове
вогнепальне поранення,
водій батальйону солдат
резерву, Євген Тельнов
знищивши ворожий танк,
зумів із частиною підроз
ділу вирватися з кільця
оточення, не склавши
зброї. Загинув Є. Тельнов
15 лютого 2015 року в бою
поблизу селища Широкине,
рятуючи своїх поранених
побратимів. Нагороджений
орденом «За мужність»
ІІІ ступеня (посмертно).
27 липня 2014 року в ра
йоні міста Первомайськ,

що на Луганщині, колона,
у складі якої за кермом ГАЗ
«Соболь» рухався коман
дир автомобільного відді
лення військової частини
Західного оперативно-те
риторіального об’єднання
старший сержант Сергій Андреєв, потрапила
під обстріл бойовиків.
С. Андреєв дістав два
поранення в шию та незва
жаючи на це, зібравшись
із силами, ще кілька кіло
метрів гнав свою машину,
щоб вийти у складі колони
з-під обстрілу. За особисту
мужність нагороджений
медаллю «За військову
службу Україні».
Заступник командира
батальйону військової
частини Північного опе
ративно-територіально
го об’єднання старший
лейтенант Сергій Сідорін
став першим гвардійцем,
який під час АТО знищив
ворожий танк. Спочатку
терористи обстрілювали
блокпост одночасно з двох
боків із танків та мінометів.
Після обстрілу блокпост
атакували два танки. Пер
ший із них підбили десант
ники, інший з гранатомета
знищив старший лейте
нант С. Сідорін. Одночасно
з його пострілом зробив
свій останній постріл
із гармати ворожий танк.
Від вибуху снаряда офіцер
дістав осколкове поранен
ня в ногу. За виявлений
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героїзм його нагороджено
орденом «За мужність»
ІІІ ступеня.
Командир відділення
військової частини Цен
трального оперативно-те
риторіального об’єднання
сержант військової служ
би за контрактом Ярослав Холодницький уночі
під обстрілом бойовиків
кинувся рятувати поране
ного товариша і сам дістав
ворожу кулю. Нагородже
ний медаллю «За військову
службу Україні».
23 липня 2014 року чимало
військовослужбовців вій
ськової частини Централь
ного оперативно-територі
ального об’єднання дістали
поранення. Осколки міни
в тому бою зачепили й ко
мандира патрульної роти
лейтенанта Олександра
Шатохіна. Офіцер відмо
вився від хірургічного втру
чання і повернувся до свого
підрозділу. Через отримані
рани О. Шатохін кульгав
і майже не міг рухати рукою,
проте продовжував коман
дувати ротою аж до пла
нової ротації із району
АТО. За особисту мужність
і героїзм, проявлені в захи
сті державного суверенітету
і територіальної цілісності
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України, лейтенанта О. Ша
тохіна нагороджено медал
лю «За військову службу
Україні».
23 серпня 2014 року вій
ськовослужбовці військової
частини Південного опе
ративно-територіального
об’єднання майор Олександр Бабишен і старший
прапорщик Володимир
Пшеничний неподалік
селища Лисиче Амвросі
ївського району Донецької
області у складі екіпажу
БТРа, замаскованого в лі
сосмузі, прикривали вог
нем блокпост. Коли набли
зилася колона вантажівок
бойовиків, влучним вогнем
майор О. Бабишен підбив
першу машину та зупи
нив усю колону. У наступні
кілька хвилин офіцер вивів
з ладу ще дві вантажівки.
Терористи, які за кількістю
що переважали гвардійців,
почали обстріл блокпоста
і бронетранспортера, проте
завдяки водійським умін
ням старшого прапорщи
ка В. Пшеничного бойова
машина військових право
охоронців успішно вийшла
з-під вогню. Більше того,
кілька разів змінюючи
позицію, військовослуж
бовці продовжили нищити

ворога, зрештою змусивши
його відступити.
За відвагу, проявле
ну в бою, О. Бабишена
та В. Пшеничного нагород
жено орденами «За муж
ність» ІІІ ступеня. Крім
того, майорові О. Бабишену
як заохочення присвоєно
чергове військове звання
«підполковник».
У липні 2014 року під горою
Карачун неподалік Слов’ян
ська під час запеклого бою
з терористами в оточенні
опинилася група спецпри
значенців СБУ. На підмогу
бійцям вирушив БТР гвар
дійців, яким керував на
чальник військового наря
ду – інструктор (з водіння)
роти охорони спеціального
призначення старший пра
порщик Юрій Шайда.
Завдяки умілому керму
ванню Ю. Шайди бойовій
машині під гранатометним
обстрілом вдалося прор
ватися через два блокпо
сти російських бойовиків
і, забравши на борт співро
бітників СБУ, вийти з тилу
ворожого угруповання
до позицій сил АТО. Ука
зом Президента України
Ю. Шайду нагороджено ор
деном Данила Галицького.

ГЕРОЇ ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Із 14 квітня 2014 року
у структурі МВС України
було створено 37 підроз
ділів патрульної служби
міліції особливого при
значення. Від 7 листопада
2015 року після набуття
чинності Закону України
«Про Національну поліцію»
частина підрозділів пере
йшла в підпорядкування
Національної поліції Украї
ни, частину розформовано
та введено до складу НГ
України. Після прове
дення заходів з оптимі
зації структури Головних
управлінь Національної
поліції в областях та мі
сті Києві функціонують
22 підрозділи патрульної
служби поліції особливого
призначення.
16 серпня 2014 року в бою
за звільнення від росій
ських терористів села
Кримське Луганської об
ласті бійцями батальйону
патрульної служби міліції
особливого призначення
«Львів» ГУМВС України
у Львівській області заги
нув міліціонер батальйону
молодший сержант мілі
ції Володимир Попович
(нагороджений орденом
«За мужність» ІІІ ступеня
(посмертно). Виявивши
вогневу точку противника
(позицію ротного кулемета),
В. Попович зв’язав ї ї вог
невим боєм, давши змогу

бійцям підрозділу зайня
ти більш вигідну позицію.
Вогнем з автомата йому
вдалося знищити другий
номер кулемета та двох бо
йовиків, проте через кілька
хвилин В. Попович дістав
смертельне поранення
від мінометної міни. У тому
ж бою дістали важкі пора
нення молодші сержанти
міліції Степан Василенко
та Іван Яцейко (нагородже
ні орденами «За мужність»
ІІІ ступеня).
28 серпня 2014 року бій
ці батальйону патрульної
служби міліції особливого
призначення «Миротво
рець» ГУМВС України
в Київській області в ра
йоні Іловайська потрапили
в оточення, де зазнали
людських втрат. Так, внас
лідок російського обстрілу

Володимир Попович

у боях під Іловайськом
при виході, так званим,
зеленим коридором заги
нули: молодший сержант
міліції Андрій Єсипок,
полковник міліції Віктор
Єщенко, сержант міліції
В’ячеслав Катрич, мо
лодший лейтенант міліції
Роман Набєгов, сержант
міліції Дмитро Назаренко,
молодший сержант міліції
Максим Сухенко, капітан
міліції Руслан Халус, ма
йор міліції Дмитро Цуркан,
лейтенант міліції Олексій
Горай, майор міліції Олек
сандр Співачук. За ви
явлені мужність і героїзм
в умовах загрози життю
та здоров’ю їх нагороджено
орденами «За мужність»
ІІІ ступеня (посмертно).
У серпні 2014 року пра
цівники роти патрульної
служби міліції особливого
призначення «Світязь»
УМВС України у Волинській
області брали безпосеред
ню участь у бойових діях
під Іловайськом, унаслідок
яких 25 серпня 2014 року
на блокпосту від вог
непального поранення
загинув міліціонер роти
рядовий міліції Володимир
Іщук, а 29 серпня 2014 року
при виході з Іловайська,
потрапивши під обстріл,
загинули ще шестеро:
міліціонер рядовий мі
ліції Сергій Помінкевич,
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Вадим Рудніцький

командир взводу лейте
нант міліції Максим Ля
шук, міліціонер рядовий
міліції Олександр Сацюк,
міліціонер сержант міліції
Віктор Шолуха, міліціонер
рядовий міліції Мирос
лав Столярчук, фельдшер
медичного пункту рядовий
міліції Олександр Сивий.
За виявлену мужність
їх нагороджено орденами
«За мужність» ІІІ ступеня
(посмертно).
25 серпня 2014 року під час
виконання бойових за
вдань на службовому
автомобілі працівники
батальйону патрульної
служби міліції особливо
го призначення «Херсон»
УМВС України в Херсон
ській області під час виходу
з Іловайська потрапили
у засідку бойовиків. Заги
нули командир батальйону
лейтенант міліції Руслан
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Сторчеус та міліціонер ря
довий міліції Олег Пєшков.
Також під час боїв під Іло
вайськом і виходу з оточен
ня загинули бійці баталь
йону: міліціонер рядовий
міліції Владислав Кова
льов, міліціонер рядовий
міліції Павло Мазур, стар
ший інспектор молодший
лейтенант міліції Максим
Жеков і старший інспек
тор капітан міліції Руслан
Салівончик. За виявлені
мужність і героїзм в умовах
загрози життю та здоров’ю
їх нагороджено орденами
«За мужність» ІІІ ступеня
(посмертно).
Наприкінці липня 2014 року
під час відбиття нападу сил
терористів у смт Георгіїв
ка Лутугинського району
Луганської області праців
ники батальйону «Шторм»
ГУМВС України в Одеській
області захопили БРДМ-2
(2014 року випуску) з пов
ним боєкомплектом, уста
новкою ПТКР з чотирма
ракетами до неї та іншим
новітнім обладнанням. Усі
документи й інші матеріа
ли, знайдені в цій бойовій
машині, були передані
до штабу АТО для пере
вірки. 24 серпня 2014 року
внаслідок артилерійського
обстрілу блокпоста поблизу
смт Георгіївка загинули мі
ліціонери рядові міліції Вадим Рудніцький та Степан
Петрівський. За виявлені
мужність і героїзм в умовах

загрози життю та здоров’ю
їх нагороджено орденами
«За мужність» ІІІ ступеня
(посмертно).
16 листопада 2014 року
під час бою з НЗФ по
близу Станиці Луганської
Луганської області геро
їчно загинули працівники
батальйону патрульної
служби міліції особливого
призначення «Чернігів»
УМВС України в Чернігів
ській області – міліціонер
старший сержант міліції
Олександр Найдьон, міліці
онер рядовий міліції Андрій
Іщенко, міліціонер рядовий
міліції Віктор Запека (їх
нагороджено орденами «За
мужність» ІІІ ступеня (по
смертно), а також дістали
поранення рядові міліції
В’ячеслав Панченко, Роман
Лось (нагороджені відомчи
ми заохочувальними від
знаками МВС «За відзнаку

Степан Петрівський

в службі»), Костянтин Да
виденко, Юрій Бубес, Ле
онід Шумський (нагород
жені медалями «Захиснику
Вітчизни»). Шість міліціо
нерів батальйону дістали
важкі поранення та були
евакуйовані вертольотами
санітарної авіації до ліку
вальних закладів Харкова.
9 січня 2016 року
під час виконання бойового
завдання у районі прове
дення АТО поблизу насе
лених пунктів Зайцеве,
Горлівка Донецької області
капітан поліції Олександр
Ільницький, начальник
відділу документування

полку патрульної служби
поліції особливого при
значення «Миротворець»
Головного управління Наці
ональної поліції в Київській
області, врятував мирних
мешканців, які стали за
ручниками підступної так
тики бойовиків з обстрілів
житлових будівель. Під во
гонь потрапив цивільний
автомобіль, що прямував
у епіцентр обстрілу воро
жої ДРГ, внаслідок чого
була поранена жінка. Ка
пітан поліції О. Ільниць
кий зробив усе можливе,
щоб вивести автомобіль
з лінії вогню, але порятунок
невинних людей коштував

йому життя – у нього влу
чила куля снайпера. Капі
тан поліції О. Ільницький
був одним із перших, хто
прийшов до батальйону
«Миротворець» на початку
його формування, разом
з усіма пройшов найгаря
чіші точки війни на Сході
України, зокрема в серпні
2014 року під Іловайськом.
У серпні 2015 року за осо
бисту мужність і самовід
даність, виявлені у захисті
державного суверенітету
і територіальної цілісності
України, вірність військовій
присязі його нагородже
но медаллю «Захиснику
Вітчизни».

Олександр Ільницький
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ГЕРОЇ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Через специфічність діяль
ності СБУ наведемо лише
короткі дані про нагоро
дження ї ї представників
державними нагородами
України з квітня 2014 року
до квітня 2016 року. Най
вищих нагород удостоєно
двох представників СБУ.
5 травня 2014 року Руслан Лужевський загинув
під Слов’янськом у бою
із представниками про
російської терористичної
організації «ДНР» та ро
сійськими найманцями.
Близько 14 год у селі Се
менівка під час проведен
ня спеціального заходу
моторизована група по
трапила в засідку й опи
нилася у вогневому кільці
противника. Під час бою
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тривалістю понад годину
Р. Лужевський виніс по
раненого товариша з-під
вогню, надав йому медичну
допомогу та, маючи чис
ленні поранення, повер
нувся до бою, продовжував
вести вогонь, прикриваючи
своїх товаришів. Загинув
від поранень на місці бою.
Указом Президента України
від 3 листопада 2014 року
№ 839 майору Р. Лужев
ському «за виняткову
мужність, героїзм і самопо
жертву, виявлені у захисті
державного суверенітету
та територіальної цілісності
України, вірність військовій
присязі присвоєно звання
Герой України (посмертно)»
з удостоєнням ордена «Зо
лота зірка».

5 травня 2014 року Олександр
Аніщенко загинув від вибуху
гранати під час проведення
АТО під Слов’янськом, ряту
ючи пораненого товариша
по службі.
Указом Президента
України № 1 від 2 січня
2015 року полковнику
О. Аніщенку «за виняткову
мужність, героїзм і само
пожертву, виявлені у за
хисті державного сувере
нітету та територіальної
цілісності України, вірність
військовій присязі присво
єно звання Герой України
(посмертно)» з удостоєн
ням ордена «Золота зірка».
За період проведення АТО
державними нагородами
удостоєно загалом 122
представники СБУ.

ЗАКІНЧЕННЯ
Понад три роки Європа
протистоїть масштабному
порушенню міжнародного
права – російській збройній
агресії проти України, спря
мованій на розчленування
ї ї як незалежної держави.
РФ, будучи сама гарантом
безпеки України, збере
ження ї ї суверенітету та те
риторіальної цілісності,
вкотре підтвердила слова
Бісмарка про те, що дого
вори з Росією не варті на
віть того паперу, на якому
вони написані.
Російське керівництво,
розв’язавши збройний кон
флікт проти України, поста
вило геополітичні амбіції,
пов’язані з відновленням
пострадянської імперії,
вище від міжнародного
права та безпеки мир
них людей. Захищаючись,
Україна змушена була
розгорнути АТО на сході
країни, до проведення якої

залучені військові частини
та підрозділи ЗС України,
МВС, СБУ, НГ, ДПС і добро
вольчих формувань.
Поважні міжнародні інсти
туції, провідні країни світу
однозначно кваліфікували
силові дії РФ як акт агресії.
Запровадження та поси
лення міжнародних полі
тико-економічних санкцій
проти Росії, зміцнення
українських ЗС і зростання
їхніх оборонних можливо
стей у районі конфлікту,
а також активність народу
України у відстоюванні сво
їх національних інтересів
певним чином стримали РФ
від масштабних бойових
дій та змусили російське
керівництво до проведення
переговорів.
Однак РФ у формі гібридної
війни продовжує зухвале
та безпрецедентне втру
чання у внутрішні справи

України політичним тис
ком, роздмухуванням се
паратистських настроїв
і збройним протистоянням,
створенням на Сході Украї
ни непідконтрольних укра
їнській центральній владі
псевдодержавних утворень.
Це може призвести до за
морожування конфлікту,
виникнення криміналізо
ваної «сірої зони», що буде
джерелом лих не лише
для України, а й для Європи
та власне Росії.
Ми, українці, робимо все
можливе, щоб загроза
миру та спокою не розпов
злася, як ракова пухлина,
Європою та світом. Ми
потребуємо міжнарод
ної підтримки, бо роби
мо справу великої ваги.
Агресора можна подолати,
коли ми разом, й від того,
наскільки успішно це буде
відбуватися в Україні, зале
жить і майбутнє Європи.
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