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«Враг воюет подло,
исподтишка, делая
вид, что он тут ни при
чем. Ему никто уже не
верит, но его это не
останавливает».
Олег Сенцов
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Російсько-українська війна на Донбасі, яку ми знаємо з екранів
телевізорів, це лише частина війни, розпочатої Росією проти нас із
вами. Після чотирьох років російської агресії не варто заспокоювати
себе думкою, що формальних ознак війни в нашому домі нема. В цій
війні не танки відіграють найважливішу роль. Навіть в Україні.
Агресор давно серед нас. Він добре знає наші слабкі місця внутрішньополітичного і зовнішньополітичного характеру. І вміло розігрує битви на теми сьогодення й історії. Він закоренився в нашій
економіці, у великому бізнесі, в засобах масової інформації. А також
у неприбуткових організаціях, де знаходить лояльних до себе людей,
що у своїх власних меркантильних інтересах готові йому послужити
навіть краще, ніж досі активні мережі агентів з часів холодної війни.
Після президентських виборів у США та Франції та, зрештою, і в Чехії, після референдуму у Великій Британії і Голландії, Захід повинен
розуміти, що війна вже точиться і на його вулицях. Послаблення демократії в Угорщині, Польщі, Чехії це вже не сигнали, а дійсна проблема для Європи. Білорусь уже перебуває під окупацією Росії, хоча вона
гібридна, тобто прихована.
Україна все це вже пройшла і врешті зіткнулася зі збройною агресією, явною окупацією, диверсіями, кібератаками, газовими війнами,
тиском економічним і політичним. Ми повинні взяти урок в України
і зрозуміти, що і у її випадку збройному наступу передувало руйнування держави. А саме: послаблення державних інститутів, підживлення внутрішніх і зовнішніх конфліктів, підтримка маргінальних
радикальних рухів і сепаратистських тенденцій, економічний тиск,
створення через підконтрольні медіа альтернативної реальності.
Боротьба всіх проти всіх – це мета Росії. Послабивши таким чином
державу, Росія пануватиме в Європі. Принаймні такі в неї плани. А наше з вами завдання – це зрозуміти і не допустити цього.
Редакція «Українського журналу»
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síla slabých

ФОТО: ІВО ДОКОУПІЛ

Російські візії майбутнього
ТЕКСТ: МИХАЙЛО ГОНЧАР

Однією з головних цілей Росії є деструкція системи трансатлантичного
партнерства і солідарності, репозиціонування Європи в бік Євразії задля створення так званого спільного
простору безпеки і торгівлі від Лісабона до Владивостока і від Санкт-Петербурга до Коломбо.
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«Росія набагато сильніша, а Захід
набагато слабший, ніж багато хто
може собі уявити. ... Наша країна
віднаходить зараз своє місце в світі.
Порівняйте радянські збройні сили,
незграбні і дорогі, з рухомими і гнучкими збройними силами сучасної
Росії», – це оцінки провідного ро-

сійського політолога С. Караганова,
який є одним із творців сучасної путінської політики.
В інтерв’ю журналу «Шпігель»
через 2,5 роки після початку російської гібресії С. Караганов відверто
констатував: «…ми бажаємо статусу великої держави. На жаль, ми

не можемо від нього відмовитися:
цей статус за останні 300 років став
частиною нашого геному. Ми хочемо стати центром великої Євразії,
зоною миру та співробітництва. В цю
Євразію буде входити і субконтинент
Європа».
«Аналіз довгих циклів економічної
і політичної динаміки показує, що
найбільш вірогідний період великих
регіональних військових конфліктів
за участю США і їхніх сателітів проти
Росії – 2015–2018 роки», – так вважає
С. Глазьєв, ще один із творців путінської політики. В рамках означених
підходів Росія є об’єктом агресії

з боку Заходу. Не Росія здійснює
експансію та агресію, а Захід. Росія
лише обороняється. Відповідно, «в
разі інтелектуальної, економічної та
військової мобілізації у Росії є шанси
не програти в конфліктах 2015–2018
років, так як США і сателіти ще не
будуть готові до відкритої агресії». З
притаманною Кремлю логікою: найкращий захист – це напад. За логікою того ж С. Глазьєва, США, поставляючи свій газ до Європи, бажають
замістити російський газ своїм, а
також відібрати у Росії традиційний
ринок ядерного палива, нав’язавши
ЄС обов’язковість диверсифікації

його постачальників. Конкуренція,
яка є базисом ринкової економіки,
розглядається Росією як спосіб ведення проти неї війни Заходом. Тому
Росія буде діяти превентивно і агресивно.
Енергоресурсний контекст російської політики не варто недооцінювати. Висловлювання С. Глазьєва
– не просто його думка, а віддзеркалення певної позиції Кремля.
Революція сланцевого газу в США,
яку Росія проігнорувала, вважаючи її
тимчасовим явищем і «газовою булькою», яка неодмінно лусне, призвела до того, що США не просто стали
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самодостатніми у питаннях газу, але
й згодом перетворилися на його
експортера. Тобто США стали конкурентом Росії, чого не передбачалося
жодним зі сценаріїв Москви. Газпромівські сценарії, навпаки, передбачали, що США стануть імпортером російського газу. В середині 2000-х, на
тренді зростання нафтових і газових
цін, «Газпрому» бачилася перспектива 2015 року у вигляді 54 млрд куб. м
експорту російського СПГ до США.
На відміну від туркменського газу,
який вдалося не допустити до Європи, іранського газу, який успішно
блокується Росією у Вірменії та Сирії, блокувальні дії щодо американського газу не уявляються можливими. Тому РФ опрацьовує варіанти
протидії американській газовій експансії, намагаючись нав’язати Європі
свої альтернативи, зокрема «Північний потік–2», й нейтралізувати неро6

сійські варіанти постачання газу до
ЄС. Таким чином, стає необхідною
полігібресія – підривні дії РФ у тих
регіонах, з яких газ може надходити
до Європи та тих, що відіграють важливу транзитну роль для перспективних газових потоків. Росія буде
здатна діяти превентивно.
Початок гібридної війни є непомітним. Помітною вона стає після введення в дію військового компонента
в явній або замаскованій формі. Все
це вказує на те, що Кремль готовий
до нової, більш масштабної хвилі геополітичної експансії, базуючись на
силі Росії (в тому числі збройній) і
слабкості Заходу. Власне, цю експансію в тестовому режимі було розпочато в серпні 2008 року з 5-денної
війни проти Грузії. У 2014-му вона
продовжилася. Було визначено, що в
Росії є унікальне вікно можливостей,
поки президентом США є Б. Обама

і Вашингтон перевантажений проблемами Іраку, Афганістану, Сирії.
Один з російських мізкових центрів,
що спеціалізується на США і Канаді,
ще у 2013 році зробив закриту оцінку
для Кремля. Суть її – США часів президентства Б. Обами у зовнішньополітичному аспекті слабкі як ніколи.
Є ймовірність, що наступний президент США може бути рівня Рональда
Рейгана і поверне країні роль глобального гравця. НАТО, з огляду на
проблеми США і Європи, виявиться
недієздатним інструментом Заходу.
Тому Росія має унікальний шанс скористатися слабкістю США, ЄС і НАТО.
Росія готувалась і продовжує готуватися до зіткнення з Заходом, по
суті, «безголовим» і нездатним до
ефективної політики стримування
та знешкодження порушника міжнародного права, що проявляється як
у сирійському, так і в українському

питаннях. Сирійський фронт є логічним продовженням «холодного»
європейського фронту Москви, де
домінує інформаційна війна, а також
«гарячого» українського фронту. Все
це вписується в сценарій мультикризи для ЄС та технологій гібридної війни, де на початковому етапі воєнний
компонент відсутній.
Мультифронтальна війна Росії
проти Заходу не принесе їй перемоги, як і наявні в надрах Росії енергетичні ресурси не зробили цю країну
багатою й успішною, однак Росія
вперто рухатиметься до поставленої
мети глобального геополітичного
реваншу, поки її не спинять в Україні,
Сирії та всередині ЄС, або ж міжнародною спільнотою не буде створено сценарій «множинності криз» для
самої Росії через невоєнні засоби.

У світі збільшується кількість країн, для
яких стає все більш очевидним, що агресія
РФ проти Грузії, фактична анексія Абхазії та
Південної Осетії, створення контрольованого
військами РФ анклаву в Придністров’ї,
окупація і анексія Криму, спроба відторгнення
від України за кримським сценарієм південних
і східних областей (проект «Новоросія»),
втручання РФ у сирійський конфлікт, а також
у демократичні механізми розвинутих країн
– це взаємопов’язані складові небезпечного
процесу реалізації нової глобальної політики
путінського режиму.
Але є держави, в яких сформувався курс на
«нормалізацію» відносин з Росією, в тому числі
за рахунок визнання анексії Криму де-факто
і навіть де-юре.
Україна зі своїм драматичним досвідом може
слугувати прикладом того, що путінський
режим націлився на глобальний реванш за
історичну поразку радянської імперії. Що
він будує свій антизахідний світ з іншими
базовими цінностями. І в цій якості сучасна
Росія стала, поряд з утвореннями на кшталт
ІДІЛ, новою глобальною загрозою XXI століття.
Путінська Росія стала світовим лідером
у науковій розробці та практичному
застосуванні принципів сучасної гібридної
або дифузної війни.
Богдан Яременко, Тетяна Гучакова,
Андрій Клименко, Ольга Корбут,
Юрій Смєлянський
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Уроки України
ТЕКСТ: ГЛЕН ГРАНТ, БРИТАНСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ЕКСПЕРТ

Путін мусить знищити Україну в тому
вигляді, в якому вона існує зараз. Залишити її
недоторканною – означає знищення його амбіцій
та його особисто. Він мусить виграти війну також
через свої військові злочини: масові поховання,
тортури на Донбасі і в Криму та збиття літака рейсу
МН-17. Все це може стати для нього як військового
злочинця прямим шляхом до Гааги. Він мусить
виграти, тому що Україна розквітає як нація, і це
виставляє його невдахою. Він мусить здобути
перемогу, тому що правда знищить його і Росію.
Путін мусить окупувати або підкорити Україну. Він ще до цього не готовий, але зараз є чіткі свідчення цієї
підготовки. Він продовжує вести війну
та вбивати на Донбасі. Він продовжує
випробовувати новітню зброю, особовий склад і методи в Сирії. Він посилює угруповання військ і сил в Криму.
Він посилює угруповання в Калінінграді задля стримання підкріплення
із заходу. Він акумулює військову техніку в Білорусі. Він продовжує переоснащувати армію, особливо танками
та сучасними високотехнологічними
системами. Все це виходить далеко
за межі будь-яких потреб мирного
часу. Він витрачає обмежені ресурси
держави на утримання військових,
замість задоволення інших нагальних
потреб. Він продовжує готуватися до
стратегічної війни на заході, а це означає, що Україна не зможе уникнути
нападу і стане головною ціллю. Російське Міністерство оборони відкрито
каже в засобах масової інформації, що
вони потребують ще три роки на переозброєння новітніми танками та на
підготовку особового складу військового угруповання на заході держави.
Україна має не згаяти цей час.
Що зараз Путін робить з Україною
в стратегічному плані? По-перше, він
змусив Українську армію сконцентруватися в одному місці та повільно
виснажує її бойовий дух і запаси боєприпасів. Він хоче створити відчуття
безпорадності. Він грає в політичні
ігри із Заходом навколо Мінська та
миротворців, що відволікає інші кра8

їни від його справжньої гри. Інші країни, напевно, це розуміють, але надто
перелякані політичними та фінансовими наслідками переозброєння своїх країн. Лише США, Польща і країни
Балтії серйозно ставляться до цієї загрози. Інші чекають і сподіваються, що
це само собою вгамується. Навіть НАТО працює лише впівсили, тому що не
може вирішити військові проблеми
таких країн, наприклад, як Болгарія.
Але, на жаль, сподівання не є дієвою військовою доктриною. Путін
також намагається розділити Захід як
політичну групу, зменшуючи шанси
політичної підтримки та підкріплення, коли він вирішить діяти. В цьому у
нього є успіхи.
Нинішня думка про те, що «війна
відбувається на Донбасі і вона буде
тільки на Донбасі», котру українське
керівництво демонструє словом та ділом, є найнебезпечнішою політичною
та військовою проблемою для України. Путін хоче і потребує, щоб так
здавалось. Європа та США хочуть і потребують, щоб так було. Путін залюбки витрачає український людський
ресурс на Донбасі з обох сторін, поки
він готує свою армію для великої гри.
Нещодавні російські навчання, під час
яких літаки ВКС РФ сідали на міські дороги, показують серйозність намірів
РФ, з якою може зрівнятися серйозність лише деяких країн НАТО. Сепаратисти – це просто гарматне м’ясо.
Їхнє завдання виграти час, поки Росія
готується. Вони також є частиною російської стратагеми. Високопосадовці

Збройних Сил України діють так, начебто вважають, що вони перемагають, бо вони сконцентровані на дуже
обмежених успіхах у тактичній війні.
Вони і Міністерство оборони України
не помічають головного, тому що вони не готуються достатньо швидко
до стратегічної та оперативної війни,
яка, швидше за все, відбудеться не на
Донбасі і не дозволить залучити значні сили з резерву. Внаслідок цього
Україна наразі програє у великій грі,
і поки вона стає сильнішою тактично
у позиційній війні, Росія рухається
швидше і набуває переваг у стратегічному плані.
Це пов’язано з тим, що прив’язка
військ до однієї оборонної позиції,
як того вимагають Мінські домовленості, є цілком неправильною, тому
що це надає противнику стратегічну
перевагу. Росія щодня користується
цим. Втрата стратегічної переваги
– це найбільша поразка будь-якого
національного чи військового керівництва (можна читати будь-яких вій-
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ськових стратегів, всі вони говорять
про одне й те саме – що тримання позиційної оборони порушує всі перевірені часом військові канони).
Росія може визначити слабкі місця
в обороні і прорвати або оминути її.
Військові позиції Української армії на
Донбасі постійно ризикують потрапити в оточення, яке є типовим стратегічним маневром Росії. Російські
війська регулярно відпрацьовують
цю тактику під час навчань. Окопна
війна також породжує окопний менталітет серед солдатів і штабів, що
йде врозріз з усіма канонами ведення
війни, метою якої є перемога. В політичному плані альтернативи Мінську
може і не бути, але його потрібно
сприймати як те, чим він є насправді
– військовою хитрістю, спрямованою
на утримання Збройних Сил України в
одному місці. У цьому сенсі у Росії все
виходить дуже добре.
Українська армія вдосконалюється
щодня, але в цілому вона не є однією
з найкращих у Європі, оскільки вона

має деякі значні організаційні недоліки. Поставка Україні «Джавелінів»
їх не виправить, а може навіть погіршити.
Дуже часто дивовижну хоробрість
і незначні тактичні успіхи помилково
приймають за операційну та стратегічну спроможності.
Операційна спроможність – це
здатність доправити війська в будьяке місце і виграти битву. Україні
поки що бракує такої спроможності.
Стратегічні спроможності мають чітку
загальнонаціональну мету, яка своєю
чергою створює засоби для проведення операцій там, де вони потрібні
для досягнення цієї мети.
В українського уряду поки що
немає такої логіки мислення, як на
національному рівні, так і на рівні
Міністерства оборони та військового персоналу. Військові не можуть
активно діяти на оперативному рівні,
оскільки вони не мають належної для
цього структури, і, звичайно, це не
практикують. Водночас Росія вже ак-

тивно відпрацьовує операції з участю
мобільних батальйонних груп. Наразі дотримання Збройними Силами
України теперішньої військової концепції означатиме постати перед небезпекою певної поразки, якщо війна
стане мобільною, до чого все, вочевидь, і йде. Армія повинна змінитися
в стратегічному, оперативному та
структурному плані.
Армія дуже вправна в тому, що
вона робить зараз, але вона не відпрацювала перехід до іншого стилю
ведення війни, як наразі роблять
США, тому що в неї відсутні відповідні
доктрини, оснащення та підготовка.
Поняття мобільної армії відсутнє на
всіх рівнях керівництва Збройних Сил
України. Армія є слабкою з точки зору підготовки старших командирів та
штабів, а також відстає у сенсі обміну
інформацією, має погану логістику та
медичне забезпечення. Вона не впорається, якщо доведеться забезпечувати два чи більше фронти.
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Гібридна окупація Білорусі
ТЕКСТ: МИХАЙЛО САМУСЬ

Білорусь перебуває під повним військовим, економічним, інформаційним,
енергетичним контролем, а її політичне керівництво російські генерали
можуть усунути, як тільки виникне необхідність. Перетворення Білорусі
у територію для реалізації російських військово-стратегічних цілей
становить пряму загрозу Україні і не тільки.
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Процес гібридної окупації і повної капітуляції Білорусі вже почався:
арешт українського журналіста зі
звинуваченнями його у «шпигунстві», відмова Лукашенка поїхати на
саміт «Східного партнерства» та регулярні виступи КДБ РБ з черговими
звинуваченнями України у «ворожих
діях» проти Білорусі свідчать про
чергову активну фазу гібридної війни Росії проти Мінська та Києва.
Навчання «Захід» були започат-

ковані у далекому 1977 році саме
як стратегічні навчання коаліційних
військ (спочатку СРСР та країн Організації Варшавського договору,
пізніше Союзної держави РФ та РБ),
в ході яких відпрацьовувалися новаторські підходи до проведення
стратегічних операцій на західному
напрямку та застосування тактичної ядерної зброї на європейському
театрі воєнних дій. Ядерна зброя
розглядалася радянськими страте-

гами як інструмент деескалації конфлікту, в результаті застосування
якого західні політики погодяться
на переговори з Москвою. Відразу
слід сказати, що сучасне розуміння
очільниками Кремля поняття «ескалації-деескалації конфлікту», фактично, не відрізняється від підходів
Політбюро ЦК КПРС. Вони щиро вважають, що ядерна зброя (особливо
тактична) може припинити конфлікт
і примусити противника розпочати
мирні переговори.
Навчання «Захід-1999» стали першими стратегічними маневрами на
західному напрямку після розпаду
СРСР спільно зі збройними силами
Білорусі в рамках єдиного угруповання військ Союзу РФ та РБ. Ці навчання загалом були менш амбітними,
ніж радянські аналоги з точки зору
просування на Захід і мали за мету
відпрацювання стратегічної операції з недопущення розширення НАТО на Схід на тлі першої хвилі розширення Альянсу (Польща, Чехія, Угорщина). У зв’язку з суттєвим падінням
боєздатності російських збройних
сил, Кремль задекларував істотну
зміну ролі ядерної зброї. Тепер, якщо звичайними засобами не вдавалося досягти стратегічної переваги,
Росія була готова ухвалити рішення
про застосування тактичної ядерної
зброї. Саме на ядерну зброю Кремль
покладався, як на засіб деескалації
конфлікту з НАТО і вирішення своїх
завдань стратегічної операції.
У 2013 році навчання «Захід» стали останньою перевіркою перед
агресією проти України. Недаремно
оперативна побудова угруповання
ЗС РФ та РБ під час «Захід-2013» була аналогічною побудові військ ЗС
РФ у ході здійснення агресії проти
України у 2014 році. Окрім іншого,
на цих навчаннях російські генерали
перевірили інтеграцію на оперативному рівні збройних сил Білорусі та
Західного військового округу ЗС РФ
без участі білоруських елементів командування стратегічного рівня. Що
цікаво, ГРУ ГШ ЗС РФ відпрацювало
організацію і застосування «терористичних» і «незаконних збройних
формувань», а російські бригади
спецназу відпрацювали тактику дій
«сепаратистів» для досягнення цілей операції. Фактично, в ході «Захід-2013» була відпрацьована тактика застосування нерегулярних формувань партизанського типу в рамках стратегічної військової операції,
яка вже у 2014 році була застосована
на практиці в Україні.
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Після початку війни проти України,
Росія вирішила відкинути умовності
і завершити включення білоруської
армії до складу ЗС РФ. Вирішальними
у цьому плані були навчання «Щит
Союзу-2015», які призначалися для
відпрацювання питань остаточного
підпорядкування ЗС РБ російським
командувачам. Чудово характеризує
задум Кремля виступ командувача
Західного військового округу ЗС РФ
Анатолія Сидорова за результатами
навчань. Зокрема він підкреслив, що
однією з особливостей «Щит Союзу-2015» стало перепідпорядкування
з’єднань збройних сил іншої держави (очевидно, що ЗС РБ) і управління
ними при спільному виконанні навчально-бойових завдань. «Аналіз
роботи органів в ході навчання показав доцільність включення регіонального угруповання військ Республіки Білорусь і Російської Федерації
до складу угруповання військ на Західному стратегічному напрямку», –
заявив А. Сидоров.
Таким чином, російський генерал
відкрито заявив, що білоруська армія в ході навчань підпорядковувалася російському командуванню,
а все угруповання Союзу РФ та РБ
в подальшому буде включено до
Західного стратегічного напрямку,
напряму підпорядковане ГШ ЗС РФ.
При цьому з системи управління усувалися будь-які «національні фільтри» у вигляді президента Білорусі,
Міністерства оборони чи Генерального штабу Збройних сил Білорусі.
В принципі, це логічно – в умовах
сучасної війни рішення повинні проходити від командувача до підрозділу за кілька секунд. І наявність білоруських політиків чи військових у цій
системі є зайвою.
Головною метою навчань «Захід-2017» було відпрацювання операції на західному стратегічному
напрямку угрупованням військ Союзної держави РФ-РБ за єдиним планом і єдиним командуванням, яке
здійснювалося Генеральним штабом
Збройних сил Росії з урахуванням
створення 1 гвардійської танкової
армії ЗС РФ. При цьому ЗС РБ, підсилені розвідкою, силами спеціальних операцій, ракетними військами,
авіацією ЗС РФ складали перший
ешелон об’єднаного угруповання,
а війська Західного військового округу ЗС РБ – другий ешелон.
В ході навчань «Захід-2017» була
проведена оцінка з’єднань і підрозділів ЗС РБ щодо відповідності
стандартам ЗС РФ для забезпечення
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кращої сумісності і використання
в спільних операціях. Підрозділи
Збройних сил Білорусі вперше відпрацювали дії у складі батальйонних
тактичних груп за досвідом застосування ЗС РФ на війні проти України та
в Сирії. Це підтверджує припущення
щодо здійснення кроків на повну інтеграцію (у тому числі в тактичному
плані) підрозділів ЗС РБ до ЗС РФ.
В ході навчань «Захід-2017» були
відпрацьовані питання перекидання військ ЗС РФ територією Білорусі
в райони застосування на напрямку
Польщі (Варшава) та Сувалкського

Наступним
кроком Кремля
на білоруському
напрямку стане
примушення
політичного
керівництва Білорусі
до демонстрації
повної капітуляції,
тобто оголошення
офіційної згоди
на розміщення
на білоруській
території російських
військових баз.

коридору, відповідно до сценарію
– наступ на трьох основних напрямках – країни Балтії, Варшава, Сувалкський коридор.
Російське командування відпрацьовувало практичні вправи з застосування як стратегічних ядерних
сил, так і тактичної ядерної зброї.
Офіційно оголошений сценарій
навчань (з впровадженням у інформаційний простір кумедних, на перший погляд, штучних територіальних утворень на кшталт Вейшнорії)
не мав нічого спільного з реальним
сценарієм «Захід-2017», в ході якого
відпрацьовувалася стратегічна наступальна операція проти країн НАТО. Зокрема, за задумом російського
командування, Росія внаслідок наступальних дій повинна домогтися
нейтралітету країн Балтії та недо-

пущення розміщення військ НАТО
на їхніх територіях; «повернути російські історичні території» в Латвії
та Естонії; створити транспортний
коридор до Калінінградського анклаву. З цією метою Росія здійснює
окупацію Естонії, Литви, Латвії, проходить Сувалкський коридор, здійснює наступ у напрямку Варшави.
У разі активних контрнаступальних
дій з боку НАТО (в тому числі спроб
звільнення країн Балтії через Калінінград), за задумом навчань, було
передбачено застосування тактичної ядерної зброї, що повинно «деескалювати» конфлікт і примусити
НАТО сісти за стіл переговорів на
умовах Москви. Реальні запуски міжконтинентальних балістичних ракет
зі стратегічних ракетних підводних
човнів та оперативно-тактичних ракет «Іскандер» свідчать про реальність задумів російських генералів.
За результатами «Захід-2017» було практично апробовано використання сформованого регіонального угруповання військ Республіки
Білорусь та Російської Федерації
в складі угруповання військ на Західному стратегічному напрямку ЗС РФ
в рамках стратегічної операції проти
військ НАТО.
Зважаючи на це, наступним кроком Кремля на білоруському напрямку стане примушення політичного керівництва Білорусі до демонстрації повної капітуляції, тобто
оголошення офіційної згоди на розміщення на білоруській території російських військових баз. Адже за результатами «Захід-2017» генштаб ЗС
РФ може заявити, що в ході навчань
були виявлені недостатні стратегічні
резерви на території РБ для проведення операції проти військ НАТО
з урахуванням посилення військ
Альянсу в Польщі та країнах Балтії.
Саме те, як швидко і на яких умовах
оформить «капітуляцію» білоруське
керівництво, й буде головною інтригою розвитку відносин двох «союзників» у найближчий час.

Мілітаризація Криму
ТЕКСТ: БОГДАН ЯРЕМЕНКО, ТЕТЯНА ГУЧАКОВА, АНДРІЙ КЛИМЕНКО, ОЛЬГА КОРБУТ, ЮРІЙ СМЄЛЯНСЬКИЙ

Росія протягом першого року-півтора після окупації Криму мала сподівання
та здійснювала відповідні кроки для інвестиційного розвитку півострова,
в тому числі туристичної сфери.
Але вже в середині 2015-го керівництво РФ почало усвідомлювати
неможливість початкових амбітних
планів економічного розвитку окупованого Криму. Це був прямий наслідок економічної блокади Криму
з материкової частини України та
міжнародних санкцій.
Протягом 2016-го відмова РФ від
планів створення в Криму «нової
вітрини Росії» стала остаточною. 28
липня 2016 року був знижений статус окупованих Криму та Севастополя в складі Росії. Так звані «суб’єкти
федерації» Республіка Крим і місто
Севастополь тепер включені до
складу Південного федерального
округу із центром в Ростові-на-Дону.
Цим актом, окрім іншого, політичне і адміністративне управління було уніфіковано з військовим,
оскільки всі частини збройних сил
РФ в Криму були з самого початку
включені в Південний військовий
округ зі штабом в Ростові-на-Дону.

«Зворотна» структурна перебудова економіки Криму
Започатковані зусилля спрямовані на
пріоритетне відновлення підприємств
та об’єктів військово-промислового
комплексу, що збереглися з часів СРСР.
На півострові стрімкими темпами
створене та нарощується найбільше в Європі міжвидове угруповання
військ РФ.
· до Криму з перших днів окупації
в пріоритетному порядку направляються тільки нові й новітні зразки військової техніки та озброєнь;
· відновлюються всі наявні в Криму
за часів СРСР численні військові
аеродроми, пускові позиції ракетних установок, об’єкти ППО,
радарні системи; радянські бази
зберігання ядерної зброї;
· створений та розвивається новий
укріплений район на півночі Криму;
· для дислокації нових військових
частин йде будівництво нових

і реконструкція старих військових
містечок, а також житла для військовослужбовців та їхньої інфраструктури;
· збільшується чисельність не тільки військовослужбовців, але й різних спецслужб;
· через цільові військові замовлення в першу чергу відновлено роботу підприємств ВПК (військове
приладобудування, суднобудування і судноремонт). Ці підприємства
включаються в структуру відповідних державних концернів РФ;
· ідеології військового плацдарму
підпорядковуються всі інші сфери
життя в Криму – економіка, соціальна сфера, права людини, інформаційний простір, національна політика.
З великою ймовірністю можна
припустити наявність на території
Криму ядерних боєголовок для морських та берегових ракетних комплексів уже в даний час.

ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО
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Війна в Сирії та зміна
військового балансу
в регіоні
З кінця 2015-го окупований Крим,
разом із Новоросійськом, став одним з основних плацдармів РФ у
сирійській війні і залишається ним
до теперішнього часу. Угруповання
військ РФ у Криму – надводні кораблі, підводні човни, морська піхота
– бере активну участь у військових діях РФ у Сирії. Зокрема, малий
ракетний корабель «Серпухов» 19
серпня 2016 року виконав бойові
стрільби ракетами по наземних цілях біля Алеппо, а фрегат «Адмирал
Григорович» 15 листопада 2016 року
здійснив пуск 3 крилатих ракет.
Ця практика продовжувалась
і в 2017 році.

ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО
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На великих десантних кораблях
ВМФ РФ доставлялися ракетні установки, бронетехніка, військові автомобілі тощо.
Ударний ракетний потенціал та засоби його доставки, що сконцентровані в 2014–2016 роках на території
окупованого Криму, призвели до істотної зміни військово-стратегічного
балансу в Чорноморському регіоні та
ситуації в Чорноморсько-Середземноморському та Чорноморсько-Каспійському регіонах на користь РФ.
Морські крилаті ракети «Калибр»
кораблів Чорноморського флоту
РФ здатні, як мінімум, досягати при
стрільбі з району Севастополя цілей
на території країн Балтії, Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії, Румунії, Болгарії, Грузії, Вірменії та Азербайджану, Греції, включаючи острів Крит, усіх

балканських країн, Туреччини, Кіпру,
Сирії, Лівану, Ізраїлю, Ірану і Іраку, узбережжя Єгипту, півдня Італії.
Пересувний береговий ракетний
комплекс «Бастион» з крилатою ракетою «Оникс» здатний, як і «Калибр», стріляти не тільки по кораблях,
а й по малорозмірних цілях на суші,
має імовірну дальність 600 км.
«Бастион» при стрільбі з району
Севастополя здатний вразити в тому
числі сухопутні цілі в прибережних
районах усіх чорноморських країн.
Може також використовуватись із
ядерною боєголовкою.
Оперативно-тактичні
сухопутні пересувні ракетні комплекси
«Искандер» офіційно мають приблизно таку ж дальність в 500 км
і здатні нести ядерну боєголовку до
50 кілотонн.

ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО

«Холодна війна»
біля берегів Криму
Паралельно з процесом радикального нарощування протикорабельних ракетних установок і засобів
ППО в окупованому Криму ЗС РФ
у 2014–2016 роках почали застосовувати щодо військових кораблів ВМС
нечорноморських країн НАТО при їх
заходах в Чорне море методи психологічного тиску і демонстрації сили.
12 квітня 2014 року російський
бомбардувальник Су-24 без ракетно-бомбового озброєння на зовнішніх підвісках упродовж півтори годи-

ни на малій висоті не менше 12 разів
імітував атаку на ракетний есмінець
США USS Donald Cook (DDG-75).
Крім того, в квітні 2014-го російські ЗМІ реалізували масовану інформаційну спецоперацію, повідомивши в сотнях публікацій неправдиву інформацію про те, що Су-24
застосував проти корабля ВМС США
комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Хибины», який придушив
електронну систему управління
озброєнням Aegis.
Надалі це стало постійною практикою, що триває до теперішнього
часу.

Але вже у 2016 році проявилися
особливо болючі для РФ в кримському контексті українські та міжнародні санкції щодо військово-промислового комплексу у частині, що
пов’язані з модернізацією Чорноморського флоту Росії (ЧФ РФ).
Фактично, програму побудови для
ЧФ РФ нових надводних кораблів зірвано на середині. Головною причиною цього стала санкційна заборона
поставок українських та німецьких
двигунів. Уряд РФ ставив завдання
замістити імпорт українських двигунів на підприємствах Росії. Однак
спроба виявилася невдалою.
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Кримська «трофейна
економіка»
Відбулася масова експропріація всієї
державної власності України на території Криму, яку цинічно названо
«націоналізацією».
Список експропрійованої української власності включає: майже 200
санаторіїв, всі порти, аеропорти,
об’єкти водопостачання та енергетики, залізницю, виноробні заводи,
елеватори, аграрні підприємства.
Експропрійовані такі відомі об’єкти,
16

як Нікітський ботанічний сад, знаменитий дитячий центр «Артек», «Чорноморнафтогаз», суднобудівний завод «Море» тощо.
В якості «військових трофеїв» при
окупації Кримського півострова
агресору дісталися 13 українських
підприємств, що входили до складу
державного концерну «Укроборонпром».
Експропріація не обмежується об’єктами державної власності
України. У списку «націоналізованих» – об’єкти, що належать проф-

спілкам, іншим громадським організаціям, вищим навчальним закладам, Академії наук та ін.
У 2015 році розгорнулася «націоналізація» власності українського
бізнесу. За оцінками експертів «Майдану Закордонних Справ», найбільш
близькими до реальності є сумарні
цифри націоналізованих державних,
приватних підприємств та підприємств громадських організацій, наведені українським юристом Георгієм Логвинським – майже 4 тисячі.

Військова база та заміна
населення півострова
Для військової бази кількість населення Криму в розмірі 2,4 млн осіб
є економічно надмірною. Крім того,
це населення майже чверть століття
перебувало в умовах української демократії і свободи слова. Особливо
«обтяжувальною обставиною» для
окупантів у цьому сенсі є наявність
на півострові кримськотатарського
народу в усіх багатогранних аспектах
його історії, проблем і перспективних національних цілей та завдань.
РФ взяла курс на витіснення з Криму «зайвого» населення та його часткову заміну за рахунок керованої
міграції з регіонів РФ.

Чисельність населення окупованого Криму за 9 місяців 2014 року
зменшилася на 77800 осіб.
Протягом усього періоду окупації
«зайве» населення витіснялося шляхом показових, демонстративних
репресій. У 2016 році вони торкнулися вже не тільки кримськотатарського народу, але були поширені
на «українських терористів і диверсантів». Крім того, продовжилися репресії щодо журналістів.
Водночас підтримується заселення Криму жителями різних регіонів
РФ.
Збільшується кількість військових
і членів їхніх сімей. Для цього на окупований Крим поширено програму
«військової іпотеки».

Кримські державні і муніципальні службовці, без огляду на те, яку
лояльність вони демонстрували до
анексії, системно та масово замінюються чиновниками з різних областей РФ. Передусім у таких сферах, як
освіта та охорона здоров’я.
Спостерігається процес переселення до Криму із придбанням житла
пенсіонерів з віддалених північних
регіонів РФ, Сибіру, Далекого Сходу.
Можна прогнозувати, що в Криму
залишиться на постійне проживання
значна кількість російських робітників, що беруть участь у будівництві
Керченського мосту та інших великих об’єктів інфраструктури.
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Мережі в умовах війни
ТЕКСТ: МИХАЙЛО ГОНЧАР

Ведення масштабних бойових дій в зимових умовах
ускладнено, тому перевага надається невоєнним
компонентам. 2014 року ставка робилася на створення
дефіциту антрацитового вугілля та електроенергії.
23 грудня 2015 року та 17 грудня
2016 року були здійснені кібератаки
на Об’єднану енергосистему України.
Вони виявилися невдалими, хоча
й завдали певної шкоди низці регіональних енергорозподільчих компаній.
Дві основні енергетичні мережі
України – газотранспортна система
(ГТС) та Об’єднана енергосистема
(ОЕС), які є одними з найбільших
у Європі, періодично піддаються кібервпливам з території агресора.

Газова гібресія
У травні та червні 2014 року об’єктом диверсійних дій стала ГТС Украї-

ни. Диверсійні дії на об’єктах ГТС
України були замасковані під технічні інциденти і посилювали пропагандистську риторику «Газпрому»
з дискредитації України як транзитної країни. Коментарі шикувалися
в логічний ланцюжок: ГТС України
в аварійному стані; вибух – справа
рук радикалів «Правого сектора»;
нестабільна Україна є загрозою для
російського транзиту в Європу; Росії
та Європі потрібно будувати байпаси. Але диверсійні дії на основному
газопроводі «Уренгой – Помари –
Ужгород» так і не спричинили переривання поставок газу в ЄС ні на
секунду.
Внаслідок захоплення Росією родовищ Чорноморського шельфу між

Кримом та Одеською областю, газовий баланс України позбувся майже
1,7 млрд куб. м щорічного видобутку.
Крім цього, НАК «Нафтогаз України»
додатково втратив контроль над
активами в зоні проведення АТО загальним обсягом 185 млн куб. м.
Завдяки високому інтерконектингу української ГТС, її дуже важко
одномоментно вивести з ладу навіть
завдяки цілеспрямованому фізичному втручанню. Для повного переривання поставок газу в ЄС з території
України необхідно провести одночасний підрив у 29 місцях об’єктів
ГТС, що є практично нездійсненним
завданням.

ГТС України – це 38550 км трубопроводів високого й середнього тиску, 72 газокомпресорні станції, 1455
газорозподільчих станцій, 13 підземних сховищ, 6 регіональних управлінь магістральних газопроводів, включаючи
41 лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів та 9 виробничих управлінь підземного зберігання газу.
Підземні сховища газу є невід’ємною частиною газотранспортної системи України. Їхній активний об’єм становить
Джерело: ПАТ «Укртрансгаз»
30,95 млрд куб. м.
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Вугільний фактор
Шляхом військових зусиль була
сформована антрацитова залежність України перед початком опалювального сезону 2014/2015 років.
На відміну від газу, щодо вугілля
Україна була завжди незалежною,
видобуваючи достатню його кількість, і навіть частково експортуючи.
Імпортувався лише певний обсяг
коксівного вугілля для металургії.
Сепаратистським угрупованням
«ЛНР» і «ДНР», підконтрольним Росії,
та російським військам не вдалося
захопити всю територію Донбасу

(Донецька та Луганська області). Але
вони зберегли контроль над районами, де зосереджений видобуток антрациту, яким забезпечується 7 з 14
теплових електростанцій України.
З початком російської інтервенції
на Донбас, 69 зі 150 українських шахт
були вимушені припинити видобуток вугілля. 7 шахт було зруйновано
під час бойових дій. На окупованих
територіях Донецької та Луганської
областей є 85 шахт усіх форм власності, що складає 57% загальної кількості українських шахт довоєнного
періоду. На 60 з них видобувалося
енергетичне вугілля – антрацит. Із 90

державних шахт, підпорядкованих
Міненерговугілля, лише 35 розташовані на контрольованій Україною
території.
Антрацитова залежність автоматично спричинила електроенергетичну, оскільки якщо недостатньо
вугілля на електростанціях, то це
означає виникнення дефіциту електроенергії.
Однак українська сторона позбулася тимчасової електроенергетичної залежності впродовж 2015 року.
Росія ж отримала енергетичну блокаду Криму з боку України, що збільшило для агресора ціну окупації та
19
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змусило приступити до реалізації
комплексу високовартісних заходів,
спрямованих на енергетичну переорієнтацію півострова на Росію.

Атаки з кіберпростору
на енергетичні мережі
23 грудня 2015 року Україна зазнала
кібератаки на систему управління
регіональних енергорозподільчих
компаній
«Прикарпаттяобленерго», «Чернівціобленерго» та «Київобленерго». Внаслідок цього було
знеструмлено 220000 споживачів
(майже 1% від загальної кількості) на
Прикарпатті, а також у Київській та
Чернівецькій областях. Відключення
тривало від 1 до 6 годин.
Проведене після цього розслідування засвідчило, що атака на
енергетичні системи України розпочалася ще в травні 2014 року.
Очевидно, що в часі це співпадає
з фазою дифузного вторгнення Росії
в Україну в ході проекту «Новоросія». 13 травня 2014 року було здійс20

нено адресну поштову розсилку, яка
після активації встановлювала в систему троянську програму Backdoor.
Fonten.Win32.4 (віруc сімейства Black
Energy).
Співробітники атакованих обленерго доволі швидко розібрались
у ситуації і, відключивши виведені
з ладу системи, перевели управління розподілом електроенергії
в ручний режим та відновили подачу
електроенергії.
20 січня 2016 року була здійснена
нова розсилка інфікованих файлів
у енергетичні підприємства України. Розсилався Exеl-файл від імені
оператора ОЕС Національної енергетичної компанії «Укренерго», який
містив троянську програму з відкритим кодом.
Наприкінці грудня 2015 року кібератаки здійснювались і на транспортну інфраструктуру, зокрема
«Укрзалізницю» та міжнародний
аеропорт «Бориспіль». Наприклад,
троян «Black Energy» містився в отриманому «Укрзалізницею» листі

з рекомендаціями щодо безпеки,
нібито направленого Міністерством
промислової політики. Також 3 провідних телеканали стали об’єктами
кібератак.
Масштаби атаки дозволяють припустити, що зараження вірусами
могли зазнати інформаційні системи ще цілої низки важливих об’єктів, атака на які відкладена на більш
зручний час. Підозри падають на
російську групу хакерів Sandworm.
Заступник міністра енергетики США
Елізабет Шервуд-Рендалл, за результатами роботи американських
експертів в Україні, 12 лютого 2016
року зазначила, що за кібернападом
на українську енергомережу стоїть
Росія. До команди експертів входили
представники Департаменту енергетики США, Департаменту внутрішньої безпеки, Держдепартаменту та
ФБР. Відома міжнародна компанія
ESET, яка займається кібербезпекою,
повідомила, що аварія на «Прикарпаттяобленерго» стала результатом
зовнішньої хакерської атаки. В офі-

ФОТО: ТОМ ВІХ

ційній заяві з посиланням на власне
розслідування вказується, що атака
стала частиною глобальнішої хакерської діяльності проти підприємств
України та Польщі. Цю інформацію
підтвердив CERT-UA – спеціалізований структурний підрозділ Державного центру кіберзахисту та протидії
кіберзагрозам.
ГТС України зазнала 3 потужних
кібератак, які виявилися безуспішними. Об’єктами атак були диспетчерський центр та система технологічного зв’язку газотранспортної
компанії «Укртрансгаз».

Кіберфронт проти Заходу
2005-ий – рік, коли В. Путін ідентифікував колапс СРСР як найбільшу геополітичну катастрофу, характерний
створенням державної мережевої
багатомовної телекомпанії «Russia
Today», орієнтованої на закордонну
аудиторію. Паралельно з відкритою
інформаційно-пропагандистською
стратегією протидії Заходу, стала ре-

«Перемога над противником в цій війні може
бути набагато важливішою, ніж перемога
в класичному військовому протистоянні,
оскільки вона безкровна, а ефект разючий,
знекровлює і паралізує всі органи влади держависупротивника».
Начальник Генштабу Збройних сил РФ
у 2004–2008 роках генерал армії
Юрій Балуєвський

алізовуватися й інша стратегія – кібервійни. За нашими оцінками, вона
розпочалась у середині 2000-х одночасно із запуском пропагандистських проектів.
Росія стала розглядати інформаційно-психологічні та кібероперації
як різновид зброї масового ураження нелетального характеру. Перша
потужна наступальна кібероперація
Росії за рубежем була спрямована
проти країни-члена НАТО та ЄС Естонії у квітні 2007 року. 3-тижневі
систематичні хакерські атаки на державні та приватні сайти були акцією
помсти за наміри влади Таллінна перенести пам’ятники радянської доби, що викликало негативну реакцію
Кремля. Наступним полігоном для
відпрацювання кібератак, але вже
у воєнних умовах, стала Грузія під
час 5-денної війни 2008 року.
В кінці 2009 року за дорученням
президента РФ Д. Медведєва було
створено Центр підготовки фахівців
інформаційного протиборства.
17 жовтня 2012 року МО РФ спільно з Агентством стратегічних ініціатив, Міністерством освіти і науки РФ
та Московським вищим технічним
училищем ім. Баумана оголосило
всеросійський конкурс науково-дослідних робіт, одна з тем якого –
«Методи і засоби обходу антивірусних систем, засобів мережевого захисту, засобів захисту операційних
систем».
Про різкий зсув 2013 року в напрямку наступальної діяльності
в кіберпросторі свідчить активність з формування нових таємних
структур під егідою військового
відомства – 13 лютого було оголошено про організацію підрозділу
інформаційного протиборства в
Генштабі ЗС РФ. 22 лютого 2017 року
міністром оборони РФ С. Шойгу на

спеціальному засіданні в Державній
Думі було визнано створення «чотири роки тому» військ інформаційних операцій. Начальник Генштабу
Збройних сил РФ у 2004–2008 роках
генерал армії Юрій Балуєвський,
коментуючи заяву Сергія Шойгу,
сказав, що перемога в інформаційному протиборстві часто має більше значення, ніж в класичній війні:
«Перемога над противником в цій
війні може бути набагато важливішою, ніж перемога в класичному
військовому протистоянні, оскільки
вона безкровна, а ефект разючий,
знекровлює і паралізує всі органи
влади держави-супротивника».
29 грудня 2016 року вперше офіційно і публічно у спільній заяві
американських Міністерства внутрішньої безпеки, Офісу Національної розвідки та Федерального бюро
розслідувань Росію було звинувачено в хакерських атаках на США.
Дії Росії відображені в Спільній
аналітичній доповіді Департаменту
внутрішньої безпеки та ФБР. Відзначено, що протягом десяти років російські розвідувальні служби
проводили кібероперації проти
урядових структур США, важливої
інфраструктури, аналітичних центрів, університетів, політичних організацій і корпорацій.
Таким чином, США та Європі знадобилося майже десятиліття, щоб
дійти офіційного висновку про недружні дії Росії в кіберпросторі щодо
Заходу. Така млявість та повільність
тільки грає на руку російському сценарію кібернетичного Перл-Харбору. Росія працює над тим, щоб у «Час
“Ч”» створити стан дезінформації,
хаосу та дезорганізації системи
державного управління, в ідеалі –
управління стратегічними ядерними
силами США та отримати вікно мож21
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ливостей для ядерного шантажу Заходу за певними сценаріями.

Кіберфронт проти України
Кіберфронт проти України був відкритий одночасно з воєнним компонентом гібридної агресії Росії.
У 2014 році була створена група
«КіберБеркут». Вона стала відомою
після взяття на себе відповідальності за атаки на сайти державних
органів і громадських організацій
України та західних країн. Перші атаки були здійснені в березні 2014 року
під час окупації Криму, коли був тимчасово заблокований ряд українських веб-ресурсів і було оголошено
про атаку на три інтернет-ресурси
НАТО. Значущі акції «КіберБеркута»
в інформаційному і кіберпросторі:
- створення перешкод у роботі ЦВК
22

України напередодні виборів президента України 23 травня 2014
року;
- блокування роботи сайтів МВС
України та Генеральної прокуратури України від 4 квітня 2014 року;
- DDoS-атаки на веб-сайт Кабінету міністрів України 10 і 14 квітня
2014 року;
- блокування телефонів стільникового зв’язку членів уряду України;
- блокування провідних новинних
порталів УНІАН і ЛІГАБізнесІнформ;
- блокування сайту президента України П. Порошенка 29 липня 2014
року.
У лютому 2015 року за підтримки
російських силових органів була
створена ідентична хакерська організація під назвою «СПРУТ» (так

звана «Система протидії українському тероризму»). Дана організація
проводить атаки на офіційні сайти
керівництва обласних державних
адміністрацій, Міністерства оборони України, Служби безпеки України,
Генерального штабу Збройних сил
України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Наприкінці 2015 року керівництво
Генштабу Збройних Сил Російської
Федерації створило в складі Центру територіальних військ Південного військового округу РФ Центр
інформаційного протиборства (ЦІП)
у Новочеркаську. В Донецьк було доставлено потужний програмно-апаратний комплекс, призначений для
проведення розподілених кібератак
(DDoS-атаки).

Війна в тилу
ТЕКСТ: КРИСТИНА ЗЕЛЕНЮК

Події останнього року наочно показали, що війна в Україні
йде не тільки на Донбасі, а й у тилу.
Тільки за останній рік в Україні
скоєно шість резонансних вбивств,
які українські правоохоронні органи
кваліфікували як теракти. І скрізь, за
словами силовиків, прослідковується російський слід.

Залякати чи ліквідувати?
«Затишшя в зоні АТО використовується противником для диверсій
в інших регіонах України. Слідчі та
оперативники роблять величезну
роботу для того, щоб крок за кроком наблизитися до тих, хто організовує ці терористичні та диверсійні
акти. Нами встановлено майже одну
тисячу учасників диверсійних груп,
з яких затримані 114 та засуджені

54 особи. За кожним із цих затриманих або за кожним терактом, якому
вдалося запобігти, стоять врятовані
життя», – зазначив голова СБУ Василь Грицак.
У 2016 році всю країну сколихнула
трагедія, що сталася з відомим журналістом Павлом Шереметом. Його
автомобіль вибухнув вранці 20 липня минулого року в самому центрі
столиці.
Навесні 2017 року країну схвилювало чергове вбивство, і знову в серці столиці. Серед білого дня 23 березня застрелили колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова, який за місяць до цього отримав
українське громадянство. Кілер на
очах десятків перехожих відкрив во-

гонь біля київського готелю Premier
Palace, де Вороненков мав зустрітися з колишнім депутатом Держдуми
Росії Іллею Пономарьовим.
Вороненков був одним із головних свідків російської агресії проти
України і ролі президента-втікача Віктора Януковича у введенні в Україну російських військ.
Уже на початку жовтня цього року ГПУ заявила про розкриття вбивства. За версією слідства, Вороненкова замовив російський кримінальний авторитет і колишній цивільний
чоловік Марії Максакової Володимир Тюрін за наказом російської
ФСБ. У злочинне угруповання, яке
організувало вбивство Вороненкова, входило сім осіб: громадяни Росії

ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО
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Тюрін, його син Дмитро, посередник
між замовником і організаторами,
організатори і виконавці – українці
Юрій Василенко, Олександр Лось,
Ярослав Левенець, Ярослав Тарасенко та Павло Паршов. Тарасенко
і Лось затримані, Левенець і Василенко перебувають у розшуку.

Удар по розвідці
та військових
У березні, в результаті вибуху автомобіля, в Маріуполі загинув заступник
24

начальника головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ
Олександр Хараберюш. Кілька тижнів тому Служба безпеки затримала
в Одесі підозрювану в підриві жінку.
За словами Василя Грицака, за скоєння цього теракту вона отримала $15
тис. «Жінка належала до так званого
“Центру спеціальних операцій”, який
діє під егідою “МГБ ДНР”. Його очолює
Євдокімов Василь Вікторович за позивним “Ленін”. Центр координується
та фінансується спецслужбами РФ», –
зауважив голова СБУ Грицак.

Через три місяці у Києві серед білого дня підірвали автомобіль начальника спецрезерву Головного
управління розвідки Міноборони
Максима Шаповала. Ніхто не сумнівається, що в його вбивстві, як і в загибелі Хараберюша, винна Росія.
Саме підлеглі Шаповала проводили
розвідувальні операції в зоні АТО
і на непідконтрольних територіях
Донбасу. Справу розслідує Головна
військова прокуратура. За версією
слідства, за цим злочином стоїть
той же «Центр спеціальних опера-
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цій МГБ ДНР», який координують
і фінансують російські спецслужби
і який готував та здійснив убивство
Хараберюша.

Чеченський слід
На початку вересня 2017-го у центрі
столиці вбили громадянина Грузії
Тимура Махаурі. Підірвали автомобіль. На Донбасі Махаурі воював
добровольцем у складі чеченського
батальйону Шейха Мансура і, як заявляли в СБУ, був особистим ворогом Рамзана Кадирова. До того ж на
Махаурі давно полювали російські
спецслужби. Він був дуже знаний
в кримінальних колах. Затримувався
і притягувався до відповідальності
в Україні, але уклав угоду зі слідством, визнав провину і отримав
умовний термін.
Пізно ввечері 25 жовтня, виходячи з ефіру на телеканалі «Еспресо»,
в результаті вибуху силою в кілограм
у тротиловому еквіваленті постраждали Ігор Мосійчук, український
політолог Віталій Бала та місцева
мешканка Надія Тарасенко. Охоронець народного депутата, 31-річний
старший лейтенант поліції Руслан
Кушнір та випадковий перехожий,
який виявився підполковником МВС
у відставці Михайлом Мормілем, від
отриманих поранень загинули.
30 жовтня було обстріляно автівку чеченських добровольців Аміни
Окуєвої, яка загинула на місці, та її
чоловіка Адама Осмаєва. З 2014 року вони воювали на Донбасі на боці
України в батальйоні «Київ-1» у складі «Батальйону імені Джохара Дудаєва», Окуєва також була позаштатною
помічницею Мосійчука. Це був не
перший скоєний на них замах. Влітку в центрі столиці кілер вистрілив
у груди Осмаєву.

АМІНА ОКУЄВА
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Війна режиму проти інакодумців
ТЕКСТ: БОГДАН ЯРЕМЕНКО, ТЕТЯНА ГУЧАКОВА, АНДРІЙ КЛИМЕНКО,
ОЛЬГА КОРБУТ, ЮРІЙ СМЄЛЯНСЬКИЙ

Кримінальні переслідування за сфабрикованими справами,
обшуки в активістів громад, вбивства і тортури незгодних –
це методи Росії, які вона застосовує в Криму.

Жертвами окупаційного режиму
в Криму стали представники різних
народів – правозахисники, журналісти, ті, хто підтримував українські
військові частини, протестував проти
організованого Росією референдуму.
Розголосу набуло переслідування викладача історії Олексія Чернія, фотографа Геннадія Афанасьєва, активіста
Олександра Кольченка та кінорежисера Олега Сенцова. Проти них були висунуті обвинувачення в терористичних діях за нібито підпал дверей офісу
партії «Единая Россия» та підготовку
підриву пам’ятника Леніну і меморіалу
«Вічний вогонь» у Сімферополі.
Свідчення затриманих отримані
під тортурами, сам процес проходив
із порушеннями.
Російський суд прогнозовано обрав покарання у вигляді неадекват-

ФОТО: ЛЕНЯРА АБІБУЛАЄВА

26

них строків. Олег Сенцов відбуває
20 років, Олександр Кольченко – 10
років, Олексій Черній – 7 років колонії суворого режиму. Геннадія
Афанасьєва вдалося визволити – поміняти у 2016 році за домовленістю
з Кремлем.

Терор проти одного народу
Втім, особливої жорстокості з боку
російської системи зазнають кримські татари як найчисленніша та найорганізованіша спільнота з чіткими
проукраїнськими переконаннями.
В перші дні окупації Кремль намагався перетягнути кримських татар
на свій бік, обіцяючи різні політичні
дивіденди, але після невдалих спроб
порозумітися швидко пішов шляхом
свавілля та терору.

Удар нанесено по національному
руху в його політичному вимірі. Зокрема, у вересні 2016 року заборонена діяльність представницького
органу кримськотатарського народу Меджлісу. Його голові Рефату
Чубарову та лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву
(обидва – депутати українського
парламенту) заборонений в’їзд на
батьківщину. Проти інших лідерів
Меджлісу – Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова – також було порушено
кримінальні справи, їх звільнено
в жовтні 2017 року за посередництвом Туреччини.
З метою ще більше роз’єднати народ та залякати людей окупаційна
влада вдається до показових каральних акцій проти окремих осіб.
Звичною практикою є проведення

ФОТО: ІВО ДОКОУПІЛ

обшуків та затримань, причому одночасно за декількома адресами.
Серед іншого, низка кримських
татар звинувачуються за так званою
«справою мусульман» у зв’язку з діяльністю ісламського руху Хізб ут-Тахрір. В Україні, як і в Європі, він не
заборонений та не вважається терористичною організацією. Однак у Російській Федерації рух перебуває поза законом, через що репресовано
понад десять кримських мусульман.
Політв’язні отримали або ж їм загрожує від 5 до 15 років в’язниці.

Мусульмани – терористи
Серед жертв репресій проти Хізб
ут-Тахрір – Руслан Зейтуллаєв, до
якого Росія поставилася з особливим цинізмом, засудивши за організацію терористичної діяльності. Якщо у вересні 2016 року Північно-Кавказький окружний військовий суд
у м. Ростові-на-Дону присудив Зейтуллаєву 7 років колонії, то в липні
2017 року Верховний суд РФ збільшив тюремний строк до 15 років після повторного розгляду справи. Сам
Зейтуллаєв каже, що постраждав за
активну громадянську позицію та
правозахисну діяльність. Його випадок – приклад того, як мусульмани
стали «небажаним елементом» у нових кримських реаліях.
Найстрашнішим є те, що в Криму
досі зникають люди. За даними громадської організації «Крим SOS», за
перші місяці анексії в Криму були
викрадені 23 особи. Деяких з них
знаходять мертвими, про інших досі нічого невідомо. У звіті УВКБ ООН
стверджується, що станом на вересень 2017 року 10 осіб залишаються
зниклими безвісти, причому шестеро з них – кримські татари.
Відносно зниклих слідство або не
ведеться зовсім, або не є ефективним, як у випадку першої жертви
окупації Решата Аметова. Він вийшов на одиночний пікет проти захоплення Криму російською армією
в центрі Сімферополя, де його викрали невідомі люди у камуфляжній
формі – вся подія зафіксована камерою спостереження. Через два тижні тіло Аметова знайшли зі слідами
насильницької смерті. Винні досі не
покарані.
Якщо закрити очі на міжнародне
право та моральність і піти шляхом
примирення з Кремлем, то кримські
татари, всі політв’язні залишаться
один на один з агресором.
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Лист Олега Сенцова
«Всем, кому это интересно!
Третий год я сижу в российской тюрьме. Третий год против
моей страны ведут войну. Враг воюет подло, исподтишка, делая вид, что он тут ни при чем. Ему никто уже не верит, но его
это не останавливает.
Война не бывает красивой, но правда все равно за нами –
мы ни на кого не нападали, мы защищаемся. Но кроме этого
главного врага, которого все знают и который снаружи, есть
и другие.
Они помельче, но они внутри, тут под кожей, они почти
свои. Но они не за нас, они за себя. Кто-то остался от старых
времен, кто-то просто хочет жить по-старому, но под новой
личной. Не выйдет.
И у того большого, и у этих поменьше цели разные, но нам
с ними не по пути. И я не буду говорить, что мы посмотрим
кто кого. Я и так знаю, кто победит. Стремление к свободе
и прогрессу не остановить.
Нас много в плену в России и еще больше на Донбассе.
Кого-то уже освободили, остальные ждут и надеются. У каждого своя история и условия содержания. Кто-то на пленных
пиарится, кто-то реально работает.
Становиться более известным заключенным, чтобы тебя
обменяли быстрее других – это не тот путь, по которому
я хотел бы пройти. Я не хочу тянуть одеяло на себя. Я хочу
остаться просто фамилией в общем списке. Вряд ли мне
предложат выйти последним, но это был бы хороший выбор.
Здесь в заключении мы ограничены. И даже не свободой
– этого уже не отнять, а тем, что мало что можем сделать тут
для страны. Точнее, сделать можем только одно – держаться.
Не надо нас вытягивать любой ценой – победа от этого не
приблизится.
Использовать нас как оружие против врага – да. Знайте,
что мы не слабое ваше место.
Если нам суждено стать гвоздями в крышку гроба тирана,
то я хотел бы быть таким гвоздем. Просто знайте, что этот
гвоздь не согнется.
Слава Украине!»
Август, 2016 года
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Зникнення, викрадення, убивства.
Репресії проти кримських татар
ТЕКСТ: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО, КИЇВ

Згідно з рапортом організації «Крим SOS», з кінця зими 2014 року, коли
розпочалася анексія, до грудня 2016 року зареєстровано 43 факти
викрадень. З них 7 осіб були звільнені після полону, шестеро знайдені
мертвими, двоє людей згодом були засуджені російським судом
і відбувають покарання, а 18 осіб зникли безвісти.
30
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Автори звіту розділяють факти
викрадень на два періоди. Перший
– від березня до травня 2014 року.
Другий – від літа 2014-го до грудня
2016 року.
У першому періоді більшість викрадених звільнили (часто після тортур). П’ятьох не знайшли, одну особу

знайшли мертвою. Серед зниклих
осіб тоді переважали українські активісти, журналісти. За затриманнями стояли російські спецслужби
та члени «Кримської самооборони».
Часто викрадення відбуваються
в білий день, при свідках. Від літа
2014 року ситуація змінилася. Серед

жертв насамперед – татари. З 11 викрадених кримських татар п’ятьох
знайшли мертвими.

Політичні справи
26 лютого 2014 року під стінами
Верховної Ради Автономної Респу31

У Р О К И У К РА Ї Н И

бліки Крим відбулася кількатисячна
демонстрація на підтримку територіальної цілісності України, серед
мітингувальників переважали кримські татари. Тоді ж сталася сутичка з проросійськими контрдемонстрантами, яка перейшла в масові
зіткнення.
Навіть з точки зору російського
законодавства, Крим перебував на
той момент під українською юрисдикцією. Тим не менше, російська
влада з тогочасним прокурором
Криму Наталією Поклонською вирішили відкрити проти організаторів
проукраїнського мітингу кримінальну справу про масові заворушення.
У січні 2015 року затримано заступника голови Меджліса Ахтема
Чийгоза та інших. В підсумку у так
званій справі 26 лютого висунули
звинувачення сімом кримським татарам.
11 вересня 2017 року Ахтем
Чийгоз після процесу, в якому сторона звинувачення використала покази свідків інкогніто у російському
суді у Сімферополі, отримав 8 років
колонії суворого режиму. Його звинуватили в «організації масових заворушень та участь в них» під час
демонстрації на захист цілісності
України, яка відбулася 26 лютого
у Сімферополі.
25 жовтня Чийгоза передали турецькій стороні. На думку мас-медіа,
у справі Чийгоза посприяв президент Туреччини Реджеп Ердоган.
Разом з Чийгозом Туреччині передали іншого заступника голови
Меджлісу Ільмі Умерова, якому у вересні 2017 року дали два роки колонії посиленого режиму за порушення інтегральної цілісності Росії.
У 2016 році слідчі Федеральної
Служби Безпеки відкрили проти
Умерова кримінальну справу. Його
звинуватили на підставі статті 201.1
Карного Кодексу про публічні заклики до дій, мета яких – порушити цілісність Росії. Приводом став виступ
Умерова на кримськотатарському
телеканалі ATR у Києві.
«Я, навпаки, виступаю за повернення територіальної цілісності Російської Федерації, оскільки вона
ж сама її порушила, анексуючи частину регіону іншої держави», – пояснював Умеров.
Під час процесу Умерова направили на примусову психіатричну експертизу, що нагадує практику часів
СРСР.
Сьогодні подібна справа триває
проти кримськотатарського акти32

віста Сулеймана Кадирова. 5 жовтня в його будинку російські служби
провели обшук. Обшук проводився
на підставі постанови судді Родіонова на проведення обшуку за
підозрою у закликах до невизнання
кордонів Росії та підтримки громадянського об’єднання «Аскер».
11 жовтня 2016 року щодо
Сулеймана Кадирова порушили
карну справу за підозрою у «сепаратизмі». У квітні 2017 року російська
служба з фінансового моніторингу
внесла Сулеймана Кадирова у перелік екстремістів та терористів.
Кадиров – відставний офіцер МВС
України, який користується повагою.
Він став одним з перших кримських
татар, якого як офіцера радянської
міліції відправили у Крим, коли туди
почали переселяти кримських татар.
Після анексії Кадиров не приховував своїх проукраїнських поглядів.
30 листопада 2015 року до його будинку у Феодосії увійшли офіцери
ФСБ разом з 12 замаскованими співробітниками, озброєними автоматами.
«До яких часів ми дожили? Весь
час у ході обшуку вони стояли з націленими на нас автоматами. Проте
я автомата не боюсь», – говорила
у червні 2016 року 76-річна матір Кадирова.
Справа проти Кадирова триває далі, проте він не має наміру відмовлятися від своїх поглядів.

Хізб ут-Тахрір,
або мусульмани
на лаві підсудних
Російська влада веде у Криму справи щодо тероризму та екстремізму. Кримських татар звинувачують
у приналежності до організації Хізб
ут-Тахрір, яку в Росії вважають терористичним угрупованням. Хізб ут-Тахрір – це панісламська партія, яка
поширює ідеї Халіфата, однак відкидає силові методи втручання. Партія
легально функціонує у США, наприклад. До 2014 року легально існувала в Україні та, відповідно, у Криму.
За справою Хізб ут-Тахрір у СІЗО
сидять вже 15 людей. Трьох засудили до п’яти років позбавлення волі,
а одного – Руслана Зейтуллаєва – до
15 років ув’язнення. Їх етапували у
різні частини Росії.
Рідні арештованих татар розповідають про репресії щодо тих, хто
дотримується основ свого віросповідання. Представники «Кримської
солідарності», яка юридично та фі-

нансово підтримує сім’ї обвинувачених, стверджують: влада ділить
мусульман на лояльних до Росії та
противників. Першу групу представляє контрольований росіянами Муфтій, інші – це незгідні з російською
присутністю активісти.
«Наша релігія не дозволяє нам
бути осторонь, якщо когось спіткає
нещастя», – підкреслюють представники «Кримської Солідарності».

«Адмінки», або швидко
і масово
Масова санкція проти кримських татар, яку використовує російська влада на півострові – це адміністративні
покарання. Перша фаза масових «адмінок» мала місце у травні 2014 року, коли кримські татари виходили
протестувати проти заборони в’їзду
у Крим Мустафі Джемільову.
Останнім часом цей метод використовують дуже активно. У 2017
році суди винесли кілька сотень
адміністративних покарань проти
кримських татар.
Це простий та швидкий метод,
з допомогою якого можна масово
карати непокірних осіб, додатково
маючи ефект залякування.
Приводом до затримування може
стати одночасне перебування людей
у громадському місці, що призвело
до перешкоджання руху пішоходів
або транспортних засобів.
Коли почалися обшуки та арешти
серед татар, сусіди приходили під
їхні будинки та під будівлі судів, щоб
виразити підтримку. Локальні активісти роблять записи обшуків та викладають їх в інтернеті.
«Після анексії Криму чимало журналістів та активістів виїхали з півострова, почалися арешти та ревізії.
Влада хотіла зробити це без зайвого
розголосу. Ми вирішили інформувати про ці випадки, щоб суспільство
знало, що саме відбувається. Коли 21
лютого 2017 року ми в черговий раз
почули про обшук у домі Марлена
Мустафаєва, ми приїхали підтримати його. Ми записували те, що відбувалося, на телефони. Нарешті один
з офіцерів сказав: “Зараз вам пояснимо”. Через мегафон пролунали
кілька речень. Нам викрутили руки
і втягнули до машини», – анонімно
розповідали активісти Сімферополя
у березні 2017 року.
Тоді затримали 10 осіб. За порушення публічного порядку дали 5
діб арешту (нібито вони збиралися
блокувати дорогу).

ФОТО: ЛЕНЯРА АБІБУЛАЄВА
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будинку з’явилися співробітники
Центру запобігання екстремізму.
Нічого нелегального не знайшли,
але чоловіка, Сейрана, звинуватили
в організації нелегального мітингу,
розповсюдженні
екстремістських
матеріалів у соцмережі, а також
у прослуховуванні пісень чеченця
Тимура Муцураєва, деякі пісні якого
заборонені у РФ. Він отримав 12 діб
арешту».
Адміністративне покарання можна отримати за нелегальні мітинги.
У Криму давно вже немає великих
акцій протесту, однак кримські татари іноді виходять на демонстрації.
Наприклад, з гаслами не трактували
їх усіх як терористів.
Внаслідок цього суд виносить рішення про накладення штрафу або
арешт. Лише 18 грудня кримські суди призначили штрафи кільком десяткам кримських татар.
«Я не займаюся політикою, однак,
будучи жінкою, дружиною та матір’ю
хотіла би попросити людей в Європі:
не забувайте про кримських татар!
З чим можна порівняти біль того, чий
син пропав? Як можна описати страх
матерів, які чекають вечорами своїх
дітей? А ми винні лише у тому, що
хочемо жити на своїй землі і почуватися тут вільно. Європі не повинно бути байдуже стосовно того, що
відбувається у Криму», – закликала
у 2016 році Ельміра Аблялімова, дружина Ахтема Чийгоза.

Не тільки татари

ФОТО: ПЕТРО АНДРУСЕЧКО

«Я, навпаки, виступаю за повернення
територіальної цілісності Російської Федерації,
оскільки вона ж сама її порушила, анексуючи
частину регіону іншої держави».
Ільмі Умеров
Іншим приводом для адмінпокарання може бути розміщення та
розповсюдження екстремістських
матеріалів у соцмережах.
«Мого чоловіка Сейрана зробили
лідером нелегального мітингу ли34

ше тому, що він сказав у мечеті, що
у будинках татар проводять обшуки.
Але ж це наша традиція: якщо у мусульманина трапиться біда, про це
оголошують в мечеті, – розповідає
Муміне Салієва. – У січні в нашому

Не лише кримські татари опинилися
під спецнаглядом російської влади.
Олег Сенцов, родом з Криму, відбуває 20-річний термін ув’язнення
у російській колонії.
4 серпня 2017 року 46-річного
українського фермера Володимира
Балуха рішенням районного суду
у Криму засудили на 3 роки та 7 місяців за зберігання вибухових матеріалів та амуніції. Історія Балуха розпочалася наприкінці 2013 року, коли
Балух, мешканець села Серебрянка
(у північно-західній частині Криму)
на знак солідарності з київським
Майданом вивісив український прапор на своєму будинку. Міжнародні
організації визнали Балуха політичним в’язнем, як і Олега Сенцова.
Подібних випадків чимало.

Ніколай Полозов: «Є будинок,
є люди у тогах, є прокурор,
але суду немає»
РОЗМОВЛЯВ
ПЕТРО АНДРУСЕЧКО

Ніколай Полозов
захищав Надію
Савченко і Pussy
Riot. У Криму
представляв інтереси
Ахтема Чийгоза
(віце-керівника
забороненого
у Росії Меджлісу
кримських татар).
Його звинуватили
в організації масових
заворушень під
час проукраїнської
демонстрації
кримських татар
26 лютого 2014 року.
В результаті втручання
Туреччини Чийгоз
та Ільмі Умеров
вийшли на свободу
восени 2017 року.
Ми розмовляли
з Полозовим у березні
2017 року перед
будинком російського
Верховного суду
у Сімферополі.

У судовому процесі проти колишнього віце-спікера Меджлісу
Чийгоза використовували покази
свідка інкогніто, його особу ідентифікувати практично неможливо. Це нормальна практика?
Закон передбачає можливість заслухати покази свідка, чиї особисті дані
засекречені. Зрештою, не лише у Росії, але й в інших державах. В Росії,
однак, даною нормою зловживають.
Початково норму створили для того,
наприклад, щоб член злочинної групи давав покази на інших злочинців,
тоді з міркувань безпеки його особистої та родини дані приховують.
В Росії у політичних справах часто
у ролі свідків інкогніто виступають
самі ж оперативники. Перевірити
це неможливо. Щоправда, існують
положення, які дозволяють надати
стороні захисту всі дані на свідка,
однак суд відмовляє нам у доступі.
Тому у цьому конкретному процесі
та інших політичних процесах у Росії влада зловживає використанням
свідків інкогніто в інтересах обвинувачення. Вироки часто виносять
на підставі показів таємних свідків.
На жаль, і Європейський Суд не дуже
звертає увагу на зловживання цією
нормою в Росії.
А якщо говорити про прогнози
у ширшому контексті, з огляду на
репресії кримських татар?
У Росії в жодному політичному процесі у новітній історії не було виправдувального вироку. У режимі
Путіна це неможливе. У найкращому
випадку, якщо обвинувачений був
невинний, і потрібно було якось вирішити цю проблему, його спершу
засуджували, а потім милували. Так
було, наприклад, у випадку Надії
Савченко, з Геннадієм Афанасьєвим. Другий варіант – засуджений
виходить після оголошення вироку:
йому зараховують період тримання
під вартою. Влада може також застосувати амністію, що теж змінює
ситуацію конкретної особи. В інших
випадках вихід один – обвинувальний вирок незалежно від доказів,

відбування покарання. Чому так відбувається? У Росії немає незалежної
судової влади. Суди в Росії повністю
залежні від виконавчої влади, так
само, як і законодавча влада. Не
секрет, що Державна Дума РФ – це
структура, якою повністю керує
адміністрація президента. Схожа
ситуація з судами. Тобто є будинок,
є люди у тогах, є прокурор, але суду немає. Максимум, що зроблять
судді, спробують, залежно від своєї
покірності, дотриматися процесуальних процедур. Вони заздалегідь
знають, яким буде вирок, невідомо
лише, наскільки високий.
У такому разі, які залишаються
можливості пройти всі інстанції
у РФ і звернутися до Європейського Суду?
Якщо йдеться про законну частину –
так. Спільно з моїми колегами, у тому
числі з Марком Фейгіним, ми не перший рік ведемо захисти у політичних
процесах у Росії. У нас є певна опрацьована методологія. Ми називаємо її політичною адвокатурою. Це
передбачає своєрідний гібридний
симбіоз різних сфер: правової, в якій
ми робимо те, що зазвичай роблять
адвокати, а також медійної, коли ми
інформуємо громадськість, формуємо думку, передаємо інформацію
щодо конкретної справи.
Існує також політичний бік справи,
в який втягуються чимало інституцій для налагодження діалогу з російською владою з метою чинення
тиску на неї. Найкращим прикладом
є справа Надії Савченко. Чому вони вийшла на волю? По-перше, ми
вчинили низку дій, завдяки яким її
обрали депутатом Верховної Ради
та делегували до ПАРЄ. Вперше у пострадянській історії у зв’язку з кримінальною справою до президента
Росії дзвонив президент США та
вимагав її звільнення. Останній раз
така ситуація мала місце у випадку
радянського дисидента Андрія Сахарова. Власне ці дії призвели до звільнення Савченко.
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ФОТО: АНТОН НАУМЛЮК

Ви не боїтеся, що на вас буде тиснути влада, як свого часу на адвоката Еміля Курбедінова?
Це вже відбувається. За останні півроку в Криму двічі пробували завести на мене кримінальну справу.
Причому перша спроба триває від
вересня. Ведуться дослідчі дії. Це
комплекс дій, в ході яких слідчі збирають докази, чи були ознаки злочину
у діях підозрюваної особи. У першій
справі мене звинувачують на підставі
трьох статей: брак поваги до учасників процесу, образа посадової особи,
опір правосуддю. Друга, нещодавня
справа – проти мене ведуть дослідчі
дії згідно зі статтею 308 Kарного Kодексу за відмову давати свідчення як
36

свідок. Це пов’язано зі справою проти
другого віце-спікера Меджлісу Ільмі
Умерова. Я був його адвокатом, проте
ФСБ вирішило виключити мене з групи захисту Умерова. Слідчий вирішив
допитати мене, суд надав згоду. Фактично, мене викрали у Сімферополі
співробітники ФСБ. Мене доставили
до місцевого управління. Я відмовився давати свідчення, оскільки це адвокатська таємниця. Тепер ведеться
дослідчий контроль у справі відмови давати зізнання. Це сильний тиск,
з яким я не стикався у Росії – останній
раз проти мене намагалися відкрити
справу п’ять років тому. Фактично, від
кримінальної справи мене відділяє
лише підпис слідчого. Я їм поперек

горла. На відміну від кримських адвокатів, які тут живуть, які мають тут
родини і так чи інакше змушені балансувати між інтересами клієнта та
своїми, я людина ззовні – працюю та
живу у Москві, і тим самим ще більше
дратую місцеву владу. Вона хоче усілякими способами змусити мене відмовитися вести справи на півострові.
Чого ще можна сподіватися від
кримської влади щодо кримських
татар? Тепер відкрито чимало нових справ адміністративного характеру…
Без сумніву, репресії активізувалися,
і це на всіх фронтах. Я бачу тут кілька
напрямків. Перший стосується полі-

тичних переслідувань членів Меджлісу. Це ті, хто активно виступав проти окупації у 2014 році. Це в першу
чергу справи Чийгоза та Умерова,
але також Алі Асанова, Мустафи
Дегерменджи та інших затриманих
у так званій справі 26 лютого. Другий
напрям – затримання та процеси за
членство в організації Хізб ут-Тахрір. В Україні вона легальна, у Росії
– заборонена, і з початком окупації
її члени опинилися поза законом. Я
слідкую за цими справами, немає
жодних доказів, що всі ці люди мають справжній зв’язок з Хізб ут-Тахрір. Там немає легітимізації членів.
ФСБ сама вирішує і призначає: ти,
ти і ти. Третій напрям, який сьогодні

трохи зменшився, це справи проти
шпигунів та диверсантів. Обвинувачено кілька осіб: Євгеній Панов,
Дмитро Штибліков та інші, яких звинувачують у диверсії. У цих справах
ведеться слідство. І четвертий напрям стосується не кримських татар,
а українських активістів, які мають
громадянську позицію, лояльні до
України і за це їх переслідують.

блокаду. Будь-яка негативна інформація з Криму блокується підпорядкованими владі мас-медіа. В Росії
у принципі немає вільних медіа.
Є кілька інтернет-сторінок, але вони
не роблять погоди. На всі офіційні
інформаційні канали накладено ембарго на публікації будь-якої інформації, яка стосується репресій щодо
кримських татар.
Якщо йдеться про інших журналістів – українські журналісти бояться
приїжджати сюди, їхні побоювання
цілком обґрунтовані. Роман Сущенко, затриманий журналіст агенства
«Укрінформ», якого захищає мій
колега Марк Фейгін у Москві, був
необережним – приїхав до Москви
і його звинуватили у шпигунстві.
І також немає жодних гарантій, якщо
у Крим приїде знімальна група якогось українського телеканалу або
видання, що не затримають.
Якщо йдеться про закордонних
журналістів, у Крим дуже важко потрапити. По-перше, це позиція української влади. Київ трактує Крим як
окуповану територію і запровадив
спеціальний порядок в’їзду. Через
Москву їхати не можна, адмінкордон
перетнути складно. Тим самим інформація з Криму дозована, насамперед завдяки соціальним мережам.
Якщо йдеться загалом про ставлення у Росії до Криму, то в реальності багатьом байдуже, що робиться
на півострові. Чимало людей бачать
у приєднанні Криму причину економічної кризи. Вони, фактично,
звинувачують мешканців півострова у своїх проблемах, які звалилися їм на голову Якщо йдеться про
ура-патріотизм, про який йдеться
на телебаченні, великою мірою він
вигаданий. В річницю вбивства Бориса Нємцова у Москві пройшов
марш пам’яті. Була там й наша колона, приїхали кілька кримських татар.
Ми йшли з великим транспарантом
«Закінчимо репресії у Криму». Чимало учасників виражали солідарність
і співчуття тим мешканцям Криму,
які були з нами. Тому меншість у Росії відкрито виражає своє незадоволення анексією та репресіями у Криму. Однак більшість воліє цього не
зауважувати, як і самого Криму.

Ви живете і працюєте у Москві.
В яких російських колах є розуміння, що саме відбувається
у Криму?
На жаль, проблема з Кримом полягає у тому, що російська влада організовує навколо нього інформаційну
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Троянський кінь «народних рад».
Як Кремль «розкручував» в Україні
«м’який сепаратизм»
ТЕКСТ: ЕДУАРД АНДРЮЩЕНКО, ЗАПОРІЖЖЯ

Починаючи з весни 2014 року Росія кілька разів міняла тактику підривної
діяльності. Паралельно зі збройною агресією на Донбасі путінський режим
спочатку робив ставку на силове захоплення адмінбудівель та створення
«республік» в інших регіонах. Потім на якийсь час пріоритетним напрямком
діяльності стали диверсії в українському тилу. Врешті-решт черговим
«винаходом» Москви став такий собі «лайт-сепаратизм». Ідея полягала в тому,
що тепер агентам впливу треба не агітувати напряму за вихід зі складу України,
а в рамках правового поля потроху підштовхувати людей до ідей федералізації.
Перші «дзвіночки» цієї кампанії
пролунали на початку 2015 року.
Тоді одразу в двох великих містах
півдня України, Одесі та Запоріжжі,
синхронно розгортають діяльність
нові громадські рухи. І перші і другі
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декларують найкращі наміри, причому з ухилом у місцеву специфіку.
Одесити пропонують відродити статус «порто-франко» (вільного порту), яке місто мало у ХІХ ст. За їхніми
словами, скасування мита на ввезен-

ня-вивезення товарів до Одеського
порту та «податкові канікули» для
місцевого бізнесу перетворить приморське місто на «другий Сингапур».
Запоріжці ж виступають за екологічний спецстатус: мовляв, промислове
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місто потерпає від брудного повітря,
і за це треба виділяти йому з бюджету більше грошей, закріпивши це законодавчо.
В обох містах починаються мітинги та «круглі столи» на підтримку цих
ідей, лунають відповідні звернення
до Києва, під якими підписуються
окремі депутати. Події на Донбасі
виробили в країні стійку алергію на
будь-які вимоги регіональної «окремішності», тому ЗМІ та активна частина суспільства зустріли «екологів» та
«вільних портовиків» із підозрою.
Тим більше, що публіка там зібралася сумнівна: лідери були пов’язані
з проросійськими рухами, а рядові
учасники велелюдних мітингів були схожими на банальну масовку.
«Ні-ні, ви не подумайте, ніякого сепаратизму!» – старанно запевняли
новоявлені активісти, але лунало це
непереконливо.
Тим часом навесні на Одещині заявляє про себе ще одна схожа структура – «Народна рада Бессарабії». Її
представники говорять вже не про
екологію з економікою, а про «національно-культурну автономію» для
поліетнічного півдня області. Це вже
більш виразно відгонило сепаратизмом, і діяльність «бессарабських автономістів» оперативно припинила

СБУ. Троє активних членів «ради»,
одеські проросійські журналісти
Артем Бузіла, Олена Гліщинська та
Віталій Діденко були затримані та
відправлені під варту за підозрою
в сепаратизмі. Тим не менше, за кілька місяців інші учасники «ради» повідомили про наміри створення «Бессарабської республіки “Буджак”» (до
якої, окрім української частини, мала
б увійти ще молдовська Гагаузія), але
ніяких наслідків ця декларація не
мала.
Під час слідства знайшло підтвердження те, що й раніше було очевидним: «вуха» нових сепаратистських
проектів «стирчать» з Росії. Стали
відомі й імена кремлівських кураторів проектів – це помічник Путіна
Владислав Сурков та його заступник
Інал Ардзінба. Пізніше голова СБУ
Василь Грицак розкрив цікаві деталі
справи. За його словами, одночасно
з проголошенням у південній Бессарабії нової «республіки» планувався
підрив двох мостів, що з’єднують регіон з іншою Україною, а також введення з сусіднього Придністров’я
російських «зелених чоловічків».
Наприкінці того ж 2015 року кримінальну справу за підозрою в посяганні на територіальну цілісність
України порушили і проти лідерів
руху «Соціальне Запоріжжя», які
«штовхали» тему «екологічного
спецстатусу». Щоправда, нікого не
затримували – лише викликали на
допити.
В лютому 2017 року Грицак та генпрокурор Юрій Луценко присвятили
«федералістам» окремий брифінг.
З вуст силовиків пролунали назви
інших проектів, які разом із трьома
згаданими планувала інспірувати
Москва. Це «Закарпатський край»,
«Слобожанщина», «Громадська рада
Дніпропетровщини» та «Галичина».
Логіка вибору регіонів є зрозумілою
– тиснули на «больові точки». Окрім
областей, які свого часу збиралися
включити до «Новоросії», це Закарпаття з Львівщиною, де іноді також
можна почути сепаратистські заклики (а також спробувати роздмухати
міжетнічний конфлікт).
Але, як з’ясувалося, «працювали»
росіяни і з більш «спокійними» областями. На їхнє замовлення депутати місцевих рад Житомирщини,
Рівненщини та Івано-Франківщини
зверталися до Кабміну та Верховної
Ради з вимогами надання більших
повноважень регіонам. Були названі
імена посередників, які отримували гроші в Москві та підкуповували

місцевих депутатів. Серед них – одіозний запорізький екс-журналіст та
політтехнолог Павло Золотарьов.
СБУ оприлюднила записи його розмов з іншими фігурантами справи.
Чим завершилися порушені проти
учасників сепаратистських проектів
кримінальні справи? Бузіла отримав
3 роки та 8 місяців обмеження волі,
але 11 місяців у СІЗО йому зарахували в цей термін за «законом Савченко» – і він одразу вийшов на волю
та поїхав до Москви. Гліщинську та
Діденка обміняли росіянам на двох
українських політв’язнів. Рух «за
порто-франко» сам собою зійшов
нанівець, а справу проти «Соціального Запоріжжя» закрили – замало
доказів. Цим, зокрема, й небезпечні
подібні «замасковані» проекти – всі
чудово розуміють, в чиїх інтересах
це робиться, але знайти залізні докази вкрай важко. Золотарьов у суді
визнав свою провину, але суддя повернула справу прокуратурі на дорозслідування.
Важливо розуміти, що більшість
виконавців російських замовлень
– не ідейні сепаратисти, а «заробітчани» – політтехнологи, професійні
протестувальники та збирачі масовок. Відповідно, і заходи зазвичай
проводилися не «від душі», а для звіту перед кураторами. «Можна тільки
здогадуватися, скільки виділених
Москвою грошей керівники проектів насправді “пиляли” та клали собі в кишеню», – з усмішкою кажуть
ті, хто добре знає це середовище.
У процесі виникали курйози – наприклад, у ЗМІ з’явилися знімки «з’їзду народної ради Миколаєва», але
потім виявилося, що це фото зовсім
іншого, старого заходу, оброблені
у «фотошопі».
Після брифінгу Грицака й Луценка
«лайт-сепаратисти», схоже, згорнули
свою діяльність – жодного нового
подібного руху в Україні з тих пір
не виникло. Не виключено, що замовники просто вирішили зробити
паузу, чекаючи, поки вщухне інформаційна хвиля, та шукаючи нових
виконавців. Але більш вірогідно,
що було зроблено ставку на трохи
інший напрям підривної діяльності
– створення штучних міжетнічних
конфліктів, які, окрім внутрішньої
дестабілізації, погіршили б імідж
України за кордоном.
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Міжнародне визнання:
місію провалено
ТЕКСТ: МІЛАН ЛЕЛІЧ

Попри всі свої намагання, Росії не вдається домогтися міжнародної
легітимізації окупованих нею територій Грузії та України.

Донбасько-осетинська
дружба

Український
контекст інший

Посеред Тихого океану розташована карликова держава Науру –
один острів площею трохи більше
21 квадратного кілометра, понад 10
тисяч жителів. І при цьому Науру –
незалежна країна, найменша у світі
республіка і – найголовніше – член
ООН.
Про Науру навряд чи би колись
згадували на пострадянському
просторі та у світі в цілому, якби не
специфічний вид бізнесу, освоєний
владою країни – торгівля міжнародно-правовим визнанням інших
держав. Так, невдовзі після російсько-грузинської війни, наприкінці 2009 року, міністр закордонних
справ Науру подався на інший кінець
світу, до де-факто окупованих Росією Абхазії та Південної Осетії (ПО),
та підписав угоди про дипломатичні зв’язки з цими утвореннями, тим
самим визнавши їхню незалежність.
Очевидно, жодних реальних економічних чи будь-яких інших зв’язків
між тими ж наурцями та абхазами чи
осетинами не було, немає і ніколи не
буде, тож за цим видніється прямий
інтерес Росії – до цього вона змогла
«переконати» у тому, що Абхазія та
ПО незалежні, лише Нікарагуа та Венесуелу. Тож Науру стала четвертою
в світі державою (після цих двох та
самої РФ), які визнали незалежність
північнокавказьких республік, за що
отримала щедру подяку від Москви
– 50 мільйонів доларів «на соціальні
програми». Влада Науру у торгівлі
статусом нічого не соромиться – так,
у 2002-ому вони відмовилися визнавати Тайвань, за що отримали гроші
від материкового Китаю, але вже через три роки тайванці змогли успішно «перекупити» лояльність карликової держави.

В українському контексті, звісно ж,
актуальнішою є кавказька історія.
Насамперед через те, що саме Південна Осетія – єдине територіальне
утворення, яке «визнало незалежність» т.зв. «ДНР» і «ЛНР», звичайно
ж, не без вказівки на те Москви. Навіть Абхазія не пішла цим шляхом, не
кажучи про інших міжнародних сателітів чи друзів Москви, наприклад,
Венесуелу. «Купувати» визнання
«ЛДНР» у тієї ж Науру в РФ, вочевидь,
теж не бачать сенсу. Ну а офіційне
визнання з боку самого Кремля було
б рівноцінно виходу Росії з Мінського процесу, зламало би всю логіку
її гібридної війни проти України та
призвело би до тотальної обструкції
РФ з боку цивілізованого світу.
Тому у своїй політиці «визнання»
окупованих українських територій
Росія керується суто прагматичними міркуваннями. З одного боку,
російські компанії не можуть безпосередньо контактувати з бізнесом,
який знаходиться в ОРДЛО, щоб не
потрапити під міжнародні санкції.
Натомість контактувати з південними осетинами їм ніщо не заважає –
незалежність ПО офіційно визнана
Кремлем. Самим осетинам через
свій власний статус республіки, невизнаної ніким, крім чотирьох інших
держав, західні санкції теж навряд
чи можуть дошкулити.
Зі свого боку, підприємства, що
залишилися на окупованих територіях, давно намагаються знайти вихід на світові ринки, особливо після
офіційного початку блокади з боку
України. Єдиний можливий варіант
– Росія, але як згадувалося вище,
прямі контакти з ОРДЛО для російського бізнесу вкрай ризиковані.
Тож було знайдено проксі-варіант
у вигляді ПО – карликового утворен-
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ня без власної економіки, тотально
залежного і підконтрольного, якщо
коротше – окупованого Росією утворення.
Після т.зв. «націоналізації» всіх
українських підприємств, які ще
залишалися на території ОРДЛО,
управління ними було передано
компанії «Внешторгсервис», якраз
і зареєстрованої в Південній Осетії.
Оскільки жоден нормальний банк
працювати в ОРДЛО не ризикне, то
фінансове життя самопроголошених
республік теж зав’язано на ПО, яка
стала для «ЛДНР» справжнім вікном
у світ.

Фейкові «дипустанови»
Як і належить подібного роду фейковим утворенням, «ДНР» та «ЛНР»
з усіх сил намагаються відтворити
атрибути справжньої державності:
символіку, парламент, уряд, різноманітні органи держвлади тощо. А один
із неодмінних атрибутів повноцінної
держави – це її міжнародні контакти
і зв’язки. Ось із цим у бойовиків відверті проблеми, якщо не рахувати
контактів з росіянами чи південними
осетинами. Тож у Донецьку та меншою мірою у Луганську намагаються
відкривати свої «диппредставництва» у цивілізованих, європейських
країнах світу. Звісно ж, жодна із таких
жодного державного статусу «ЛДНР»
не визнає, вважає ОРДЛО невід’ємною частиною України, але сепаратистів це не зупиняє: кожна новина
такого роду подається як свідчення
впевненого міжнародного поступу
«молодих республік».
Зокрема, було оголошено про
відкриття «диппредставництв» або
ж «консульств» ДНР у Чехії, Греції,
Італії, Франції, Фінляндії, зараз оголошуються плани щодо Німеччини
та Норвегії. Схема типова – у країні-резиденті реєструється якась
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громадська організація із назвою
на кшталт «Представницький центр
донецької народної республіки в Італії» – і це оголошується якимось повноцінним представництвом «ДНР».
Насправді ж усе «представництво»
– це переважно одна-єдина кімната
з відповідною табличкою.
Очолюють такі «дипустанови» або
вихідці з РФ, або місцеві політики із
дружніх до Кремля партій, зазвичай
ультраправих або ультралівих, або
й просто відверті політичні фріки.
Доля подібних структур ідентична –
офіційна влада європейської країни
заявляє, що про жодні «представництва» невизнаних республік на їхній
території не може бути й мови, оголошує це приватною ініціативою та
інколи ініціює процедуру ліквідації.
Втім, «представництво» може якось
непомітно зникнути й саме собою.
Як і багато речей в гібридній агресії
РФ, ці ініціативи – суто медійні і розраховані на максимальний інформаційний резонанс, а не на якусь реальну діяльність.

Друзі-диктатори
Відносно більших успіхів росіяни
досягнули у своїх спробах легітимі42

Відносно більших
успіхів росіяни
досягнули у своїх
спробах легітимізувати
анексію Криму.
Оскільки РФ прямо
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зувати анексію Криму. Оскільки РФ
прямо і категорично заявляє про
свої права на цю територію, вдаватися до якихось хитрощів із Науру
чи Південною Осетією надмірної потреби не було. Але спроби обіграти
законність появи «зелених чоловічків», «референдуму», оголошення
«незалежності» та згодом «возз’єд-

нання» Криму та РФ, звісно, мали місце, особливо невдовзі після анексії
ще у 2014 році. Та й «кримський пакет санкцій» на Заході ніхто скасовувати не збирається.
Голосування за резолюцію ООН
щодо територіальної цілісності
України від 27 березня 2014 року
зафіксувало розклад сил у світі щодо кримського питання, який за цей
час майже не змінився. На бік Росії
більш або менш категорично стали
лише трохи більше десятка з майже
двохсот членів ООН: друзі по «клубу
диктаторів» з КНДР, Сирії, Венесуели,
Куби, Білорусі, Зімбабве та просто
«старі геополітичні друзі» на кшталт
Вірменії. Натомість рівно 100 держав
під час голосування чітко висловилися на підтримку приналежності
Криму до України. Тож і цього разу
спроби РФ ефективно розколоти
міжнародну спільноту та виправдати агресивні дії проти сусідів зазнали невдачі.
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«Враг воюет подло,
исподтишка, делая
вид, что он тут ни при
чем. Ему никто уже не
верит, но его это не
останавливает».
Олег Сенцов

Уроки України

