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 Мабуть, українці почнуть мислити тверезо й об’єктивно тільки після очевидної катастрофи. Що ж, такий менталітет. 
Ігор Лосєв

 "Катастрофа" – подія, викликана руйнівними силами природи або людською діяльністю чи безді-яльністю, що серйозно загрожує та (або) завдає шкоди людському життю, здоров'ю, майну та (або) навколишньому середовищу. 
Угода між Кабінетом Міністрів України 

та Урядом Республіки Хорватія про співро-
бітництво у сфері запобігання катастро-
фам та ліквідації їх наслідків. Угода Кабіне-
ту Міністрів України; Хорватія; Міжнарод-
ний документ від 21.11.2016 р.

 Як би ми від того не відхрещувались, але кожен з нас несе відповідальність за ситуацію в країні. Кожна наша дія або бездіяльність має наслідки. Кожен з нас прямо або опосередковано впливає на формування державної політики. Кожен з нас оби-рає тих, хто цю політику здійснює. В часи демократії не працюватиме історія «я не я і хата не моя». Якщо сьогодні відмовчуватись і вдавати, що все прекрас-но, в той час, коли на сході країни війна з Росією, в судах йдуть замовні процеси над музикантами, ліка-рями та активістами, а на 87 виборчому окрузі від-бувається виборча вакханалія, то завтра вже не тре-ба буде нічого говорити, знайдуться ті, хто говори-тиме замість нас, як це вже було, наприклад у 30-х. 
О. Сінченко, День, 07.04.2021 р.– Це все проклята комета, бий її сило… Це вона все накоїла. Зелені падучі зірки… і всі тепер сліпі, як миші. Ви бачили зелені зірки?  – Ні, – зізнався я. У тому-то й річ. Ви їх не бачили й тому не осліп-ли. Всі інші їх бачили, – він виразно потряс рукою, – і всі осліпли, як миші. 

Джон Віндем "День триффідів"
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ЗАМІСТЬ  ПЕРЕДМОВИ 

 
 Я не маю сумнівів, що ми не лише свідки, а й безпосередні учасники нинішньої тектоніч-ної зміни. Невідомо, що то буде за зміна, і неві-домо, як вона виявиться. Але ми вже знаємо напевне чи, власне, нам починає видаватися, ніби наш ковчег прибився до якогось берега. Ні, це не дорога з написом «Глухий кут». Пе-ред нами – ще в тумані – постає новий конти-нент, який треба пізнати. Та, перше ніж ступити на нього, слід зазирнути в наше минуле, щоб краще зрозуміти сучасність, а далі перед нами постане невідоме майбутнє. 

ОНУХ 
 

КЕЙС «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДУХ ДОНБАСЬКОГО КАПІТА- 
ЛІЗМУ». 

1. Доіндустріальний Донбас 1.0 – Дике поле. Бахмутські соле-
варні (XVII-ХVIII ст.).  

2. Дорадянський індустріальний (європейський, романо-
германський) Донбас 2.0 – Вугілля, чавун (Гаскойн, Юз, Гартман, 
Боссе), гіпс, алебастр, скло, цегла – Едмунд Франке), вогнетриви й 
алебастр – Вікентій Штерцнер і інші – ХІХ ст. База сталінської ін- 
дустріалізацціі  

3. Радянський індустріальний Донбас 3.0 – (1918-1991). Мета-
лургія, машинобудування, «Всесоюзна кочегарня» (американське 
обладнання і фахівці – 30-ті роки, обладнання з репарацій і фахівці і 
полонені з Німеччини, Сілезії – 40-50-ті роки ХХ ст ). 

 3.1. Некроіндустріальний Донбас 3.1 – 1991-2021. Підготов-
ка майданчика для індустрії майбутнього.  

  3.1.1. Підконтрольний Україні – 1991-2021.  
  3.1.2. Непідконтрольний Україні – 2014-2021  
4. Неоіндустріальний Донбас 4.0 – (2021 – Індустрія-4.0, Кі- 

берфізичні системи, мехатроніка, Біг-дата, Інтернет речей, Угода про 
асоціацію з ЄС – ХХІ ст.)  

 
«Як у ХІХ столітті підприємці здійснили цивілізаційний 

прорив в регіоні, який швидко індустріалізувався. 2014 року стало 
очевидно, що очищення української колективної пам’яті від колоні-
ального намулу – питання не лише національного гонору, а й безпеки. 
Бо як виявилося, деякі «історичні дискусії» можуть тривати зі зброєю 
в руках, коли право України на існування оскаржують вже не російсь-
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кі пропагандисти, а бойовики «ополчення» та регулярні війська РФ. 
Але реабілітації потребують не лише герої визвольних змагань. Якщо 
дрібні підприємці вже позбулися ганебного тавра «спекулянтів», то 
великий бізнес ще й досі сприймається з пересторогою. Це, своєю 
чергою, підживлює патерналістські установки: ще й сьогодні прива-
тизацію державних підприємств підтримують усього 22% українців, а 
запуск ринку землі – лише 15% (КМІС, «Демократичні ініціативи»). 
Одна з причин такого становища полягає в тому, що в межах пост-
колоніального (а заразом і посткомуністичного) історичного наративу 
бізнесу відводилася третьорядна і зазвичай негативна роль. Хоча на-
справді великий бізнес не раз ставав провідною силою не лише еко-
номічного, а й цивілізаційного поступу на українських теренах. 

Казенна індустріалізація Ще за радянських часів засновницею 
міста Луганська вважалася імператриця Катерина ІІ, котра 1795 року 
підписала указ «Об устроении литейного завода в Донецком уезде 
при реке Лугани и об учреждении ломки найденного в той стране 
каменного угля». Хоча місто тривалий час було назване на честь 
Климента Ворошилова, цей факт добре римувався з радянською ідео-
логією. Те, що місто виросло з робітничого поселення поруч із заво-
дом, забезпечувало йому взірцеву пролетарську біографію, а участь у 
справі російської імператриці міцно прив’язувало його до метрополії. 
Звичайно, така версія зовсім не була незаперечною, оскільки на тери-
торії Луганська існували значно давніші козацькі поселення. І лише з 
2014 року дискусії щодо походження і Луганська, і всього Донбасу 
почали зачіпати іншу тему – роль, яку в формуванні цього регіону 
відіграв бізнес. Бо саме він у ХІХ – на початку ХХ століття дав роз-
витку цього краю такий імпульс, якого не могли дати ані козаки, ані 
імперський уряд. Ідея будівництва заводу на теренах сучасного Дон-
басу виникла не випадково. При дворі марили війною з Туреччиною  
і вже готували на візантійський престол онука Катерини ІІ, завбачли-
во назвавши цісаревича Костянтином. Але амбіції не відповідали мо-
жливостям: слабкість російського флоту виявила російсько-шведська 
війна 1788-1790 років. Після того як Російській імперії вдалося захо-
пити Крим, виникла гостра потреба у створенні промислової бази 
десь на півдні, оскільки основне металургійне виробництво було зо-
середжене аж на Уралі. Цей проєкт доручили британському інженеру 
Карлу Ґаскойну, директору Карронського металургійного заводу в 
Шотландії, який переїхав до Росії. Інженерний хист Ґаскойна був 
незаперечний: завдяки йому англійський флот отримав каронади – 
скорострільні короткоствольні гармати великого калібру, які стояли 
на озброєнні майже 80 років. Але причин розпрощатись із Великою 
Британією у нього теж було достатньо: його родинний бізнес збанк-
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рутував, борги множилися, великий контракт із урядом зірвався. Зате 
у технічно відсталій Росії Ґаскойн став справжньою зіркою, займа-
ючись модернізацією старих та будівництвом нових заводів, за що 
отримав маєток у Подільській губернії і звання дійсного статського 
радника. Саме йому доручили визначити місце для будівництва лива-
рного заводу, який забезпечив би ядрами та гарматами Чорноморсь-
кий флот. Таке місце знайшлося на березі річки Лугані, оскільки по-
руч виявили поклади руди й вугілля. Після указу імператриці робота 
закипіла. У місцевості Лисяча балка (нині місто Лисичанськ Лугансь-
кої області) заклали вугільну копальню, а на березі Лугані почали 
будувати завод. Проблеми робочих рук для імперії не існувало. Завод 
і шахту будували силами місцевих селян, а також різноманітного під-
невільного люду: арештантів, солдат, полонених. Уже 1798 року ли-
варний завод дав свою першу продукцію – 16 тис. пудів гарматних 
ядер, а 1800 року було запущено доменну піч. Дефіциту в робітниках 
не було: за потреби до заводу «приписували» місцевих селян разом із 
жінками й дітьми. До того ж завод скоро перетворився на місцеву 
каторгу, куди поміщики відправляли на «перевиховання» своїх кріпа-
ків, а влада – ворохобне населення, зокрема учасників селянських 
заворушень на Дону. Здавалося, Луганський завод став прикладом 
того, що модернізацію можна успішно провадити й такими архаїчни-
ми методами – аби була державна воля. Але насправді успіх виявився 
вельми сумнівним. Хоча при дворі марили Константинополем, про 
належне фінансування Луганського заводу забували. Через брак кош-
тів не реалізували ключове логістичне рішення – налагодити судно-
плавство по Сіверському Дінцю, яке мало б забезпечити постачання 
вугілля з Лисячої балки до луганського заводу. За відсутності заліз-
ничного сполучення цю повинність наклали на місцевих селян, зо-
бов’язавши кожне господарство щороку перевезти на завод по 2 тон-
ни вугілля. Але під час весняного, осіннього, а часто й зимового без-
доріжжя вугілля підвозили з перебоями, що дезорганізувало виробни-
чий процес. Переманити одного іноземного фахівця також було недо-
статньо. Виявилося, що Ґаскойн не надто добре розібрався у надрах 
своєї нової батьківщини: вже після запуску Луганського заводу 
з’ясувалося, що місцева залізна руда для виплавки чавуну малоприда-
тна, а лисичанське вугілля погано піддається коксуванню. Карл 
Ґаскойн, якому вдалося уникнути відповідальності за свої прорахун-
ки, помер 1806 року в Петербурзі, але агонія заводу на Лугані розтяг-
нулась іще на 80 років. Наступний директор, Яков Нілус, умовив уряд 
не закривати підприємство, а перепрофілювати з чавуноливарного на 
переробний. Завод потроху випускав гармати і ядра, але з завданнями 
катастрофічно не міг упоратися. У 1827-му імператор Микола І забо-
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ронив витрачати казенні кошти на Луганський завод, а вже у 1830-х 
почалося скорочення виробництва і зменшення штату працівників. 
Провал проєкту оприявнився під час Кримської війни 1853–1856 ро-
ків, напередодні якої у російських фортецях не вистачало до штатного 
комплекту 2 тис. гармат, а знаменита одеська берегова батарея № 6 
Олександра Щоголєва відбивалася від англо-французької ескадри 
чотирма гарматами часів Петра І. Агонію підприємства подовжила 
чергова російсько-турецька війна, але зрештою завод повністю  
перейшов на виробництво невійськової продукції. З 1876-го уряд на-
магався здати Луганський завод в оренду, але марно: зношене, заста-
ріле підприємство нікому не було потрібне. У 1860-х фахівці Луган-
ського заводу намагалися налагодити виплавку чавуну на Петровсь-
кому заводі (нині це територія міста Єнакієве), запросивши легендар-
ного інженера Аполлона Мевіуса (до речі, нащадка Мартіна Лютера 
по бабусиній лінії). 1866-го там справді отримали якісний чавун у 
промислових масштабах, але його собівартість у 14 разів перевищу-
вала ринкову, тож підприємство було закрито. Така сама нещаслива 
доля спіткала ще один чавуноливарний завод – у Лисичанську. «В 
урядових сферах і, здається, навіть серед фахівців склалося сумне 
переконання, що хоча південь Росії багатий і вугіллям, і рудами, але 
залізне виробництво все ж таки не може ґрунтуватися на них, а тому 
наш південь не має майбутнього в сенсі виготовлення заліза», – ви-
мушено констатував Мевіус. Епілогом першої індустріалізації Донба-
су став указ імператора Олександра ІІІ 1887 року, у якому зазначало-
ся: «Дію Луганського казенного заводу, що постійно супроводжується 
самими збитками для казни, припинити». 

Сила капіталу Кримська війна 1853–1856 років змусила Росій-
ську імперію знову взятися за промислову модернізацію. Настраше-
ний перебігом баталій російський історик Міхаіл Погодін у 1854-му 
направив до Олександра ІІ слізний заклик: «Повстань, російський 
царю! Звели відчинити навстіж ворота в усіх університетах, гімназіях 
та училищах, дай засоби нам навчитися лити такі самі гармати, шту-
цери й кулі, якими б’ють тепер вороги наших милих дітей». Але цього 
разу справу практично повністю передоручили бізнесу, причому на-
самперед іноземному, задля якого уряд значно пом’якшив протекціо-
ністську політику. Пропозиція знайшла відгук у Західній Європі, 
оскільки поєднання великих замовлень російського уряду, дешева 
місцева робоча сила і наявність сировинної бази забезпечували виго-
ди, котрі стали відомі як «російський надприбуток». Так у 1860-х 
роках почалася друга індустріалізація Донбасу, яка сформувала його 
сучасні обриси та визначила економічний профіль на понад століття 
наперед. Одним із найуспішніших проєктів став металургійний завод 
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на річці Кальміус. Договір із урядом про будівництво заводу для ви-
готовлення залізничних рейок іще 1866 року уклав князь Сергій Ко-
чубей, але до справи так і не взявся. 1870 року він із готовністю про-
дав концесію британському промисловцю Джону Юзу, директору 
Мелвільських заводів в Уельсі. Перед тим як укласти договір із Кочу-
беєм, Юз разом із групою англійських інженерів та геологів прибув 
до Катеринославської губернії, щоб особисто обстежити місцевість 
для майбутнього підприємства. Результати розвідки його задовольни-
ли, і скоро у Таганрозький порт прибули 8 суден, навантажених за-
водським обладнанням, яке довелося доправляти на Донбас волами. 
Вже у 1872-му завод Юза давав 150 тонн металу щотижня, і саме тут, 
уперше в імперії, запустили 8 коксових печей. Задоволений уряд ви-
писував Юзу премії, а щасливі акціонери щороку отримували 25% 
дивідендів. А покинуту хатину вівчаря, у якій Джон Юз мешкав, про-
водячи розвідку копалин, можна вважати першим будинком робітни-
чого поселення біля його заводу – того самого, з якого згодом виросте 
місто Юзівка, яке своєю чергою, 1961 року отримає назву Донецьк. 
«Величезне гірничозаводське виробництво – найпишніша квітка ро-
сійського промислового капіталізму. Це розлоге дерево не виросло із 
зерняти, кинутого в родючий ґрунт. Воно було пересаджене до нас із-
за кордону у зрілому вигляді», – писав про Донбас видатний україн-
ський економіст Туган-Барановський. І він не перебільшував: за 
останні 40 років ХІХ століття видобуток вугілля на Донбасі виріс у 
100 разів, причому напередодні Першої світової війни на іноземному 
капіталі працювали 26 із 36 вугільних акціонерних товариств Донба-
су, і саме вони давали 70% вуглевидобутку в регіоні. Аналогічна си-
туація склалася і в металургії. Станом на кінець ХІХ на Донбасі діяли 
12 металургійних заводів, 11 із яких належали іноземним акціонерним 
товариствам. Логістичну проблему краю вирішили також завдяки 
європейському бізнесу – паровозобудівному заводу, збудованому в 
Луганську акціонерним підприємством на чолі з німецьким промис-
ловцем Ґуставом Гартманом. У 1900-му цей завод став найбільшим в 
імперії, випустивши 48 потягів за рік, а в 1905-му – вже 245. Звичай-
но, до розбудови Донбасу доклалися й місцеві промисловці, зокрема 
Олексій Алчевський – творець першої у Російській імперії фінансово-
промислової групи (див. Тиждень № 11/2020). В історичній перспек-
тиві йшлося не лише про виробництво та гроші – завдяки бізнесу цей 
край стрімко перетворювався на густозаселений промисловий регіон 
із великим потенціалом розвитку. Наприклад, у Юзівці 1870 року 
мешкали якихось 380 осіб, але у 1884-му – вже близько 5,5 тисяч, а в 
1897-му – 28 тисяч. Наприкінці ХІХ століття на території Юзівки, 
окрім металургійного комбінату, діяли 9 шахт, цегляний, шкіряний, 
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миловарний заводи, фабрика фарб, пивзавод, три заводи мінеральних 
вод, типографія. У 1897-му восени на місцеві базари щонеділі 
з’їжджалися до 5 тисяч возів, а обіг дрібної торгівлі в Юзівці сягав  
10 млн рублів щороку. Поруч із брудними робітничими кварталами 
розбудовувався район Новий світ, де замешкали майстрові, інженери, 
представники адміністрації тощо. Там були готелі, храми, пошта, 
кінематограф, фотоательє, російська та англійська школи – все, що 
належить мати місту, статус якого Юзівка отримала 1917 року. Так 
само з робітничого поселення біля ливарного заводу виріс і Луганськ. 
На початку ХІХ століття це селище виглядало вкрай сумно: для анг-
лійських інженерів було збудовано десяток кам’яних будинків у єв-
ропейському стилі, а майже 2 тисячі робітників тулилися в 45 казар-
мах-мазанках та землянках. Проте за 30 років казарм побільшало, 
з’явилося понад дві сотні кам’яних будинків, а селище злилося з су-
сідніми селами Вергунка та Кам’яний Брід. У 1860-х місто отримало 
новий імпульс до життя: слідом за гірничою школою та училищем у 
ньому з’явилися земська лікарня, поштове відділення, бібліотека й 
навіть музей – і 1882-го імператорським указом селище Луганський 
завод отримало статус міста, ставши центром Слов’яносербського 
повіту. Кількість населення стрімко зростала: у 1867-му тут мешкало 
близько 10 тисяч осіб, на час Всеросійського перепису 1897 року – 
вже 20 тисяч, а в 1904-му – 34 тисячі. «Тільки що вернувся з Лугансь-
кого. Як бачите, уже їжджу, а що виїжджу? Можу лише сказати, що 
мені відкрилися нові перспективи і я познайомився з тими частинами 
нашої землі, про які не мав ніякого розуміння. Тут панує капітал, тут 
розвинена промисловість, тут будуються нові форми життя!…» – 
писав Микола Міхновський після візиту на Донбас у 1899-му. Зви-
чайно, праця на Донбасі була далеко не легкою, а становище промис-
лового робітництва – не менш складним, ніж в англійських, францу-
зьких чи німецьких колег. Але робітники Донбасу були вже не «при-
командированими» рабами-кріпаками, а вільними людьми. До того ж 
у ході технологічного розвитку підвищувалися вимоги до їхньої ква-
ліфікації, а кваліфікація, своєю чергою, підвищувала їхній соціальний 
статус. Так, робітники Юзівки у 1897-му отримали 850 ділянок під 
будівництво власного житла, причому проєкти узгоджувались із архі-
тектором заводу. Перед будинком обов’язково мала бути брукована 
доріжка, ліхтар, а по периметру подвір’я належало висадити два ряди 
дерев. Доставка води, палива й вивезення сміття були безкоштовни-
ми, а згодом Джон Юз придбав ще й завод для спалювання відходів.  
І в цьому сенсі Юзівка не була поодиноким явищем. Наприклад, у 
Горлівці компанія Ауербаха, що збудувала перший у Російській ім- 
перії ртутний завод, відкрила лікарню, школу, бібліотеку, церкву, 
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чайну з кінематографом. Потім тут з’явився театр, спортивні секції та 
більярдні клуби, а артилерійський завод організував власну футболь-
ну команду. На пів століття раніше такі розваги були доступні хіба 
місцевим поміщикам, заможним міщанам та чиновництву, але тепер 
їх упевнено тіснила нова робітнича аристократія. Словом, найбільш 
масштабні, і головне – позитивні зрушення в історії Донбасу спричи-
нили саме підприємці, завдяки яким цей край здійснив цивілізаційний 
ривок уперед. 

 

Вийти із старопромислового циклу Після захоплення влади  
більшовиками траєкторія розвитку Донбасу не змінилася – цей край 
так і залишився «кочегаркою» імперії, тільки тепер вже радянської. 
Але рушійні сили, які рухали Донбас уперед – капітал та приватна 
ініціатива – надовго покинули цей край. Міфологізована сталінська 
індустріалізація була б неможливою без участі іноземних фахівців та 
імпорту західних технологій, а іноді й цілих підприємств. Проте реа-
льні успіхи сталінських «п’ятирічок» все одно виявилися роздутими. 
Повністю повернути Донбас на рейки нормального розвитку в роки 
незалежності не вдалося. За способом мислення та господарськими 
звичками місцева еліта – так звані «донецькі» – була нащадками дон-
баського регіонально-галузевого клану, створеного ще сталінським 
«вугільним» міністром Олександром Засядьком (див. Тиждень  
№ 20/2018). Це були майстри кабінетних інтриг, лобізму й шантажу, 
які набули звичок свавільних баронів, а згодом отримали змогу вико-
ристовувати все це для особистого збагачення. Від промисловців на 
кшталт Джона Юза, Ґустава Гартмана чи Олексія Алчевського їх від-
різняло головне – відсутність справжнього підприємницького мис-
лення, орієнтованого не лише на максимізацію прибутку, а й на  
масштабну бізнесову творчість. 2014 року більшість головних про-
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мислових районів Донбасу опинилася в окупації. Але й відновлення 
підконтрольної частини регіону – питання дискусійне. Типовий ста-
ропромисловий регіон, Донбас пережив свій зоряний час в епоху ву-
гілля і сталі, причому через ригідність радянської економічної систе-
ми він розтягнувся ще на кілька додаткових десятиліть. Тому зараз, у 
ХХІ столітті, плани відновлення колишньої промислової могутності 
Донбасу є цілковито утопічними – не так через непоправні втрати 
пострадянського періоду, як через зміни глобальних економічних і 
технологічних тенденцій. Тому якщо Донбас отримає новий імпульс 
до відродження, воно неодмінно буде пов’язане з масштабним вироб-
ничо-економічним перепрофілюванням. У якому напрямі відбувати-
меться, наразі передбачити важко. Але вже зараз можна стверджува-
ти, що рушієм розвитку Донбасу, як і у другій половині ХІХ століття, 
може стати лише підприємницька ініціатива» [65]. 

 
Таблиця 1 

Промислові революції та технологічні уклади 
Промислова революція (ПР) Технологічний уклад (ТУ)

Період Маркери Період (початок) Маркери

Перша ПР 
(кінець 
XVIII ст. – 
початок  
XIX ст.) 

Паровий двигун; 
текстильна промисловість 
(ткацькі верстати);  
металургія; 
перехід від аграрної до про-
мислової економіки 

Перший ТУ
початок 1770-х 
років 

Ера текстильної 
промисловості 

Другий ТУ
1820-ті роки 
 

Ера пари та за-
лізниці 
 

Друга ПР 
(друга  
половина 
XIX ст. – 
початок 
XX ст.) 

Електрична енергія; 
нафтохімічна промисловість;
телефон і телеграф; 
залізниці; 
конвеєрне виробництво 

Третій ТУ
1870-ті роки 

Ера сталі й елек-
трики 

Четвертий ТУ 
1930-ті роки 

Ера нафти, авто-
мобілебудуван-
ня, масового 
виробництва  

Третя ПР
(кінець  
XX ст. 
(1970-ті 
роки) – до 
сьогодні) 

Електроніка і мікроелектро-
ніка;  
ІКТ;  
автоматизація виробництва; 
розвиток сектору ПЗ 

П’ятий ТУ 
1970-ті роки 
  

Ера електроніки, 
інформатизації 
та ІКТ-
технологій 

Четверта ПР 
(після 2010-х 
років – до 
сьогодні) 

Інтернет речей; 
вертикальне виробництво 
агропродукції;  
синтез їжі;  
штучний інтелект;  
3D-принтинг;  
розподільне виробництво  
й енергетика 

Шостий ТУ  
2010-ті роки  

Ера нано-біо-
інфо-когні-
технологій 
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КЕЙС «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО». «До початку збройної агре-
сії РФ проблема кримінальної відповідальності за основні злочини за 
міжнародним правом для України була суто світоглядною. Уперше за 
роки збройної агресії РФ проти України прокуратура Донецької об-
ласті відстояла у суді вирок за пропаганду війни як одного з видів 
порушень міжнародного гуманітарного права. 

Це один із перших масштабних результатів роботи управління 
нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в 
умовах збройного конфлікту, яке було створене майже півроку тому в 
регіональній прокуратурі. Під його процесуальним керівництвом  
перебувають більш як п'ять тисяч кримінальних проваджень. Тільки 
за останні місяці було зареєстровано 123 проваджень за фактами по-
рушення законів і звичаїв війни: жорстоке поводження з полонени-
ми, примусова "паспортизація", невибіркові обстріли цивільного на-
селення. Про роботу прокурорів в умовах збройної агресії, створення 
реєстру постраждалих, співробітництво з Міжнародним криміналь-
ним судом – інтерв'ю з прокурором Донецької області Євгеном Білоу-
совим. 

– Євгене Олександровичу, нещодавно у Донецькій області 
оголошено перший вирок за статтею 436 Кримінального кодексу 
України, а саме – за пропаганду війни. У чому була суть справи? 
Чому вироків за цією статтею не було раніше? Як збиралися до-
кази, і чому жінку засуджено до умовного терміну покарання при 
тому, що максимальна санкція за зазначеною статтею – до трьох 
років позбавлення волі? 

– Цього року ми дійсно розпочали практику притягнення осіб 
до кримінальної відповідальності за пропаганду самої війни, адже 
у збройному конфлікті винні не тільки ті, хто бере у ньому безпо-
середню участь, а й ті, хто його активно пропагує. 

За роки збройного конфлікту було напрацьовано досвід у роз-
слідуванні кримінальних проваджень, а також певної судової практи-
ки. Це і стало підґрунтям для того, щоб ми могли оцінювати і розгля-
дати факти військової агресії в Донбасі як порушення міжнародного 
кримінального та гуманітарного права, тобто злочини проти миру і 
безпеки людства та міжнародного правопорядку. Адже стаття 436 КК 
України – саме щодо таких видів злочинів. 

Наприкінці травня 2020 року, уперше за роки збройної агресії 
РФ проти України, за публічного обвинувачення прокуратурою До-
нецької області, суд виніс обвинувальний вирок 28-річній жительці 
Покровська. На своїй сторонці соцмережі "ВКонтакте" вона неодно-
разово упродовж 2015–2018 років поширювала дописи із закликами 
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до президента країни-агресора ввести війська на територію України з 
метою захоплення влади. 

Записи перебували у загальному доступі, тобто були відкриті 
для ознайомлення усім відвідувачам її сторінки. Крім того, автома-
тичні сповіщення про їх розміщення постійно надходили особам, 
доданим у розділ друзів. Застосувати саме таку кваліфікацію злочину 
допоміг висновок лінгвістичної експертизи писемного мовлення. 

Узагалі специфіка цієї статті полягає у тому, що особа закликає 
безпосередньо до агресивної війни або розв'язування воєнного конф-
лікту, а такі явні ознаки є не в кожному кримінальному провадженні. 
Не виключаю, що у майбутньому будемо розслідувати більше таких 
справ. 

З урахуванням того, що обвинувачена позитивно характеризу-
валась, активно сприяла досудовому розслідуванню, повністю визна-
ла свою провину та щиро розкаялася в суді, згідно із законом до неї 
можна було застосувати покарання у вигляді позбавлення волі з ви-
пробувальним терміном. 

– З'явилась інформація про створення реєстру загиблих  
і поранених осіб та пошкодженої внаслідок бойових дій інфра-
структури. Ви і Луганська прокуратура виступили синхронно. 
Скільки наразі осіб у реєстрі, і яка кількість пошкодженої інфра-
структури? Чи вдалося вже оцінити обсяг збитків? 

– Наразі в реєстрі обліковано інформацію про 1031 поранену 
цивільну особу, 286 загиблих і про понад 3000 об'єктів пошкодженої 
цивільної інфраструктури. Оцінити загальну суму збитків можливо 
лише після проведення відповідних будівельно-технічних експертиз, 
які призначаються по кожному об'єкту окремо. Зважаючи на таку 
значну кількість пошкоджених і знищених об'єктів, назвати конкрет-
ну суму складно. Однак можу зазначити, що на сьогодні експертним 
шляхом уже підтверджено збитки на суму 13,5 мільйона гривень. 

– Чи можете ви гарантувати безпеку людям, які надали свої 
дані для цього реєстру? Таку інформацію може бути передано до 
Міжнародного кримінального суду? 

– Громадяни, відомості про яких додаються до реєстру, вже ви-
знані потерпілими у кримінальних провадженнях. Заходи щодо їх 
захисту або безпеки можуть вживатись, якщо вони особисто звер-
нуться з таким проханням. А взагалі реєстр – це внутрішній документ, 
інформація з якого не підлягає розголошенню широкому загалу і не 
може бути передана до Офісу прокурора Міжнародного кримінально-
го суду (МКС) як чергове підтвердження масштабних і грубих пору-
шень міжнародного гуманітарного права. 
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Тож ці особи можуть бути впевнені, що всі дані, які вони нам 
передають, повністю конфіденційні та не будуть оприлюднені. 

Узагалі робота щодо збору доказової бази для доведення факту 
збройної агресії РФ проти України та злочинів проти міжнародного 
гуманітарного права для використання в міжнародних судових ін-
станціях ведеться щодня. 

Інформація до МКС передається через відповідний Департа-
мент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених 
в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора. Зі 
свого боку, ми збираємо матеріали та у подальшому направлятимемо 
їх до ОГП. Однак конкретних строків для прийняття судом цих мате-
ріалів немає. 

– Яким чином відбувається компенсація збитків, і чи є вза-
галі якісь механізми для впливу на незаконні збройні формуван-
ня РФ щодо виплати збитків постраждалим особам? 

– Громадяни України, яким унаслідок збройної агресії РФ  
завдано шкоди, можуть звертатися до українського суду і вимагати 
компенсації. На жаль, марно чекати від Москви добровільного ви-
знання та виконання цих рішень. Однак, враховуючи той факт, що 
російське майно є й за межами РФ, наявність судового рішення дає 
право накладати стягнення на це майно. 

– Давайте в цілому поговоримо про роботу щодо порушень 
міжнародного гуманітарного права. В Офісі генерального проку-
рора було створено Департамент нагляду у кримінальних про-
вадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлік-
ту. Про нього ви вже згадали. Такі ж управління з'явились і в 
прокуратурах Донецької та Луганської областей. Чи є у вас кон-
куренція? Як відбувається розподіл, якими злочинами займаєть-
ся ОГП, а якими – регіональні структури? 

– Про конкуренцію не може бути й мови. Разом із нашими ко-
легами з Луганської області щодня опрацьовуємо великий обсяг ін-
формації. Крім цього, постійно обмінюємося думками, обговорюємо 
слідчу та судову практику. Адже робимо, як то кажуть, одну справу в 
інтересах держави – притягнення всіх винних до кримінальної відпо-
відальності. 

Департамент ОГП координує зазначену діяльність аби досягти 
кінцевої мети, а саме – завершити досудове розслідування. Тобто 
визначає (з урахуванням обсягу роботи), кому доцільно доручити 
процесуальне керівництво за тим або іншим кримінальним про-
вадженням. Наприклад, центральний департамент здійснює процесу-
альне керівництво у таких резонансних справах, як Дебальцевська та 
Іловайська трагедії, збиття MH17. У нас у провадженні понад п'ять 
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тисяч справ. Це, як я говорив, обстріли цивільної інфраструктури, 
катування військовослужбовців і цивільних полонених. 

– Що таке воєнний злочин узагалі, і як, наприклад, відріз-
нити його від теракту? 

– У чинному Кримінальному кодексі України є поняття обох 
цих термінів, які мають різні сфери застосування. 

Так, говорячи мовою закону, терористичний акт (стаття 258 КК 
України) віднесено до злочинів проти громадської безпеки, оскільки 
дії вчиняються саме з метою порушення громадської безпеки, заляку-
вання населення тощо. Наприклад, 9 червня ми зареєстрували кримі-
нальне провадження за фактом підриву військового автомобіля Нац-
гвардії, внаслідок чого десять військовослужбовців отримали мінно-
вибухові травми. 

Водночас воєнний злочин – це порушення законів і звичаїв вій-
ни, тобто міжнародного гуманітарного права, що тягне за собою інди-
відуальну кримінальну відповідальність. У національному законодав-
стві ці злочини регламентовано розділом "Злочини проти миру, без-
пеки людства та міжнародного правопорядку". 

Ще один свіжий приклад. Минулого тижня ми зафіксували в 
Донбасі черговий факт використання представниками незаконних 
збройних формувань РФ зброї, забороненої Оттавською конвенцією 
1997 року. 

На початку травня 2020-го з боку населеного пункту Василівка 
Ясинуватського району, який наразі є тимчасово окупованою терито-
рією, було обстріляно позиції Збройних сил України з використанням 
протипіхотних осколкових мін. 

Це і є черговим порушенням РФ законів і звичаїв війни в Дон-
басі. 

– Управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо 
злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, працює вже 
п'ять місяців. Що зроблено за цей період? Скільки відкрито про-
ваджень за статтею 438 про порушення законів і звичаїв війни? За 
якими фактами в основному ці провадження? І який підрозділ 
займався цими злочинами раніше? 

– За період роботи управління зареєстровано 123 кримінальні 
провадження за частинами 1 та 2 статті 438 КК України за фактами 
порушення законів і звичаїв війни. Зокрема, це примусова "паспорти-
зація", жорстоке поводження з військовополоненими, незаконне поз-
бавлення волі та утримання громадян, поєднане з їх катуванням у 
"підвалах", невибіркові обстріли цивільного населення, примусова 
"націоналізація" об'єктів господарської діяльності, порушення еколо-
гічної рівноваги внаслідок російської агресії на Сході країни та факти 



17 

грубого порушення законів і звичаїв війни в умовах пандемії COVID-
19, що також є порушенням положень Женевських конвенцій. 

Наприклад, за процесуального керівництва прокуратури До-
нецької області заочно оголошено підозру у вчиненні злочинів,  
передбачених частиною 1 статті 258-3 і частиною 1 статті 438 КК 
України, колишньому співробітнику СБУ, який, будучи учасником 
терористичної організації, а саме – співробітником одного з відділів 
так званого МДБ "ДНР", порушив закони та звичаї війни. Зловмисник 
застосував погрози та фізичну силу до беззахисної особи, незаконно 
позбавив її волі, використовуючи при цьому вогнепальну зброю, – 
заряджаючи пістолет, приставляв його до голови потерпілого. 

Раніше такими справами фактично займалися різні органи до-
судового розслідування – СБУ, поліція. Однак не було координації та 
контролю, який зараз забезпечує управління. Крім того, воно займа-
ється аналітичною роботою й акумулює інформацію про кримінальні 
провадження, вчинені в умовах збройного конфлікту, які розсліду-
ються різними органами досудового розслідування. 

– Місцем вчинення злочинів зазвичай є тимчасово окупо-
вана територія. Як документуються та розслідуються такого роду 
злочини, якщо особи перебувають там або у РФ? Як їх можна 
притягнути до відповідальності? 

– Наразі ми не маємо можливості проводити слідчі дії на тим-
часово окупованій території. І ця проблема стала однією з підстав для 
створення зазначеного управління. Сьогодні наша основна мета – 
зафіксувати порушення норм міжнародного гуманітарного права та 
розпочати досудове розслідування за цими фактами. Ми виходимо з 
одного з основних принципів, який полягає у забезпеченні ефектив-
ного розслідування злочинів з боку держави. Ситуація може змінити-
ся, а факти порушень залишаться назавжди і підлягатимуть розсліду-
ванню з метою встановлення винних осіб і притягнення їх до відпові-
дальності. 

У зв'язку з ситуацією, що склалась у Донецькій області, достат-
ньо складно притягнути осіб, які скоїли злочини вказаної категорії, до 
кримінальної відповідальності, адже більшість із них переховуються 
на тимчасово окупованій території або у Російській Федерації. Тут 
нам у допомогу інститут заочного засудження. Стосовно таких осіб 
проводиться спеціальне розслідування, після чого їм заочно повідом-
ляється про підозру, і вони оголошуються у розшук не тільки по Ук-
раїні, а і в міжнародний. У разі, якщо такі особи будуть ідентифікова-
ні правоохоронцями, то їх одразу затримають, і відносно них продов-
житься досудове розслідування. 

Так, Костянтинівським міськрайонним судом оголошено заоч-
ний вирок жителю Донецька, який обіймає посаду так званого мініст-
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ра у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації 
наслідків стихійного лиха у підконтрольній РФ адміністрації Донець-
кої області. Він уже п'ять років активно співпрацює з бойовиками. 
Суд визнав голову зазначеного псевдоміністерства винним за части-
ною 1 статті 258-3 (участь у терористичній організації) КК України та 
заочно засудив його до 12 років за гратами з конфіскацією майна. 
Наразі вирок набрав чинності. 

– Чи співпрацюєте ви на цьому напрямі з громадським ор-
ганізаціями, і в чому їх допомога? 

– Так, аби зібрати повну картину того, що відбувається на тим-
часово окупованих територіях, ми налагоджуємо контакти у тому 
числі з різними громадськими організаціями. Отримуємо від них ін-
формацію щодо порушень прав громадян і злочинів, які там відбува-
ються. Приміром, за результатом опрацювання звітів таких організа-
цій, як Ukrainian Legal Advisory Group та Truth Hounds, відомості вне-
сено до ЄРДР і розпочато досудове розслідування за статтею 438 КК 
України за фактами невибіркових обстрілів цивільного населення, 
внаслідок яких є поранені і, на жаль, загиблі особи. 

Тільки того тижня я провів дві зустрічі з представниками гро-
мадської організації "Східна правозахисна група" і Консультативної 
місії Європейського Союзу в Україні, результатом яких стала домов-
леність щодо підписання меморандуму про співпрацю. 

Ми маємо на меті налагодити конструктивний діалог для спіль-
ного відпрацювання того величезного обсягу інформації щодо пору-
шень міжнародного гуманітарного права, який було зібрано громад-
ськістю за період збройного конфлікту. Детальний аналіз цих фактів 
дозволить вирішити питання про долучення матеріалів до інших до-
казів збройної агресії РФ. 

– В окупованому Донецьку розташований завод "Ізоляція", 
який незаконними збройними формуваннями РФ наразі викорис-
товується як катівня. Чи встановлено прокуратурою, скільки ще 
таких місць незаконного утримання військовослужбовців ЗСУ  
і цивільних є на окупованій території? В ОГПУ заявляли, що 
встановлено 160 таких місць, де з 2014 року утримувалися понад 
3500 осіб. Скільки з них розташовані саме на Донеччині, і скільки 
людей пройшло через них? 

– Це той випадок, коли безпосередньо департамент здійснює 
процесуальне керівництво у "великому" кримінальному провадженні 
за фактами катування та утримання в місцях несвободи на окупованій 
території Донецької області. Наразі прокурорами управління здійсню-
ється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за 
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статтями 146, 149, 127, 263, 341 щодо утримання ряду осіб в "Ізоляції" 
протягом 2017 року. 

На жаль, не можу розкрити деталі провадження, тому що за-
плановано провести певний обсяг слідчих дій по всій території Украї-
ни. 

– Як відбуваються допити постраждалих осіб? Враховуючи 
їх психологічний стан, чи готові вони взагалі співпрацювати з 
правоохоронними органами? 

– Це непростий процес, адже право потерпілого – розповідати 
чи ні про обставини порушення. З власного досвіду можу сказати, що 
допит потерпілого залежить від конкретного випадку та обставин. Є 
особи, які надають покази, і вони мають важливе значення для спра-
ви, а є такі, що не бажають пригадувати те, що з ними сталося. 

– Чи є взагалі в прокуратурі дані про безвісти зниклих осіб? 
– Звичайно, такі дані у нас є, адже це один із пріоритетних на-

прямів роботи. Ми збираємо, узагальнюємо та забезпечуємо відповід-
не розслідування. 

3 2014 року в провадженні слідчих підрозділів Головного уп-
равління Нацполіції у Донецькій області перебувало 701 кримінальне 
провадження за статтею 115 КК України, розпочате за фактами безві-
сного зникнення 733 осіб, які пов'язані з проведенням АТО, а нині – 
вже ООС. З них 299 проваджень закриті стосовно 323 осіб, місцепе-
ребування яких наразі встановлено, 402 – залишаються у провадженні 
щодо 410 осіб. 

– Паспортизація населення окупованих територій. Я знаю, 
що за цими фактами зареєстровано кримінальні провадження. 
Про які паспорти йдеться, російські чи так званої ДНР? Яка  
кількість уже виданих паспортів, і хто найчастіше підпадає під 
таку насильницьку паспортизацію? 

– За процесуального керівництва прокуратури Донецької об-
ласті слідчими СБУ розслідується кримінальне провадження за стат-
тею 438 КК України стосовно "примусової" паспортизації, яка є 
грубим порушенням принципів і норм міжнародного права, зо-
крема статті 52 Женевської конвенції від 1949 року про захист ци-
вільного населення під час війни. 

Мова йде саме про так звані паспорти "ДНР", які, за наявною 
оперативною інформацією, отримали майже 500 тисяч жителів окупо-
ваних територій Донецької області. Однак лише частина осіб отрима-
ла їх добровільно. Інші ж підпали під примусову "паспортизацію". Це 
особи, які працюють у так званій бюджетній сфері або отримують 
грошові виплати від окупаційної адміністрації. Наслідком відмови від 
отримання таких псевдопаспортів може бути те, що такі люди зали-
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шаться без роботи та будь-яких засобів для існування. Також ми за-
фіксували подібний примус і щодо випускників шкіл. Без такого  
"паспорта" вони можуть не отримати атестат. 

Прокуратура Донецької області має інформацію про видачу 
жителям окупованої території паспортів РФ, що здійснюється за умо-
ви максимального сприяння та у спрощеному режимі владою країни-
агресора. Зазначений факт хоч прямо і не порушує міжнародного 
гуманітарного права, проте, на наш погляд, є різновидом "політично-
го шантажу та агресії". 

– Останнім часом суспільство дедалі гучніше говорить про 
перехідне правосуддя. Поясніть детальніше, що воно передбачає? 
Чи використовуєте ви у своїй роботі якісь його елементи? 

– У квітні я провів координаційну нараду з керівниками право-
охоронних органів області, де особливу увагу ми приділили виявлен-
ню та розслідуванню злочинів проти миру, безпеки людства та між-
народного правопорядку з метою збору належної доказової бази для 
звернення до МКС. Уже розроблено заходи, яких необхідно вжити 
для досягнення результату, у тому числі це необхідність ініціювати 
питання щодо внесення відповідних змін до кримінального процесу-
ального законодавства та інших нормативно-правових актів. Зокрема, 
щодо вдосконалення процедури проведення спеціального досудового 
розслідування та судового розгляду. 

Щодо концепції перехідного правосуддя ми систематично на-
даємо пропозиції відповідному органу, який займається систематиза-
цією цієї інформації. Вказане питання є дуже актуальним, тому що 
тисячі осіб на тимчасово окупованій території притягуються до кри-
мінальної відповідальності, відбувають покарання у різних установах, 
але не мають можливості використовувати механізми українського 
правосуддя для захисту своїх прав, бо засуджуються невизнаними так 
званими судами "ДНР". 

Інша сторона – це великий масив кримінальних проваджень, які 
залишилися на тимчасово окупованій території області під час актив-
ної фази бойових дій улітку 2014 року. Матеріали кримінальних про-
ваджень неможливо відновити, хоча особи, стосовно яких розслідува-
лися ці справи, іноді самі звертаються до органів прокуратури з ме-
тою прийняття відповідних процесуальних рішень. 

– Чи документуєте ви факти постачання РФ зброї підконт-
рольним їм збройним формуванням і участі кадрових військових 
ЗС РФ у воєнних діях? Наприклад, нещодавно з'явилося відеопід-
твердження роботи снайперів ФСБ на території Луганської об-
ласті. Скільки у вас таких фактів? 
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– У разі встановлення таких фактів ми їх одразу документуємо 
та вживаємо відповідних заходів у рамках кримінальних проваджень. 
Можу сказати, що періодично підтверджуємо факти присутності РФ. 
Докази збираються під час огляду місць подій після обстрілів із боку 
незаконних збройних формувань. На місці оглядаємо частини артиле-
рійських снарядів, які виготовляються в РФ. Виявляємо серійні номе-
ри, рік випуску та інші ідентифікаційні ознаки. 

Щотижня отримують поранення військовослужбовці ЗСУ.  
На полі бою дуже складно встановити, хто саме здійснив смертель- 
ний постріл, особливо якщо мова йде про снайперів. Так, з початку 
2020 року 15 військовослужбовців загинули та 127 отримали пора-
нення різного ступеня тяжкості. Відомості за цими фактами внесено 
до ЄРДР. 

Один із свіжих прикладів мав місце на початку весни. Тоді 
оглядали збитий російський безпілотний летальний апарат, який  
містив маркування про те, що був вироблений на російському заводі. 
Аби приховати свою участь, країна-агресор використовує зброю,  
переважно вироблену ще за радянських часів, проте фіксуються непо-
одинокі випадки застосування сучасної військової техніки, виробле-
ної в РФ. 

– Незаконні збройні формування хизуються вербовкою ді-
тей. У мережі багато відеороликів, на яких діти одягнені у війсь-
кову форму, і їх навчають стріляти. Зрозуміло, що пропаганда 
промиває їм мозки. Чи є ці матеріали в прокуратурі, яка їх оцін-
ка? 

– У порушення норм міжнародного права, а також законів  
і звичаїв війни представники незаконних збройних формувань, за 
фінансової та організаційної підтримки Російської Федерації, через 
військові табори і псевдопатріотичні клуби готують дітей до бойових 
дій. Разом із тим, створюючи підвищену психологічну вразливість, 
"вкладають у їхню свідомість" вороже ставлення до всього українсь-
кого народу, викривляють суть подій, що відбуваються. 

У зв'язку з цим у травні 2020-го прокуратурою внесено до  
ЄРДР відомості за фактами втягнення представниками окупаційної 
адміністрації РФ неповнолітніх дітей до участі у незаконних збройних 
формуваннях терористичної організації "ДНР". 

– Що зараз із тими підлітками і молодими людьми, які від-
бувають покарання за участь у військових угрупованнях псевдо-
республік? 

– У період з 2014-го до 2020 року у місцевих судах розглянуто 
41 кримінальне провадження за фактами участі підлітків у військових 
угрупованнях псевдореспублік, з них 24 особи звільнено від кримі-



22 

нальної відповідальності за добровільну відмову від участі в незакон-
ному збройному формуванні та співпрацю з правоохоронними ор-
ганами з розкриття інших членів таких формувань. 

Стосовно 17 неповнолітніх судами винесено обвинувальні ви-
роки переважно з умовними мірами покарання з причини визнання 
підлітками своєї вини та щирого каяття. 

Ніхто із зазначених молодих людей не повернувся на окупова-
ну територію. Всі вони проживають на підконтрольній Україні тери-
торії, працюють і навчаються на українських підприємствах і в навча-
льних закладах. 

– У Верховній Раді ще взимку активно обговорювали при-
ведення національного законодавства до норм міжнародного гу-
манітарного права. Але потім процес загальмувався: розглядали 
закон про землю, потім – карантин. Що взагалі прокуратурі  
і правоохоронним органам дає імплементація цих норм? 

– Дійсно, ще 20 грудня 2018 року Кабмін вніс на розгляд пар-
ламенту законопроєкт про гармонізацію кримінального законодавства 
із положеннями міжнародного права. 

Сьогодні предметом міжнародного кримінального права є так 
звані основні злочини, кожен з яких належить до юрисдикції Міжна-
родного кримінального суду: геноцид, злочини проти людяності, во-
єнні злочини, агресія. Згаданий законопроєкт передбачає внесення 
змін до КК України, покликаних встановити відповідальність за ці дії 
в максимальній відповідності до міжнародного права. Актуальність 
таких законодавчих змін зумовлена тим, що до початку збройної  
агресії Російської Федерації проблема кримінальної відповідальності 
за основні злочини за міжнародним правом для правової системи Ук-
раїни була суто світоглядною. 

На жаль, практика показала, що положення діючої статті 438 
КК України виявилися відверто обмеженими, з точки зору їх відпо-
відності міжнародному кримінальному праву. Цю статтю викладено в 
такий спосіб, що в юридичній літературі є не менше п'яти варіантів 
тлумачення сфери її дії, що за відсутності усталеної судової практики 
робить її малопридатною для практичного застосування.  

При цьому стаття 438 КК України вказує на закони і звичаї вій-
ни, передбачені міжнародними договорами, згоду на обов'язковість 
яких давала ВР України. Але більшість договорів у сфері міжнарод-
ного гуманітарного права укладено до 1991 року, і Україна бере в них 
участь через правонаступництво, яке, за чинним законодавством, не 
визнається однією з форм надання згоди на обов'язковість міжнарод-
ного договору. З цього погляду стаття 438 КК у цілому наразі є недо-
сконалою» [54]. 
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«"Застосовуючи хибну термінологію окремі представники укра-
їнської влади, експертного середовища і медіа спільноти діють амора-
льно, протиправно і шкідливо. Вони практично і об’єктивно стають 
співучасниками Росії у «правовій війні» проти України", – Володи-
мир ВАСИЛЕНКО 

Фронт боротьби України з агресією Росії має не лише силові, 
але й правові координати. Якщо українські військові за роки війни 
довели, що спроможні давати ефективну відсіч агресору, використо-
вуючи відповідний арсенал сил та засобів, то в юридичній площині 
ми маємо багато плутанини, насамперед, в базових визначеннях та не 
завжди ефективне використання права для захисту наших інтересів. 
Росія підступно анексувала український Крим, а потім окупувала час-
тину східних регіонів України. Але ще задовго до агресії військової 
Росія здійснювала агресію гуманітарну. Вона не лише планувала 
збройний напад, але й готувала ґрунт для вторгнення в мізки україн-
ців. Нажаль, чи-то через некомпетентність, чи-то внаслідок роботи 
пропагандистської машини Росії та її «п’ятої колони» частина політи-
ків, журналістів та експертів України опинились в тенетах казуїстики 
хибних термінів, застосування яких сприяє поширенню антиукраїнсь-
ких міфів Росії. 

Щоб розібратися в складних реаліях, які породжені війною РФ 
проти України, та мати правильне уявлення про юридичний інстру-
ментарій боротьби проти агресора, в тому числі на міжнародній арені, 
«День» звернувся до доктора юридичних наук, професора Києво-
Могилянської академії, Надзвичайного і Повноважного посла Украї-
ни, судді Міжнародного кримінального криміналу для колишньої 
Югославії (2002-2005-й роки), Уповноваженого уряду України у 
Міжнародному суді ООН при розгляді справи про делімітації мор- 
ських просторів між Україною та Румунією в Чорному морі (2006-
2009 роки) Володимира Василенка. 

«ПІСЛЯ ПОЧАТКУ РОСІЙСЬКОЇ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ В 
УКРАЇНІ НЕ ІСНУВАЛО ЧІТКО ВИЗНАЧЕНОЇ ПРАВОВОЇ 
ПОЗИЦІЇ ДЕРЖАВИ» 

– Вже сьомий рік триває збройна агресія Росії проти Украї-
ни. В офіційних документах, заявах, виступах українських поса-
довців у повідомленнях ЗМІ, дискусіях експертів за круглими 
столами, телешоу для опису, позначення і кваліфікації ситуацій, 
пов’язаних з російською збройною агресією, часто застосовуються 
досить оманливі терміни. Деякі з них не без  впливу російської 
пропаганди. Поширеними є такі штампи – «криза в Україні», 
«війна в Україні», «війна на сході України», «збройний конфлікт 
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на Донеччині і Луганщині», «агресія в Азовському морі», «від-
новлення миру на Донбасі», «примирення на Донбасі», тощо. 

– Я хотів би зазначити, що деякі хибні терміни були офіційно 
запроваджені в широкий обіг владним істеблішментом України. Зо-
крема такі як «антитерористична операція», «АТО», «учасники або 
ветерани АТО» і «неконтрольовані Україною території», «непідконт-
рольні органам української влади території». Чи свідоме, чи несвідо-
ме користування подібними штампами та словосполученнями замість 
визнаних міжнародним правом чітких термінів створює ілюзію наяв-
ності в Україні внутрішнього збройного конфлікту, до якого Росія 
нібито непричетна, і робить російську збройну агресію явищем мовби 
неіснуючим. В Україні на офіційному та неофіційному рівні досить 
популярним є також використання запозиченого із західної доктрини 
терміну «гібридна війна». Його вживання витісняє з інформаційного 
простору згадку про російську агресію. Натомість центром уваги стає 
переважно антиукраїнська пропаганда, яка здійснюється російською 
дипломатією, спецслужбами і пропагандистською машиною. 

– Чим це викликано? І чим небезпечною є така практика? 
– Первинна причина цього вкрай негативного явища, на мій по-

гляд, полягає в невмінні або небажанні вищого керівництва держави 
належним чином використовувати право, міжнародне і внутрішнє, 
для захисту національних інтересів України в умовах російської 
збройної агресії. Підставами для такого висновку є моє особисте спіл-
кування з деякими представниками владного істеблішменту та аналіз 
їхніх дій. 

Певний час після початку російської збройної агресії і до тепер 
в Україні не існувало і не існує розгорнутої, викладеної в одному офі-
ційному документі чітко визначеної термінологічно, змістовно послі-
довної і системної правової позиції держави у питанні відсічі агресії 
та подоланні її наслідків. Тоді на офіційному рівні Росію звинувачу-
вали у порушеннях двосторонніх угод, у збройному втручанні, але не 
в агресії. Звідси неточне вільне, радше свавільне, а іноді навмисне 
вживання хибних термінів і понять. 

Сьогодні основні елементи загальнодержавної позиції щодо ро-
сійської збройної агресії і відповідні терміни визначені у Законі Укра-
їни від 18 січня 2018-го року «Про особливості державної політики із 
забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупо-
ваних територіях в Донецькій та Луганській областях» (далі по текс-
ту – Закон від 18 січня 2018-го року). Однак, нажаль, влада не вжила 
належних заходів для уніфікованого використання законодавчо ви-
значених термінів і понять навіть в офіційному вжитку. Досить сказа-
ти, що МЗС України розіслало циркулярну ноту від 11 квітня 2018-го 
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року з роз’ясненням формулювань Закону. Однак це роз’яснення було 
виконано непрофесійно і значною мірою суперечило змісту його 
принципових положень. 

Міністерство тимчасово окупованих територій у 2019-му році 
видала спеціальний довідник під нейтральною назвою «АБВ... Зброй-
ний конфлікт у термінах (путівник для України)». Він має суттєві 
прогалини, рясніє численними помилками фактичного і концептуаль-
ного характеру. 

За сприяння Національного військово-історичного музею з ли-
пня 2014-го року видається «Книга полеглих за Україну». Коштом 
Міністерства оборони України друкується аналогічне видання під 
розлогою назвою «Книга пам’яті військовослужбовців ЗСУ, які заги-
нули захищаючи суверенітет, територіальну цілісність та недоторка-
ність України». Такого роду назвами, без будь-яких згадок про росій-
ську агресію, позначені також меморіальні дошки і пам’ятники у ба-
гатьох населених пунктах України. Це важко пояснити з погляду іс-
торичної правди, здорового глузду і належного вшанування пам’яті 
полеглих героїв. 

Масовість подібної шкідливої практики навряд є випадковим 
явищем і налаштовує на думку про існування в українському політи-
кумі сил, які свідомо не бажають називати речі своїми іменами, зо-
крема війну, розв’язану Росією, збройною агресією проти України. 
Вони по суті здійснюють термінологічну диверсію, яка негативно 
впливає на суспільну свідомість, послаблює і підриває позицію Укра-
їни у питаннях відсічі російській збройній агресії,  а отже становить 
загрозу нашій національній безпеці. Тому держава у співпраці з учас-
никами бойових дій, волонтерською спільнотою та широкою громад-
ськістю мало б системно і постійно протидіяти застосуванню термі-
нології, що суперечить приписам Закону від 18-го січня 2018-го року. 

– А що відбувається нині? Як змінилась ситуація – на кра-
ще чи на гірше? 

– Із зміною в 2019-му році влади ситуація не покращилась, а 
навіть погіршилась. Через ігнорування Закону від 18 січня 2018-го 
року український інформаційний простір залишається засміченим 
термінологією, яка нав’язується російським агітпропом і поширюєть-
ся агентами впливу Росії та українськими «корисними ідіотами». Не-
дбале і неправильне ставлення до термінологічного позначення явищ, 
ситуацій і подій, які пов’язані із російською збройною агресією, є 
дуже небезпечним. Таке ставлення діє на підсвідомість людей, приз-
вичаюючи їх до міфів, вигаданих і вигідних Росії. Таким чином вко-
рінена в людську свідомість віртуальна реальність дезінформує і дез-
орієнтує українське суспільство, сприяє позиціонуванню Росії, як 
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посередника і миротворця у врегулюванні «кризи, війни або збройно-
го конфлікту в Україні». Подібні віртуальні штампи і оцінки вводять 
в оману міжнародне співтовариство і використовуються як аргумент 
для посилення тиску на Україну, послаблення, а то й скасування між-
народних санкцій проти Росії як держави агресора. 

Владний істеблішмент Росії, підтримуваний значною частиною 
її населення, вважає Україну екзистенційним ворогом (тобто ворогом, 
який самим своїм існуванням загрожує існуванню Росії), відмовляєть-
ся припинити розв’язану агресивну війну проти України, сконцентру-
вав в анексованому Криму, окупованих районах Донеччини та Лу-
ганщини і вздовж всього українсько-російського кордону потужні 
угрупування військ. Якщо раніше російська пропагандистська маши-
на практикувала «п’ятихвилинки ненависті» проти України, то тепер 
вона працює в режимі 24/7, культивуючи зневагу, зверхність і ворож-
нечу до України і українців, час від часу закликаючи до силового 
підкорення нашої країни. 

Остаточна мета української політики Росії – тотальне знищення 
України, як нації, суверенної держави і геополітичної реальності. 

За таких умов неприпустимим і неприйнятним є той факт, що 
Президент Володимир Зеленський у своїх публічних виступах та ін-
терв’ю уникає називати Росію державою агресором і продовжує обі-
цяти громадянам України «швидкий мир на Донбасі». Особи з його 
найближчого оточення, зокрема очільник офісу Президента Андрій 
Єрмак, постійно говорять про «конфлікт на сході України» та «врегу-
лювання кризи на Донеччині і Луганщині». Колишній радник Секре-
таря РНБО С. Сивохо 10-го березня 2020-го року, виступаючи на те-
леканалі «НАШ», сказав, що конфлікт в Україні є внутрішнім, а на-
ступного дня спробував публічно презентувати «Національну плат-
форму примирення і єдності на Донбасі». Це викликало обурення  
і протести учасників бойових дій, громадськості і відповідні депутат-
ські запити. Така позиція Президента та членів його команди ігнорує 
російську загрозу, культивує в суспільстві пацифістські настрої, де-
моралізує Збройні сили України та підриває нашу готовність і спро-
можність до спротиву агресивним зазіханням Росії. 

Існуючій тотальній загрозі з боку Росії можна ефективно про-
тистояти лише шляхом тотальної мобілізації потенціалу української 
держави і суспільства та постійної демонстрації готовності протидія-
ти агресору, давати йому рішучу відсіч. Це аж ніяк не виключає зу-
силь України, спрямованих на мирне врегулювання породженого 
російської збройною агресією міжнародного збройного конфлікту, 
але не умиротворенням агресора і задоволенням його примх, а на 
основі міжнародного права.  
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Слід особливо підкреслити, що застосовуючи хибну терміноло-
гію окремі представники української влади, експертного середовища і 
медіа спільноти діють аморально, протиправно і шкідливо. Вони 
практично і об’єктивно стають співучасниками Росії у «правовій вій-
ні» проти України. Така війна ведеться Росією одночасно із збройною 
агресією у прагненні заперечити свою участь в ній, уникнути відпові-
дальності за вчинені міжнародні злочини, перекласти вину на Україну 
і нав’язати їй ганебні умови миру. 

«СУЧАСНЕ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО КАТЕГОРИЧНО І 
ОДНОЗНАЧНО ЗАБОРОНЯЄ ВІЙНУ ЯК ЗАСІБ ВИРІШЕННЯ 
МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ» 

–  Пане Володимире, дякую. Думаю, що сказане вами має 
стати предметом особливої уваги і з боку влади, і з боку громад-
ськості. Тепер хотілося б з’ясувати зміст базових дефініцій, 
пов’язаних з таким явищем як «війна». Насамперед, що таке «аг-
ресивна війна», «гібридна війна», «правова війна» в контексті 
українсько-російських відносин?  

– У міжнародному праві практично аж до ухвалення Статуту 
ООН у 1945-му році існувала загальновизнана норма, відповідно до 
якої війна вважалась крайнім, але законним способом вирішенням 
будь-яких міжнародних спорів. З додержанням певних формально-
стей, пов’язаних з оголошенням війни, держава мала право застосува-
ти збройну силу з метою нав’язування вигідних їй умов іншій державі 
або повного завоювання цієї держави. 

Сучасне міжнародне право категорично і однозначно забороняє 
війну як засіб вирішення міжнародних спорів, кваліфікує агресивну 
війну, як тяжкий міжнародний злочин, що тягне міжнародно-правову 
відповідальність агресора. 

Визначальною базовою ознакою агресивної війни є першість (!) 
у застосуванні збройної сили. Якщо будь-яка держава першою (!) 
чинить збройний напад на іншу державу, то вона здійснює акт зброй-
ної агресії і вважається агресором, незалежно від того: по-перше, 
якими міркуваннями і підставами обґрунтовуються і виправдовують-
ся її дії; по-друге, чи оголошена війна чи ні; по-третє, чи у збройному 
нападі беруть участь регулярні або іррегулярні підрозділи збройних 
сил; і, нарешті, по-четверте – чи чинить держава, яка зазнала збройно-
го нападу, спротив агресору чи ні. 

Критерії, на основі яких дії держави кваліфікуються, як агресія, 
встановлені статтею 3-ю Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від  
14 грудня 1974 року «Визначення агресії» і статтею 8-біс Римського 
Статуту Міжнародного кримінального суду. 
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Агресивна війна – це війна, яку першою починає і веде суве-
ренна держава чи держави проти іншої держави чи держав. Така війна 
неодмінно породжує міжнародний збройний конфлікт. Але іноді 
збройні конфлікти виникають всередині держави, коли проти її за-
конного уряду ведуть боротьбу всілякі повстанські групи, або опози-
ційні уряди, які претендують на владу в державі. В такому випадку 
збройний конфлікт між ними є не міжнародним, а внутрішнім. У від-
носинах між Україною і Росією триває міжнародний збройний конф-
лікт, в якому Росія є державою, яка першою розпочала і продовжує 
агресивну війну, а Україна є державою, яка зазнала агресивного напа-
ду з боку Росії. Тому ніякого «внутрішнього  громадянського конфлі-
кту», «війни в Україні» або «збройного конфлікту на сході України» 
не існує. Є агресивна війна, яку Росія веде проти України. 

Відповідно до статті 51-ї Статуту ООН держава, яка зазнала 
збройного нападу, має право на самооборону від агресії, тобто право 
негайної збройної відсічі агресору. 

– Отже виходить, що чинячи збройний опір російській агре-
сії, Україна мала здійснювати своє право на самооборону від  
агресії, а не оголошувати про початок «антитерористичної опера-
ції». 

– Саме так, хоч Україна почала реалізовувати право на само-
оборону із значним запізненням. Адже анексія Криму розпочалась з 
20-го лютого 2014-го року, а активний спротив російській агресії із 
широким застосуванням ЗСУ почався лише влітку 2014-го року. Як 
правову підставу для такого спротиву, в.о. Президента України  
Олександр Турчинов хибно визначив  Закон України від 20 березня 
2003-го року «Про боротьбу з тероризмом», а не Закон України від  
6 грудня 1991-го року «Про оборону», який регламентує порядок за-
стосування ЗСУ у відповідь на акти агресії з боку інших держав. 

На час ухвалення відповідного Указу Президента – 14 квітня 
2014-го року, Росія вже анексувала Крим і було ясно, що Україна 
зазнає не спорадичних атак якихось терористів, а стала об’єктом 
спланованої і широкомасштабної агресії з боку РФ. Таким чином в 
офіційному обігу вкоренилося застосування таких невідомих міжна-
родному праву словосполучень, як «антитерористична операція», 
«учасник АТО», «зона АТО», тощо, а не чіткі і однозначні терміни 
«самооборона від агресії», «боротьба з російською агресією», «учас-
ники бойових дій», «театр бойових дій». Такий підхід вводив в оману 
українське суспільство, дезорієнтував світову спільноту і, по суті, 
підтверджував штампи російської пропаганди про внутрішньо-
громадянський конфлікт в Україні і про те, що Росія не є стороною 
розв’язаною нею агресивної війни, а бойові дії ведуться між київ-
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ською «фашистською хунтою» і воєнізованими формуваннями  
«повстанців», які начебто створені місцевими «шахтарями» і «тракто-
ристами» і на допомогу яким прийшли російські «добровольці». 

«СТАН ВІЙНИ ПЕРЕДБАЧАЄ ПОРЯДОК ЗАСТОСУ-
ВАННЯ ЗС ДЛЯ ВІДСІЧІ АГРЕСІЇ, А РЕЖИМ ВОЄННОГО 
СТАНУ – ТИМЧАСОВЕ ОБМЕЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ І 
МАЙНОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН» 

– Чому тодішня влада України ухилилась від оголошення 
воєнного стану після початку російської агресії? Чи було викли-
кано таке рішення? Чи правильним воно було? 

– Відповідь на ці питання почну з того, що «воєнний стан» слід 
відрізняти від «стану війни». Конституція України і Закон України 
«Про оборону» чітко встановив, що Президент України вразі зброй-
ного нападу або загрози такого нападу приймає рішення про оголо-
шення стану війни і введення воєнного стану. 

Режим стану війни передбачає порядок застосування збройних 
сил для відсічі агресії, а режим воєнного стану тягне тимчасове обме-
ження конституційних і майнових прав громадян. Це необхідно для 
забезпечення громадського порядку в умовах війни, використання 
приватних ресурсів громадян і юридичних осіб для потреб армії та 
фронту, боротьби з ворожою агентурою, запобігання діяльності, яка 
шкодить воєнним зусиллям держави та деморалізує суспільство. 

Стан війни виникає завжди і автоматично внаслідок збройного 
нападу. Оголошення стану війни вразі агресії – це констатація факту, 
мобілізуючий сигнал суспільству, підстава для збройних сил активно 
протидіяти агресору. Тому тодішнє керівництво України зробило 
грубу помилку не оголосивши стан війни. 

Але утримання від запровадження воєнного стану у початковій 
фазі російської агресії було практично доцільним і виправданим. 
Справа в тому, що Конституція і закони України забороняють прове-
дення виборів в умовах воєнного стану. Після втечі Януковича в кінці 
лютого 2014-го року і подальшого переформатування Верховної Ради 
і сформування нового уряду було конче потрібно якомога скоріше 
обрати Президента України – Голову держави і Головнокомандуючо-
го Збройних Сил. 

А от після свого обрання 25 травня 2014-го року Президентом 
України Петро Порошенко був зобов’язаний вжити заходів для запро-
вадження і стану війни, і воєнного стану як передбачено статтею 106 
(пункти 1, 17, 20) Конституцією України та статтею 4 Закону України 
«Про оборону».  Замість цього заходилися змінювати Конституцію 
України. Такий підхід сприяв сприйняттю подій в Україні, як внут-
рішньо українського конфлікту, а не як міжнародного збройного кон-
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флікту, викликаного агресією Росії. Це деморалізувало українське 
суспільство, вводила в оману міжнародну спільноту та посилювала 
міф про непричетність Росії до агресії проти України. 

Воєнний стан в деяких регіонах України було тимчасово запро-
ваджено лише після ескалації російської агресії з акваторії Азовсько-
го моря (листопад 2018-го року). 

На мою думку, з огляду на триваючу агресію Росії та концент-
рацією потужних угруповань її збройних сил на кордонах України 
запровадження воєнного стану було б незайвим і зараз. 

– Як з точки зору міжнародного права слід кваліфікувати 
анексію Криму, бойові дії на Донеччині і Луганщині та експансію 
Росії в Азовському морі? 

– Відповідно до міжнародного права будь-який збройний на-
пад, де б, коли б і за допомогою яких сил і засобів він не був би вчи-
нений, є актом агресивної війни проти іншої держави як такої. Тому 
дії іррегулярних і регулярних підрозділів ЗС Росії, які призвели до 
анексії Криму (лютий-березень 2014-го року), тимчасової окупації 
Донеччини та Луганщини (квітень 2014-го – лютий 2015-го року), 
встановлення блокади в акваторії Азовського моря і напад там  
на кораблі українських ВМС (травень-листопад 2018-го року) явля-
ють собою один триваючий злочин агресії Росії проти всієї України. 
Тобто неприпустимо і невірно говорити про «агресію Росії в Криму, 
на Донбасі, або на сході України чи Азовському морі». Росія вчинила 
і продовжує збройну агресію проти всієї України як держави. В разі 
подальшого розширення збройної агресії проти України театром агре-
сивної війни в будь-який момент можуть стати й інші частини тери-
торії України. 

З погляду міжнародного права агресивна війна Росії проти Ук-
раїни триватиме доти, поки Росія не виведе всі свої війська з України 
і не буде звільнено всі окуповані українські території, включно з 
Кримом. 

«АБСОЛЮТНО НЕПРИЙНЯТНО ГОВОРИТИ ПРО 
«ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ НА СХОДІ УКРАЇНИ» 

– Що являють собою іррегулярні формування збройних сил 
Росії? 

– У намаганні приховати збройну агресію проти України вище 
військово-політичне керівництво Росії задіяло в Криму підрозділи 
спецназу без розпізнавальних знаків, а на сході України за активної 
участі ФСБ і ГРУ із найманців України, Росії та інших держав були 
створені різні воєнізовані формування. Ці формування контролюють-
ся, фінансуються, озброюються Росією, а до їхнього особового складу 
включені офіцери її регулярних збройних сил. Відповідно до пункту 
«g» статті 3 резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Визначення агре-
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сії», частини 8 статті 1 Закону України «Про оборону», частини 13 
Преамбули Закону України від 18 січня 2018 року такі формування 
вважаються іррегулярними. Поряд із штатними регулярними части-
нами вони входять до Збройних сил РФ. Керівництво ними здійснює 
військове командування РФ. Загальновідомим є те, що сформовані 
спецслужбами і воєнним командуванням РФ такі збройні формування 
утворюють 1-й (Донецька область) та 2-й (Луганська область) армій-
ські корпуси, які спочатку були підпорядковані 12-му командуванню 
резерву (КРЕЗ, ВЧ-89462) Південного військового округу Збройних 
сил РФ. У серпні 2015-го року його було реорганізовано у Центр те-
риторіальних військ ПВО ЗС РФ зі штабом у місті Новочеркаськ Рос-
товської області РФ. В свою чергу Центру оперативно підпорядкова-
ний штаб 8-ї загальновійськовій армії Південного військового округу. 

Тому абсолютно неприйнятно говорити про «збройний конф-
лікт на сході України» за участю «повстанців», «бойовиків», «терори-
стів», «сепаратистів», «ополченців», тощо. А їхні формування назива-
ти незаконними або терористичними. В реальному житті і відповідно 
до міжнародного права і законів України вони є підрозділами зброй-
них сил держави агресора. Саме особовий склад цих підрозділів по-
рушує режим припинення вогню на Донеччині і Луганщині та обстрі-
лює позиції українських військ» [55]. 

«Щоб розібратися в складних реаліях, які породжені війною РФ 
проти України, та мати правильне уявлення про юридичний інстру-
ментарій боротьби проти агресора, в тому числі на міжнародній арені, 
«День» звернувся до доктора юридичних наук, професора Києво-
Могилянської академії, Надзвичайного і Повноважного посла 
України, судді Міжнародного кримінального криміналу для ко-
лишньої Югославії (2002–2005 роки), Уповноваженого уряду Ук-
раїни у Міжнародному суді ООН при розгляді справи про делімі-
тації морських просторів між Україною та Румунією в Чорному 
морі (2006–2009 роки) Володимира Василенка. 

– В деяких заявах і постановах Верховної Ради «ДНР»  
і «ЛНР» названі терористичними організаціями. Досі їх так нази-
вають і деякі експерти та журналісти. Як це розуміти? 

– Такі заяви і постанови були ухвалені у початковій фазі росій-
ської агресії, коли у тодішньої влади ще не було чіткого бачення  
і розуміння зв’язку між діями держави агресора і створенням струк-
тур самопроголошених «ДНР» і «ЛНР». Цілком зрозуміло, що тепер 
їхній статус має визначатись відповідно до Закону від 18-го січня 
2018-го. Адже його було ухвалено пізніше і він порівняно з заявами та 
постановами ВР має юридично обов’язковий характер для всіх грома-
дян України, незалежно від їхніх посад і суспільних функцій. 

– Як правильно визначити статус «ДНР» і «ЛНР»? 
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– Згідно з Законом України від 18 січня 2018-го року, як ство-
рені Росією органи в анексованому Криму, так і структури самопро-
голошених «ДНР» і «ЛНР» є частинами окупаційної адміністрації РФ. 
Для керування ними в РФ створені спеціальні органи – в Адміністра-
ції президента Росії Центр управління відновленням, а в уряді РФ 
Міжвідомча комісія з надання гуманітарної підтримки південно-
східними територіями Донецької та Луганської областей. Отже вони 
не повинні розглядатись як структури, що самостійно здійснюють 
якісь функції і мають власну суб’єктність. Тому жодні переговори з 
ними не мають сенсу. Україна має вести переговори лише з Росією  
і ставити вимоги лише до Росії. Неприйнятними є будь-які переговори 
з «ДНР» і «ЛНР». Всі переговори з мирного урегулювання мають 
вестись лише з Росією. 

– Відповідно до Закону від 18 січня 2018-го року території 
Криму і окремих районів Луганщини і Донеччини визначені як 
«тимчасово окуповані території». Але представники деяких ЗМІ, 
влади та експерти продовжують називати їх «непідконтрольними 
Україні територіями». Чи є різниця між цими термінами? Які 
правові наслідки визнання Україною загарбаних Росією україн-
ських територій тимчасово окупованими територіями? 

– Положення Закону, які визнають, що загарбані Росією тери-
торії мають статус тимчасово окупованих не є винаходом українських 
законодавців. Вони базуються на загальновизнаних нормах міжнаро-
дного права, зокрема зафіксованих у IV-й Гаазькій Конвенції 1907-го 
року про закони і звичаї війни на суходолі, Женевських конвенціях 
1949-го року про захист жертв війни та I-му Додатковому Протоколі 
1977-го року до цих конвенцій.  

Коли вживають термін «тимчасово окуповані території» це од-
нозначно означає, що певні території держави окуповані іншою дер-
жавою. В нашому випадку – Росією. Їх окупація стала наслідком 
збройної агресії. 

Термін «непідконтрольні території» можна тлумачити, як тери-
торії, які виявились неконтрольовані урядом держави через якісь по-
дії, що трапились всередині країни, скажімо внаслідок стихійного 
лиха, громадянського конфлікту, внутрішнього збройного конфлікту. 
В нашому випадку російська дипломатія і пропаганда стверджують, 
що частини території України не є окупованими Росією, а контролю-
ються «бойовиками» і «повстанцями», тобто внутрішніми силами, 
опозиційними українському уряду і тому йому непідконтрольними. 
Термін «неконтрольовані території» асоціюються таким чином з на-
явністю в державі внутрішнього конфлікту. Його застосування спря-
моване на підтвердження міфу про наявність в Україні громадянської 
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війни або внутрішнього збройного конфлікту, до яких Росія немовби 
непричетна. 

З терміном «тимчасово окуповані території», пов’язані певні 
правові наслідки. А саме: окупація не дає державі-окупанту жодних 
підстав вважати ці території своїми (юридично вони продовжують 
визнаватися частинами території держави, яка їх тимчасово втратила, 
а отже має право вимагати повернення цих територій); на державу-
окупанта лягає вся відповідальність за забезпечення прав людини на 
окупованих ним територіях; держава-окупант зобов’язана відшкоду-
вати всю шкоду, яка була завдана окупацією. 

Термін «неконтрольовані території» не асоціюється з жодними 
правовими наслідками для держави агресора. 

«КРАЇНА ЗВІЛЬНИТЬСЯ І ВІДНОВИТЬ СВОЮ НЕЗА-
ЛЕЖНІСТЬ, ЯКЩО БУДЕ ЗБЕРЕЖЕНА ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ» 

– Як співвідноситься такі поняття, як «агресивна війна»  
і «гібридна війна»? 

– В інформаційному просторі України після початку збройної 
агресії Росії для означення її злочинних дій почали використовувати 
такі терміни як «неоголошена війна», «дивна війна», «прихована вій-
на», «таємна війна», «нестандартна війна», «нелінійна війна», «напів-
війна», «війна керованого хаосу» і «гібридна війна» або «гібресія». 
Найпопулярнішим і широко вживаним став термін «гібридна війна». 
Можливо застосування зазначених термінів були спробою словесно 
відобразити специфіку розв’язаною Росією війни. Адже вона за мето-
дами свого ведення відрізнялась від традиційних класичних війн ми-
нулого. А можливо то лише спосіб уникнути використання точного  
і юридично вивіреного терміну «агресивна війна». Застосування зга-
даних евфемізмів цілком відповідає сумнозвісній don’t irritate Russia 
policy, тобто політиці «не дратувати Росію», на якій схибнулося бага-
то як західних, так і українських політиків та інтелектуалів. В міжна-
родному праві немає визначення поняття «гібридна агресія». Відпо-
відно не передбачені санкції за таку агресію. Однак від цього вона не 
втрачає свого небезпечного характеру. 

Війна, яку зараз веде Росія проти України і яку називають гіб-
ридною насправді має два складники. Перший – збройна агресія, дру-
гий – гуманітарна агресія. Збройна агресія, яка кваліфікується міжна-
родним правом як злочин, має на меті фізичне підкорення або зни-
щення сторони проти якої вона здійснюється; мета гуманітарної агре-
сії – знищення національної ідентичності народу шляхом так званої 
«м’якої сили». 

Країна може зазнати поразки внаслідок збройної агресії, але 
вона неодмінно звільниться і відновить свою незалежність, якщо буде 
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збережена її ідентичність. Проте країна просто зникне, ніколи не від-
новиться і припинить існування, як незалежна держава, якщо її народ 
втратить ідентичність внаслідок гуманітарної агресії. Гуманітарна 
агресія в свою чергу має чотири складники. Це – перше, мовно-
культурна війна, яку Росія з давніх-давен і повсякчас веде проти Ук-
раїни, друге, інформаційно-пропагандистська війна, третє, війна про-
ти української історичної пам’яті і, четверте, конфесійна війна. Це 
чотири виміри гуманітарної агресії. Якщо така агресія проти будь-
якої держави закінчується успішно, то ця держава просто зникає з 
політичної мапи світу і стає географічним простором. Висновок: у 
протиборстві з Росією Україна може вистояти лише як українська 
Україна, яка покладається насамперед на власні сили, але одночасно 
спирається на своїх союзників та партнерів. Тому надзвичайно важ-
ливе завдання не тільки зміцнювати обороноздатність України, а й 
провадити притомну, адекватну гуманітарну політику, яка має стати 
знаряддям боротьби за зміцнення української ідентичності. 

Натомість персональне ставлення Володимира Зеленського та 
деяких впливових членів його команди до формування українського 
гуманітарного простору на основі принципу «а какая разница» викли-
кає серйозне занепокоєння. Воно свідчіть про відмову від проведення 
україноцентричної гуманітарної політики. Це робить Україну вразли-
вою до російської гуманітарної агресії, становить велику загрозу руй-
нування її національної ідентичності, а отже і незалежної національ-
ної державності. 

«ДЕЯКІ ПОЗОВИ УКРАЇНИ Є ХИБНИМИ ТА СУПЕРЕ-
ЧАТЬ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІЙ ПОЗИЦІЇ У ПИТАНІ ВІДСІЧІ 
РОСІЙСЬКІЙ ЗБРОЙНІЙ АГРЕСІЇ» 

– А що таке «правова війна»? 
– «Правова війна» або «правовійна» (від англійського терміну 

lawfare) являє собою зловживання правом, коли право, національне  
і міжнародне, використовують для обґрунтування порушень міжнаро-
дного права. Мета «правовійни» створити віртуальну реальність та 
уникнути відповідальності за міжнародні правопорушення. В нашому 
випадку «правовійна» є супутником агресивної війни Росії. Вона по-
лягає у спробах виправдання збройної агресії Росії і переслідує кінце-
ву мету – нав’язати Україні несправедливі умови врегулювання, які 
підривають самі основи її існування як незалежної держави. 

В свій час 1 березня 2014-го року Путін ініціював ухвалення 
Державною Думою РФ постанови, яка санкціонувала використання 
збройних сил РФ на території України під приводом необхідності 
захисту прав російськомовного населення. Цей правовий акт відіграв 
роль правової підстави для здійснення збройної агресії проти Украї-
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ни. Однак він грубо суперечив вимогам сучасного міжнародного пра-
ва, відповідно до яких жодна держава не може першою застосовувати 
збройну силу проти іншої держави за будь-яких обставин і під будь-
якими приводами. 

Такі інструменти як міжнародний договір і національний закон 
були використані Росією для виправдання анексії Криму внаслідок 
збройної агресії. Спочатку там, в умовах російської окупації 16 берез-
ня 2014-го року, було проведено псевдо референдум. Наступного дня 
на основі сфальсифікованих результатів голосування раніше розпу-
щена Верховна Рада АРК проголосила незалежність автономії, а вже 
18 березня Володимир Путін підписав із самозваними представ-
никами нелегітимного квазі-державного утворення договір про його 
входження до складу РФ. Згодом 21 березня відбулась ратифікація 
цього договору Державною Думою РФ і Крим став суб’єктом РФ. 
Таким чином шляхом фіктивних і нелегітимних правових оборудок 
було начебто легально оформлено анексію Криму. 

Сьогодні театром правової війни Росії проти України є Норма-
ндський та Мінський переговорні формати. На початку збройної агре-
сії Росії вдалось силою примусити Україну укласти так звані Мінські 
домовленості. Ці домовленості є нелегітимними з точки зору міжна-
родного права, оскільки суперечать статті 52-й Віденської конвенції 
про право міжнародних договорів, яка визнає договори, укладені із 
застосуванням сили, юридично нікчемними. До того ж ці домовлено-
сті ніколи не розглядались Верховною Радою України і не були нею 
ратифіковані. 

Однак Росія застосовує Мінські домовленості для обґрунтуван-
ня тиску на Україну з метою примусити її піти на неприйнятні умови 
врегулювання. Використовуючи міф про внутрішній громадянський 
конфлікт в Україні і заперечуючи участь Росії в агресії проти Украї-
ни, кремлівське керівництво наполягає на започаткуванні між україн-
ським урядом і представниками так званих «ДНР» і «ЛНР» безпосе-
редніх переговорів.  Ця вимога має на меті включити їх у переговор-
ний процес як самостійних суб’єктів замість РФ. Таким чином буде 
створено формальне підґрунтя для позиціонування РФ як посередни-
ка у врегулюванні, а не сторони, на яку лягає відповідальність за  
агресію. При чому керівництво РФ наполягає визнати за ОРДЛО  
особливий статус, який передбачатиме їх право самостійно визначати 
засади своєї внутрішньої політики і впливати на розробку і реалізацію 
зовнішньополітичного курсу України. В разі виконання цих забаганок 
Росії кремлівське керівництво використовуючи підконтрольні їй ма-
ріонеткові структури, буде в змозі втручатись у внутрішні справи 
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України, руйнувати її державну єдність та національну ідентичність, 
заблокувати її членство в НАТО і ЄС. 

Переговори з мирного врегулювання зайшли в глухий кут. З 
одного боку, РФ не припиняє війну, не виводить свої війська з тери-
торії України і висуває неприйнятні та нелегітимні претензії до Укра-
їни. З іншого боку, Україна та її партнери продовжують вести перего-
вори в модальності, окреслені неправомірними і юридично нікчемни-
ми Мінськими домовленостями. 

Якщо українська сторона піде на неприпустимі поступки агре-
сору і задовольнить його вимоги та примхи (а ознаки цього прогля-
даються в діях команди Володимира Зеленського) поразка України у 
війні з Росією буде гарантованою. Вона потягне до подальші тяжкі 
наслідки аж до втрати української незалежності. Якщо позиція укра-
їнської сторони у протистоянні з Росією випливатиме із життєво важ-
ливих національних інтересів, ґрунтуватиметься на Конституції Укра-
їни і спиратиметься на міжнародне право, Україна приречена на пе-
ремогу. 

– Отже, навмисне висуваючи нелегітимні та неприйнятні 
для України вимоги, Росія саботує мирне врегулювання в рамках 
Нормандського формату. Чи є у України перспективи досягнути 
успіху в міжнародних судах? 

–  На цьому напрямі ситуація є досить неоднозначною. І про-
гнозувати тотальний успіх України в міжнародних судах не доводить-
ся. У свій час українські ЗМІ тиражували  і далі тиражують заяви 
деяких українських посадовців  про те, що Україна доб’ється  справе-
дливості і покарання Росії за збройну агресію у міжнародних судах. 
Ці заяви провокують сильні емоції і підвищені очікування в україн-
ському суспільстві. 

–  Це дійсно так. Яким же є реальний стан речей? 
– На сьогодні Україна подала 5-ть позовів проти РФ до Євро-

пейського Суду з прав людини, один позов до Міжнародного Суду 
ООН, започаткувала провадження у Міжнародному арбітражному 
трибуналі з морського права та звернулась до Міжнародного криміна-
льного суду. Картина начебто вражаюча, але оманлива. 

– Стільки позовів в кількох судах. Чим це викликано?  
Якщо йдеться про міжнародну відповідальність Росії за один тя-
жкий міжнародний злочин – злочин агресії, чи не краще було б 
подати один солідний, великий позов до Міжнародного суду ООН, 
як її головного судового органу? 

–  Взагалі хід цієї думки правильний. Але реальне життя склад-
ніше. Відповідно до свого статуту Міжнародний Суд ООН має право 
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розглянути будь-яку справу тільки в тому випадку коли сторони спо-
ру дають свою ясно висловлену згоду на такий розгляд. 

На початковій стадії російської збройної агресії, МЗС України 
надіслав офіційну ноту МЗС Росії з пропозицією звернутись до Між-
народного суду ООН для з’ясування правових аспектів нової ситуації, 
що виникла у взаєминах обох держав. Однак навіть це досить стрима-
не звернення було проігнороване російською стороною. 

За таких обставин Україні залишалась лише можливість хоч 
якось реагувати на протиправну поведінку Росії за допомогою вико-
ристання  так званих «арбітражних застережень» в окремих міжна-
родних угодах. Сторони таких угод попередньо погоджувались звер-
татись до міжнародних судових інстанцій в разі виникнення між ними 
спорів, пов’язаних з тлумаченням, невиконанням або порушенням 
положень конкретних угод. 

Аналіз чинних для України і Росії міжнародних угод виявив 
лише чотири договірні акти із статтями про «арбітражні застережен-
ня». Такими є: стаття 33 Європейської конвенції 1950-го року про 
захист прав людини; стаття 22 Конвенції 1965-го року про ліквідацію 
всіх форм расової дискримінації; стаття 24 (І) Конвенції 1999-го року 
про боротьбу з фінансуванням тероризму; статті 286-288 та додатки 
VI, VII, VIII Конвенції ООН 1982-го року про морське право. 

Україна  також скористалась пунктом 3 статті 12 Римського 
статуту і звернулась до Міжнародного кримінально суду із запитом 
щодо розслідування злочинів, вчинених Росією під час її збройною 
агресією проти України. 

Таким чином потенціал використання можливостей міжнарод-
них судів для захисту інтересів України в умовах російської агресії 
виявився дуже обмеженим і нині є вичерпаним. 

– На що ж за таких обставин може розраховувати Україна? 
Яких рішень слід очікувати від міжнародних судів? 

– Насамперед, слід зазначити,  що всі звернення України до 
згаданих міжнародних судів не стосуються встановлення факту 
збройної агресії Росії, вирішення питання про відповідальність дер-
жави-агресора, визначення форм та обсягів цієї відповідальності, а 
також відшкодування Україні збитків, яких вона зазнала внаслідок 
агресії. 

Навіть позитивний для України розгляд справи в МКС може за-
вершитись лише встановленням кримінальної відповідальності вищих 
посадових осіб РФ за воєнні злочини та злочини проти людяності, 
скоєні під час агресії, та винесення їм відповідних вироків. Але для 
цього Україна повинна  надати МКС належні докази. Поки що на 
думку Прокурора МКС, цього не сталось. Хоч на сьогодні ним на-
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решті визнано наявність міжнародного збройного конфлікту між Ро-
сією і Україною. Однак питання реалізації відповідальності РФ як 
держави-агресора, МКС не розглядатиме через процесуальні обме-
ження, які встановлені в його статуті. 

Позови України в Європейському суді з прав людини, Міжна-
родному суді ООН, Міжнародному Арбітражному Трибуналі з морсь-
кого права стосуються порушень Російською Федерацією окремих 
міжнародних угод таких як Європейська Конвенція зі захисту прав 
людини, Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, 
Конвенція про боротьбу із фінансуванням тероризму, Конвенція ООН 
про морське право. 

Провадження в згаданих міжнародних інстанціях  обмежувати-
муться встановленням відповідальності Росії не за збройну агресію 
Росії проти України, а за невиконання міжнародних зобов’язань за 
певними конвенційними актами. Питання ж відповідальності РФ за 
скоєння власне збройної агресії та порушення нею норм міжнародно-
го гуманітарного права не розглядатиметься. 

Хочу особливо наголосити, що деякі позови України є концеп-
туально і змістовно хибними та суперечать загальнодержавній позиції 
у питані відсічі російській збройній агресії і подоланні її наслідків. 

«ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ ЛЯГАЄ НЕ ЛИШЕ 
НА БЕЗПОСЕРЕДНІХ ВИКОНАВЦІВ, АЛЕ І НА РОСІЙСЬКУ 
ФЕДЕРАЦІЮ, ЯК ДЕРЖАВУ-АГРЕСОРА» 

– Що ви маєте на увазі? Про які саме позови йдеться і чому? 
– Щодо наших позовів в ЄСПЛ, то вони належним чином доку-

ментовані, враховують практику ЄСПЛ і стосуються порушення Ро-
сією прав людини, як в Криму так і на сході України. І тут можна 
розраховувати на певний успіх. 

Але серйозне занепокоєння викликають можливі наслідки розг-
ляду позовів України в Міжнародному суді ООН та Міжнародному 
арбітражному трибуналі з морського права. Складається враження, 
що позов в міжнародному суді ООН готувався поспішно без залучен-
ня представників українського експертного середовища з розрахун-
ком на швидкий успіх. Після реєстрації 16 січня 2017-го року україн-
ського позову і розміщення його тексту нас сайті Суду мною зверта-
лась увага МЗС на певні його недоліки. Однак належної реакції з боку 
осіб, відповідальних за супровід провадження в Міжнародному суді, 
не відбулося. Внаслідок цього, на мою думку, цей позов має суттєві 
вади. Першою ознакою негативних наслідків цих вад став Наказ Між-
народного суду ООН від 19 квітня 2017-го року щодо застосування 
тимчасових засобів. В цьому наказі вимоги України до РФ були задо-
волені лише частково. 
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– Чому це сталося? 
– Через суттєві вади українського позову. До Міжнародного су-

ду ООН всупереч його практиці було подано один позов, який 
об’єднував матеріали про порушення РФ двох різних за своєю приро-
дою Конвенцій – про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та 
Конвенції про заборону фінансування тероризму. Це було явно поми-
лковим рішенням, оскільки вимоги до доказової бази і доведення по-
рушень обох Конвенцій є різними. У випадку Конвенції про заборону 
фінансування тероризму вони є набагато складнішими і не були  ви-
конанні Україною. Тому у своєму Наказі Суд не задовольнив вимогу 
України щодо заборони Росії в подальшому вдаватись до дій, які по-
рушують цю Конвенцію. 

На мою думку в позові є і інші вади. Так звані «ДНР» і «ЛНР» 
кваліфікуються, як «незаконні озброєні групи», що вчиняли акти те-
роризму, такі як знищення цивільного літака рейсу «MH-17», обстрі-
ли цивільного населення, бомбардування населених пунктів, вбивст-
ва, тортури, переслідування цивільного населення. Насправді, в світлі 
норм як загального міжнародного права, так і міжнародного гумані-
тарного права, сформовані під ширмою «ДНР» і «ЛНР» збройні фор-
мування є іррегулярними підрозділами ЗС РФ, тоді як структури са-
мих «ДНР» і «ЛНР» виконують функції її окупаційної адміністрації. 
Скоєні ними злочини є не актами тероризму, а воєнними злочинами 
або злочинами проти людяності. Відповідальність за такі злочини 
лягає не лише на безпосередніх виконавців, але і на Російську Феде-
рацію, як державу-агресора. 

В разі визнання Судом «ДНР» і «ЛНР» статусу «терористичних 
організацій» або «озброєних груп», буде створено правове підґрунтя 
для заперечення Росією наявного міжнародного збройного конфлікту, 
породженого її збройною агресією проти України. 

Нарешті явно неправильно і невиправдано обмежені часові  
і просторові рамки претензії до Російської Федерації щодо порушення 
нею Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. По-
зовні вимоги України стосуються лише подій в Криму після його  
анексії Російською Федерацією в 2014-му році. Але порушення Кон-
венції Російською Федерацією почались задовго до її збройної агресії 
проти України. Вони відбувались і були спрямовані проти української 
меншини та її представників на території самої Росії. Після початку 
збройної агресії порушення Конвенції стали нормою не лише в Кри-
му, але і на тимчасово окупованих агресором територіях Донецької  
і Луганської областях. Доводиться тільки здогадуватись, що було 
спонукальним мотивом суттєвого обмеження позовних вимог України 
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тільки щодо протиправної поведінки РФ лише на території Криму  
і лише після 20 лютого 2014-го року. 

– А як слід оцінювати попереднє рішення Міжнародного 
морського арбітражного трибуналу, адже воно ухвалене на ко-
ристь України? 

– Це так. Але за великим рахунком це рішення працюватиме 
проти України. І причиною цього є те, що юридично хибною була 
позиція української сторони в тій частині позову в Трибуналі, що 
стосувалася силового захоплення кораблів ВМС України у Керчин-
ській протоці. 

Вимоги України звільнити кораблі та їхні екіпажі ґрунтується 
на положеннях статті 32-ї Конвенції ООН про морське право. Але ж 
Конвенція розрахована на застосування в умовах миру, а не війни. Під 
час війни на морі у відносинах воюючими починають діяти закони та 
звичаї морської війни. Відповідно до них норма про імунітет в умовах 
війни не діє. Кораблі воюючих сторін мають право атакувати один 
одного скрізь, крім територіальних вод нейтральних держав. В разі 
захоплення іншою стороною кораблі стають законним воєнним тро-
феєм, а члени їхніх екіпажів – військовополоненими. 

Збройна акція російських ВМС була епізодом збройної агресії 
Росії проти України. Отже використання українською стороною стат-
ті 32-ї Конвенції з морського права як підстави для звільнення кораб-
лів та їхніх екіпажів є рівнозначним визнанню наявності мирних від-
носин між Україною та Росією і запереченню факту збройної агресії 
Росії проти України. 

Проміжне рішення Трибуналу, ухвалене на користь України, 
сприяло звільненню з російського полону українських моряків і пове-
рненню захоплених воєнних кораблів у розграбованому стані. Упов-
новажена України в Трибуналі О. Зеркаль повідомила українське сус-
пільство про перемогу. Однак це, на мою думку, Пірова перемога. 
Адже Росія неодмінно використовуватиме підтверджену міжнарод-
ним судом офіційну позицію України для посилення міфу про наяв-
ність в Україні внутрішнього конфлікту і заперечення своєї участі у 
збройній  агресії проти України, а, відтак, і для уникнення відпові-
дальності за цей злочин. 

Звільнення українських моряків слід було б добиватись в рам-
ках триваючого процесу обміну військовополоненими, а не ціною 
підриву загальнодержавної позиції у питанні відсічі збройній агресії 
Росії та подоланні її наслідків. 

«СИСТЕМНА І ЦІЛЕСПРЯМОВАНА РОБОТА В НА-
ПРЯМКУ ПІДГОТОВКИ КОНСОЛІДОВАНОЇ ПРЕТЕНЗІЇ ДО 
РОСІЇ НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ» 
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– Отже загальна картина не дуже втішна? А скоріше –  
зовсім невтішна. Чи можна знайти інструментарій для ефектив-
нішого захисту національних інтересів України в умовах трива-
ючої збройної агресії Росії? 

– В арсеналі міжнародного права такий інструментарій є. Треба 
лише вміти використовувати його належним чином і мати стратегію 
такого використання. 

Першим практичним кроком в цьому напрямі має стати затвер-
дження на найвищому рівні детально розробленої загальнодержавної  
і обов’язкової для всіх органів і посадових осіб позиції у питанні від-
січі збройній агресії Росії та подоланні її наслідків. Цей документ має 
бути основою для підготовки консолідованої претензії України до 
Російської Федерації, як держави-агресора. Відповідно до міжнарод-
ного права наявність такої претензії є необхідною первинною умовою 
початку реалізації відповідальності держави за вчинення будь-якого 
міжнародно-протиправного діяння. 

Розробка обох документів має здійснюватись спеціальним ор-
ганом центральної виконавчої влади. 

– Чи зробила щось українська влада в цьому напрямку? 
– Однозначної відповіді на це питання у мене немає. Можна 

сказати, що зроблено і багато, і мало, і практично нічого. З початком 
російської агресії різні українські відомства почали і продовжують 
накопичувати матеріали, документи, свідчення, які можуть бути ви-
користані для підготовки консолідованої претензії до Росії. Однак 
системна і цілеспрямована робота в цьому напрямку не здійснюється. 
Жодне державне відомство самотужки неспроможне підготувати таку 
претензію, оскільки шкідливі наслідки збройної агресії Росії вразили 
всі сфери суспільного і державного життя.  Отже необхідно створити 
спеціальний орган, уповноважений готувати таку претензію. 

Закон від 18 січня 2018-го року у пункті 4 статті 6 передбачає, 
що з метою узагальнення правової позиції держави та підготовки 
консолідованої претензії, Кабінет міністрів України має вжити «необ-
хідних заходів для утворення міжвідомчого координаційного органу». 
Однак Кабінет міністрів України формально поставився до реалізації 
Закону і замість спеціального органу центральної виконавчої влади 
своєю Постановою від 12 грудня 2018-го року створив міжвідомчу 
комісію із статусом тимчасового консультативно-дорадчого органу 
Кабміну. Практично цей орган виявився мертвонародженим, оскільки 
в Постанові Кабміну належним чином не визначено повноважень 
комісії і зовсім не передбачено механізму її діяльності. Результати 
роботи комісії невідомі. Принаймні якась публічна інформація про це 
відсутня. 
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У Верховній Раді 11 лютого 2020-го року було зареєстровано 
законопроєкт №3057 «Про Національне агентство України з питань 
подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації». Цей за-
конопроєкт внесли більше 50-ти народних депутатів, які належать до 
різних фракцій. Ухвалення цього Закону може і повинно стати відп-
равною точкою для початку системної роботи, спрямованої на прак-
тичну реалізацію міжнародно-правової відповідальності Російської 
Федерації за збройну агресію. 

Перед новоствореним органом постане складне завдання. Йому 
доведеться обробити колосальний масив інформації, накопичений 
різними відомствами. Упорядкувати і належним чином оформити 
матеріали з метою створення солідної, переконливої доказової бази. 
Вона не повинна викликати жодних сумнівів щодо вчинення Росією 
збройної агресії проти України разом із задіянням, як регулярних так і 
іррегулярних формувань її ЗС. Розробити єдині методики підрахунків 
шкоди та збитків, яких зазнала Україна. 

Ключовою частиною консолідованої претензії має стати визна-
чення масштабів відшкодування Українській державі, українському 
суспільству і громадянам та обґрунтування вимог щодо обсягу, форм  
і способів такого відшкодування. 

Така претензія стане і залишатиметься офіційним документом, 
який однозначно зафіксує правову позицію України й чітко окреслить 
її вимоги до РФ, як держави-агресора, при чому ці вимоги не мати-
муть терміну давності. Відмова Російської Федерації від розгляду 
консолідованої претензії створить додаткове правове підґрунтя для 
продовження та посилення міжнародних санкцій, застосовуваних 
проти неї міжнародною спільнотою для реалізації її відповідальності» 
[56]. 

 
Додаток. З А К О Н  У К Р А Ї Н И  «Про особливості дер-

жавної політики із забезпечення державного суверенітету України 
на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 
областях» (Відомості Верховної Ради України. 2018. № 10. Ст. 54). 
{Із змінами, внесеними згідно із Законом № 113-IX від 19.09.2019 р. 
(Відомості Верховної Ради України. 2019. № 42. Ст. 238)}. 

Верховна Рада України, 
ґрунтуючись на Декларації про державний суверенітет України 

та Конституції України, 
підкреслюючи, що суверенітет України поширюється на всю її 

територію, яка в межах міжнародно визнаного державного кордону є 
цілісною і недоторканною, 
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керуючись Статутом Організації Об’єднаних Націй та Деклара-
цією про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх від-
носин та співробітництва між державами відповідно до Статуту Ор-
ганізації Об’єднаних Націй від 24 жовтня 1970 року, Заключного акта 
Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року, 

виходячи з того, що відповідно до пунктів "а", "b", "c", "d" та 
"g" статті 3 Резолюції 3314 (XXIX) Генеральної Асамблеї Організації 
Об’єднаних Націй "Визначення агресії" від 14 грудня 1974 року за-
стосування Російською Федерацією збройної сили проти України 
становить злочин збройної агресії та грубо порушує Меморандум про 
гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про 
нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року та Договір 
про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росій-
ською Федерацією від 31 травня 1997 року, 

враховуючи, що дата початку окупації частини території Украї-
ни, зокрема Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, ви-
значається Законом України "Про забезпечення прав і свобод грома-
дян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", 

підтверджуючи Звернення Верховної Ради України до Органі-
зації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської 
Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламент-
ської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національ-
них парламентів держав світу про визнання Російської Федерації 
державою-агресором, затверджене Постановою Верховної Ради Укра-
їни від 27 січня 2015 року № 129-VIII, та Заяву Верховної Ради Украї-
ни "Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її 
наслідків", затверджену Постановою Верховної Ради України від  
21 квітня 2015 року № 337-VIII, 

констатуючи, що у світлі положень IV Гаазької конвенції про 
закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї: Положення про 
закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року, Женевської 
конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 
1949 року та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від  
12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних 
збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року, одним із 
наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України стала 
тимчасова окупація частини території України, 

не визнаючи тимчасову окупацію Російською Федерацією час-
тини території України, 

виходячи з положень Резолюції Генеральної Асамблеї Органі-
зації Об’єднаних Націй "Про територіальну цілісність України" від  
27 березня 2014 року № 68/262, які підкреслюють нелегітимність про-
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ведення в Автономній Республіці Крим референдуму та закликають 
міжнародне співтовариство не визнавати будь-яку зміну статусу  
Автономної Республіки Крим і міста Севастополя на основі результа-
тів зазначеного референдуму, 

беручи до уваги резолюції Генеральної Асамблеї Організації 
Об’єднаних Націй "Стан справ у сфері прав людини в Автоном- 
ній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)" від 19 грудня 
2016 року № 71/205 та від 19 грудня 2017 року № 72/190, які визнають 
Автономну Республіку Крим та місто Севастополь територією, тим-
часово окупованою Російською Федерацією, 

підтверджуючи невіддільне суверенне право України на від-
новлення і збереження її територіальної цілісності в межах міжнарод-
но визнаного державного кордону, включаючи територію Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя, 

відзначаючи, що збройна агресія Російської Федерації розпоча-
лася з неоголошених і прихованих вторгнень на територію України 
підрозділів збройних сил та інших силових відомств Російської Феде-
рації, а також шляхом організації та підтримки терористичної діяль-
ності, 

беручи до уваги, що Російська Федерація чинить злочин агресії 
проти України та здійснює тимчасову окупацію частини її території за 
допомогою збройних формувань Російської Федерації, що складають-
ся з регулярних з’єднань і підрозділів, підпорядкованих Міністерству 
оборони Російської Федерації, підрозділів та спеціальних формувань, 
підпорядкованих іншим силовим відомствам Російської Федерації, 
їхніх радників, інструкторів та іррегулярних незаконних збройних 
формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпоряд-
кованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також 
за допомогою окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку 
складають її державні органи і структури, функціонально відповіда-
льні за управління тимчасово окупованими територіями України,  
та підконтрольні Російській Федерації самопроголошені органи, які 
узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих 
територіях України, 

відзначаючи, що дії Російської Федерації на території окремих 
районів Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополя грубо порушують принципи та норми 
міжнародного права, зокрема шляхом: систематичного недодержання 
режиму припинення вогню та продовження обстрілів цивільних 
об’єктів та інфраструктури, що спричиняють численні жертви серед 
цивільного населення, військовослужбовців Збройних Сил України та 
інших утворених відповідно до законів України військових форму-
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вань; продовження практики протиправного затримання і утримання 
громадян України на тимчасово окупованих територіях, їх незаконно-
го вивезення та утримання на території Російської Федерації; нама-
гань поширити російське законодавство, у тому числі податкове, на 
території окремих районів Донецької та Луганської областей, Авто-
номної Республіки Крим та міста Севастополя, висування незаконних 
вимог щодо перереєстрації підприємств та стягнення коштів на ко-
ристь окупаційної адміністрації Російської Федерації в окремих райо-
нах Донецької та Луганської областей, в Автономній Республіці Крим 
та місті Севастополі; запровадження російського рубля як єдиної ва-
люти на території окремих районів Донецької та Луганської областей, 
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя; свавільного за-
стосування російських освітніх стандартів у навчальних закладах, 
запровадження на підприємствах в окремих районах Донецької та 
Луганської областей, в Автономній Республіці Крим та місті Севасто-
полі "зовнішнього управління" та визнання незаконних ідентифіка-
ційних документів та реєстраційних знаків транспортних засобів на 
території окремих районів Донецької та Луганської областей, Авто-
номної Республіки Крим та міста Севастополя; організації та здійс-
нення насильницьких зникнень, катувань, нелюдського поводження 
або покарання, позасудових страт стосовно цивільного населення, 
українських військовослужбовців та заручників, 

залишаючись відданою курсу політико-дипломатичного врегу-
лювання конфліктів на основі принципів і норм міжнародного права 
та Статуту Організації Об’єднаних Націй, 

підтверджуючи невіддільне суверенне право України на самоо-
борону відповідно до статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй, 

підтверджуючи Заяву Верховної Ради України "Про відступ 
України від окремих зобов’язань, визначених Міжнародним пактом 
про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав  
і основоположних свобод", схвалену Постановою Верховної Ради 
України від 21 травня 2015 року № 462-VIII, 

враховуючи те, що особливості правового режиму на території 
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя визначаються 
Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та право-
вий режим на тимчасово окупованій території України", 

приймає цей Закон, що має на меті визначити особливості дер-
жавної політики із забезпечення державного суверенітету України на 
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській облас-
тях. 

Стаття 1. Тимчасово окупованими територіями у Донецькій та 
Луганській областях на день ухвалення цього Закону визнаються час-
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тини території України, в межах яких збройні формування Російської 
Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встанови-
ли та здійснюють загальний контроль, а саме:  

1) сухопутна територія та її внутрішні води у межах окремих 
районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей; 

2) внутрішні морські води, прилеглі до сухопутної території, 
визначеної пунктом 1 цієї частини; 

3) надра під територіями, визначеними пунктами 1 і 2 цієї час-
тини, та повітряний простір над цими територіями. 

Межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, 
тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях, визнача-
ються Президентом України за поданням Міністерства оборони Укра-
їни, підготовленим на основі пропозицій Генерального штабу Зброй-
них Сил України. 

Стаття 2. Правовий статус тимчасово окупованих територій у 
Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та 
місті Севастополі, а також правовий режим на зазначених територіях 
визначаються цим Законом, Законом України "Про забезпечення прав 
і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій тери-
торії України", іншими законами України, міжнародними договорами, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 
принципами та нормами міжнародного права. 

Тимчасова окупація Російською Федерацією територій Украї-
ни, визначених частиною першою статті 1 цього Закону, незалежно 
від її тривалості є незаконною і не створює для Російської Федерації 
жодних територіальних прав. 

Діяльність збройних формувань Російської Федерації та окупа-
ційної адміністрації Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, що суперечить нормам міжнародного права, є незаконною, 
а будь-який виданий у зв’язку з такою діяльністю акт є недійсним і не 
створює жодних правових наслідків, крім документів, що підтверд-
жують факт народження або смерті особи на тимчасово окупованих 
територіях у Донецькій та Луганській областях, які додаються відпо-
відно до заяви про державну реєстрацію народження особи та заяви 
про державну реєстрацію смерті особи. 

Відповідальність за матеріальну чи нематеріальну шкоду,  
завдану Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, пок-
ладається на Російську Федерацію відповідно до принципів і норм 
міжнародного права. 

У межах тимчасово окупованих територій у Донецькій та Лу-
ганській областях діє особливий порядок забезпечення прав і свобод 
цивільного населення, визначений цим Законом, іншими законами 
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України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, принципами та нормами міжна-
родного права. 

За фізичними особами незалежно від перебування їх на обліку 
як внутрішньо переміщених осіб чи від набуття ними спеціального 
правового статусу та за юридичними особами зберігається право  
власності, інші речові права на майно, у тому числі на нерухоме май-
но, включаючи земельні ділянки, що знаходиться на тимчасово оку-
пованих територіях у Донецькій та Луганській областях, якщо таке 
майно набуте відповідно до законів України. 

За державою Україна, територіальними громадами сіл, селищ, 
міст, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій 
та Луганській областях, органами державної влади, органами місце-
вого самоврядування та іншими суб’єктами публічного права зберіга-
ється право власності, інші речові права на майно, у тому числі на 
нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, що знаходиться на 
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській облас-
тях. 

Визначений Законом України "Про забезпечення прав і свобод 
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території Ук-
раїни" порядок регулювання правочинів та реалізації прав суб’єктів, 
визначених частинами шостою і сьомою цієї статті, поширюється з 
урахуванням необхідних змін (mutatis mutandis) на тимчасово окупо-
вані території України у Донецькій та Луганській областях, крім по-
рядку в’їзду осіб на тимчасово окуповані території у Донецькій та 
Луганській областях та виїзду з них, що встановлюється відповідно до 
цього Закону, та порядку територіальної підсудності справ, підсудних 
розташованим на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 
Луганській областях судам, що встановлюється відповідно до Закону 
України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у 
зв’язку з проведенням антитерористичної операції". 

Стаття 3. Державна політика із забезпечення державного суве-
ренітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 
Луганській областях базується на Конституції та законах України, 
міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верхов-
ною Радою України, принципах і нормах міжнародного права. 

Стаття 4. Цілями державної політики із забезпечення держав-
ного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у 
Донецькій та Луганській областях є: 

1) звільнення тимчасово окупованих територій у Донецькій та 
Луганській областях та відновлення на цих територіях конституційно-
го ладу; 



48 

2) захист прав, свобод і законних інтересів фізичних та юриди-
чних осіб; 

3) забезпечення незалежності, єдності та територіальної ціліс-
ності України. 

Стаття 5. Для забезпечення державного суверенітету України 
на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській об-
ластях органи державної влади та їх посадові особи, діючи на підста-
ві, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України: 

1) вживають заходів для захисту прав і свобод цивільного насе-
лення; 

2) здійснюють із додержанням міжнародних зобов’язань Украї-
ни, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України, принципів і норм міжнародного права полі-
тико-дипломатичні, санкційні та інші заходи з метою відновлення 
територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаного 
державного кордону; 

3) вживають заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації; 

4) розвивають із залученням ресурсів держави та міжнародної 
допомоги оборонний і безпековий потенціал України з метою відсічі 
збройній агресії Російської Федерації; 

5) використовують механізми двосторонньої міжнародної спів-
праці, міжнародних організацій та міжнародних судових інстанцій з 
метою збереження та посилення санкцій, що застосовуються щодо 
Російської Федерації членами міжнародного співтовариства. 

Стаття 6. Основними напрямами захисту прав і свобод цивіль-
ного населення на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 
Луганській областях є: 

1) захист основоположних політичних і громадянських прав і 
свобод людини; 

2) вжиття заходів для звільнення Російською Федерацією, оку-
паційною адміністрацією Російської Федерації всіх незаконно затри-
маних, утримуваних громадян України; 

3) сприяння забезпеченню відновлення порушених матеріаль-
них прав; 

4) сприяння забезпеченню соціально-економічних, екологічних 
та культурних потреб, зокрема шляхом реалізації заходів, визначених 
центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує фор-
мування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупова-
них територій, на виконання відповідних рішень Кабінету Міністрів 
України; 
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5) надання правової та гуманітарної допомоги, у тому числі із 
залученням міжнародної допомоги, зокрема надання медичних та 
соціальних послуг на контрольованих Україною територіях; 

6) сприяння підтриманню культурних зв’язків; 
7) забезпечення доступу до навчальних закладів та засобів ма-

сової інформації України. 
Особливості реалізації інших прав і свобод цивільного насе-

лення та вчинення правочинів на тимчасово окупованих територіях у 
Донецькій та Луганській областях визначаються законами України. 

Порядок в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окупо-
вані території в Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, пере-
міщення товарів з таких територій встановлюється відповідно до  
цього Закону. 

Кабінет Міністрів України вживає всіх передбачених законо-
давством України заходів для захисту прав і свобод людини і грома-
дянина, зокрема здійснює постійний моніторинг стану дотримання 
прав і свобод людини і громадянина та документування фактів пору-
шення таких прав і свобод на тимчасово окупованих територіях Укра-
їни, за результатами якого оприлюднює та надає відповідну інформа-
цію міжнародним організаціям у сфері захисту прав і свобод людини 
та вживає необхідних заходів для утворення міжвідомчого координа-
ційного органу з метою узагальнення правової позиції держави у пи-
танні відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та 
підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації 
щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну 
агресію проти України. 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини здійс-
нює парламентський контроль за додержанням конституційних прав  
і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованих територіях у 
Донецькій та Луганській областях та у разі необхідності представляє 
Верховній Раді України спеціальну доповідь про стан додержання 
прав і свобод людини і громадянина на цих територіях. 

Україна не несе відповідальності за незаконні дії Російської 
Федерації чи її окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих 
територіях у Донецькій та Луганській областях або за прийняті ними 
незаконні рішення. 

Стаття 7. Для забезпечення національної безпеки, зокрема 
державної, економічної, інформаційної, гуманітарної та екологічної, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донець-
кій та Луганській областях органи сектору безпеки і оборони, інші 
державні органи України, їх посадові особи здійснюють заходи для 
відновлення територіальної цілісності України, а також забезпечують 



50 

комплексний розвиток безпекової, економічної, інформаційно-
телекомунікаційної, соціальної та гуманітарної інфраструктури на 
територіях, прилеглих до тимчасово окупованих територій в Донець-
кій та Луганській областях, реалізують відповідно до документів 
стратегічного оборонного планування заходи зі зміцнення оборонних 
і безпекових спроможностей України. 

Російська Федерація як держава-окупант відповідно до IV  
Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатка до 
неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 
1907 року, Женевської конвенції про захист цивільного населення під 
час війни від 12 серпня 1949 року та Додаткового протоколу до Же-
невських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту 
жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 
1977 року несе відповідальність за порушення захисту прав цивільно-
го населення. 

Факт остаточного виведення та повної відсутності всіх зброй-
них формувань Російської Федерації у Донецькій та Луганській об-
ластях у порядку, визначеному цим Законом, встановлюється Мініст-
ром оборони України та Міністром внутрішніх справ України шляхом 
спільного подання Президентові України, який виключно на цій під-
ставі приймає відповідне рішення. 

Стаття 8. Для забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донець-
кій та Луганській областях: 

1) Генеральним штабом Збройних Сил України за погодженням 
з відповідними керівниками залучаються та використовуються сили  
і засоби (особовий склад та спеціалісти окремих підрозділів, військо-
вих частин, зброя, бойова техніка, спеціальні і транспортні засоби, 
засоби зв’язку та телекомунікацій, інші матеріально-технічні засоби) 
Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів Укра-
їни військових формувань (Служби безпеки України, Державної  
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Націона-
льної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Уп-
равління державної охорони України, Державної спеціальної служби 
транспорту), правоохоронних органів спеціального призначення, Мі-
ністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, 
розвідувальних органів України, центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, а 
також працівники закладів охорони здоров’я; 

{Пункт 1 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згід-
но із Законом № 113-IX від 19.09.2019} 
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2) у зонах безпеки, прилеглих до району бойових дій діє особ-
ливий порядок, що передбачає надання органам сектору безпеки і 
оборони, іншим державним органам України спеціальних повнова-
жень, необхідних для здійснення заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації. Межі зон безпеки, прилеглих до району бойових дій, ви-
значаються начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем 
Збройних Сил України за поданням Командувача об’єднаних сил. 

Забезпечення Збройних Сил України, інших утворених відпо-
відно до законів України військових формувань (Служби безпеки 
України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформа-
ції України, Національної гвардії України, Державної прикордонної 
служби України, Управління державної охорони України, Державної 
спеціальної служби транспорту), правоохоронних органів спеціально-
го призначення, Міністерства внутрішніх справ України, Національ-
ної поліції України, розвідувальних органів України, центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ци-
вільного захисту, працівників закладів охорони здоров’я необхідними 
засобами і ресурсами здійснюється Кабінетом Міністрів України. 

{Частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Зако-
ном № 113-IX від 19.09.2019} 

Початок та завершення заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях визначаються окреми-
ми рішеннями Верховного Головнокомандувача Збройних Сил Украї-
ни. 

Стаття 9. Стратегічне керівництво силами та засобами Зброй-
них Сил України, інших утворених відповідно до законів України 
військових формувань, Міністерства внутрішніх справ України, На-
ціональної поліції України, центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, які залу-
чаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, здійснює Генеральний штаб 
Збройних Сил України. 

Керівництво силами та засобами Збройних Сил України, інших 
утворених відповідно до законів України військових формувань, Мі-
ністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політи-
ку у сфері цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів 
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації безпосередньо у Донецькій та 
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Луганській областях, здійснює Командувач об’єднаних сил, який при-
значається Президентом України за поданням начальника Генераль-
ного штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України. 

Командувач об’єднаних сил реалізує свої повноваження через 
Об’єднаний оперативний штаб Збройних Сил України. Повноваження 
Командувача об’єднаних сил визначаються положенням про 
Об’єднаний оперативний штаб Збройних Сил України, яке розробля-
ється Генеральним штабом Збройних Сил України та затверджується 
Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України за подан-
ням Міністра оборони України. 

Об’єднаний оперативний штаб Збройних Сил України через  
відповідні органи військового управління здійснює планування, орга-
нізацію та контроль виконання заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, спрямування, коорди-
націю і контроль за діяльністю військово-цивільних чи військових 
адміністрацій (у разі їх утворення) у Донецькій та Луганській облас-
тях з питань національної безпеки і оборони. 

Військовослужбовці, працівники правоохоронних органів та 
інші особи, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на час про-
ведення таких заходів підпорядковуються Командувачу об’єднаних 
сил, рішення якого є обов’язковими до виконання. 

Втручання будь-яких осіб незалежно від посади в управління 
заходами із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях не допускається. 

Стаття 10. У разі розширення збройної агресії Російської Фе-
дерації за межі Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 
Донецької та Луганської областей для її відсічі і стримування в будь-
який час і на будь-якій частині території України залучаються і вико-
ристовуються сили та засоби, зазначені у статті 8 цього Закону, в по-
рядку, встановленому статтею 9 цього Закону. 

Стаття 11. Правовою підставою для відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації та відновлення територіальної 
цілісності України є Конституція України, законодавство України та 
стаття 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй. 

Стаття 12. В’їзд осіб, переміщення товарів на тимчасово оку-
повані території у Донецькій та Луганській областях і виїзд осіб, пе-
реміщення товарів з таких територій здійснюються через контрольні 
пункти в’їзду-виїзду. 
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Командувач об’єднаних сил у разі реальної загрози життю та 
здоров’ю осіб, які перетинають лінію розмежування, має право обме-
жити в’їзд цих осіб на тимчасово окуповані території Донецької та 
Луганської областей на період існування цієї загрози. 

Порядок в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окупо-
вані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, пере-
міщення товарів із таких територій визначаються Кабінетом Міністрів 
України. 

Перебування в районі здійснення заходів із забезпечення націо-
нальної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Ро-
сійської Федерації у Донецькій та Луганській областях осіб, не залу-
чених до проведення таких заходів, може тимчасово бути обмежено 
на період проведення таких заходів Командувачем об’єднаних сил. 

Законні вимоги посадових осіб, залучених до здійснення захо-
дів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стриму-
вання збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луган-
ській областях, є обов’язковими для громадян і посадових осіб. 

З метою забезпечення життєво важливих інтересів суспільства і 
держави під час відсічі збройної агресії у зонах безпеки, прилеглих до 
району бойових дій, військовослужбовці, працівники правоохоронних 
органів та особи, визначені статтею 8 цього Закону, залучені до здійс-
нення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, відповідно до Конституції та законодавства 
України мають право: 

1) застосовувати у разі крайньої необхідності зброю і спеціаль-
ні засоби до осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення чи інші 
дії, що перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до 
виконання заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донець-
кій та Луганській областях, або дії, пов’язані з несанкціонованою 
спробою проникнення в район здійснення зазначених заходів; 

2) затримувати і доставляти осіб, зазначених у пункті 1 цієї час-
тини, до органів Національної поліції України; 

3) перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що по-
свідчують особу, а в разі відсутності документів – затримувати їх для 
встановлення особи; 

4) здійснювати особистий огляд громадян, огляд речей, що при 
них знаходяться, транспортних засобів та речей, які ними перевозять-
ся; 

5) тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних за-
собів і пішоходів на вулицях та дорогах, не допускати транспортні 
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засоби, громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, виводити 
громадян з окремих ділянок місцевості та об’єктів, відбуксировувати 
транспортні засоби; 

6) входити (проникати) в житлові та інші приміщення, на зе-
мельні ділянки, що належать громадянам, на територію та в примі-
щення підприємств, установ і організацій, перевіряти транспортні 
засоби для виконання заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях; 

7) використовувати із службовою метою засоби зв’язку і транс-
портні засоби, у тому числі спеціальні, що належать громадянам (за 
їхньою згодою), підприємствам, установам та організаціям, крім тра-
нспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представ-
ництв іноземних держав та міжнародних організацій. 

Стаття 13. Прикінцеві та перехідні положення 
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування. 
2. Цим Законом Верховна Рада України відповідно до пункту 9 

частини першої статті 85 Конституції України схвалює рішення Пре-
зидента України про використання Збройних Сил України та інших 
утворених відповідно до законів України військових формувань, що 
приймається відповідно до пункту 19 частини першої статті 106 Кон-
ституції України, для відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях і забезпечення держав-
ного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у 
Донецькій та Луганській областях. 

3. Цей Закон діє без шкоди для невіддільного суверенного пра-
ва України на тимчасово окуповану Російською Федерацією терито-
рію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та заходів, 
спрямованих на відновлення територіальної цілісності України у ме-
жах її міжнародно визнаного державного кордону. 

4. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 
1) у Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх со-

ціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, 
ст. 425 із наступними змінами): 

а) у пункті 19 частини першої статті 6: 
абзац перший доповнити словами "у здійсненні заходів із за-

безпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській об-
ластях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в 
районах та у період здійснення зазначених заходів"; 

абзац другий викласти в такій редакції: 
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"Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, зазна-
ченим в абзаці першому цього пункту, категорії таких осіб та терміни 
їх участі (забезпечення проведення) в антитерористичній операції, у 
заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, а також райони антитерористичної операції 
визначаються Кабінетом Міністрів України. Райони здійснення захо-
дів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стриму-
вання збройної агресії Російської Федерації визначаються відповідно 
до Закону України "Про особливості державної політики із забезпе-
чення державного суверенітету України на тимчасово окупованих 
територіях у Донецькій та Луганській областях". Порядок позбавлен-
ня статусу учасника бойових дій осіб, зазначених в абзаці першому 
цього пункту, визначає Кабінет Міністрів України"; 

б) у частині другій статті 7: 
у пункті 11 слова "а також працівників підприємств, установ, 

організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерорис-
тичної операції та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, 
контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення 
антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її 
проведення" замінити словами "під час безпосередньої участі у здійс-
ненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у пе-
ріод здійснення зазначених заходів, а також працівників підприємств, 
установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення ан-
титерористичної операції, до забезпечення здійснення заходів із за-
безпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській об-
ластях і стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення про-
ведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у 
період її проведення, під час забезпечення здійснення заходів із за-
безпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській об-
ластях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення 
зазначених заходів"; 

пункт 14 викласти в такій редакції: 
"14) осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залу-

чалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції, 
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донець-
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кій та Луганській областях (у тому числі здійснювали волонтерську 
діяльність) та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення 
проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо 
в районах та у період її проведення, під час забезпечення здійснення 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у  
період здійснення зазначених заходів"; 

в) у пункті 13 статті 9:  абзац перший доповнити словами "які 
залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні здійснення 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі  
і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій  
та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у 
період здійснення зазначених заходів, у порядку, встановленому за-
конодавством"; 

абзац другий викласти в такій редакції: "Порядок надання ста-
тусу учасника війни особам, зазначеним в абзаці першому цього пун-
кту, категорії таких осіб, терміни їх участі у забезпеченні проведення 
антитерористичної операції, у забезпеченні здійснення заходів із за-
безпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській об-
ластях, а також райони антитерористичної операції визначаються 
Кабінетом Міністрів України. Райони здійснення заходів із забезпе-
чення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації визначаються відповідно до Закону Укра-
їни "Про особливості державної політики із забезпечення державного 
суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донець-
кій та Луганській областях"; 

г) у пункті 1 статті 10:  абзац п’ятий викласти в такій редакції: 
"сім’ї осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно за-

лучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції, 
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донець-
кій та Луганській областях (у тому числі здійснювали волонтерську 
діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок пора-
нення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забез-
печення проведення антитерористичної операції (у тому числі здійс-
нення волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в райо-
нах та у період її проведення, під час забезпечення здійснення заходів 
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській об-
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ластях (у тому числі здійснення волонтерської діяльності), перебува-
ючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених захо-
дів"; 

в абзаці восьмому слова "та загинули (пропали безвісти), по-
мерли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористич-
ної операції у період її проведення, а також сім’ї працівників підпри-
ємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведен-
ня антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), помер-
ли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час 
забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в 
районах та у період її проведення" замінити словами "у здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпо-
середньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та за-
гинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі 
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваю-
чи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 
проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із за-
безпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській об-
ластях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в 
районах та у період здійснення зазначених заходів, а також сім’ї пра-
цівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпе-
чення проведення антитерористичної операції, забезпечення здійс-
нення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі  
і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях та загинули (пропали безвісти), померли внаслі-
док поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під 
час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосеред-
ньо в районах та у період її проведення, забезпечення здійснення за-
ходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стри-
мування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луган-
ській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період 
здійснення зазначених заходів"; 

2) у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" 
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступ-
ними змінами): 
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а) перше речення частини другої статті 42 доповнити словами 
"або Закону України "Про правовий режим воєнного стану"; 

б) у статті 78: 
пункт 3 частини першої викласти в такій редакції: 
"3) передбачених законами України "Про військово-цивільні 

адміністрації", "Про правовий режим воєнного стану"; 
у частині п’ятій слова "відповідної військово-цивільної адмі-

ністрації" замінити словами "відповідної військово-цивільної, війсь-
кової адміністрації"; 

в) у статті 79: 
в абзаці другому частини другої слова "у випадку, передбаче-

ному Законом України "Про військово-цивільні адміністрації" заміни-
ти словами "у випадках, передбачених законами України "Про війсь-
ково-цивільні адміністрації", "Про правовий режим воєнного стану"; 

у пункті 31 частини одинадцятої слова "відповідної військово-
цивільної адміністрації" замінити словами "відповідної військово-
цивільної, військової адміністрації"; 

г) у статті 791: 
частину другу доповнити абзацом другим такого змісту: 
"Повноваження старости можуть бути достроково припинені 

також у випадку, передбаченому Законом України "Про правовий 
режим воєнного стану"; 

у частині сьомій: 
у пункті 5 слова "частиною другою цієї статті" замінити слова-

ми "абзацом першим частини другої цієї статті"; 
доповнити пунктом 6 такого змісту: 
"6) з підстави, зазначеної в абзаці другому частини другої цієї 

статті, – з дня набрання чинності актом Президента України про 
утворення відповідної військової адміністрації населеного пункту 
(населених пунктів)"; 

3) у Законі України "Про військово-цивільні адміністрації" (Ві-
домості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 87, № 40-41,  
ст. 382; 2016 р., № 10, ст. 108): 

а) у преамбулі слова "в районі проведення антитерористичної 
операції" замінити словами "в районі відсічі збройної агресії Російсь-
кої Федерації, зокрема в районі проведення антитерористичної опера-
ції"; 

б) у частині першій статті 1: 
в абзаці першому слова "у районі проведення антитерористич-

ної операції" замінити словами "в районі відсічі збройної агресії Ро-
сійської Федерації, зокрема в районі проведення антитерористичної 
операції"; 
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в абзаці другому: після слів "у складі Антитерористичного цен-
тру при Службі безпеки України" доповнити словами "(у разі їх утво-
рення для виконання повноважень відповідних органів у районі про-
ведення антитерористичної операції) або у складі Об’єднаного опера-
тивного штабу Збройних Сил України (у разі їх утворення для вико-
нання повноважень відповідних органів у районі здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській об-
ластях)"; 

після слів "участі у протидії" доповнити словами "актам зброй-
ної агресії" та після слів "катастрофи в районі" – словами "відсічі 
збройної агресії Російської Федерації, зокрема"; 

в) у статті 3: 
частину четверту після слів "з Антитерористичним центром при 

Службі безпеки України" доповнити словами "(у разі утворення для 
виконання повноважень відповідних органів у районі проведення 
антитерористичної операції) або з Об’єднаним оперативним штабом 
Збройних Сил України (у разі утворення для виконання повноважень 
відповідних органів у районі здійснення заходів із забезпечення наці-
ональної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях)"; 

частину шосту доповнити словами "а в разі утворення військо-
во-цивільних адміністрацій для виконання повноважень відповідних 
органів у районі здійснення заходів із забезпечення національної без-
пеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Фе-
дерації у Донецькій та Луганській областях - за поданням Командува-
ча об’єднаних сил"; 

у частині восьмій слова "керівник Антитерористичного центру 
при Службі безпеки України за поданням керівника відповідної вій-
ськово-цивільної адміністрації" замінити словами "за поданням керів-
ника відповідної військово-цивільної адміністрації керівник Анти-
терористичного центру при Службі безпеки України, а в разі утво-
рення військово-цивільних адміністрацій населених пунктів для ви-
конання повноважень відповідних органів у районі здійснення заходів 
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській об-
ластях – Командувач об’єднаних сил"; 

у частині дев’ятій: 
у першому реченні слова "а у разі якщо відповідні обласні вій-

ськово-цивільні адміністрації не утворені - керівник Антитерористич-
ного центру при Службі безпеки України" замінити словами "якщо 
відповідні обласні військово-цивільні адміністрації не утворені – ке-
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рівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України, а в 
разі утворення військово-цивільних адміністрацій населених пунктів, 
районних військово-цивільних адміністрацій для виконання повнова-
жень відповідних органів у районі здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях – Команду-
вач об’єднаних сил"; 

друге речення доповнити словами "а в разі утворення військо-
во-цивільних адміністрацій для виконання повноважень відповідних 
органів у районі здійснення заходів із забезпечення національної без-
пеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Фе-
дерації у Донецькій та Луганській областях – Командувач об’єднаних 
сил"; 

частину одинадцяту після абзацу третього доповнити новим аб-
зацом такого змісту: 

"Повноваження військово-цивільних адміністрацій населених 
пунктів, районних, обласних військово-цивільних адміністрацій та-
кож припиняються згідно із Законом України "Про правовий режим 
воєнного стану". 

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим; 
у частині тринадцятій слова "керівником Антитерористичного 

центру при Службі безпеки України за поданням керівника відповід-
ної військово-цивільної адміністрації без конкурсного відбору" замі-
нити словами "без конкурсного відбору за поданням керівника відпо-
відної військово-цивільної адміністрації керівником Антитерористич-
ного центру при Службі безпеки України, а в разі утворення військо-
во-цивільних адміністрацій населених пунктів для виконання повно-
важень відповідних органів у районі здійснення заходів із забезпечен-
ня національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях – 
Командувачем об’єднаних сил"; 

г) абзац перший частини першої статті 5 після слів "з Антите-
рористичним центром при Службі безпеки України" доповнити сло-
вами "а в разі утворення військово-цивільних адміністрацій для вико-
нання повноважень відповідних органів у районі здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській об-
ластях – за погодженням з Командувачем об’єднаних сил"; 

ґ) у статті 6: частину другу викласти в такій редакції: 
"2. Військово-цивільну адміністрацію населеного пункту (насе-

лених пунктів) очолює керівник, який призначається на посаду та 
звільняється з посади керівником відповідної обласної військово-
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цивільної адміністрації за погодженням з керівником Антитерористи-
чного центру при Службі безпеки України, а у разі утворення війсь-
ково-цивільної адміністрації населеного пункту (населених пунктів) 
для виконання повноважень відповідних органів у районі здійснення 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях – за погодженням з Командувачем об’єднаних 
сил. Якщо відповідна обласна військово-цивільна адміністрація  
не утворена, керівник військово-цивільної адміністрації населеного 
пункту (населених пунктів) призначається на посаду та звільняється з 
посади керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки 
України, а в разі утворення військово-цивільної адміністрації населе-
ного пункту (населених пунктів) для виконання повноважень відпо-
відних органів у районі здійснення заходів із забезпечення національ-
ної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російсь-
кої Федерації у Донецькій та Луганській областях – Командувачем 
об’єднаних сил"; 

пункт 10 частини третьої після слів "на період до завершення" 
доповнити словами "відсічі збройної агресії Російської Федерації, 
зокрема"; 

д) частину другу статті 7 виключити; 
4) у Законі України "Про правовий режим воєнного стану" (Ві-

домості Верховної Ради України, 2015 р., № 28, ст. 250): 
а) у статті 4: 
абзац перший частини третьої доповнити словами "або припи-

нення їх повноважень згідно із законом"; 
перше речення частини четвертої після слів "у встановле-

ні Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" строки" 
доповнити словами "або припинення їх повноважень згідно із зако-
ном"; 

доповнити частиною дев’ятою такого змісту: 
"9. У зв’язку з утворенням військових адміністрацій населених 

пунктів повноваження військово-цивільних адміністрацій цих населе-
них пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною 
військовою адміністрацією своїх повноважень. 

У разі утворення районних, обласних військових адміністрацій 
у день набрання чинності актом Президента України про їх утворення 
припиняються повноваження відповідних районних, обласних війсь-
ково-цивільних адміністрацій"; 

б) статтю 28 доповнити пунктом 2-1 такого змісту: 



62 

"21. У разі введення воєнного стану в окремих місцевостях у 
зв’язку із збройною агресією Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях: 

1) у день набрання чинності актом Президента України про 
утворення військової адміністрації припиняються згідно із цим Зако-
ном повноваження: 

обласної ради, її виконавчого апарату, посадових та службових 
осіб місцевого самоврядування, які працюють у цих органах, – у разі 
утворення відповідної обласної військової адміністрації; 

районної ради, її виконавчого апарату, посадових та службових 
осіб місцевого самоврядування, які працюють у цих органах, – у разі 
утворення відповідної районної військової адміністрації; 

сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх 
створення) рад, їх виконавчих органів, сільських, селищних, міських 
голів, інших посадових та службових осіб місцевого самоврядування, 
які працюють у цих органах місцевого самоврядування, старост –  
у разі утворення військової адміністрації відповідного населеного 
пункту (населених пунктів); 

2) районні, обласні військові адміністрації здійснюють на від-
повідній території, разом із повноваженнями місцевих державних 
адміністрацій, повноваження із запровадження та здійснення заходів 
правового режиму воєнного стану, а також здійснюють повноважен-
ня, передбачені пунктами 1-10 частини третьої статті 15 цього Закону; 

3) військові адміністрації населених пунктів, районні, обласні 
військові адміністрації здійснюють свої повноваження до дня першо-
го засідання першої сесії відповідної ради, обраної після скасування 
воєнного стану; 

4) спрямування, координацію та контроль за діяльністю облас-
них військових адміністрацій з питань забезпечення оборони, громад-
ського порядку і безпеки, здійснення заходів правового режиму воєн-
ного стану здійснює Об’єднаний оперативний штаб Збройних Сил 
України при загальному керівництві Генерального штабу Збройних 
Сил України, а з інших питань - Кабінет Міністрів України у межах 
своїх повноважень; спрямування, координацію та контроль за діяль-
ністю районних військових адміністрацій з питань забезпечення обо-
рони, громадського порядку і безпеки, здійснення заходів правового 
режиму воєнного стану здійснюють обласні військові адміністрації, а 
з інших питань - Кабінет Міністрів України, обласні державні адміні-
страції у межах своїх повноважень; 

5) Генеральний штаб Збройних Сил України здійснює повно-
важення, передбачені пунктами 1, 3 і 4 статті 14 цього Закону, а також 
з організації підготовки та здійснення загального керівництва Зброй-
ними Силами України, з’єднаннями, частинами та органами інших 
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утворених відповідно до законів України військових формувань і 
правоохоронних органів під час виконання ними заходів правового 
режиму воєнного стану; 

6) Командувач об’єднаних сил здійснює безпосереднє керівни-
цтво силами і засобами Збройних Сил України, інших утворених від-
повідно до законів України військових формувань, які безпосередньо 
залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної без-
пеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Фе-
дерації та правового режиму воєнного стану, через відповідні органи 
військового управління"; 

5) пункт 3 частини першої статті 3 Закону України "Про забез-
печення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 
окупованій території України" (Відомості Верховної Ради України, 
2014 р., № 26, ст. 892) викласти в такій редакції: 

"3) надра під територіями, зазначеними у пунктах 1 і 2 цієї час-
тини, і повітряний простір над цими територіями"; 

6) статтю 28 Цивільного процесуального кодексу України (Ві-
домості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436) після частини 
шістнадцятої доповнити новою частиною такого змісту: 

"17. Позови про захист порушених, невизнаних або оспорюва-
них прав, свобод чи інтересів фізичних осіб (в тому числі про відшко-
дування шкоди, завданої внаслідок обмеження у здійсненні права 
власності на нерухоме майно або його знищення, пошкодження) у 
зв’язку із збройною агресією Російської Федерації, збройним конфлі-
ктом, тимчасовою окупацією території України, надзвичайними ситу-
аціями природного чи техногенного характеру можуть пред’являтися 
також за місцем проживання чи перебування позивача"; 

7) частину першу статті 5 Закону України "Про судовий збір" 
(Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87 із наступни-
ми змінами) доповнити пунктами 21 і 22 такого змісту: 

"21) заявники – у справах за заявами про встановлення фактів, 
що мають юридичне значення, поданих у зв’язку із збройною агресі-
єю, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, 
надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, 
що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих 
територій України, загибелі, поранення, перебування в полоні, неза-
конного позбавлення волі або викрадення, а також порушення права 
власності на рухоме та/або нерухоме майно; 

22) позивачі – у справах за позовами до держави-агресора Ро-
сійської Федерації про відшкодування завданої майнової та/або мора-
льної шкоди у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, 
збройною агресією, збройним конфліктом, що призвели до вимуше-
ного переселення з тимчасово окупованих територій України, загибе-
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лі, поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення волі 
або викрадення, а також порушення права власності на рухоме та/або 
нерухоме майно"; 

8) статтю 3 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" (Ві-
домості Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст. 180) доповнити 
абзацом десятим такого змісту: 

"антитерористична операція може здійснюватися одночасно із 
відсіччю збройної агресії в порядку статті 51 Статуту Організації 
Об’єднаних Націй та/або в умовах запровадження воєнного чи над-
звичайного стану відповідно до Конституції України та законодавства 
України". 

5. Встановити, що окремі особливості діяльності переміщених з 
тимчасово окупованої території вищих навчальних закладів та науко-
вих установ регулюються статтями 2 та 51 Закону України "Про тим-
часові заходи на період проведення антитерористичної операції". 

6. До моменту прийняття Кабінетом Міністрів України будь-
яких рішень щодо застосування норм цього Закону діють акти Кабі-
нету Міністрів України, а також обмеження, введені в дію рішеннями 
Президента України. 

7. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання 
чинності цим Законом: 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим 
Законом; 

забезпечити приведення міністерствами та іншими централь-
ними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у від-
повідність із цим Законом. 

 

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ

 8 січня 2018 року 
№ 2268-VIII

 
КЕЙС «СПЕЦНАЗ». «1 березня 2014 року на сході України 

почалися мітинги (нібито стихійні, насправді їх ініціювали та ко-
ординували російські спецслужби) проти нової київської влади. 
Спочатку натовп розмахував триколорами і скандував: «Путін, 
введи війська!» Потім місцеві маргінали, яких нацьковували «за-
поребрикові» куратори, перейшли до активних дій. 6 квітня вони 
захопили будівлі Донецької та Харківської облдержадміністрацій 
та Луганського управління СБУ. На наступний день в Донецьку  
і Харкові проголосили створення так званих «народних республік». 
Тож 7 квітня вважається датою початку конфлікту. У цей день ви-
конуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов ого-
лосив про створення антикризового штабу і про те, що «проти тих, 
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хто взяв в руки зброю, будуть проводити антитерористичні захо-
ди». Але це нікого не зупинило. 

12 квітня були захоплені державні установи в Слов'янську, 
Горлівці, Дружківці, Краматорську та Костянтинівці. Тому в Сло-
в'янськ і Краматорськ були спрямовані спецпідрозділи Служби 
безпеки та Збройних Сил України. Вранці 13 квітня співробітники 
СБУ прийняли перший бій на Донбасі. Це сталося в передмісті 
Слов'янська. Загинув капітан СБУ Геннадій Біліченко, кілька лю-
дей отримали поранення. 

Увечері того ж дня на екстреному засіданні РНБО було 
прийнято рішення «Про невідкладні заходи щодо подолання теро-
ристичної загрози і збереження територіальної цілісності Украї-
ни». Бойовикам висунули вимогу скласти зброю до 9:00 14 квітня. 
Оскільки ті не відреагували, Турчинов підписав указ про введення 
в дію рішення РНБО і оголосив про початок антитерористичної 
операції. 

Про цей надзвичайно складний період у історії України 
«ФАКТАМ» розповів 46-річний полковник ЗСУ у відставці  
Сергій Дубина (позивний «Оріон»), який навесні 2014 року був 
командиром загону 8-го окремого полку спеціального призначен-
ня. 

«Ситуація змінювалася чи не щохвилини» 
– Сергій, де ви були, коли почалася Антитерористична 

операція? Розуміли тоді, що це війна і що все серйозно і надов-
го? Які настрої були в армії? Чи не було розгубленості і пані-
ки? 

– Спочатку трохи передісторії. У 2005−2007 роках, коли 
Ющенко був Верховним головнокомандувачем і у нас були декілька 
напружені відносини з Росією, ми проводили командно-штабні 
тренування і навчання, де чітко, нехай навіть на картах, відпра-
цьовували переміщення наших сил і засобів до Криму і на схід, 
в Сумську і Луганську області. Саме такі завдання були розроблені 
Генеральним штабом і командуванням Сухопутних військ, якому 
ми в той час підпорядковувались. 

Тепер про весну 2014 року. Можливо, я якихось деталей 
не знаю, оскільки в той період готувався до випуску з Національ-
ного університету оборони. Однак скажу, що в січні, коли до Кри-
му заходили російські військові і козачки, наші хлопці реально 
працювали там – неофіційно добували інформацію, збирали розві-
дувальні дані і т. д. Чому в подальшому ситуація так закрутилася, 
не мені судити. Багато зараз точок зору. Не хочеться влазити 
в політику. 
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Скажу одне. Тоді все – 8-й і 3-й полки спецназу, загін спеці-
ального призначення № 2245 Головного управління розвідки та  
73-й центр спеціальних військових операцій – були готові до дій. 
Якби була проявлена політична воля, ми зробили б все, щоб росій-
ські військові не потрапили до Криму. 

Багато зараз говорять, що в той час у нас, по суті, не було 
Збройних Сил. Так, техніка ЗСУ в основному стояла на колодках, 
як ми говоримо. Тобто на зберіганні. Як правило, її розвантажу-
ють, щоб не було тиску на колеса і гусениці, і піднімають на коло-
дки. Щоб зняти з колодок, перевірити, заправити все рідини 
і налагодити, потрібен час. Але високомобільні десантні війська 
і сили спеціального призначення не були прив'язані до «великої 
армії». Ми входили до складу сил швидкого реагування. Відповід-
но, були легшими на підйом. Тим більше що наступати завжди 
легше, ніж оборонятися. І ВДВ, і спецназ були готові виконувати 
завдання. До того ж кримські татари чекали, що ВСУ все-таки поч-
нуть опір. Вони були готові сміливо і рішуче підтримати нас. Сло-
вом, була б команда – була б робота. 

Розумієте, ми люди військові. Можливо, багато хто себе ті-
шив надією, що росіяни все-таки брати. При цьому під час подій 
в Криму вже було зрозуміло, що починається велика колотнеча. 
Особисто я усвідомлював, що цей вогонь доведеться гасити дуже 
довго. 

– Коли ви опинилися на фронті? 
– Практично всі військові частини були приведені в повну 

або підвищену бойову готовність. Паралельно проходили команд-
но-штабні навчання «Весняна злива» (пізніше стало відомо, 
що Генштаб планував під приводом навчань провести в Криму 
оборонну операцію. – Авт.). Я повернувся з навчання на свою по-
саду – командира загону 8-го окремого полку спеціального приз-
начення. 

7 квітня прийшло розпорядження – терміново під керівницт-
вом командира полку Олега Нечаєва висунутися в Донецьк, 
де в той день захопили адмінбудівлі. Ми вилетіли зі Старокостян-
тинова (місто в Хмельницькій області) на транспортному Іл-76. 
Однак приземлилися в… Харкові. Чому так вийшло, не знаю. Там 
теж була захоплена обладміністрація. Вранці наступного дня 
ми повинні були «попросити» цих людей покинути будівлю. 

– Ви вже знали, що в цій масовці є росіяни? 
– Звісно. Будь-яка розсудлива людина, тим більше військо-

вий, чітко розуміла, що захоплення державних будівель з викорис-
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танням зброї – це ж не просто бунт озлобленої юрби, а чітко спла-
нована акція. 

Ми розуміли, що в будівлі знаходяться озброєні люди і вони 
будуть чинити опір. Вранці, коли ми вже були готові виїжджати 
на об'єкт, з'ясувалося, що по Харкову пішов слух про прибуття 
хмельницького спецназу і вінницького «Ягуару» (вони прибули 
раніше нас) і буде жорстка зачистка. У підсумку ті персонажі по-
кинули обладміністрацію, а «Ягуар» зайняв будівлю і посилив його 
охорону. 

Ми ж залишилися охороняти аеропорт. По-перше, це страте-
гічний об'єкт. По-друге, туди прибували прямі рейси з Москви. Всі 
розуміли: якщо прилетять російські Ту-154 і на борту будуть під-
готовлені «рекси», вони можуть взяти аеропорт під контроль. 

– «Рекси» – це хто? 
– Російський спецназ. Ми їх так називали. 
13 квітня після того, як було прийнято рішення РНБО про 

початок антитерористичної операції, мене викликав командир пол-
ку – надійшла команда терміново прибути в Ізюм. Ми не знали, 
якими мають бути подальші дії, адже ситуація змінювалася чи 
не щохвилини. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ізюм,  
квітень 2014 року 

 
На околиці Ізюма розвертався штаб АТО. Туди підтягували 

різні підрозділи – і «Ягуар», і «Омегу», і десантників 80-ї бригади, 
і нас. Так що з 13 числа ми безпосередньо увійшли до складу сил 
і засобів АТО. 

– Було страшно? 
– У мене особисто страху як такого не було. Просто 

я як командир переживав за своїх підлеглих, за яких несу відпові-
дальність. Тоді було багато дезінформації про нас з боку ЗМІ 
і соцмереж. Та й місцеве населення почало розпалювати обстанов-
ку. Мовляв, прибули чи чеченці, чи дагестанці і живуть в лісових 
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таборах уздовж дороги від Слов'янська до Красного Лиману. Тому 
ми очікували якихось серйозних рухів. 

«У Донецьку треба було жорсткіше поводитися» 

– Харківську адміністрацію зачистили за кілька годин. 
Чому це не сталося в Донецьку і Луганську? Адже можна було 
сепаратизм задушити в зародку. 

– Мені важко відповісти на це питання, тому що не знаю  
нюансів про ситуацію в Донецьку і Луганську. Тільки з чуток. Але 
думаю, що завжди все залежить від рішучості і настрою тих, хто 
приймає рішення, і тих, кому ставлять завдання. Мені здається, 
в тому ж Донецьку треба було жорсткіше поводитися. 

Так, кажуть, що обладміністрацію можна було зачистити  
дуже швидко. Але на той момент, наскільки розумію, деякі керів-
ники не були готові прийняти таке рішення. Розумієте, на війні 
треба воювати, а не домовлятися. Домовляються політики, а солда-
ти і офіцери виконують бойові накази. А коли починають пропону-
вати противнику «а давайте ви по-доброму підете», то це, як пока-
зує практика, не призводить до хорошого результату. 

– На початковому етапі хотіли домовлятися? 
– Це бажання проглядалося у всіх структур. Моя особиста 

думка: якби міліція і СБУ виконали свій конституційний обов'язок, 
тієї ситуації не було б. 

– 26 травня ви брали участь у зачистці Донецького аеро-
порту, який захопили терористи. Тоді не загинув жоден україн-
ський військовий, а вони понесли значні втрати. 

– Ми були в секторі «С» (це Слов'янськ, Краматорськ, Крас-
ний Лиман). Всі очікували, що після виборів президента, що прой-
шли 25 травня, ситуація якось заспокоїться. Але ці сподівання ви-
явилися марними. 

О п'ятій ранку 26 травня мене і командира 140-го центру 
спецназу викликав тодішній заступник начальника Генерального 
штабу і заступник керівника Антитерористичного центру при СБУ 
генерал Муженко. Його наказ був коротким: «Кадировці захопили 
новий термінал Донецького аеропорту. Потрібно на чотирьох вер-
тольотах терміново висунутися туди і допомогти 3-му полку спец-
назу, їх там затиснули». Завдання було зрозуміле. Ми зібрали лю-
дей і через дві години вилетіли на чотирьох Мі-8. У кожному вер-
тольоті по команді. Ще був супровід – два Мі-24. Летіли хвилин 
п'ятдесят. Взяли тільки найнеобхідніше – боєприпаси, медикамен-
ти і воду. Навіть сухпайком не брали. Не думали, що затримаємося 
там. Однак в підсумку довелося пробути десять днів. 
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Приземлилися на віддаленні від нового терміналу, за ангара-
ми Ахметова (чи то орендував, чи то це були його особисті літаки). 
При цьому потрапили під перехресний вогонь. Завдяки щасливому 
випадку жодну машину не зачепило. Мі-24 трохи покружляли і 
пішли. А ми почали працювати. 

– Як кадировці там опинилися? 
– Як пізніше з'ясувалося, спокійно зайшли завдяки працівни-

ку служби митного контролю. Він їх просто запустив. На даху тер-
міналу вони розмістили два розрахунки АГС-17 (автоматичний 
станковий гранатомет, який стріляє невеликими мінами на відстань 
до двох-трьох кілометрів) і стали обстрілювати старий термінал, 
де знаходилися наші колеги з 3-го полку. Коли ми прибули, йшла 
активна перестрілка. Підходячи до наших, ми ще раз потрапили під 
перехресний вогонь. 

Там дійсно було скупчення жваво налаштованих озброєних 
людей. Кадировці повністю заблокували з усіх боків в'їзд і виїзд 
та контролювали майже 80 відсотків території аеропорту. Вільно 
пересувалися практично скрізь. 

Ми спільними зусиллями зачистили новий термінал і всі 
приміщення і повністю взяли під охорону периметр аеропорту. 
Так, застосували зброю. Так, авіанавідники (вони були в наших 
групах для коригування ударів авіації) викликали Су-25, і він про-
вів серію повітряних ударів по скупченнях кадировців, які намага-
лися застосувати переносні зенітно-ракетні комплекси. А коли 
місцеві мародери грабували гіпермаркет Metro, який знаходився 
неподалік, посадили на його дах снайперські пари, щоб обстрілю-
вати відкриті ділянки аеропорту. У кадировців не було бажання 
домовлятися. Вони вели себе по-хазяйські. Як в своєму гірському 
аулі. І зовсім не боялися, що їм чинитимуть опір. 

Я трохи знаю, що відбувалося на тій стороні. Справа в тому, 
що мій колишній товариш по службі працював в донецькій «Аль-
фі». Коли більшість її співробітників на чолі з Ходаковським пе-
рейшли до «нової влади», цей хлопець і ще двоє людей вирішили 
покинути Донецьк. Ті поїхали, а він затримався. Бродив навколо 
аеропорту і підказував нам, хто, куди і з якого боку збирається йти. 
Був нашими вухами і очима. Пізніше він отримав важке поранення 
на фронті. 
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Донецький аеропорт після зачистки в травні 2014 року 
 
– Потім весь Донецьк гудів, що в аеропорту кадировцям 

по зубам дали натовці. Більше ж нікому. 
– Було таке. І денееровські «воєначальники» в інтерв'ю про 

це говорили. Насправді там нікого з іноземців не було, знаю точно. 
Аеропорт зачистили хлопці з 3-го і 8-го полків, 140-го центру спе-
ціальних операцій і десантники. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Донецький аеропорт  
після зачистки 

 
– І ось цілком логічне запитання: чому не продовжили 

робити те ж саме в місті? 
– Скажу так. Був втрачений час. Ми були готові рухатися да-

лі (при цьому повинні були чітко розуміти свої права при виконан-
ні таких бойових завдань) – могли наростити зусилля в аеропорту 
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і повністю зачистити Донецьк. Якби в той момент, коли ми конт-
ролювали аеропорт, нам дали хоча б дві механізовані роти, цілком 
можна було робити якісь рейдові операції. Психологічно важко 
утримувати об'єкт, коли ти з усіх боків заблокований. І набагато 
простіше працювати, коли є свобода дій. До того ж після того бо-
йового контакту противнику було страшно. 

– Куди ще доля закидала вас під час активної фази війни? 
– Єдине, де не були, це в Маріуполі. Після Донецького аеро-

порту нас перекинули на луганський напрямок. Потім працювали 
по деблокуванню Луганського аеропорту. Звідти не могли забрати 
«двохсотих», треба було допомогти вивезти тіла і доставити снаря-
ди і продукти. Потім було Лутугине, знову луганське напрямок 
і бої за Дебальцеве в лютому 2015 року. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Біля Луганського аеропорту, 
літо 2014 року 

 
 

Розповім лише один епізод. Коли ми потрапили в засідку 
в залізничному депо, хлопці зайняли рубежі і почали зачищати 
територію. І ось раптом з'ясувалося, що немає двох машин. Вони 
опинилися за лінією вогню. Я знав, що водії – це два необстріля-
них хлопця, що випадково потрапили разом з нами в Дебальцеве 
через недолугість деяких керівників. Довелося взяти двох людей 
(командира роти і старшого сержанта) і відправитися за хлопцями. 
Знайшли їх в кабінах, де вони залізли під керма. Витягли звідти 
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і привели з собою. Ми робили свою роботу, розуміючи, що в пер-
шу чергу потрібно підтримувати один одного, а потім все інше. 

– Були моменти, коли ви розуміли, що це квиток в один 
кінець? 

– Специфіка нашої діяльності така, що це завжди квиток 
в один кінець. Глибина виконання завдань у нас від п'ятисот 
до восьмисот кілометрів. Тому все морально готові, що повинні 
самостійно виконувати завдання і ніхто нам допомагати не буде. 
Це не піхота і не ВДВ, які працюють на дальності пострілу своїх 
підрозділів, що їх підтримують. Всі розуміли, що кожна задача 
може стати для когось крайньою. На все воля Божа. 

– Зрозуміло, що ми всі хочемо миру. Як ви, військова лю-
дина, ставитеся до перемир'я? Воно триває з 27 липня минуло-
го року, але чи не кожен день отримують поранення і гинуть 
наші захисники. 

– На мій погляд, перемир'я – це коли немає втрат і поранень 
особового складу і мирних громадян, руйнувань будівель, комуні-
кацій та іншого. Днями у нас в Кам'янець-Подільському поховали 
підполковника Сергія Коваля. Йому було 43 роки. Хіба це переми-
р'я? Нашому керівництву потрібно визначитися врешті-решт. Або 
ми дійсно будемо домовлятися і визнаємо, що поки не готові  
звільнити суто українську територію. Або ж дамо по зубах ворога 
і звільнимо її. Адже Крим і Донбас – це Україна. 

– Однозначно. Чому ви стали військовим? 
– Я народився в Кам'янець-Подільському Хмельницької об-

ласті. З дитинства подобалася ця професія. Спочатку хотів служити 
в авіації, але після закінчення школи погляди трохи змінилися – 
вирішив стати розвідником. Батьки підтримували моє прагнення. 
Після закінчення навчання в 1998 році був направлений в Ізяслав 
в 8-у бригаду спеціального призначення (в 2004 році після реорга-
нізації бригада стала 8-м полком спецназу і нас перевели в Хмель-
ницький). Пройшов шлях від заступника командира роти до ко-
мандира загону. 

Розповім ось про який епізод. У ті роки 2-й департамент Го-
ловного управління розвідки проводив в частинах спеціального 
призначення щорічні змагання. Вони були максимально наближені 
до бойових дій. Але все ж кулі не літали, міни не вибухали. Коли 
заступником командира полку став Сергій Кривонос, ми почали 
брати участь в міжнародних змаганнях, до яких дуже ретельно 
готувалися. У 2005 році вони проходили в Білорусі. Туди приїхало 
багато команд – казахи, білоруси, росіяни. 

– Змагання – це завжди якийсь огляд всього найкращого. 
Як ми тоді виглядали в порівнянні з росіянами? 
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– Вони були дуже здивовані, що український спецназ здат-
ний відпрацьовувати завдання різного роду і ні в чому не поступа-
тися їм в підготовці. Сказав би, що навіть побоювалися нас. Адже 
частина моєї групи пройшла миротворчу місію в Іраку в 2003 році. 
Це були дуже досвідчені хлопці. А у росіян тільки закінчилася 
антитерористична операція в Дагестані, вони вважали себе фахів-
цями і гуру в веденні бойових дій і задирали носа. Ми особливо 
не контактували, вони трималися осторонь. Вели себе як старші 
брати вже тоді. А білоруси і казахи більш дружелюбні. 

Завершуючи, скажу наступне. На жаль, у нас дуже підступ-
ний ворог, який поважає тільки силу. Тому ми повинні стати силь-
ними і об'єднатися заради однієї мети – нашої української держави. 
І повернути свої території. Але виключно на наших умовах. Вірю, 
що ми обов'язково встановимо в Донецьку, Луганську та Сімферо-
полі наші прапори. Як це було в Слов'янську та інших містах. Фото 
з особистого архіву Сергія ДУБИНИ» [57].  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Вірю, що ми обов'язково 
встановимо в Донецьку, 
Луганську та Сімферо-
полі наші прапори. Як це 
було в Слов'янську та 
інших містах», – каже 
полковник Сергій Дубина 

 
 

«Видатний американський економіст Кеннет Боулдінґ у своїй 
піонерській роботі 1966 року «Економіка майбутнього космічного 
корабля Земля» («Economics of the Coming Spaceship Earth») навів дві 
діаметрально протилежні ситуації: «ковбойська економіка» та «еко-
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номіка космонавта на космічному кораблі». Господарська діяльність 
ковбоя в нескінченній прерії базується на прямому потоці ресурсів від 
джерела до звалища без потреби взагалі щось переробляти. Космо-
навт на космічному кораблі, навпаки, повинен мати матеріальні цикли 
й зворотні зв’язки, які повністю підпорядковані його потребам. Для 
ковбоя масштабом можна знехтувати, для космонавта ж він є все-
охопним.  

Застарілі уявлення. Історичний розвиток економічної науки 
привів до домінування в ХХ столітті так званої неокласичної економі-
ки – підходу, що віддає перевагу простоті теоретичної побудови та 
ігнорує дані про реальний світ, які не узгоджуються з теорією. Праг-
нучи чистоти й краси її математичного апарату, вона нехтує реаліс-
тичністю і часто критикується як ідеологія «ринкового фундамента-
лізму». Тож домінуюча наукова парадигма дотримується кількох 
сумнівних засадничих припущень.  

1. Економіка розглядається як ізольована система, у якій абст-
рактна обмінна вартість здійснює кругообіг між фірмами та домашні-
ми господарствами. Нехтується фізична основа економіки – природне 
довкілля, яке в кращому разі розглядається лише як один із факторів 
виробництва. Визначальна роль природного довкілля в постачанні 
ресурсів і наданні послуг для економіки, зокрема поглинанні відходів, 
значною мірою ігнорується. 

 

 
 
2. Не існує жодних меж зростання, навіть фізичних. Розвиток 

технологій є «вічним двигуном», що дає змогу подолати будь-який 
дефіцит природних ресурсів. Нескінченне зростання розглядається не 
тільки як можливе, а й як найкраще рішення всіх проблем. Вважаєть-
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ся логічним екстраполювати на майбутнє попередні тенденції до еко-
номічного зростання та збільшення чисельності населення на Землі.  

3. Суспільство розглядається як механічна сукупність індивіду-
алістичних «людських атомів», що прагнуть досягти особистих інте-
ресів і через дію ринкових сил створюють «спільне благо», – це зна-
менита «невидима рука» Адама Сміта. В економічний розгляд не 
включаються ні екологічні та фізичні обмеження, ні суб’єктивно-
ціннісні стосунки між людьми та різними поколіннями, а також цінні-
сні стосунки зі світом природи попри всю їхню важливість у реаль-
ному людському житті. 

Парадигма екологічної економіки. Неокласична економіка 
доречна вдалині від природних біофізичних обмежень Землі, так само 
як у фізиці механіка Ньютона доречна вдалині від швидкості світла й 
мікросвіту атомів. 

В економіці, як і у фізиці, класичні теорії працюють погано в 
граничних умовах, за яких потрібні нові парадигми, такі як квантова 
механіка й теорія відносності Айнштайна у фізиці та екологічна еко-
номіка в економічній теорії. Отже, адекватність сучасному світові 
припущень неокласичної економіки вже викликає великі сумніви. 
Тож останніми десятиліттями розвивається альтернативна економічна 
парадигма під назвою «екологічна економіка». Як синтезуюча наука, 
вона об’єднує підходи й досягнення різних наукових шкіл та дисцип-
лін і пропонує комплексніший погляд на економічну діяльність у кон-
тексті її взаємозв’язків із природним середовищем і людськими спі-
льнотами. «Екологічна економіка» синтезує економічні, екологічні та 
соціальні аспекти господарської діяльності людини (див. «Сімейне 
дерево екологічної економіки»). 

В основі її наукової парадигми лежать такі засадничі принци-
пи:  

1. Економіка є відкритою підсистемою екосистеми Землі та  
функціонує в межах природних – фізичних і біологічних – обмежува-
льних факторів, або планетарних обмежень. 

2. Зв’язок економіки та ентропії і концепція ентропійного ре-
сурсопотоку. Ентропія є мірою безладу в системі та зростає зі змен-
шенням упорядкованості. Тож між екосистемою та економічною під-
системою відбувається фізичний обмін у формі потоку від ресурсів 
(джерел низькоентропійної матерії-енергії) на вході до відходів (зва-
лищ високоентропійної матерії-енергії) на виході.  

На відміну від вічного кругообігу абстрактної обмінної вар-
тості, що відповідає механістичним уявленням, ентропійний ресурсо-
потік є незворотним і якісним за своєю природою. Ентропія в еконо-
міці – це міра якісної різниці між корисними ресурсами на вході й 
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непотрібними відходами на виході. Низькоентропійні джерела ресур-
сопотоку є двох видів: відновлювані (наприклад, пов’язані з перетво-
ренням потоку сонячної енергії) та невідновлювані (пов’язані з вико-
ристанням корисних копалин). Жодна економіка не може існувати без 
ентропійного ресурсопотоку, тоді як можна легко уявити собі еконо-
міку без будь-якого кругообігу обмінної вартості, наприклад нату-
ральне господарство селян, які самі себе забезпечують і нічим не об-
мінюються. 

3. Концепція «масштабу» економіки в екосистемі. Під «масш-
табом» економіки мається на увазі її фізичний масштаб, або віднос-
ний розмір людської присутності в екосистемі. Оскільки зі зростан-
ням економіки розмір планети залишається незмінним, то з часом 
масштаб економіки відносно екосистеми неминуче збільшується. 

Як зазначає Кеннет Боулдінґ, економіка людства на планеті вже 
наближається до економіки «космічного корабля». Відбувається пе-
рехід від «порожнього» до «наповненого» світу, що породжує питан-
ня: наскільки великою економіка може бути, щоб не зруйнувати еко-
систему, яка її утримує? І яким є екологічно сталий масштаб економі-
ки? 

4. Концепція «природного капіталу» як економічної категорії. 
Природний капітал – це фонд, який продукує потік природних ресур-
сів і послуг. Під ним слід розуміти поклади нафти, ліс, що регенерує 
потік деревини, популяцію риби в океані, що регенерує потік вилов-
леної риби та прісноводний басейн, що забезпечує водопостачання. 
Природний капітал також надає людям безліч послуг, які забезпечу-
ють їхню господарську діяльність, таких як поглинання відходів,  
самоочищення повітря й водойм, фотосинтез і регенерація кисню, 
підтримка природної родючості ґрунтів, рекреаційні послуги тощо.  

Сучасний світ переходить від ери, у якій обмежувальним фак-
тором був капітал, створений людиною, до ери, у якій обмежуваль-
ним фактором стає природний капітал, що залишився. Вилов риби 
нині обмежується її чисельністю, яка залишилася в океанах, а не кіль-
кістю риболовецьких суден. Виробництво деревини обмежується 
наявними лісами, а не лісопильнями. Обсяг споживання нафти й ву-
гілля обмежується спроможністю атмосфери поглинати викиди вуг-
лекислого газу при їхньому спалюванні. Нарешті, сільськогосподар-
ське виробництво обмежується деградацією ґрунтів та виснаженням 
водних басейнів для зрошення, а не дефіцитом хімікатів, тракторів  
і комбайнів. 

Однак економічна логіка залишається незмінною і за нової схе-
ми дефіциту у світі. Нині потрібно інвестувати в поповнення віднов-
люваного природного капіталу та в зменшення обсягу невідновлюва-
ного ресурсопотоку. 
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5. Парадигма «коеволюційного розвитку» людей і природи.  
Відбувається коеволюція людських систем, таких як цінності, знання, 
технології і матеріальна культура, та природних систем із їхнім по-
стійним взаємним впливом й адаптацією. Парадигма коеволюції має 
два важливі наслідки в контексті ідеї сталого розвитку людства.  

 

 
 

 

По-перше, коеволюція не обов’язково означає прогрес, що за-
безпечить людям, як кінцевій ланці еволюції, довічне виживання. 
Тривале домінування та успіх людей не є гарантією вічного виживан-
ня, про що свідчить приклад вимерлих динозаврів.  

По-друге, коеволюційна суть взаємин людей із природою за-
лишає неминучий мінімум непередбачуваності, оскільки як природні 
системи, так і людська цивілізація є складними динамічними систе-
мами. 

Тож критично важливими є здатність людства до адаптації та 
провадження далекоглядної політики для збереження різних можли-
востей у майбутньому перед обличчям невизначеності.  

Нова ціль. У межах екологічної економіки є вже три, а не дві, 
незалежні політекономічні цілі. Це ефективне розміщення, справед-
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ливий розподіл та екологічно сталий масштаб, що потребують трьох 
різних інструментів економічної політики. 

1. Ефективне розміщення ресурсів у межах економіки – це мік-
роекономічна проблема, яку вирішує ринок (знаменита «невидима 
рука» Адама Сміта).  

2. Справедливий розподіл економічного продукту здійснюється 
завдяки політиці перерозподілу доходів і соціальних програм.  

3. Екологічно сталий масштаб забезпечується через його регу-
ляторне визначення національною державою або міжнародною спіль-
нотою. 
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Гарним прикладом реалізації політичних цілей масштабу, роз-
поділу та розміщення і відносин між ними є видача й торгівля до-
звільними ліцензіями (квотами) на забруднення. Як це працює? По-
перше, слід задати екологічно сталий масштаб, створивши законодав-
чо обмежений обсяг прав на забруднення (квотування). По-друге, 
здійснити первинний, суспільно справедливий розподіл квот на за-
бруднення між різними суб’єктами. І, нарешті, забезпечити ефективне 
розміщення квот на забруднення через ринкову торгівлю ними. Саме 
так, наприклад, була побудована сучасна система торгівлі квотами на 
викиди СО2 в Європейському Союзі. 

 

 
 
Інший приклад – це політика екотрудової податкової реформи, 

яка є ключовою у вирішенні проблем створення робочих місць і за-
хисту довкілля. Ця реформа базується на розумінні того, що чинні 
податкові системи незбалансовані, відповідно енергетичні та природ-
ні ресурси надто дешеві (що заохочує до неефективності та відходів), 
а вартість робочої сили через її надмірне оподаткування надто висока. 
Таким чином, виникають перешкоди для найму нових працівників або 
офіційної оплати їхньої праці.  

Очевидним результатом цього є надмірне використання при-
родних ресурсів і недостатнє створення робочих місць, а також тіньо-
вий найм працівників. Тож ідея реформи в тому, щоби більше оподат-
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ковувати «погане» (споживання ресурсів і забруднення) та менше – 
«добре» (робочі місця і доходи), що може стати основою стратегії 
підвищення конкурентоспроможності економіки в умовах глобаліза-
ції» [17]. 

Президент Володимир Зеленський зауважив, що першочерго-
вими завданнями на Донбасі є налагодження водопостачання, віднов-
лення Краматорського аеропорту, погашення боргів перед шахтарями, 
розбудова лікарень та дорожньої інфраструктури. Про це глава дер-
жави написав у Twitter. «Наші першочергові завдання на Донбасі – це 
нормальне водопостачання, якість питної води, відновлення Крама-
торського аеропорту, погашення боргів шахтарям, лікарні і найболю-
чіше – дороги.#донбасцеукраїна» [6]. На відміну від Польщі, Німеч-
чини, а тим більше – США, Україна, враховуючи рівень зношеності 
потужностей Донбасу та гостроту внутрішніх соціально-економічних 
та екологічних проблем регіону, фактично була спроможна забезпе-
чити життя населення лише на найнеобхіднішому рівні. Тим часом 
розтягнене в часі «повільне вмирання» промислового велетня саме по 
собі перетворилося на катастрофу надзвичайної сили. Якщо великі 
багатогалузеві міста (зокрема Донецьк і Маріуполь) спромоглися 
використати час із користю і останнім часом виявляли явні ознаки 
вдалого перепрофілювання, трансформації у великі центри ділової та 
фінансової активності, то монопрофільні міста й поселення перетво-
рилися на «четвертий світ», своєрідне гетто (за висловом С. Тарути 
[10]) – і, слід додати, напрочуд густо заселене, як для України. Соці-
альна чорна діра, на яку вони обернулися, стала найбільш вразливим 
місцем Донбасу як у соціальному, так і в суспільно-політичному сенсі. 

«За виборами, обіцянками і сварками, за всім шоу, на яке пере-
творилося наше життя всього за кілька місяців, війна наче відступи-
ла у тінь. Але ж вона поруч. Останніми днями соціальні мережі ак-
тивно нагадують про події понад п'ятирічної давності. Та весна, 
весна 2014-го, постійно наздоганяє, не відпускає, повертає в минуле. 
Ніби все почалося буквально вчора, ніби час спресувався. Напевно, 
так і є, адже хтось прожив ці п'ять років так, немов ніякої війни і не 
було. Життя йде своїм плином, а ситуація із загиблими і покалічени-
ми його не стосується. Але для іншої частини громадян час і справді 
ущільнився. Коли ти до найдрібніших деталей пам'ятаєш усе, що 
відбувалося восени 2014-го або взимку 2015-го. 

Пам'ятаєш, наприклад, що в кінці квітня 2014-го зелень вздовж 
траси з Харкова до Луганська була особливо яскравою і свіжою, а 
Донець і Айдар – річки, чиї назви незабаром стануть регулярно по-
трапляти в інформаційні випуски, – залишалися спокійними, зовсім не 
прифронтовими. 
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Весна взагалі тоді була ніжною. Хоча час від часу зривалися 
дощі. Багато хто здавався нервовим і розгубленим, напруженим – в 
очікуванні небезпеки. Навіть більше – небезпека і правда жила зовсім 
близько. Уже тоді Слов'янськ зайняли росіяни, а в Луганську захопили 
приміщення СБУ. Публіка навколо захопленої будівлі була строката  
і галаслива. Більшість місцевих пробігали у своїх справах. У всіх вза-
галі було багато справ, ними ще можна було займатися, ігноруючи 
реальність, що псувалася на очах. 

Потім п'ять років війни. Всі ці п'ять років траплялося їздити 
трасами Донбасу, повертатися в ці міста і села, дивуватися неймо-
вірним знайомствам, спостерігати, як відбудовуються школи і ре-
монтуються мости. Весь цей час тривала війна, весь цей час країною 
пересувалися військові – хто на передову, хто назад, у мирні тилові 
міста, які жили, здавалося, своїм життям, де просто не було місця 
для чужого болю. Кілька днів тому поверталися з Авдіївки і раптом 
подумалося: п'ять років. Минуло п'ять років. 

За останніми подіями, за виборами, обіцянками і сварками, за 
всім цим шоу, на яке перетворилося наше життя всього за кілька 
місяців, війна наче відступила в тінь. Хоча, звісно, весь цей час зали-
шалася поруч. Вибори закінчилися, пристрасті поступово вляглися, 
сили перегруповуються, і війна знову проступає. 

Вона ж насправді весь цей час була тут, і жодним шоу її, на 
жаль, не зупиниш. Нам і далі доведеться з нею жити. А, значить, 
хтось продовжить від неї дистанціюватися, перекладаючи відпові-
дальність вже на нову владу (за яку, найімовірніше, і голосував), а 
хтось знову і знову буде повертатися на схід, приймаючи цю саму 
відповідальність на себе. 

Мені здається, зараз дуже важливий і очевидний момент для 
всіх, хто ці роки займався волонтерством, допомагав цивільним, під-
тримував військових. Адже зі зміною влади нічого не змінилося.  
Оскільки підтримували добровольці не владу, хай там що говорила 
пропаганда. Вони підтримували країну. А оскільки для країни нічого 
не змінилося, та й війну навряд чи хто-небудь зупинить простим 
бажанням "припинити стріляти", то і підтримувати доведеться 
далі. 

Також, думаю, мало що зміниться і для місцевих. Для тих, хто 
за п'ять років чітко визначився зі своєю позицією, вибравши не пасив-
не спостереження за телевізійної сіткою, а активну позицію, долучи-
вшись до життя країни і до життя загалом. 

Їх тут тепер не можна не помітити, їх багато, і вони впевнені 
в тому, що роблять. І навряд чи це зміниться разом із можливою 
зміною політичної риторики й ідеологічної кон'юнктури. 
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Активісти, волонтери, педагоги – люди останніх п'яти років, 
люди часів війни, вони вже нікуди не поїдуть, не залишать свої міста, 
не залишать свій Донбас. Вони продовжать працювати, розраховую-
чи не стільки на підтримку держави, скільки на нашу підтримку – 
тих, хто свого часу приїхав сюди і тепер час від часу повертається. 
Нам із ними і далі потрібно триматися разом, роблячи те, що зда-
ється важливим. Головне водночас пам'ятати, що саме для нас було 
важливим п'ять років тому і що не втратило своєї значущості за 
весь цей час. Решта – справа часу. І нашого завзяття» [39]. 

 

«Як українське суспільство бачить повернення Донбасу. З при-
ходом до влади команди Володимира Зеленського, який упевнено 
пообіцяв Україні мир, дискусії про реінтеграцію Донбасу помітно 
активізувалися. Останнім часом стали з'являтися пропозиції, альтер-
нативні "Мінську", виникають нові плани й стратегії, однак чіткого та 
однозначного бачення врегулювання в Донбасі на сьогодні як не було, 
так і немає. Українське суспільство все ще не може визначитися все-
редині себе, "як нам облаштувати Донбас", впадаючи інколи у край-
нощі й не бажаючи помічати об'єктивних реалій. 

 

 
 

Суперечливість відповідей учасників свіжого дослідження 
"Оцінка соціально-політичних настроїв населення України – лютий 
2020" – ще одне цього підтвердження. Соціологічне опитування було 
проведене компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп" на замовлення 
Українського інституту майбутнього 13–23 лютого 2020 року. Части-
ною цього проєкту, який охоплює всю Україну (крім окупованих те-
риторій Донецької та Луганської областей і АР Крим), була, зокрема, 
й оцінка деяких аспектів встановлення миру в Донбасі. Опитування 
проводилося face-to-face за структурованою анкетою на планшеті на 
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базі додатку "Лемур" у домогосподарствах респондентів. Вибірка 
становила 2410 осіб і представляє доросле населення України  
(18 років і старші). Статистична погрішність не перевищує 2,05%. 

Хто відповідальний за все? Отже, почнемо з основоположно-
го: то що ж відбувається в Донбасі? Респондентам було запропонова-
но три можливі відповіді. Варіант "Війна/конфлікт у Донбасі – це 
військова агресія з боку Російської Федерації, міжнародний збройний 
конфлікт із РФ" підтримали 69% учасників опитування (54% – пов-
ністю, 15% – швидше) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Оцінка окрамих тверджень 

 
"Війна/конфлікт у Донбасі розв'язана місцевими проросійськи 

налаштованими прошарками/категоріями громадян за підтримки Ро-
сії", – в цьому переконані 63% респондентів (41% – повністю, 22% – 
швидше). 

"Війна/конфлікт у Донбасі – це суто внутрішній конфлікт (гро-
мадянська війна), в якому не беруть участі жодні інші країни", – так 
вважають лише 22% опитаних, 70% з ними не згодні. 

Для порівняння нагадаємо результати торішнього жовтневого 
опитування "Нью Імідж Маркетинг Груп" на окупованих терито-
ріях. 76% жителів ОРДЛО вважають, що війна в Донбасі – це внут-
рішній український конфлікт. При цьому 86% не згодні з тим, що 
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біля витоків конфлікту стояли проросійські угруповання й Москва, – 
швидше, не згодні 45,1% і абсолютно не згодні 44,9%. 

Володимир Зеленський та його команда так часто обіцяли при-
нести мир в Україну й закінчити війну, що українці (особливо жіноча 
половина) їм повірили, і більшість їх – 81% (!) – покладає першорядну 
відповідальність за врегулювання ситуації в Донбасі саме на україн-
ську владу: президента, уряд і Верховну Раду (рис. 2). (Нагадаємо, 
що, за результатами жовтневого опитування, проведеного на непідко-
нтрольних територіях, лише 1,7% респондентів вважають дуже ймо-
вірним той факт, що Зеленський принесе мир у регіон; думають, що 
це ймовірно, 12,5% жителів ОРДЛО). 

Респондентам, які відповідали, від кого насамперед залежить 
урегулювання ситуації в Донбасі, пропонувалося для вибору три варі-
анти відповіді, але при цьому лише 57% їх зазначили, що вирішення 
конфлікту залежить від Росії (її влади). 35% наших співвітчизників 
(особливо на Заході країни) вірять у потугу та бойовий дух Збройних 
сил України, вважаючи, що врегулювання на Сході країни насамперед 
залежить від ЗСУ. 

 

 
Рис. 2. Інституції/країни/об'єднання, від яких врегулювання ситуації  

в Донбасі залежить в першу чергу, N = 2410, %* 
 

У власні можливості українці вірять не дуже: трохи більше п'я-
тої частини респондентів (22%) відзначили населення України як 
рушійну силу врегулювання (удвічі менше – 11% – вказали населення 
тимчасово непідконтрольних територій). Чверть респондентів покла-
дає сподівання на Європейський Союз, п'ята частина – на Сполучені 
Штати, а ось миротворчий потенціал "нормандської четвірки" (як  
і НАТО) оцінили тільки 16% опитаних. У першочергову залежність 
врегулювання в Донбасі від влади "ДНР/ЛНР" вірять 15% респонден-
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тів (правда, на Сході й Півдні таких трохи більше – 25 і 21%, відпо-
відно). 

При цьому переважна більшість українців вважають, що найбі-
льшою мірою мирний процес залежить від української влади, непохи-
тно вірять, що їй удасться домогтися миру в Донбасі, навіть менше 
чверті респондентів – 24% (рис. 3). Ще 30% відповіли "швидше, так". 
Переконаних песимістів виявилося 17%, дуже сумніваються – майже 
п'ята частина (19%) (і на Сході таких більше, ніж в інших регіонах 
країни). 

 

 
Рис. 3. Оцінка щодо того, чи може українська влада  

домогтися миру в Донбасі, N = 2410 
 

Мало оптимізму в наших співвітчизників і стосовно врегулю-
вання в Донбасі на українських умовах: лише 14% вірять у таку мож-
ливість (рис. 4). Ще 28% відповіли "швидше, так, але знадобляться 
певні компроміси". 43% українців або взагалі не вірять в урегулюван-
ня на умовах, пропонованих українською владою (22%), або вважа-
ють, що це, швидше, неможливо, оскільки "доведеться йти на великі 
поступки" (21%). Песимістів у цьому питанні виявилося найбільше 
серед киян та жителів Сходу. 

Однак при цьому саме респонденти з Києва (41%) і Східного 
регіону (38%), а також жителі півночі (39%), які примкнули до них, 
частіше за інших українців вважають, що необхідно намагатися пове-
рнути окуповані території Донбасу "якомога швидше за будь-яких 
умов". Загалом же, по Україні цей показник – 33%, тобто третина 
населення країни (рис. 5). Ще 22% респондентів відзначили, що треба 
поспішати з поверненням Донбасу, але при цьому необхідно "виклю-
чити серйозні поступки Росії і вибирати зручний для нас час". Таким 
чином, 55% наших співвітчизників – за якнайшвидше повернення 
непідконтрольних територій у лоно України. І лише чверть населення 
вважає, що, перш ніж повертати ОРДЛО, "насамперед необхідно змі-
цнити Україну". Переконаних, що конфлікт необхідно заморозити на 
досить тривалий час, зовсім мало – 9%. 
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Рис. 4. Оцінка можливості врегулювання ситуації  

в Донбасі на українських умовах – умовах,  
які пропонуються українським урядом, N = 2410, % 

 
 

 
Рис. 5. Оцінка щодо того, чи варто поспішати з поверненням  
Донбасу, N = 2410, загальній та регіональний розподіл, % 

 
Якими ж бачать українці часові рамки реінтеграції Донбасу? 

При тому що третина країни – за якнайшвидше повернення окупова-
них територій, для 50% українців це не менш як 2–5 років (рис. 6). А 
найпопулярнішою стала відповідь "5–10 років", – реінтеграцію за 
такий період вважають можливою 55% респондентів. У тому, що оку-
пований Донбас можна буде повернути за "більш ніж 10 років", пере-
конані 38% респондентів плюс 15%, які відповіли "швидше, можли-
во". Кожен десятий відзначив, що "реінтеграція Донбасу не відбу-
деться ніколи", ще 7% думають, що цього не відбудеться, "швидше за 
все". Таких песимістів більше в Києві й на Сході України. 
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Рис. 6. Оцінка кількості часу, яка потрібна для реінтеграції Донбасу, 

N = 2410, % 
 

Що таке добре і що таке погано 
Ви, звісно, вже запам'ятали, що третина учасників опитування 

(33%) – не тільки за якнайшвидше повернення Донбасу, а й "за будь-
яких умов". Але коли дійшло до цих самих умов, виявилося, що укра-
їнці зовсім не готові миритися з багатьма з них (рис. 7). (При цьому 
зазначимо, що багато із запропонованих учасникам опитування аспе-
ктів врегулювання взято з мінських документів.) 

 

 
Рис. 7. Оцінка рівня прийнятності можливих аспектів повернення 

Донбасу – статус, N = 2410, % 
 

Зокрема, 39% респондентів вважають абсолютно неприйнятним 
постійний особливий статус ОРДЛО, що його гарантував би окремий 
закон (ще 14% – швидше, не сприймають цього, разом – 53%). А 38% 
опитаних – категорично проти змін до Конституції, які гарантують 
особливий статус (плюс 14% – вважають цей аспект, швидше, не-
прийнятним, разом – 52%). 
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Тим часом майже половина українців – 49% – сприймають як 
абсолютно прийнятне повернення Донбасу без особливого статусу, зі 
"звичайними правами, як у будь-якого регіону/області України" (ще 
13% вважають це, швидше, прийнятним, отож – 62%). 

Цікаво, що новелу у вигляді "прямого президентського управ-
ління територіями без широких прав місцевого самоврядування" уча-
сники опитування сприйняли досить позитивно: кожен четвертий 
вважає цей варіант повністю прийнятним, кожен п'ятий – швидше, 
прийнятним. 

А ось впровадження тимчасової військової адміністрації з об-
меженням у правах місцевого населення – на час перехідного періо-
ду – підтримали тільки 15% учасників опитування, ще 19% вважають 
таки варіант, швидше, прийнятним. Ще нижчу підтримку має тимча-
сова автономія регіону зі своєю системою управління та правосуддя – 
навіть попри те, що цей варіант було запропоновано лише на час пе-
рехідного періоду: всього 12% респондентів розцінили його як при-
йнятний, ще 18% – швидше, прийнятний. 

Створення місцевої народної міліції без участі української по-
ліції категорично не сприймають 50% опитаних, ще для 15% це, шви-
дше, неприйнятний аспект. Використання в ОРДЛО виключно росій-
ської мови не сприймають 53% респондентів (36% – зовсім, 17% – 
швидше). 

На відміну від жителів Донбасу по той бік лінії розмежування, 
переважна більшість яких (майже 64%) вважає, що відновлення ре-
гіону має відбуватися за кошти України, а на Росію його тягар готові 
покласти лише 16%, – жителі "великої" України не палають бажанням 
витрачати гроші з національного бюджету на відродження краю шах-
тарів і сталеварів. Менше однієї п'ятої українців на підконтрольній 
території вважають фінансування відновлення Донбасу з держбюдже-
ту України прийнятною ідеєю, ще одна п'ята – готові, швидше, з нею 
погодитися (рис. 8). А ось відновлення Донбасу за рахунок компенса-
цій Росії дуже подобається 48% українців, ще 20% вважають цей ва-
ріант, швидше, прийнятним. Не стане заперечувати більшість наших 
співвітчизників, якщо на облаштованість Донбасу розщедриться  
і Захід (ЄС, США та інші): 38% українців цілком влаштовує таке ви-
рішення питання, ще 27% – швидше, готові з ним погодитися. 

Широка амністія (підпадають усі, незалежно від скоєних діянь), 
як і раніше, не в пошанівку в українців. Прийнятним такий варіант 
вважають лише 13% респондентів, а 44% абсолютно не сприймають 
його. Амністія лише для тих, "на кому немає крові", повністю влаш-
товує 32% опитаних, швидше прийнятною її вважають ще 25%, ра-
зом – 57%. Стільки ж виявилося й тих, для кого прийнятне судове 
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переслідування всіх, хто брав до рук зброю або брав участь у масових 
заворушеннях (37% – цілком, 20% – швидше). 

 

 
Рис. 8. Оцінка рівня прийнятності можливих аспектів повернення 

Донбасу – різні аспекти, N = 2410, % 
 

Нагадаємо, що жителі окупованих територій Донбасу теж не 
готові вибачати всім поспіль. Однак переважна більшість їх (63,4%) 
вважає, що не повинні уникнути амністії не ті, у кого "кров на руках", 
а ті, "хто скоював тяжкі злочини – заволодіння особливо цінним 
майном"… 

На підконтрольній території теж спостерігаються помітні від-
мінності у відповідях залежно від регіонів (табл. 1). Наприклад, укра-
їнці зі Сходу рідше від інших – 41% проти загальних 57% – вважають 
прийнятним (цілком або швидше) судове переслідування всіх, хто 
брав до рук зброю. Кияни та жителі Сходу більше за інших готові 
сприймати широку амністію (39 і 36%, відповідно, проти загальнона-
ціональних 25%) і створення місцевої народної міліції в ОРДЛО (27  
і 29% проти загальних 18%). Лояльніші в питанні російської мови, 
знову-таки, кияни, респонденти зі Сходу й Півдня (44, 42 і 41%, від-
повідно, проти 31% по країні). У цьому опитуванні, мабуть як у жод-
ному іншому раніше, кияни часто відповідали в унісон із жителями 
Східного регіону. Хоча зазвичай як на загальнонаціональних виборах, 
так і під час опитувань, присвячених, наприклад, зовнішньополітич-
ним пріоритетам, думка киян частіше збігається з поглядами україн-
ців із Заходу. 

"Зрада" чи "перемога"? Ця частина дослідження, за ідеєю, 
має бути особливо цікава команді президента Зеленського, яка уваж-
но відстежує й чутливо реагує на суспільні настрої. Які сценарії ре-
інтеграції Донбасу українці сприймуть як перемогу, а які – як пораз-
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ку? Певною мірою і від відповідей на ці запитання залежатиме визна-
чення подальшої лінії офіційного Києва з врегулювання в Донбасі, а 
також позиція України в мінському та нормандському форматах. 

 

Таблиця 1 
Оцінка рівня прийнятності можливих аспектів повернення  

Донбасу – регіональні відмінності 

 
 

Отже, як свідчать результати опитування, суспільство, третина 
якого готова реінтегрувати Донбас "якомога швидше і за будь-яких 
умов", тим часом вважатиме перемогою досить обмежену кількість 
опцій. 

Максимальну кількість голосів – 65% – набрала програма фі-
нансування відновлення Донбасу за рахунок компенсацій Росії: 40% 
наших співвітчизників вважають це повною перемогою, 25% – швид-
ше, перемогою (табл. 2). 

Майже для стількох українців – 63% – перемогою стане "по-
вернення регіону без будь-якого особливого статусу, – на звичайних 
підставах, як у будь-якого регіону (області) України" (для 41% це 
повна перемога, для 22% – швидше, перемога) (табл. 3). 

У рейтингу "переможних сценаріїв" "програма фінансування 
відновлення Донбасу за рахунок допомоги Заходу" (набрала 59%) на  
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10% випередила навіть "військову операцію, що завершиться розгро-
мом формувань "ДНР/ЛНР", яку перемогою ("повною" або "швидше") 
назвали 49% учасників опитування. 

 
Таблиця 2 

Оцінка різних сценаріїв щодо реінтеграції  
Донбасу для України з точки зору – перемога чи поразка (2) 

 
 
Ось, власне, і всі можливі вікторії в очах українців. Ну плюс ще 

"передача контролю над регіоном (на певний час) міжнародній місії 
(міжнародній адміністрації) з підтримання миру" та "введення миро-
творців, які контролюватимуть лише лінію розмежування", – набрали 
по 38% кожна: при тому що повною перемогою ці опції вважають 
лише 14 і 13%, відповідно, а 23% опитаних стосовно кожного з цих 
двох пунктів "не мають однозначної позиції", вважаючи їх "частково 
перемогою, частково поразкою". До речі, нагадаємо: офіційно Украї-
на завжди була категорично проти того, щоб можлива миротворча 
місія контролювала лише лінію розмежування, й наполягала на тому, 
аби миротворці контролювали всю територію ОРДЛО, включно з 
ділянкою кордону України з РФ. 
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Таблиця 3 
Оцінка різних сценаріїв щодо реінтеграції  

Донбасу для України з точки зору – перемога чи поразка (1) 

 
 

Більшість же сценаріїв, які розглядаються в дослідженні, украї-
нці зарахували до поразок. Найграндіознішою з них, за результатами 
опитування, виглядає "проголошення незалежності "ДНР/ЛНР", – три 
чверті респондентів назвали його поразкою (57% – повною, ще 18% – 
швидше). Навіть "анексія "ДНР/ЛНР" з боку РФ" розглядається як 
поразка меншою кількістю українців (68%), ніж "добровільне" виру-
шення непідконтрольної частини Донбасу у вільне плавання (табл. 3). 

До незаперечних програшів України 68% респондентів зараху-
вали й "проведення місцевих виборів у Донбасі не за українським 
законодавством, без допуску ЦВК, українських політичних партій та 
ЗМІ". В очах суспільства – це чітка червона лінія для влади. 

Створення в ОРДЛО місцевої "народної міліції" без участі ук-
раїнської поліції є програшем для двох третин респондентів. 

Доки адміністрація Зеленського міркує над альтернативами 
"Мінську", "якщо "Мінськ" не спрацює", і обдумує варіант "стіни", 
народ уже визначився і 56 відсотками зарахував "замороження конф-
лікту зі зведенням стіни між контрольованими та неконтрольованими 
територіями" до програшів. Навіть варіант "м'якої заморозки" україн-
цям не до душі: "заморожування конфлікту з активною гуманітарною 
взаємодією" поразкою вважають 40% респондентів (21% – повною, 
19% – швидше). 
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До розряду програшів також були зараховані "широка амністія 
(для всіх, незалежно від скоєних дій)" (57%); "роззброєння формувань 
"ДНР/ЛНР", але без контролю над кордоном" (49%); "зміни до Кон-
ституції України з гарантуванням особливого статусу" (48%); "пос-
тійний особливий статус, гарантований окремим законом" (46%); 
"проведення місцевих виборів в ОРДЛО до одержання контролю над 
кордоном, роззброєння та виведення російських військ" (42%); вибо-
ри в ОРДЛО у Верховну Раду України до виконання всіх вищезгада-
них умов (41%); фінансування відновлення Донбасу з держбюджету 
України (41%). 

Політична економіка. Більш-менш чітко уявляючи собі, "що 
таке добре і що таке погано" в процесі політичного врегулювання в 
Донбасі, учасники дослідження серйозно розійшлися в оцінках мож-
ливості почати повноцінне відновлення економічних зв'язків із окупо-
ваними територіями до процесу політичного врегулювання (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Оцінка можливості по процесу політичного врегулювання 
почати повноцінне відновлення економічних зв'язків з окупованими 
територіями, N = 2410, загальний та регіональний розподіли, % 

 

Відповіді в національному масштабі розподілилися майже по-
рівно між чотирма запропонованими варіантами (три з них отримали, 
практично, однакову кількість прибічників). 23% респондентів вва-
жають: "так, це сприятиме врегулюванню"; 24% вибрали опцію "так, 
ми маємо використовувати всі можливості, де це вигідно Україні"; ще 
24% – "ні, це дасть незаконне формування додаткових ресурсів для 
ведення війни"; 17% відповіли "ні, це торгівля на крові". 

Автори дослідження відзначають чималі регіональні відміннос-
ті у відповідях: на Сході та в Києві більшість респондентів зазначили, 
що відновлення економічних зв'язків до політичного врегулювання 
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"можливо і сприятиме врегулюванню". Однак підкреслимо, якщо 
сумарна кількість "так" і "ні" киян, практично, однакова – 45 і 46%, 
відповідно, то жителі Сходу переважною більшістю виступають за 
відновлення економічних зв'язків із окупованими територіями – 68% 
проти 19%, які сказали "ні". 

На Заході та Півночі на першому місці відповідь "ні, неможли-
во, це дасть незаконне формування додаткових ресурсів для ведення 
війни". При цьому кількість прибічників відновлення економічних 
зв'язків із ОРДЛО в цих двох регіонах однакова – 34%, противників 
же – 53 і 49%, відповідно. 

У Центрі та на Півдні найбільше голосів здобуло твердження 
"так, ми маємо використовувати всі можливості, де це вигідно Украї-
ні". Сумарно "так" сказали 49% представників Центрального регіону 
та 60% жителів Півдня; "ні" – 38% у Центрі й 33% на Півдні. 

Беручи до уваги відповіді на попереднє запитання, не дивуємо-
ся, відтак, що українці цілком лояльно поставилися до можливості 
налагодження прямих перевезень між Україною та окупованими те-
риторіями Донбасу й Криму (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Оцінка можливості налагодження прямих перевезень  

між Україною та окупованими територіями в Донбасі і в Криму,  
N = 2410, % 

 

62% респондентів підтримали відновлення прямих перевезень в 
Донбас (32% – повністю, 30% – швидше); 52% – за налагодження 
вантажних залізничних перевезень в ОРДЛО. Респонденти зі Сходу й 
Півдня частіше за інших давали позитивні відповіді. 

Короткі висновки. Після вивчення результатів даного соцопи-
тування мимоволі пригадується улюблений українцями тост – "Щоб у 
нас усе було, і нам за це нічого не було". Покладаючи на президента, 
уряд і парламент левову частку відповідальності за врегулювання в 
Донбасі та відводячи собі в цьому процесі досить скромну роль, насе-
лення України водночас досить скептично оцінює шанси української 
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влади на успіх на цьому складному та болючому шляху. При цьому 
багато наших суперечливих співгромадян бажають якнайшвидшої 
реінтеграції Донбасу, хоча розуміють, що це вимагає серйозних ком-
промісів, але йти на ці компроміси, як показало дослідження, біль-
шість українців не готова. Як і платити за відновлення зруйнованого 
війною регіону з державного бюджету України. І при всьому цьому 
переважна більшість українців вважає проголошення незалежності 
"ЛНР/ДНР" безумовною поразкою. Ось і отримуємо картину: влада 
інфантильна і поперемінно відома – то Заходом, то північчю; суспіль-
ство безвідповідально і суперечливо. Так де ж Україні взяти цілісні 
відповіді на життєво важливі питання?» [30]. 

«Тиждень.ua зібрав заяви країн-партнерів щодо загострення 
ситуації на сході України. Рано вранці 18 лютого 2020 р. найманці 
Російської Федерації відкрили артилерійський обстріл зі всіх систем 
по позиціях 72-ї та 93- ї окремих механізованих бригад, які ведуть 
оборону в районі населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Крим-

ське та Хутір Вільний. Після 
цього бойовики спробували 
взяти штурмом українські 
позиції. Бій в основному 
зав’язався на спостережному 
посту «Баня» 72-ї ОМБР. 
Сили операції Об’єднаних 
сил, попередньо вивівши 
військових з цієї позиції, 
завдали удару у відповідь. 

 
Як запевнили у Генштабі, за результатами зіткнення всі позиції 

ООС залишилися під контролем українських військ. Водночас під час 
бою загинув один захисник України, троє бійців отримали поранення, 
двоє – контузію. 

 
 
 
 
 
Загиблий – 22-річний 
Максим Хітайлов, 
гранатометник 72-ї 
ОМБР імені Чорних 
Запорожців 
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Втрати проросійських терористів склали: четверо загиблих,  
шестеро поранених. 

Штаб ООС повідомив, що найманці Російської Федерації після 
здійснення атаки на позиції українських військових запросили режим 
«тиші» для евакуації з поля бою своїх поранених та вбитих, проте 
після цього видали заяву, звинувачуючи українську сторону у спробі 
нападу. 

Спроба захоплення українських позицій найманцями РФ стала 
наймасштабнішими бойовими діями на фронті від 2018 року. В Укра-
їні на ескалацію на Донбасі відреагували, зокрема, президент Воло-
димир Зеленський, його Офіс і голова фракції «Слуга народу». 

Так, Зеленський назвав ворожий наступ «провокацією», яка не 
змінить курс на завершення війни, «бо лише з сильною армією мож-
ливо сідати за стіл переговорів». За його словами, Україна прагне 
припинення війни й намагається досягнути встановлення стабільного 
миру. 

Глава його Офісу Андрій Єрмак висловив схожу тезу: «в країні 
йде війна», «але саме тому ми сьогодні робимо все для того, щоб цю 
війну закінчити». «Ми йдемо шляхом переговорів, але водночас і 
шляхом внутрішнього посилення: наша армія готова відповідати на 
подібні атаки, і давати гідну відсіч агресору», – написав він на своїх 
сторінці у Facebook. 

Дивно прокоментував напад найманців РФ глава «Слуги наро-
ду» Давид Арахамія. За його словами, перед тим, як «давати політичні 
оцінки» треба розібратися, хто конкретно наступав 18 лютого на Дон-
басі. «Зараз ні у кого немає достовірної інформації, яким чином це 
почалося, хто конкретно наступав, з якого боку наступав, які форму-
вання брали в цьому участь. А вже хтось зараз дає політичні оцінки. 
Мені здається, що на цьому не потрібно маніпулювати», – сказав він. 

Таким чином президент і його оточення у своїх заявах не нава-
жилися звинуватити Росію та її найманців у нападі на позиції ООС. 

Водночас про російську агресію напряму заявило Міністерство 
закордонних справ і посол України в Євросоюзі Микола Точицький. 

Так, у повідомленні речниці МЗС Катерини Зеленко у Twitter 
йшлося: «Дуже стурбовані ескалацією на Донбасі після останньої 
російської атаки. Використання забороненої зброї призвело до нової 
хвилі жертв. Це останнє порушення домовленостей, досягнутих 
на зустрічі в Нормандському форматі. Ми закликаємо міжнародну 
спільноту засудити цю ескалацію». 

Точицький у Twitter написав: «Чергова російська цинічна атака 
на Донбасі. Сьогодні сили РФ і їх довірені особи почали наступ і важ-
кі обстріли позицій України зі зброєю, забороненою Мінськими до-
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мовленостями. Ми поінформували ЄС про ескалацію Росією і закли-
кали партнерів до рішучої реакції». 

Тим часом новий прояв агресії РФ рішуче засудили у світі,  
закликавши Росію до виконання умов Мінських домовленостей.  
Тиждень.ua зібрав реакцію світової спільноти на загострення ситуа-
ції на Донбасі. 

Європейські країни – члени Радбезу ООН. На підтримку 
України виступили п'ять країн-членів Євросоюзу, що нині входять до 
складу Ради Безпеки ООН, – Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина та 
Польща. Відповідну заяву в ніч на 19 лютого, після засідання Радбезу, 
на якому обговорювалося виконання мінських угод, зачитав постій-
ний представник Естонії при ООН Свен Юргенсон. 

«Країни ЄС – нинішні члени Ради безпеки ООН Бельгія, Есто-
нія, Франція, Німеччина та Польща цілковито підтримують незалеж-
ність, суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно 
визнаних кордонах, – ідеться в заяві. – Ми засуджуємо незаконну 
анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також 
дестабілізацію окремих районів Донецької та Луганської областей" – 
йдеться у документі. 

 У заяві також відзначається, що Росія здійснює фінансову та 
військову підтримку самопроголошених так званих "ДНР" та "ЛНР", 
порушує фундаментальні принципи міжнародного права, внаслідок 
чого 3,5 мільйона осіб потребують гуманітарної допомоги та захисту. 

США. 18 лютого на засіданні Ради Безпеки ООН США закли-
кали Росію вивести свої сили з Донбасу та Криму та дотримуватися 
своїх зобов'язань за Мінськими угодами і заходів, прийнятих на Нор-
мандській зустрічі в Парижі. 

«Росія повинна закінчити цей конфлікт виведенням своїх військ 
зі сходу України і Криму. Ми закликаємо Росію негайно імплементу-
вати гарантії з безпеки відповідно до Мінських угод, оскільки сторони 
можуть просунутися вперед із політичними заходами щодо Мінських 
угод лише тоді, коли панує безпека», – сказала Черіт Норман Шале, 
зауваживши, що Вашингтон продовжує підтримувати Мінські угоди  
 «нормандський формат», – сказала в.о. заступника представника 
США при ООН посол Черіт Норман Шале. 

Вона також зазначила, що США закликають Росію стабілізува-
ти ситуацію в зоні конфлікту, включно з відкриттям нових цивільних 
пунктів пропуску, розведенням військових сил у районах з найбіль-
шою гуманітарною значимістю і імплементацією заходів підтримки 
припинення вогню. 

«Ми не визнаємо і не будемо визнавати так звану анексію Кри-
му Кремлем. Наші санкції проти Росії залишаться чинними, поки 
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Україна не поверне контроль над своєю територією», – наголосила 
Черіт Норман Шале. 

Також дотримуватися Мінських та Нормандських зобов’язань 
Росію закликало посольство США в Україні. 

«Ми глибоко стурбовані сьогоднішніми повідомленнями про 
ескалацію конфлікту на Донбасі та наполегливо закликаємо Росію 
дотримуватись своїх Мінських та Нормандських зобов'язань», – пові-
домляє прес-служба відомства на своїй сторінці у Facebook. 

Велика Британія. Посол Сполученого Королівства Великої 
Британії та Північної Ірландії Мелінда Сіммонс закликала Росію ви-
користати вплив над бойовиками для повного виконання Мінських 
угод. 

"Надзвичайно стривожена повідомленнями про різке збільшен-
ня порушень режиму припинення вогню поруч з районом розведення 
у Золотому із застосуванням забороненого Мінськими угодами важ-
кого озброєння, що призвело до людських втрат. Росія повинна вико-
ристати вплив над своїми ставлениками, аби повністю виконати Мін-
ські угоди", – написала вона у Twitter. 

Водночас постійний представник Великої Британії при ООН 
Карен Пірс закликала Росію сприяти в доставленні міжнародної гума-
нітарної допомоги на Донбас і забезпечити доступ представників 
"Міжнародного комітету Червоного Хреста" (МКЧХ) до затриманих. 

Латвія. Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевічс  
заявив, що дії Російської Федерації на Донбасі є неприйнятними та 
порушують Мінські угоди. «Військова ескалація підтримуваних Ро-
сією сил біля Золотого на Донбасі в Україні є абсолютно неприйнят-
ною і явним порушенням Мінських угод і положень про припинення 
вогню», – написав Рінкевічс у Twitter. 

Литва. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс 
висловив стурбованість черговим загостренням на Донбасі і наступом 
бойовиків. 

«Глибоко стурбований новою військовою ескалацією і наступа-
льними спробами підтримуваних Росією сил поблизу Золотого сього-
дні вранці. Реалізація Мінська неможлива без припинення вогню», –
написав він у Twitter. 

Польща. Міністерство закордонних справ Польщі у відповідь 
на інформаційний запит Укрінформу висловило занепокоєння ескала-
цією ситуації на сході України та в черговий раз закликало Росію 
припинити агресію проти України. «МЗС Польщі висловлює глибоке 
занепокоєння ескалацією ситуації на Донбасі упродовж останніх тиж-
нів, останнім проявом якого є сьогоднішній інтенсивний обмін вогнем 
в Луганській області», – повідомили в польському МЗС і зауважили, 
що напади з боку з нелегальних збройних формувань, які підтримує 
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Росія, відбувається у період, коли «завдяки зусиллям в рамках Нор-
мандського формату і конструктивній позиції президента Володимира 
Зеленського процес врегулювання конфлікту набув нової динаміки». 

«МЗС Польщі незмінно закликає Росію припинити агресію 
проти України, зокрема вивести з окупованої частини Донбасу війсь-
кові формації, які вона контролює, і безумовно виконати Мінські до-
мовленості», – йдеться в заяві. 

Грузія. Відновлення інтенсивних бойових дій на Донбасі засу-
дила президент Грузії Саломе Зурабішвілі. 

«Відновлення інтенсивних бойових дій на сході України є по-
рушенням територіальної цілісності України та національного суве-
ренітету. Я стурбована цим кроком назад, засуджую трагічний розви-
ток і поділяю емоції українського народу», – наголосила вона у 
Twitter. 

Також ескалацію на сході України прокоментував Міністр за-
кордонних справ Грузії Давід Залкаліані . 

«Глибоко занепокоєний повідомленнями про напад підтриму-
ваних Росією сил на українські позиції поблизу Золотого сьогодні  
(18 лютого – Ред.). Військова ескалація підриває зусилля щодо мир-
ного врегулювання та руйнує будь-який прогрес у цьому процесі», –
написав він у  Twitter. 

Що кажуть у НАТО? НАТО також висловило занепокоєння 
ескалацією насильства з боку підтримуваних Росією сепаратистів на 
Сході України. 

«Ми занепокоєні ескалацією насильства з боку підтримуваних 
Росією сепаратистів на Сході України цього ранку. Це підриває Мін-
ські домовленості та зусилля до мирного врегулювання конфлікту», – 
йдеться у заяві речниці Альянсу Оани Лунгеску. 

Вона наголосила, що НАТО повністю підтримує територіальну 
цілісність та суверенітет України в межах її міжнародно визнаних 
кордонів і надалі закликає Росію вивести свої сили, припинити під-
тримку сепаратистів та докласти справжніх зусиль для імплементації 
Мінських угод» [31]. 

 
КЕЙС «СЦЕНАРІЇ». «У матеріалі описано імовірну поведінку 

РФ і можливу реакцію України з квітня 2020-го по травень 2024 року. 
Цю статтю підготовлено на основі аналітичної доповіді для німецько-
го аналітичного видання Ukraine Analysen, яка вийшла на початку 
березня, ще до зустрічі ТКГ у Мінську. Тепер, на нашу думку, з по-
явою інформації про можливі нові поступки України та з посиленням 
тиску на президента України з різних боків (на зовнішньому і внут-
рішньому політичному фронтах), слід ще раз чітко сказати: яку мету 
ставить перед собою Росія, якими можуть бути наслідки тих або ін-
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ших рішень керівництва України, і що треба робити, аби зберегти 
державу й суспільство. 

Наш матеріал присвячений п'яти базовим сценаріям, котрі опи-
сують імовірну поведінку Росії та можливу реакцію України, почи-
наючи з квітня 2020-го і до кінця каденції нинішнього президента 
України у травні 2024 року. 

Відправною точкою для побудови сценаріїв є наші припущен-
ня, як Кремль оцінюватиме свої військово-політичні можливості й 
ризики, що випливають із поточної ситуації в Донбасі та переговірно-
го процесу з командою президента України Володимира Зеленського. 

Ми, своєю чергою, виходимо з того, що тільки у разі блоку-
вання найнебезпечніших дій Росії та запобігання наперед програшним 
ініціативам українського керівництва Київ отримає можливість зміц-
нити свій контроль над розвитком конфлікту і наблизитися до рішен-
ня, яке відповідає його інтересам. 

Наведені нижче п'ять сценаріїв вибудувані нами від двох 
найімовірніших у нинішніх умовах, а саме – "Швидке врегулювання 
на умовах Росії" та "Нав'язування "замороженого" конфлікту в Донба-
сі", до двох менш імовірних – "Війна на виснаження" і "Поступове 
мирне врегулювання". 

Останні події свідчать, що між обома країнами розпочався діа-
лог про шляхи виходу з конфлікту. Зокрема, керівником офісу прези-
дента Зеленського, тобто, фактично, другим головним у країні поса-
довцем, став Андрій Єрмак. Ще у вересні 2019 року він запевняв, що 
президент Зеленський увійде в історію як людина, котра закінчила 
війну. 

З іменем Єрмака в Україні пов'язують і два успішних раунди 
обміну полоненими та ув'язненими з Росією, зокрема й визволення 
відомого у світі кримського режисера Олега Сенцова. А віцепрем'єр 
РФ Дмітрій Козак назвав п. Єрмака головним двигуном нового конт-
ракту з питань транзиту російського газу в Європу через Україну. 

Тим часом січневі перестановки у вищих ешелонах влади в Ро-
сії засвідчили зростання ролі російського візаві Андрія Єрмака –  
тепер уже заступника голови адміністрації президента РФ Дмітрія 
Козака. Він також відомий тим, що з 2014 року курирував в уряді 
"реконструкцію Криму", а з 2015-го – "гуманітарну підтримку" ОРД-
ЛО. Тепер він офіційно відповідає за "український напрям", і Єрмак 
відкрито називає його "більш конструктивним" переговірником, порі-
вняно з відомим куратором проєкту "Новороссия" Владіславом Сур-
ковим. 

Заяви президента Зеленського під час і після Мюнхенської 
конференції з питань безпеки свідчать, що українська сторона налаш-
тована піти на компроміси, яких вимагає Росія. Зокрема, Зеленський 
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не виключив патрулювання територій ОРДЛО спільними силами бо-
йовиків і українських сил безпеки. А це вже елемент визнання сепара-
тистів, чого так хочуть у Кремлі. 

Неприємним продовженням мюнхенської історії стала поя-
ва проєкту рішення про створення так званої консультативної ради 
для вироблення "пропозицій для політичних і правових рішень з урегу-
лювання конфлікту відповідно до Комплексу заходів…" Пізніше,  
13 березня, сам Андрій Єрмак визнав, що є необхідність узгоджувати 
з "ДНР/ЛНР" "конституційну реформу в частині децентралізації та 
питання, які стосуються місцевих виборів". Це ще один крок на-
зустріч вимогам Кремля. 

 З іншого боку, ще в грудні 2019 року Єрмак заявив, що у разі 
надмірного тиску й диктату з боку Росії ОРДЛО просто остаточно 
"відріжуть" від України, і країна продовжить шлях на Захід. Поки що 
від своїх погроз Єрмак публічно не відмовлявся. 

Тим часом Владімір Путін під час першої зустрічі з Зеленським 
у Парижі заявив, що необхідно "синхронізувати процес досягнення 
перемир'я з проведенням в Україні політичних реформ, передбачених 
Мінськими угодами". 

Тобто, навіть незважаючи на ознаки конструктивного діалогу, 
обидві сторони по-різному бачать кінцевий результат переговорів.  
І це, а також продовження бойових дій у Донбасі, може стати нездо-
ланною перешкодою на шляху як "швидкого миру", так і "заморозки" 
конфлікту. 

Лютневе загострення на лінії фронту і нові втрати напередодні 
чергової зустрічі ТКГ в Мінську свідчать, що Путін не має наміру 
відмовлятися від військового тиску та провокування України, навіть 
попри те, що одночасно вимагає від Зеленського незаперечного вико-
нання Мінських домовленостей. 

Тому шлях до двох менш імовірних сценаріїв лежить через 
проміжний сценарій – "Зрив мирного процесу". Він припускає мож-
ливість нової агресії з боку Росії, яка в разі успіху приведе до миру на 
її умовах, а невдача підштовхне Росію до ще більшої самоізоляції та 
конфронтації з Заходом або до кардинальних внутрішніх змін. 

Сценарій "Швидке мирне врегулювання на умовах Росії" 
Уявлення про етапи такого сценарію може дати "План-

концепція урегулювання кризи на Південному Сході України шляхом 
поетапного створення умов для реалізації Мінських домовленостей 
від 12.02.2015 року", підготовлений лідером ОПЗЖ Віктором Мед-
ведчуком і привселюдно схвалений президентом РФ Владіміром Пу-
тіним 18 липня 2019 року в Санкт-Петербурзі. 
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Ключові елементи сценарію: 
– визнання Україною керівництва "ДНР/ЛНР" легітимними 

представниками населення ОРДЛО; 
– усунення посередництва ФРН, Франції та ООН при розробці 

деталей (дорожньої карти) повернення ОРДЛО до складу України; 
– одержання згоди й підтримки України в просуванні рішення 

про зняття міжнародних, передусім європейських, санкцій із РФ в 
обмін на пільгові умови поставок енергоносіїв (природного газу, наф-
ти й нафтопродуктів, енергетичного вугілля); 

– легалізація окупаційних військ на території ОРДЛО під ви-
глядом "миротворців" і/або "спільних патрулів" із "народною мілі-
цією ОРДЛО". 

Імовірні наслідки для України: 
– втрата Україною міжнародної підтримки й припинення санк-

цій проти РФ, уведених за наслідки збройної агресії в 2014–2019 ро-
ках; 

– падіння внутрішньої підтримки й легітимності дій україн-
ських Збройних сил зі стримування російських військ у Донбасі; 

– поновлення й загострення громадянського протистояння все-
редині країни. 

Враховуючи вагу наслідків такого сценарію для збереження ук-
раїнської держави й демократії, керівництву України слід утримува-
тися від входження в процес реалізації сценарію "швидкого мирного 
врегулювання". 

А якщо ні, то вже в короткостроковій перспективі це призведе 
до встановлення зовнішнього управління країною з боку РФ, а в сере-
дньостроковій виникне реальна загроза розпаду держави. 

На нашу думку, в українського керівництва є низка інструмен-
тів для недопущення такого повороту подій: 

1) з метою збереження міжнародної підтримки та дружнього 
посередництва Німеччини і Франції Україна може запропонувати 
створення в рамках "нормандської четвірки" експертної групи, яка 
розробить план виведення з території ОРДЛО підрозділів ЗС РФ і 
російських приватних військових компаній (ПВК), а також порядку й 
умов для міжнародної місії спостереження за процесом такого виве-
дення і роззброєння незаконних військових формувань ОРДЛО. Це 
має стати неодмінною умовою імплементації "формули Штайнмаєра" 
в українське законодавство і гарантією того, що "особливий статус" 
ОРДЛО не буде використаний для подальшої дестабілізації України; 

2) Україна може запропонувати проєкт резолюції Ради Безпеки 
ООН, щоб затвердити план демілітаризації ОРДЛО. Від готовності 
Росії виконувати цей план і не перешкоджати роззброєнню "корпусів" 
"ДНР/ЛНР" і залежатиме доля антиросійських санкцій Європейського 
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Союзу, їх скорочення чи нарощування. Зокрема, механізмом запуску 
повного скасування санкцій має стати офіційна заява України про 
відновлення повного контролю над державним кордоном в ОРДЛО; 

3) при цьому, ймовірно, Україна буде проти участі в міжнарод-
ній місії в Донбасі представників країн, які в рамках Генеральної 
Асамблеї ООН були проти резолюцій, що засуджують анексію Криму, 
порушення прав людини в окупованому Криму, агресію РФ у Чорно-
му та Азовському морях; 

4) в українські закони може бути внесена заборона на участь у 
виборах громадян, які отримали паспорти іноземної держави-
агресора. 

5) у Законі "Про особливості державної політики із забезпечен-
ня суверенітету над тимчасово окупованими територіями в Донецькій 
та Луганській областях" може з'явитися заборона на проведення ви-
борів і референдумів в ОРДЛО до виведення всіх іноземних військ, 
відновлення контролю над державним кордоном, відновлення роботи 
українських органів влади та дії законів України; 

6) Київ відхилятиме будь-які спроби російської сторони пов'я-
зати прогрес переговорів із мирного врегулювання в Донбасі з пере-
говорами про умови та ціни прямих поставок російського природного 
газу в Україну; 

7) постійний і наполегливий діалог із представниками Франції 
та Німеччини, урядами держав – членів ЄС про те, чому прямі пере-
говори між Україною й "ДНР/ЛНР" не відповідають інтересам Украї-
ни і не можуть вважатися кроком назустріч миру: 

а) так звані керівники "ДНР/ЛНР" не контролюють "військових 
корпусів" і не мають реальних повноважень, щоб забезпечити повне 
припинення вогню, відведення військ та озброєнь, безперешкодний і 
безпечний моніторинг місією ОБСЄ навіть виконання Мінських до-
мовленостей; 

б) "керівники "ДНР/ЛНР" не є законно обраними й не пред-
ставляють інтереси жителів окупованих територій; 

в) "керівництво "ДНР/ЛНР" не визнає Конституцію та закони 
України, у рамках яких захищаються права громадян і забезпечуються 
вільні й чесні вибори; 

г) "керівництво "ДНР/ЛНР" складається з громадян РФ та осіб, 
які в результаті переходу на службу у ЗС РФ або в російські спецслу-
жби автоматично втратили громадянство України й тому не можуть 
брати участь у будь-яких виборах на території України; 

д) "керівництво "ДНР/ЛНР" упродовж 2014–2019 рр. система-
тично погрожувало й перешкоджало роботі українських і міжнарод-
них гуманітарних місій в ОРДЛО; 
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е) "керівництво "ДНР/ЛНР" причетне до скоєння військових 
злочинів – знищення Боїнга МН17, захоплення заручників, катувань і 
страт військовополонених та мирних громадян. 

Сценарій "Нав'язування Україні "замороженого" конфлікту 
в Донбасі" 

Головна риса такого сценарію – готовність Росії припинити 
збройну агресію в обмін на згоду України визнати втрату Криму й 
ОРДЛО, а також підтримати повне скасування міжнародних санкцій. 
Таким чином, статус і майбутнє ОРДЛО залишаються неврегульова-
ними, інтеграція України в ЄС і НАТО – заблокованою, а відносини 
між РФ та Заходом відновлюються на довоєнних умовах. 

Ключові елементи сценарію: 
– у нормандському форматі досягається домовленість про при-

пинення вогню, а повернення ОРДЛО до складу України визнається 
неможливим через розбіжності з приводу виконання Мінських домо-
вленостей 2014–2015 років; 

– Росія й Україна погоджуються на миротворчу місію ООН на 
лінії розмежування в Донбасі; 

– в ОРДЛО активізуються процеси політично-адміністративної 
інтеграції із РФ. 

Наслідки для України: 
– окуповані ОРДЛО і Крим стають винагородою Путіну в обмін 

на припинення війни. Україна залишається в так званій "сірій зоні 
безпеки" між НАТО й РФ без жодних гарантій незалежності та ціліс-
ності в майбутньому; 

– відразу після припинення війни Кремль активізує невоєнні 
способи втручання у внутрішні справи України з метою подальшої 
дестабілізації та розколу країни, щоб унеможливити й назавжди за-
блокувати її рух до ЄС і НАТО; 

– паралельно з цим, окуповані території ОРДЛО Росія викорис-
товує для проведення масштабних соціальних експериментів і форму-
вання "новоросійської ідентичності", їх застосування в суміжних кра-
їнах, які були колись частинами Російської імперії. Крім того, ОРДЛО 
буде використане як тренувальний табір для створення збройних  
формувань, здатних воювати за інтереси Росії в будь-якій точці світу  
і придушувати внутрішні конфлікти. 

Можливі дії України на уникнення такого сценарію: 
1) відкидати спроби Росії або західних посередників нав'язати 

різні варіанти "нейтралітету" (фінського чи австрійського), який не 
передбачатиме дійового та обов'язкового механізму допомоги Україні 
на випадок нових зовнішніх загроз її незалежності; 
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2) запропонувати США і ЄС створити постійний консультацій-
ний механізм із погодження та контролю над дією антиросійських 
санкцій. Зокрема запропонувати застосування санкцій, збитки від 
яких для РФ були б не меншими, ніж втрати України внаслідок оку-
пації Криму та Донбасу; 

3) розпочати переговори зі США про визнання України одним 
із "головних союзників поза НАТО" (Major Non-NATO Ally) та зміц-
нення зв'язків шляхом укладення Договору про оборонне співробіт-
ництво, на взірець договорів США–Японія, США–Південна Корея. 

4) у рамках співпраці з ЄС і окремими європейськими держава-
ми розвивати проєкти, спрямовані на зниження (аж до повного при-
пинення) імпорту й споживання російських енергоносіїв, їх заміщен-
ня шляхом розвитку власного видобутку та поновлюваних джерел 
енергії; 

5) проводити внутрішні реформи, спрямовані на збереження й 
поліпшення людського капіталу країни, створення нової промислово-
сті та сфери послуг на основі досягнень "четвертої хвилі індустріаль-
ної революції". 

Сценарій "Зрив мирного процесу" 
Якщо в процесі підготовки берлінської зустрічі в "норманд-

ському форматі" або під час переговорів у рамках Тристоронньої кон-
тактної групи в Мінську Україна не прийме умов РФ, Москва може 
перейти до активних силових заходів, супроводжуваних новим вит-
ком інформаційної війни, аби покласти вину за ескалацію конфлікту 
на Україну. 

Ключові елементи сценарію: 
– створення приводу до активізації бойових дій у Донбасі з за-

лученням регулярних підрозділів ЗС РФ, зокрема сил спеціального 
призначення; 

– провокування заворушень і насильства з участю представни-
ків радикальних націоналістичних формувань, організацій ветеранів 
воєнних кампаній 2014–2019 років, особливо в Києві та регіонах із 
компактним проживанням національних меншин – Одесі, Харкові, 
Закарпатті; 

– провокування внутрішньополітичної кризи в Україні задля 
дискредитації президента й уряду. 

Наслідки для України 
З оглядкою на дії Росії в Україні, з високою ймовірністю можна 

стверджувати, що Кремль спробує синхронізувати дії зі зриву мирно-
го процесу та створення політичної кризи. У разі успіху таких дій 
Україна втратить зовнішню підтримку в мирному процесі, а Росія 
отримає привід, щоб виправдати свою військову присутність у Дон-
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басі та погрожувати новим вторгненням задля "захисту своїх грома-
дян і російськомовного населення". Посилення військового тиску 
може, як у серпні 2014-го та лютому 2015 року, примусити Україну 
до нових, ще тяжчих поступок і/або втрати нових територій. 

Можливі дії України на запобігання такому сценарію 
Крім кроків, перелічених вище в рамках реагування на сценарій 

"швидкого миру", стійкість України залежатиме від таких дій влади: 
1) запобігання загрозам безпеці та цивільному порядку шляхом 

зосередження зусиль і повної взаємодії під єдиним командуванням 
спецпідрозділів Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ та 
Збройних сил. Перенесення центру прийняття всіх рішень із відбиття 
агресії РФ і запобігання внутрішній кризі в конституційний орган – 
Раду національної безпеки і оборони; 

2) стримування радикальних політичних сил та ветеранської 
спільноти керівництвом країни шляхом проведення інтенсивного 
політичного діалогу і залучення до розробки елементів мирного вре-
гулювання, вирішення проблем ветеранів. 

3) налагодження постійного зв'язку і каналу консультацій із ке-
рівництвом ключових країн ЄС, новим керівництвом Європейської 
комісії та фракціями Європейського парламенту, керівництвом друж-
ніх країн "великої двадцятки" у процесі підготовки до переговорів із 
Росією; проактивна робота із західними медіа для роз'яснення позиції 
України, інформування про ситуацію в країні й на лінії розмежування. 

Сценарій "Продовження конфлікту на виснаження та ізо-
ляцію України" 

У разі невдачі з нав'язуванням Україні своїх умов шляхом пере-
говорів і військового тиску Росія переведе конфлікт з Україною у 
формат постійної гонки озброєнь, військових провокацій та еконо-
мічної блокади. Однак тривале протистояння з Україною буде лише 
елементом ширшого курсу керівництва РФ на довготривалу конфрон-
тацію з Заходом. Мета такого сценарію – добитися від Заходу визнан-
ня України "сферою інтересів РФ" в обмін на зниження загрози пов-
номасштабного конфлікту з Росією. 

Ключові елементи сценарію: 
– продовження бойових дій у Донбасі і нарощування можливо-

стей для наступу та захоплення нових територій; 
– підштовхування сусідніх з Україною держав (Білорусь, Мол-

дова, Угорщина) до конфронтації й ворожих дій стосовно Києва; 
– нарощування військової присутності в Азово-Чорноморській 

акваторії з метою часткової або повної блокади українських портів; 
– припинення поставок енергоносіїв в Україну, зокрема транзи-

ту природного газу; 
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– активна підтримка проросійських партій і рухів для провоку-
вання нового розколу суспільства та чергового громадянського про-
тистояння. 

Імовірні наслідки для України 
Тривалий збройний конфлікт і економічний тиск РФ – серйозні 

загрози для внутрішнього розвитку України та збереження демократії. 
Погіршення умов життя, порівняно з сусідніми європейськими дер-
жавами, поглиблюватиме демографічну кризу та посилюватиме відп-
лив працездатних громадян. У політичному житті зростатимуть роль  
і вплив еліт, чиї добробут і влада пов'язані з війною. Відтак, в Україні 
можуть скластися умови для формування авторитарного режиму та 
наступного розриву з Заходом. Зрештою мілітаризований, поліцейсь-
кий режим приведе країну до об'єднання з Росією. 

Дії України на уникнення такого сценарію 
Стійкість у затяжному конфлікті з Росією залежатиме від здат-

ності України продемонструвати й довести Заходу цінність своєї бо-
ротьби і незалежності для регіональної та світової безпеки. Для цього 
керівництво країни мусить докласти зусиль на таких напрямах: 

– проведення внутрішніх реформ; 
– зміцнення зв'язків із лідерами й істеблішментом західних кра-

їн, чий світогляд, незалежно від партійної приналежності, сформова-
ний під впливом нових технологій і наукових досягнень, при розу-
мінні важливості глобальних проблем і неприйнятті насильства й 
війни як способів вирішення міждержавних проблем; 

– підтримка зусиль українського громадянського суспільства та 
української діаспори, спрямованих на створення і зміцнення горизон-
тальних зв'язків із західними суспільствами, втілення спільних транс-
кордонних проєктів у сфері освіти, науки й медіа. 

Важливим, на нашу думку, етапом у розвитку потенціалу від-
критості та надійності України як партнера ЄС є політика, спрямована 
на приєднання України до Шенгенського договору. Відкритість Укра-
їни, з одного боку, і здатність гарантувати цілісність своїх контрольо-
ваних кордонів та внутрішню безпеку – з іншого, доведе її цінність як 
потенційного члена Європейської спільноти. І, навпаки, потрапляння 
України в повну залежність від Росії означатиме тільки різке зростан-
ня всього спектра загроз для колективної безпеки та стабільності ЄС. 

Сценарій "Поступове врегулювання конфлікту на основі  
повної територіальної цілісності України" 

Відкриття такого сценарію цілком залежить від можливості по-
вного перезавантаження влади в Росії і повернення країни на шлях 
побудови правової демократичної держави. Останні конституційні 
ініціативи Владіміра Путіна і судові процеси в Росії свідчать, що імо-
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вірність такого сценарію навіть після 2024 року залишається найниж-
чою. 

Незважаючи на це, Україні вже тепер треба продемонструвати 
дії, які покажуть усім зацікавленим у світі сторонам, що країна готова 
до поступового врегулювання всіх спірних питань із Росією, якщо та, 
своєю чергою, буде готова визнати за Україною право на безпечний  
і незалежний розвиток. 

Можливі стартові позиції України в такому сценарії: 
– повна деокупація Донбасу і згода Росії розпочати процес 

компенсації збитків, завданих Українській державі та громадянам 
внаслідок війни й окупації; 

– підготовка умов для переходу до реалізації такого сценарію, 
крім усього іншого, продемонструє відповідальність України за свою 
безпеку і передбачуваність дій на випадок радикальних змін у Росії. 

Дії України з підготовки такого сценарію: 
1) зберігати тверду позицію про неможливість мирного врегу-

лювання в Донбасі, якщо Росія не готова визнати і припинити окупа-
цію, вивести війська та розпочати з Україною переговори про відшко-
дування збитків і про майбутній статус Криму; 

2) проводити політичні консультації з елітами провідних захід-
них країн для формування підтримки України в її намірах і планах із 
деокупації Донбасу; 

3) прийняти пакет законів, які передбачають повноваження  
і порядок дій органів влади на випадок початку деокупації ОРДЛО, 
зокрема у взаємодії з Росією; 

4) прийняти рішення про забезпечення прав та свобод грома-
дян, які проживали на окупованих територіях, і умови звільнення від 
відповідальності громадян, котрі брали участь у воєнних діях на боці 
Росії. Прийняти рішення, що розгляд питань кримінальної відповіда-
льності за дії в зоні збройного конфлікту, вчинені з 2014 року, відбу-
ватиметься на основі взаємного визнання Україною і Росією юрис-
дикції Міжнародного кримінального суду. 

5) провести точну оцінку збитків, завданих війною, і необхід-
них ресурсів для відновлення ОРДЛО та визначити умови залучення 
міжнародної допомоги для здійснення політики післявоєнного роз-
витку Донбасу. 

Повне перезавантаження влади і перемога Володимира Зелен-
ського на хвилі критики та зростання суспільного неприйняття Петра 
Порошенка були розцінені керівництвом Росії як можливість повер-
нути собі вплив на Україну, втрачений після Революції Гідності  
2014 року. 

Варіант "швидкого миру" підноситься українському лідерові як 
єдино можливий шлях збереження влади та популярності в країні, 
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морально втомленій від війни й нереалізованих соціально-еконо-
мічних очікувань. 

Однак українське суспільство, у тому числі більшість виборців 
Зеленського, вже не сприймають Росію інакше як екзистенційну за-
грозу своєму незалежному й демократичному існуванню. Тому укра-
їнський президент не може прийняти умови миру, які обмежать суве-
ренітет країни або звільнять Росію від відповідальності за розв'язану 
війну та заподіяні збитки. Зеленський швидше погодиться із втратою 
ОРДЛО й "замороженням" конфлікту, ніж із включенням до складу 
держави територій, керованих російським Генштабом і ФСБ. 

З іншого боку, Кремль не може відмовитися від мети відновити 
контроль над Україною. Щоб похитнути твердість Києва на перегово-
рах, Росія продовжить воєнні операції в Донбасі та інформаційні ди-
версії всередині країни. Результат такого протистояння залежить не 
тільки від концентрації сил Росії, а й від здатності української влади 
проводити внутрішні реформи та зберігати підтримку Євросоюзу. 

Останні публікації за темою: 
− Lost in translation: Different interpretations of Paris peace talks 

spell trouble ahead (Atlantic Council, UkraineAlert Blog); 
− Seven Dangers of Engaging with the Occupied Donbas–and 

Opportunities for the New Ukrainian President (Atlantic 
Council, UkraineAlert Blog); 

− Ukraine before and after presidential elections: risks and 
opportunities for democracy in war» [33]. 

 
КЕЙС «РИЗИКИ ПОЛІТИЧНОГО РЕВАНШИЗМУ». «Відбува-

ється те, що й мало відбуватися, до чого все йшло. Антимайдан, який 
узяв владу, зі злісною мстивістю переслідує героїв Майдану. Тих, хто 
стріляв у Небесну Сотню, майже всіх відпустили, і тепер їх уже не 
дістати – вони втекли до своїх господарів у Росію. Інших обміняли. 
Зате тепер Тетяну Чорновол збираються посадити до в’язниці або на 
15 років або взагалі довічно. 

Антимайдан судить Майдан. Що ж, не хотіли бути молотом, 
стали ковадлом. За попереднього президента вистачало політичної 
волі репресувати українських патріотів, але не ворогів України, які 
практично не постраждали. А тепер вони з тріумфом розправляються 
з тими, хто вигнав Януковича й втримав російську агресію  2014 року. 
Люди, які 2019 року голосували за Зеленського, так і не зрозуміли, що 
реально вони проголосували за Антимайдан. Але наслідки, досить 
важкі, будуть не лише для майданівців, а для всіх. 

Усі звинувачення на адресу Чорновол викликають не більше 
довіри, ніж звинувачення проти Кузьменко, Антоненка й Дугар. На-
стала похмура пора контрреволюційної реакції. 
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Правий нардеп Ярослав Юрчишин, який заявив: «...Ми маємо 
реставрацію режиму Януковича силами політично залежних право-
охоронних органів». А екснардеп Тетерук сказав: «В Україні зміцню-
ється режим реваншистів». 

Відмінність лише в тому, що Янукович, який кілька років керу-
вав Донецькою областю, мав хоч якесь уявлення про державне управ-
ління. Абсолютна більшість нинішніх – ніякого... 

Колишній в’язень совісті Семен Глузман висловився так: 
«...Якщо Зеленський не змінить кадрову політику, то попереду особи-
ста трагедія Президента й визнання його неспроможності історією». А 
ця кадрова політика справляє враження карикатури (на кадрові рі-
шення Порошенка), доведеної до гротеску. 

Віталій Портников каменя на камені не залишив від політики 
нинішньої влади. На жаль, Портников розуміє, але ті, хто «зробив 
Україну разом»  2019 року, не розуміють і продовжують носитися зі 
своїм кумиром, як герой фольклору «з писаною торбою»... 

За словами журналіста, за Зеленського починається нова епоха 
бідності. Грошей в українському бюджеті дедалі менше. За останній 
рік Україна перетворилася на країну третього світу. Це при «зелених» 
відбулося б і без пандемії, але пандемія істотно посилила цей ефект. 

Дані соціологічної групи «Рейтинг» показують, що українці до-
сить високо оцінюють боротьбу влади з коронавірусом. І це при тому, 
що пандемія в Україні дедалі більше починає нагадувати специфіку 
розвитку цієї хвороби в Іспанії та Італії. 

Мабуть, українці почнуть мислити тверезо й об’єктивно тільки 
після очевидної катастрофи. Що ж, такий менталітет. 

За словами Романа Чайки на 5-му каналі – мільйони людей у 
нас втрачають роботу й кошти для існування. Але ті, хто підтримував 
«зелених» 2019 року, підтримуватимуть їх і далі. Визнання власних 
помилок вимагає великої громадянської мужності, якої у абсолютної 
більшості немає. 

Портников навіть вважає, що 2019 року Українська держава ро-
звалилася. І це було вибором самого українського народу, який вирі-
шив поекспериментувати зі своєю країною... 

Йде повна деградація державних структур. Криза економіки 
була запланована самими українцями 2019-го... Українці самі винесли 
собі вирок, вони проголосували за цю катастрофу. За все в нашому 
житті треба відповідати й платити. А мислення не власною головою, а 
телевізором закінчується погано. Настав час розраховуватися за ду-
рість і безвідповідальність, за безмежну віру в «95-й квартал»... Краї-
на над економічною прірвою (Міхеїл Саакашвілі навіть говорить про 
можливість голоду в Україні), а «зелені» грають в ігри імені пана 
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Коломойського, позбавляючи нашу державу останніх джерел фінан-
сової допомоги... 

На «Еспресо – ТV» у студії «Захід» Антон Борковський спілку-
вався з російським політологом Дмитром Орєшкіним. Він розповів 
про політичні наслідки пандемії в Росії. Промосковський господар 
Чечні Рамзан Кадиров наглухо закрив свій емірат від решти РФ. Пу-
тін сховався в Новоогарьово. На думку Дмитра Орєшкіна, у Путіна 
когнітивний дисонанс, він начебто сильний лідер, але настав час Ч,  
і Путін скидає всі обов’язки на місця, але без грошей у цих самих 
місцях. Майже за колишнім прем’єром РФ Медведєвим: «Грошей 
немає, але ви тримайтеся». 

Люди в РФ з жахом відчувають, що їх обдурили. З’являється й 
розкол еліт. Путін уже не викликає відчуття повної надійності. Але 
щоб гасити локальні протести в регіонах, у Путіна грошей поки ви-
стачить... Але Путін виглядає переляканим. І населення починає від-
чувати першу підозру, що «цар несправжній»... 

Путін щось говорить, але його не слухають. А раніше слухали... 
На тому ж «Еспресо – ТV» дискутували радник міністра внут-

рішніх справ Зорян Шкіряк та відома журналістка Олена Яхно. Йшло-
ся про Пасху й позицію Московського патріархату із закликами до 
масової участі вірян і ігноруванням розпоряджень влади про каран-
тин. Судячи з усього, МВС і вся нинішня влада безсилі перед УПЦ 
МП. Цікаво, що у зв’язку з пандемією в релігійній Італії церкви зачи-
нені. Римський Папа провів службу у соборі Святого Петра в самоті. 
Гарний приклад. 

Є й православний приклад. У Сербії президент Вукіч і в Респу-
бліці Сербській (у складі Боснії і Герцеговини) президент Додік забо-
ронили всі богослужіння з вірянами в усіх православних церквах Сер-
бії й Боснії... 

Є й іудейський приклад. Влада Ізраїлю запровадила обмеження 
на масові заходи під час релігійного свята Песах. Деякі ультраортодо-
кси проігнорували заборони й вийшли на вулиці. Але там їх розігнала 
ізраїльська поліція за допомогою водометів... 

На жаль, в Україні йде процес конституювання політичного ре-
ваншизму, що загрожує не лише демократичним засадам, а й самому 
існуванню держави й життю мільйонів українців. Україні доводиться 
воювати на два фронти: і проти імперської Москви, і проти внутріш-
нього ворога, який сьогодні стає ще небезпечнішим, ніж зовнішній» 
[41]. 
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1. СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР 
 
Стан Донбасу загалом можна коротко визначити як катастрофу: 

«Катастрофа  – подія, викликана руйнівними силами природи або 
людською діяльністю чи бездіяльністю, що серйозно загрожує  
та (або) завдає шкоди людському життю, здоров'ю, майну та (або) 
навколишньому середовищу». Ця катастрофа має соціальний, еконо-
мічний, екологічний та науково-технічний виміри. 

Соціальний вимір: 1) фінансове зубожіння, відтік насе-
лення, відсутність довіри та несприйняття діяльності цент-
ральних органів влади; 2) низький рівень розвитку соціальної ін-
фраструктури (лікарні, школи, дитсадки, закладів позашкільного 
виховання і т.і.); 3) падіння якості життя та вартості «соціаль-
ного капіталу» працездатного населення регіону; 4) стагнація  
розвитку дуальної освіти, кваліфікаційного та креативного рівня 
населення; 5) демографічна криза (падіння народжуваності та 
зростання смертності) особливо на територіях прилеглих до зони 
проведення ООС; 6) несприйняття державної політики в сфері 
мови, освіти, історичної пам'яті; 7) відсутність інституцій зрі-
лого громадянського суспільства. 

 Людина, яка претендує називатись «homosapiens», не може відкидати вплив політики на своє життя і свій вплив на політику. Тим більше, цього не можуть робити відомі люди, чиї вчинки і дії мають резонанс і вплив на тисячі інших людей. Мистецтво, спорт, бізнес – не можуть бути поза політикою. Вона прямо і дуже потужно впливає на ці сфери, заперечувати це – як мінімум брехати самим собі й оточенню. Якщо ви чуєте слова «мистецтво і спорт поза політикою» від акторки, яка їде зніматись в російському кіно. Чи від співака, який записує дует з російським артистом, який ще вчора виспівував у Кри-му на річниці повернення півострова у рідну гавань. Чи спорт-смена, який їде виступати за російську команду. Будьте певні, вони чудово розуміють, що вони в політиці. Вони чудово розуміють, що саме політика і їхнє ставлення до неї вплинуло на їхній вибір. А ці слова, то просто спроба замилити вам очі. Намагання запевнити вас, що це нормальна ситуація і що це ніяка тобі не зрада. Не можуть же вони сказати «чхати я хотів на вашу війну і тисячі смертей, я просто хочу красиво їсти, багато жити і гламурно тусуватись». Якщо ви чуєте про щось «поза політикою» від відомого лідера думок, який наче від-верто і не співпрацює з ворогом, але не може дати чітку оцінку подіям в державі, на незручні питання закочує очі і йорзає по стільцю, то тут скоріше мова про пристосуванство і страх обрати не ту сторону. А може, і про те, що лідер думок він з великою натяжкою, адже для цього варто було би мати якісь думки. Поза політикою можуть бути лише мертві і душевно-хворі. І то не факт. Адже якість життя душевнохворих на пря-му залежить від політики. А мертвих… А мертвих ще довго можна юзати у своїх політичних цілях.  
О. Сінченко, День, 07-04-2021 
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КЕЙС «АПОКАЛІПСИС». «Катастрофізація суспільного життя 
обумовлює катастрофізацію суспільної свідомості. Сучасна людина 
привчається жити в очікуванні катастроф, починає сприймати катаст-
рофічні потрясіння як неодмінну рису суспільного життя. У зв'язку 
з епідемією коронавірусу (і нервовими для багатьох умовами каран-
тину) різко зріс інтерес до літератури, що повідає про кінець нашої 
цивілізації та наступні події. Апокаліптична й постапокаліптична 
фантастика – дія у творах відбувається під час або невдовзі після ка-
тастрофи планетарного масштабу. Цей жанр близько прилягає й інко-
ли змішується з кіберпанком. 

Я спробую окреслити цю тему з двох позицій: як психолог і як 
колишній член Science Fiction Research Association. 

Перш ніж узятися за термін "апокаліптичне" або "есхатологічне 
мислення", кілька слів про власне Апокаліпсис. Це слово в перекладі 
означає "розкриття", "одкровення", але жодним чином не "кінець сві-
ту". Більш відповідає цьому поняттю слово "Армагедон" як підсумко-
ва битва сил добра і зла. Але важливо відзначити, що біблійні джере-
ла наділяють ці слова позитивним значенням, оскільки сили добра в 
результаті торжествують. 

Специфіка ж людського мислення, особливо істерично-сучас-
ного, така, що люди, всупереч вихідним гуманістичним установкам, 
неодмінно скрізь шукають найпохмуріше, аби любострасно його ля-
катися. А якщо похмурого не знаходять, то його видумують. Є така 
потреба. Вона лежить у тяглості традиції есхатологічних очікувань 
(тобто очікувань кінця світу) в усіх культурах. 

У нашому випадку важливо зазначити, що есхатологічне мис-
лення йде пліч-о-пліч не тільки з релігійним радикалізмом, звідки 
воно походить, а й із радикалізмом взагалі. Релігійно- або культурно-
мотивований політичний радикалізм виходить із того, що часу не 
лишилося взагалі. І треба якомога швидше здійснити щось безмежно 
високе, безкомпромісне, бажано – самовбивче. 

Чим благополучніше суспільство, тим менше в ньому цих на-
строїв. Тут слід зазначити, що благополуччя, швидше, корелюється з 
так званим "індексом щастя", ніж із рівнем споживання. Тому абсо-
лютно дивні, з нормального погляду, секти й рухи існують і виника-
ють у країнах із різним рівнем економічного розвитку. 

Є, втім, країни, в яких побутова культура настільки архаїчна, 
що сучасним мракобісним сектам там просто ніде розвернутися, але 
не будемо показувати на них пальцем. 

Коли в Лондоні 1826 року було опубліковано роман Мері 
Шеллі (авторка "Франкенштайна") "Остання людина", який розпові-
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дає про світ майбутнього, ураженого епідемією, відгуки критики були 
гіршими, ніж на всі інші написані нею романи. 

Рецензенти називали книжку огидною, критикували за "дурну 
жорстокість", називали авторку людиною з хворою уявою. Це дуже 
точно характеризує історичний період, у культурі якого передбачався 
лише нестримний прогрес і тріумфальне сходження людини до висот 
розуму. І ніякого кінця світу. 

Дослідники жанру фантастики досить справедливо зараховують 
літературні твори, що розповідають про кінець світу, до новітньої 
міфологічної літератури. 

Завдання міфу, який говорить про неминучість розплати, регу-
лятивне, такий міф формує патерни соціальної поведінки і закладає 
основи етики. 

За суб'єктивними підрахунками, в жанрі постапокаліпсису сьо-
годні існує близько півтори тисячі прозаїчних творів різної якості (не 
враховуючи оповідань). Уваги з-поміж них заслуговують кілька со-
тень. 

Визначити список авторів набагато важче. Є Стівен Кінг із його 
популярними "Протистоянням", "Імлою", "Мобільником". Є не такі 
попсово знамениті, але не менш талановиті, на кшталт Діна Кунца з 
його "Вторгненням" або Кормака Маккарті ("Дорога"). 

Поети й прозаїки романтично-пригодницьких напрямів інколи 
використовували цю тематику, наприклад Едгар По ("Маска червоної 
смерті") або Джек Лондон ("Червона чума"). Переважно йшлося про 
епідемії, оскільки інших глобальних загроз людство ще не знало. 

Розквіт постапокаліптики припадає на період після Другої сві-
тової війни, з появою ядерної зброї. У науковій фантастиці за право 
першості змагаються дві теми: вторгнення інопланетян та ядерна вій-
на. І в першому, і в другому випадках це було проєкцією масового 
страху перед комуністичною загрозою, окупацією або гарантованим 
взаємним знищенням. 

Та якщо в сюжетах про вторгнення, навіть коли воно ставило 
людство на межу загибелі, зрештою хороші хлопці все одно перема-
гали (навіть якщо інопланетяни здихали самі, як у "Війні світів" Гер-
берта Велса), то з ядерною катастрофою і її наслідками було інакше. 
Виникла пікантна ситуація опису самої катастрофи, де треба було 
більш-менш переконливо прописати деталі, включно з політичними 
рішеннями. 

Якщо з комуністами все було більш-менш зрозуміло, то з "хо-
рошими хлопцями" – не завжди. Треба було достовірно прописати всі 
механізми прийнятих рішень, переважно зображався глобальний під-
ступний удар противника, після якого – вже все. 
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Були талановиті винятки на кшталт романів "На березі" (Невіл 
Шют, 1957) або "Світова війна Z" Макса Брукса (як же без зомбі, хоча 
це, швидше, політичний трилер і рідкісний для літератури стиль псев-
додокументалістики). 

Але переважно у класиків наукової фантастики, які створювали 
цілі світи і Всесвіти, період глобальної катастрофи на Землі належав 
уже до далекого минулого, і зображувані події його просто констату-
вали, як це було, наприклад, у Роберта Хайнлайна або в "Божевільно-
му Максі" Говарда Хайнса. (Перший класичний твір цього жанру – 
роман Річарда Джефферіса "Після Лондона" 1885 року, в якому дія 
відбувається через тисячі років після катастрофи.) "Триндець" на ок-
ремо взятій території чудесним чином сусідив із безтурботною реш-
тою світу, як це зображено, наприклад, у "Пікніку на узбіччі" Струга-
цьких. Або навпаки – як у "Генезисі 2075" Бернарда Беккета. 

Тому від ядерного постапокаліпсису і самотніх мачо-
блукальців у різних колоритних руїнах тематика поступово змістила-
ся у бік природних катастроф. Хоча ще на 1832 рік газети призначили 
зіткнення Землі з кометою Галлея, – перша "науково передбачена" 
космічна катастрофа. 

Цунамі, землетрус, виверження вулкану, несподівана спека або 
раптовий мороз – ці й схожі умови дозволили наблизити сюжети до 
споживача. Після катастрофи зазвичай настає період варварства, а 
вслід за ним – новий феодалізм. Але споживач більше не хотів іти 
шляхом героя й рятувати світ ціною власного життя. Він хотів ряту-
вати власну сім'ю, передусім – дружину та дітей. Ну, може, ще якого 
сварливого, але корисного родича. А потім уже – світ, якщо вийде. Ну 
ні – то й ні. Тут класикою є, наприклад, антиутопія Джона Крістофера 
"Смерть трави", "День триффідів" Джона Віндема, "Мальвіль" Робера 
Мерля. 

Безумовно, знавці жанру можуть назвати ще десятки творів та 
їх авторів: Роберт О'Браєн, Ніл Стівенсон, Дмитро Глуховський та ін. 
Але я хотів би все-таки перейти від милого моєму серцю літературо-
знавчого аналізу до психології. 

Що жадібно вивчає читач? На які саме скалки розіб'ється 
суспільство, наскільки гострими будуть їхні грані, і як об них не 
порізатися? 

З огляду на неймовірно швидку зміну реальності (включно з 
драматичними подіями), читач природним чином намагається виву-
дити в художніх творах сценарні підказки, що сприяли б його особис-
тому виживанню. Насамперед не в технічних особливостях "вижи-
вальників", а в психологічному настрої героїв. Те, що дозволяє їм 
встановити нові ефективні комунікації з іншими людьми, котрі вижи-
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ли, зайняти по можливості лідерські позиції і при цьому не збожево-
літи. Оскільки більшість попередніх навичок та назбираних упродовж 
життя багатств, статусів і зв'язків виявляються позбавленими смислу. 

Звичайними для постапокаліптики є: 
– сільські громади або феодальні господарства, які виробляють 

продукти харчування; 
– міські поселення – центри торгівлі, ремесел (зазвичай кримі-

ногенні); 
– банди – як же без них (здичавілі, мешкають зазвичай у важко-

доступній місцевості); 
– високотехнологічні компактні спільноти на основі військових 

баз, наукових містечок, орбітальних станцій (зазвичай тоталітарні, 
керовані військовими або вченими). 

Здебільшого вони досить сильні, щоб відносно найближчих су-
сідів проводити політику з позиції сили. (Тут усі починають замислю-
ватися про країни-сусідів.) 

Інколи технології, що призвели до катастрофи, вважаються за-
бороненими, і спокій підривають бунтарі, які відроджують забороне-
не (класичні приклади – "Довге завтра" Лі Брекетт і "Відхилення від 
норми" Джона Віндема). 

Найбільш схильні до трагічного сприйняття реальності соціа-
льні категорії, невпевнені в майбутньому (а ця сфера невблаганно 
розширюється, причому незалежно від країни). Можливості збере-
ження умов прийнятного рівня існування зменшуються, що б там не 
казали політики. Саме ці нервозні категорії людей описані Еріхом 
Фроммом як "втікачі від свободи". 

Однак є й настрої, котрі виявляються в готовності до бачення 
соціальної реальності через призму катастрофи. Наша національно-
культурна традиція містить потенціал протистояння катастрофізації 
суспільного життя. Українська нація пережила безліч катастро-
фічних подій і однак вціліла. Але наскільки цей потенціал справді 
значущий, покаже найближче зіткнення з реальністю» [32].  

«Судьбу многострадального Донбасса длительное время пыта-
ются решить в Минске, в Вашингтоне, в Брюсселе, в Москве, в Офисе 
президента, в правительстве, в Верховной Раде, в руководстве партий, 
представленных в парламенте. Но практических результатов как не 
было, так и нет по сей день. 

При этом самое любопытное, что при всех многочисленных по-
пытках прекратить военные действия и навести порядок в регионе 
никто не поинтересовался мнением живущих там людей. Непосред-
ственно тех, которые не уехали в другие области Украины, или в Рос-
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сию, или в Европу, или в Америку, а остались в зоне военных дей-
ствий, рискуя собственной жизнью. 

Они живут в посто-
янном страхе. У них нет 
никаких гарантий, что 
война в любой момент не 
полыхнет на центральных 
улицах Донецка и Луган-
ска. Их пугает то, что в 
нашей стране довольно 
много сторонников «вой-
ны до победного конца», 
которые категорически не 
только против перегово-

ров с руководителями непризнанных республик, но считают боль-
шинство граждан неподконтрольных районов Донбасса сепаратиста-
ми, предателями, «совками», агентами Москвы, «ватниками», украи-
нофобами, которых надо, мол, выгнать за пределы Украины. При 
этом, правда, никто не удосужился выяснить, какое же количество 
людей, проживающих на территории Донбасса, подлежит насиль-
ственной высылке. Сколько их – тысяча, сто тысяч, миллион? Понят-
но лишь одно: это цифра весьма значительная. 

Скандал с назначением и последующим скорым увольнением 
Витольда Фокина с должности заместителя главы ТКГ в очередной 
раз продемонстрировал, что проблема Донбасса остается крайне запу-
танной и бесперспективной. 

Сама идея пригласить Фокина в ТКГ вызывает множество во-
просов. Всем известно то, что он родился на Донбассе. Это автори-
тетный руководитель–профессионал высокого класса с большим 
управленческим опытом, дважды премьер-министр, не принявший 
предложение Горбачева стать премьер-министром Советского Союза. 

Он не скрывал своей убежденности в том, что на Донбассе 
вполне могут состояться выборы в рамках «минского формата». А для 
этого надо сформировать международное временное правительство 
ООН, которое сможет провести там местные выборы. В свою очередь 
Украина должна предоставить особый статус не только ОРДЛО, а 
всему Донбассу. 

Безусловно, все заявления Витольда Павловича Фокина катего-
рически, никогда не совпадали с официальной позицией ни президен-
та, ни правительства, ни большинства парламента. Не удивительно, 
что очень скоро последовало решение исключить Фокина из ТКГ. 
При этом 87-летнего политика кое-кто наградил ярлыками – «мерза-
вец», «маразматик», «предатель». 
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Самое удивительное, что властное руководство наступило на 
грабли: аналогичная ситуация в свое время сложилась с советником 
секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Дон-
басса Сергеем Сивохо, освистанным радикал-националистами за 
свою «Национальную платформу примирения и единства» на Донбас-
се. Но не были извлечены из этого никакие уроки, и нынешняя ситуа-
ция выглядит совсем тупиковой. Теперь уже непонятно: так куда же 
двигаться дальше? 

А тем временем ситуация на Донбассе ухудшается. На линии 
соприкосновения не прекращаются стычки, работают снайперы и 
саперы, горят леса и гибнут люди. Но в Киеве перед приближающи-
мися местными выборами предпочитают этого не замечать, чтобы 
сохранять видимость перемирия (длится с 27 июля). 

Скандал с Фокиным своими негативными последствиями 
обострил ситуацию в стране. В первую очередь недовольны сторон-
ники продолжения войны, которым хорошо известна позиция бывше-
го премьера. Они опасаются, что в окружении президента есть совет-
ники, которые ее разделяют. 

Отставка Витольда Фокина раздражает и тех людей, которые 
разделяют его позицию относительно конфликта на востоке Украины: 
по результатам соцопросов, их может быть до 20%. Возможно, цифра 
несколько преувеличена. Но следует понимать, что проблемы с юго-
востоком далеки от своего цивилизованного решения. Здесь немало 
людей, которые не афишируют своих взглядов, но на выборах «свое 
слово скажут». 

Многонациональный украинский Донбасс в сравнительно не-
давнем прошлом был одним из наиболее развитых промышленных 
регионов Советского Союза. Здесь преобладали угольная и химиче-
ская промышленность, черная металлургия и тяжелое машинострое-
ние, производство стройматериалов и электроэнергетика. Только одна 
Донецкая область обеспечивала около 20% промышленного произ-
водства Украины. Через территорию региона были проложены газо-
проводы из Ставрополя и Оренбурга, нефтепроводы из Поволжья и 
Северного Кавказа, транзитные магистрали: железная дорога Волго-
град– Харьков, автодороги Таганрог–Харьков и Москва– Ростов-на-
Дону, которые связывают Украину с рынками сбыта в Российской 
Федерации. В сочетании с высокой плотностью населения и наличием 
квалифицированных кадров все это в значительной степени способ-
ствовало экономическому благополучию Донбасса. 

В настоящее время этот некогда процветающий регион пред-
ставляет жалкое зрелище. Проблем у него предостаточно, и появи-
лись они с первых дней провозглашения независимости Украины, 
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когда отношения с Россией стали целенаправленно и неукоснительно 
ухудшаться. 

А после начала вооруженного конфликта ситуация становится 
катастрофической. После шести лет жизни в нечеловеческих условиях 
население обнищало, и его значительная часть покинула регион. 

Похоже, нынешний Донбасс стал никому не нужен – ни 
Украине, ни России. 

Наше руководство постоянно заявляет о своем стремлении вер-
нуть временно утраченную часть Донбасса. Но многим кажется, что 
это только слова. 

Более того, некоторые политики и журналисты уже стали от-
крыто говорить о том, что Украине Донбасс вообще не нужен. Они 
считают его путами, которые крепко «связали страну по рукам и но-
гам». 

В этой связи достаточно вспомнить, как Дмитрий Гордон 
предложил руководству страны поступить с Донбассом подобно тому, 
как в свое время сделала Финляндия: «она, словно ящерица, отбрасы-
вающая при опасности свой хвост, отсекла спорные территории». 
Мол, и нам надо уйти из Донбасса, чтобы продолжить свой путь в 
Евросоюз без этого обременительного «хвоста». И так думают мно-
гие, хотя далеко не каждый осмелится высказаться открыто. 

К слову, Гордон не первый, кто предложил столь радикальное 
решение проблемы Донбасса. Его давно опередил известный писатель 
Юрий Андрухович, которого трудно заподозрить в отсутствии пат-
риотизма. По его мнению, Донбасс, как и Крым, всегда существенно 
отличались от остальных регионов Украины: «Политически это 
часть российской нации. Я не хочу сказать, что все поголовно там 
такие, но тому украинскому меньшинству, которое там есть, проще 
предложить эмиграцию сюда, потому что они и так там загнаны в 
угол, постоянно преследуемые, не могут реализовать ни одного 
проєкта... там априори агрессивно заблокировано любое украинское 
движение, оно заблокировано не в результате каких-либо репрессий, 
а потому что действительно этого не хочет тамошнее население. 
Оно чужое Украине. Украина ему чужда и неинтересна, минимум 
безразлична». 

Андрухович считает территориальную целостность Украины 
иллюзией и конкретизирует свою мысль таким примером: Донбасс в 
составе Украины играет очень важную роль во время выборов. «Две 
донбасские области очень густо заселены. И дело даже не в этом, а в 
том, что они по-советски единодушны на всех выборах в голосова-
нии». 
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Неслучайно и бывшее, и нынешнее государственное руковод-
ство прекрасно понимает, что проведение выборов на территории 
Донбасса в настоящее время не имеет смысла: их результаты извест-
ны заранее. Ни «Европейская солидарность», ни «Батькивщина», ни 
«Слуга народа», ни «Голос», ни «Свобода» в этом регионе шансов на 
победу не имеют. Здесь однозначно изберут только «своих», местных, 
которые, будем откровенны, не очень лояльно относятся к официаль-
ному Киеву. 

Достаточно посетить освобожденные населенные пункты, по-
беседовать с людьми, и все становится предельно понятным: никакого 
позитива, сплошной негатив. Недавно в СМИ даже промелькнула 
информация о том, что 80% населения того же Мариуполя настроены 
против центральной власти. Допускаю, что цифра не соответствует 
действительности, что возможна предвзятость и необъективность в 
ходе проведения опроса, но она настораживает. 

Руководство страны пока не решается прямо отказаться от 
Минских соглашений. Оно не возражает против проведения местных 
выборов в самопровозглашенных республиках, но только при опреде-
ленных условиях, которые явно не устраивают «мятежников». 

При этом все высокопоставленные чиновники демонстративно 
подчеркивают, что Киев никогда не вел и не будет вести прямого 
диалога с Донецком и Луганском. А вице-премьер по вопросам реин-
теграции временно оккупированных территорий Алексей Резников 
четко заявил, что о закреплении особого статуса Донбасса в Консти-
туции, как это предполагается Минскими соглашениями, не может 
быть и речи. 

Минский формат действительно не предлагает детальный план 
реинтеграции Донбасса. Это скорее декларация о намерениях, которая 
предусматривает главное: в этой войне не должно быть ни побеж-
денных, ни победителей. 

Вне всяких сомнений, Донбасс должен вернуться в состав 
Украины (о чем, собственно, и заявляет руководство страны), но с 
особым статусом. Понятно, что после реализации договоренностей 
никаких республик не будет, но и Украина должна стать другой. 
Попытки сделать из Донбасса Нью-Галичину придется прекра-
тить. 

То, что это может произойти в ближайшем будущем, весьма 
сомнительно. Согласно результатам опроса КМИС, 56,8% украинцев 
считают, что конфликт на Донбассе необходимо решать мирным пу-
тем. 

И это обнадеживает. Однако еще 28,3% (почти треть) увере-
ны в необходимости силового варианта. И этот весомый процент 
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пугает, так как возникает реальная угроза широкомасштабной 
войны с ракетно-ядерным соседом. Как ни странно, но в настоящее 
время Донбасс не нужен и России, которая не собирается включать 
его в свой состав. И не потому, что она боится Запада и его санкций. 
В Москве давно поняли, что «второй Крым» стал бы чрезмерной 
нагрузкой для российской экономики. 

Россия, безусловно, виновата перед населением Донбасса. Она 
подала им большие надежды, подтолкнув к конфликту с центральной 
властью. Она не помогла организовать нормальную работу местных 
предприятий, не обеспечила их рынками сбыта на тех территориях, 
которые недоступны для санкций (например, Китай, Иран, Сирия, 
Венесуэла, Вьетнам, страны Средней Азии). Все это привело к тому, 
что уровень жизни на Донбассе еще ниже, чем в Украине. А это неиз-
менно ведет к уменьшению влияния России в регионе. Однако малая 
вероятность повторения «крымского сценария» не должна успокаи-
вать. Вполне возможны ситуации, когда какая-либо из сторон может 
решиться на крайности» [50]. 

 
КЕЙС «БУДІВНИЦТВО ЛУГАНЩИНИ». ОКСАНА ДМИТРЕНКО 
«У регіоні відсутні житлові новобудови, великий галас 

навколо проблем з переоформленням статусу комунальних за-
кладів і виникають скандали стосовно кожного нового задуму 
чи будівельного проєкту. 

Нещодавно єдина зареєстрована на Луганщині компанія-
забудовник «Мрія-Інвест» припинала діяльність у регіоні. Заснов-
ник і директор компанії Володимир Грищенко в інтерв’ю регіо- 
нальному виданню «Зміст» однією з причин рішення назвав високі 
ризики корупції. Після «Мрія-Інвест» на Луганщині не залишилося 
компаній, які мають намір будувати нове житло для місцевих  
мешканців. Іноземні компанії або підприємства з інших регіонів, 
звісно, можуть брати участь у тендерах чи будувати самостійно, 
але не квапляться це робити. Дається взнаки відсутність умов для 
будівельної індустрії у Луганській області. Найближче місце, звід-
ки доставляють матеріали – це Харківщина. Відстань далека, тому 
і собівартість житла виходить завеликою. 

Житлові новобудови для регіону тепер майже фантастика. 
Обіцянки про нове будівництво є, але навколо них точаться сер- 
йозні дискусії. Такі самі суперечки й довкола закриття побудова-
них колись, але проблемних сьогодні, комунальних закладів. Най-
більше це відчутно у Рубіжному. Там шляхом злиття закрили кіль-
ка освітніх закладів. 
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Галас навколо реконструкції школи. 24 лютого 2021 р.  
міська рада Рубіжного проголосувала за реорганізацію ЗОШ №8. 
Обговорення рішення на той момент тривало вже кілька місяців. 
На захист школи виступили батьки. Баталії із політичним присма-
ком продовжилися й під час сесії. До зали принесли пакети цукру. 
Його нібито роздавали народні обранці під час виборів, а тепер їм 
вирішили «повернути» надароване. 

Опоненти рішення про злиття школи та «Рубіжанського лі-
цею» нарікали на далеку дорогу до останнього та незручність для 
школярів. Загалом, за інформацією офіційного сайту Управління 
освіти Рубіжанської міської ради, у місті наразі працює 10 закладів 
загальної середньої освіти, де навчаються понад 4500 учнів. На 
сайті школи №8 вказано, що навчальний заклад заповнений лише 
на третину. Школа розрахована на 1500 учнів, а навчаються лише 
529. 

Закон «Про повну загальну середню освіту» передбачає до 
2022 року переоформлення документів та створення початкової 
школи, гімназії та ліцею. Згідно з пояснювальною запискою по 
проєкту рішення Рубіжанської міськради, школу №8 буде рекон- 
струйовано під ліцей, бо вона за низкою ознак має сприятливі 
умови. 

За приблизними оцінками вартість модернізації школи скла-
дає близько 119 млн грн. Минулого року проєкт відхилила обласна 
комісія, як такий, що не може бути реалізований за кошти Держ-
фонду регіонального розвитку (спеціальний бюджетний фонд для 
реалізації інфраструктурних проєктів у громадах). 

15 березня рубіжанську школу №8 під час візиту на Луган-
щину відвідав міністр розвитку громад і територій Олексій Чер-
нишов. За інформацією пресслужби Луганської ВЦА, міністр за-
значив: «Розумію, що об’єкт точно підпадає під реконструкцію. Бо 
те, як він виглядає зараз, – це подорож у минуле. Упевнений, ми 
знайдемо рішення, щоб вже в цьому році розпочати ремонт. Втім, 
у цьому питанні необхідна комплексна державна підтримка. Вва-
жаю, що саме тут, у Луганській області, яка перебуває в центрі 
уваги уряду, не може бути об’єктів в такому стані». Чернишов 
також зауважив, що реконструкція на першому етапі можлива без 
переривання навчального процесу. 

До цього слід додати, що голова Луганської ВЦА Сергій 
Гайдай та міський голова Рубіжного Сергій Хортів, який пред- 
ставляє політичну силу «Наш край», – не товаришують, мають 
різні погляди на проблеми та їхнє вирішення. Обласна комісія, яка 
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ухвалює рішення про виділення коштів з ДФРР, працює у тісній 
взаємодії саме з обладміністрацією. Теоретично комісія може 
вдруге не підтримати ініціативу міської ради Рубіжного щодо ре-
конструкції школи. Тоді вся суперечка і галас довкола школи за- 
вершаться нічим. 

Скандал навколо іншої школи у Рубіжному, яка підпорядко-
вується Луганській обласній ВЦА, також довго набирав обертів. 
Про закриття спеціалізованої санаторної школи батькам повідоми-
ли ще торік. Відтоді вони й виявляють своє незадоволення. 

Місцеві ЗМІ регулярно робили сюжети про збори батьків з 
керівництвом школи та місцевою владою для обговорення про-
блеми. Підставою також став закон «Про повну загальну середню 
освіту», за яким подібні школи потрібно ліквідувати. Голова Луга-
нської ВЦА повідомив, що зі 187 учнів санаторної школи лише  
12 потребують навчання у спеціалізованому закладі. Видавати 
направлення у медзакладах до цієї школи перестали рік тому.  
16 березня 2021 року очільник області підписав розпорядження, 
згідно з яким Рубіжанська санаторна школа ліквідована, а її майно 
переходить у власність Луганської обласної клінічної лікарні. У 
якому режимі буде працювати заклад з нового навчального року 
досі невідомо. 

Обіцянки про нову обласну лікарню. Багато галасу на Лу-
ганщині й навколо обласної лікарні, яку обіцяють побудувати у 
Сєверодонецьку у 81-му мікрорайоні, де зараз лісові насадження. 
Громадські активісти пікетують Сєверодонецьку ВЦА та заклика-
ють не їх вирубувати, бо після пожеж у 2020 році зруйновано сотні 
тисяч гектарів лісу. Мали відбутися громадські слухання, але через 
карантинні обмеження захід скасували і мітингарі продовжують 
пікетувати ВЦА. 

Потреба у будівництві або розміщенні обласної лікарні у бу-
дівлях, які вже є, виникла у 2014 році, коли на сході почався вій- 
ськовий конфлікт і Луганськ опинився під контролем «ЛНР», де й 
перебуває зараз. За сім років пропонували низку ініціатив. У влас-
ність громади області передавали медичні об’єкти, які нібито пла-
нувалося реконструювати під обласну лікарню. Так, наприклад, у 
Лисичанську навесні 2015 року міська рада передала обласній 
ВЦА будівлі «Бельгійської спадщини», де раніше розташовувалася 
міська поліклініка та пологовий будинок. 

До будівель прикута велика увага, адже їх звели бельгійські 
промисловці, які займалися розбудовою Донбасу на початку  
ХХ сторіччя. Об’єкти підлягають реконструкції і занесенню до 
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числа історичних пам’яток. Попри увагу громадськості та міжна-
родних організацій, будівлі продовжують руйнуватися. Луганська 
ВЦА не забажала розмістити обласну лікарню у цих приміщеннях. 
Чітких аргументів немає. Припустити можна, що рішення пов’я-
зане з великим фінансуванням проекту та бажанням зібрати усі 
відділення лікарні в одному місці, як це було у Луганську. 

Трохи згодом була ініціатива побудувати обласну лікарню  
у Рубіжному, на базі семиповерхової недобудови. Вона пролунала 
с вуст ексочільника обладміністрації Віталія Комарницького у 
2019 році. Починання так і лишилися на словах. Наразі ж повідом-
ляється, що австрійська компанія «Vamed Engineering GmbH» дала 
згоду на будівництво лікарні у Сєверодонецьку. Довгостроковий 
кредит має надати Deutsche Bank під державні гарантії України, 
що потребує узгодження Міністерства фінансів. 

Слід враховувати, що це не перші обіцянки з будівництва чи 
реконструкції лікарні. Зважаючи на акції протесту та відсутність 
громадських слухань, можна припустити, що проєкт поки що є 
лише тривалим обговоренням, без підґрунтя реальних дій. Наразі 
ж в інтернеті набирає обертів петиція про зміну плану забудови 
81-го мікрорайону з метою запобігання вирубці лісу. 

Проблемні недобудови. У Луганській області безліч недо-
будов та будівель, які потребують реконструкції та безліч пустирів 
для нових забудов. Недобудови вже пробували довести до ладу та 
віддати під житло для внутрішньо переміщених осіб. У 2016 році 
Луганська ВЦА мала намір побудувати житло для переселенців у 
Рубіжному, де були відповідні об’єкти. Житло не здали в експлу- 
атацію й досі. Проте навколо забудов точаться сварки між очіль-
ником області та народними депутатами, а також між компанією-
забудовником та департаментом капітального будівництва. 

Зрештою, Луганщина опинилася у стані, коли на більшій  
частині територій нічого не збираються будувати та реконструю-
вати. І причина не у відсутності потенційних інвесторів, а в тому, 
що на місцях влада неспроможна доводити плани до логічного 
завершення. Наприклад, існували плани на реконструкцію та від-
новлення тієї ж «Бельгійської спадщини». На початку лютого  
2018 року в рамках проєкту «Жовта Лінія» до Лисичанська завітав 
міністр-радник Посольства Бельгії в Україні Мішель Версаль. У 
міській раді порушили питання збереження історичного комплек-
су. Трохи згодом, 22 лютого того ж року, до завітав особисто по-
сол Бельгії Люк Якобс, який вручив місту Премію Бельгійської 
спадщини за кордоном, яка надає право брати участь в грантових 
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програмах на відновлення архітектурних пам’яток. Привілей так  
і лишилася на папері. 

 

 
 

 
 

"Бельгійська спадщина" у нинішньому стані.  
Фото авторки 

 
Ще через рік, у листопаді 2019 року, до міської ради завітали 

представники українсько-бельгійської міжнародної громадської 
організації «Ukrainian People». Вони впевнено озвучили, що хіміч-
не підприємство Solvay добре знає про об’єкти спадщини та заці-
кавлене у їх збереженні. Досягнуто домовленостей щодо фінансу-
вання реконструкції, за умови визнання споруди історичною цін-
ністю, наявності проєкту реконструкції та подальшого викорис-
тання об’єкта на користь суспільства (музей, медичний чи освітній 
заклад). Цікавилася історичними будівлями й заступниця голови 
Представництва Європейського Союзу в Україні Анніка Вайден-
манн, яка відвідала місто у 2019 році. 
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Безліч сподівань, та все марно. Жоден з перелічених інвес-
торів або не захотів вкладати реальні гроші у відновлення будівлі, 
або ж було безліч усіляких «але», які зробили реалізацію сподівань 
неможливими. 

Якщо провести моніторинг офіційних сайтів міських, район-
них рад та ВЦА, можна знайти багато інформації про перемовини, 
візити делегацій та обговорення на високому рівні. Але немає  
жодного проєкту, який був би повністю реалізований та вийшов би 
далі за домовленості на словах. 

Навіть навколо звичайної реконструкції школи чи зміни ста-
тусу закладу виникає купа галасу. Часто це відбувається не через 
реальні непорозуміння, а через велику кількість бажаючих отрима-
ти з проєктів щось у власних інтересах. У підсумку немає нічого» 
[66].  

 
КЕЙС «ФУТБОДЬНАЯ АКАДЕМІЯ». «– Перед тим як відк-

рити футбольну академію для дітвори, я разом з тестем займався 
агробізнесом – наші поля знаходилися в трьох – п'яти кілометрах 
від лінії фронту, – говорить підприємець з Краматорська Доне-
цької області, вимушений переселенець 33-річний Данило Пла-
хін. У минулому він професійний футболіст, виступав за команди, 
що грали в прем'єр-лізі чемпіонату України. – Наші поля знаходи-
лися біля прифронтовій Авдіївки, у села Красногорівка. Ми кожен 
день їздили туди працювати, а жили в Костянтинівці (знаходить-
ся біля Краматорська). У нас були великі склади, так ми давали 
там притулок українським танкістам, розвідникам, піхотинцям. 
Від вогню артилерії це місце прикривав пагорб, з якого добре видно 
Ясинувату, де знаходяться війська противника … 

«Наші маленькі учні самі дають назви своїм командам – 
«Челсі», «Барселона», «Шахтар», «Манчестер» 

– Через бойові дії нам не завжди вдавалося вчасно відправи-
ти на роботи трактора – то доводилося чекати, поки сапери обсте-
жують територію після чергового обстрілу, то по дорозі неможли-
во було проїхати після вибухів, – продовжує Данило. – Місцеві 
жителі, яких ми наймали, відправлялися на роботи, долаючи страх. 

Ми з тестем ризикували не менше, аніж вони, адже цілими 
днями проводили на полях. Найчастіше спочатку перевіряли, 
чи немає на них снарядів і мін, і тільки після цього допускали туди 
трактористів. Потрібно було вберегти і нашу сільгосптехніку. Для 
цього ми вибрали майданчик, як нам здавалося, в невразливому 
для снарядів і мін місці – під горою в куточку біля наших складів. 
Однак восени 2016 року навіть її накрило артвогнем. В результаті 
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один з тракторів і нова дорога сівалка відновленню не підлягали. 
Після цього ми вирішили згортати бізнес. Ще деякий час пішов 
на те, щоб продати урожай, розплатитися за паї, розпродати вцілі-
лу техніку, ПММ, добрива… Ми перебралися в Краматорськ, осе-
лилися на орендованій квартирі. Тоді я й вирішив зайнятися тим, 
що люблю і вмію добре робити, – футболом. У мене виникла біз-
нес-ідея: відкрити футбольну академію для дітей і тим заробляти 
на життя. 

Я порахував: для того, щоб моя футбольна академія була  
рентабельною, потрібно набрати як мінімум 80 учнів. Підготував 
презентацію академії, показав її в дитячих садах і школах Крама-
торська. Запросив на заняття не тільки хлопчиків, але і дівчаток. 
І вже за перший місяць набрав необхідний мінімум хлопців. Спо-
чатку я приймав в наші групи малюків з трьох років. А зараз беру 
і дворічних. Я сам розробив ескізи кількох комплектів футбольної 
форми для діток, і ми пошили її на одному з підприємств Крама-
торська. 

– Орендували футбольне поле? 
– Спортивний зал. Зрозуміло, що маленьких діток на трену-

вання приводять дорослі. Тому для батьків, дідусів і бабусь я обла-
днав кімнату з моніторами, на які виводиться картинка з відеока-
мер, розміщених в спортзалі. Таким чином дорослі бачать і чують 
все, що відбувається на тренуванні. А коли дозволяє погода, ми 
проводимо заняття під відкритим небом. 

Я назвав академію FootyStar. Ідея її створення виявилася  
дуже продуктивною, і з часом відкрив філії в двох містах – Друж-
ківці і Слов'янську. Взяв на роботу дев'ять тренерів. Вони молоді, 
у них добре виходить працювати з дітлахами. До речі, одне 
з наших головних правил – ні в якому разі не кричати на юних 
футболістів. 

Ми проводимо турніри з футболу. Причому наші вихованці 
самі дають назви своїм командам – «Челсі», «Барселона», «Шах-
тар», «Манчестер», «Ліверпуль». Тобто за назвами клубів, які 
їм найбільше подобаються. 

– Знаю, що ви організували групи для дітей з інвалідніс-
тю. Як прийшли до цієї ідеї? 

– Її підказали батьки цих хлопців: вони зверталися до мене, 
мовляв, їхні діти теж хочуть займатися футболом. Вирішив спро-
бувати. Ми з моїми тренерами адаптували програму для таких ді-
ток і стали з ними займатися. 
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Данило набрав в академію молодих тренерів,  
у яких добре виходить працювати з дітлахами 

 
«В інклюзивних групах діти займаються безкоштовно» 
 

– Ввели для них пільгову плату за тренування? 
– Брати за їх навчання гроші совість не дозволяє. Так що ін-

клюзивні групи, в яких займаються ці діти, безкоштовні. Зараз 
з 350 учнів академії 70 – це хлопці з особливими потребами. У нас 
навіть тренується хлопчик, у якого немає однієї ноги. Його звуть 
Гнат, він живе по сусідству зі мною. Коли я побачив, що хлопчина 
на милицях грає на вулиці з пацанами в футбол, дізнався телефон 
його батьків. Поговорив з його мамою, запропонував привести 
сина до нас в академію. Гнату не дуже подобається грати в захис-
ті – любить бути нападником і забивати голи. 

– Він втратив ногу через війну? 
– Наскільки мені відомо, з іншої причини. 
 

«Я починав свій шлях в академії клубу "Металург" з Доне-
цька» 

 

– Чи приймаєте дітей з будь-якої інвалідністю? 
– Майже. У нас займаються діти з проблемами розвитку слу-

ху, мови, хворі на ДЦП, аутизмом… Інша справа, що батьків бага-
тьох з цих діток ми просимо брати участь в тренуваннях – допома-
гати наставникам. 
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Побачивши, як Гнат на милицях грає з дітьми на вулиці  
в футбол, Данило Плахін запросив його в свою академію 
 
Раніше футбольна академія приносила певний прибуток, але 

зараз, коли у мене безкоштовно навчається так багато дітей з особ-
ливими потребами, я нічого на ній не заробляю. По суті, батьки, 
які приводять своїх синів та дочок в комерційні групи, оплачують 
заняття діток з особливими потребами. Дуже важливо, що Агентс-
тво США з міжнародного розвитку (USAID) підтримало нас мате-
ріально, завдяки чому ми не тільки закупили новий спортивний 
інвентар, а й частково покриваємо витрати на зарплати і оренду. 
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Крім того, завдяки USAID дистанційно проходимо навчання 
у фахівців канадського центру спортивної і соціальної підготовки 
дітей і дорослих з інвалідністю Abilities Centre з Торонто. Ми по-
винні були поїхати туди, щоб своїми очима побачити, як прово-
дяться заняття, але завадила пандемія. Заняття в Abilities Centre 
проводяться з усих олімпійських видів спорту. За прикладом цієї 
авторитетної організації планую створити подібний інклюзивний 
центр в Краматорську. 

Вже зараз наша робота з дітьми не обмежується футболом: 
ми відкрили творчу студію «Барви», в якійвчать малювати, ліпити, 
робити різні вироби. У цій студії займається і моя семирічна дочка. 
Зараз у мене вже троє дітей. Молодший син ще зовсім маленький, 
а старший (йому 10 років) займається у футбольній академії. Я, 
до речі, починав свій шлях у професійному футболі в академії клу-
бу «Металург» з Донецька, який виступав в прем'єр-лізі чемпіонату 
України. 

 

 
 
«Раніше футбольна академія приносила мені прибуток, але зараз, 
коли у мене безкоштовно навчаються 70 дітей з особливими потре-
бами, я нічого на ній не заробляю», – говорить Данило Плахін 
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– За які команди грали? 
– За «Титан» з Армянська (Крим), «Макіїввугілля», київсь-

кий «Арсенал». Ще коли був в «Титані», під час тренувальної гри 
отримав травму гомілковостопного суглоба. Її залікували, але пе-
ріодично вона давала про себе знати. Це була одна з причин того, 
що в 2012 році я вирішив піти з професійного спорту. Тим більше 
що в клубах, за які виступав, зарплати були не дуже високими. На 
повсякденні витрати вистачало, не більше того. 

А я вже на той час був одружений, у нас з дружиною наро-
дився син. Потрібно було забезпечувати сім'ю, зайнятися тим, що 
відкривало б перспективи, розвиватися. Тесть запропонував сіль-
ськогосподарський бізнес, і я погодився. Він купив літак Ан-2 – 
за прикладом своїх знайомих бізнесменів з Західної України. Я в 
якості менеджера знаходив замовлення на обробку посівів з повіт-
ря, а виконували їх пілоти, яких ми взяли на роботу. У нас і авіа-
механіки були. Справа йшла добре, і ми взяли у селян в оренду 
значні площі землі. Вирощували на них пшеницю, соняшники, 
ячмінь… Купили два трактори, сівалки, різне навісне обладнання. 
Навіть коли вибухнула війна, ще два з половиною роки продовжу-
вали займатися цим бізнесом. Ну, а чому ми його припинили, я вам 
вже розповів. 

І ось ще що: термін контракту з USAID про фінансову під-
тримку моєї футбольної академії закінчується в травні. Добиваюся, 
щоб американські партнери продовжили з нами контрактувати. 
Звертаюся за матеріальною підтримкою академії і до влади Крама-
торська. Як би там не було, введення плати за навчання дітей 
з інвалідністю не планую. 

– Якщо футбольна академія на даному етапі не приносить 
вам прибуток, значить знайшли інше джерело доходів? 

– Так, ще зайнявся будівельним бізнесом. Багато заробляти 
поки не вдається. Своєї квартири у мене немає, живу в орендова-
ній… 

Нагадаємо, раніше в Києві на НСК «Олімпійський» пройшов 
благодійний концерт для дітей-аутистів. Фото зі сторінки Данила 
Плахін в Facebook» [58]. 

 
КЕЙС «СТАРІСТЬ». «Про сумнівні принади «пенсійного 

туризму» та нетуристичні реалії «республіки». Вважається, що 
найкраще в «республіці» живеться старим. Зазвичай мають на увазі 
тих, хто отримує дві пенсії. Але насправді це стосується лише невели-
кого прошарку пенсіонерів, які ще мають достатньо сил для нелегких 
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подорожей на підконтрольну територію і доходи яких не з’їдають 
витрати на лікування.  

Узяти, наприклад, мою тітку. Їй сімдесят – у «республіці» це 
вважається прекрасним віком, коли можна ще багато чого встигнути. 
Але ще три роки тому вона відмовилася від української пенсії, і тепер 
на всі скарги подруг на випробування на кордонах вона відповідає 
однаково: «Яке щастя, що я не проходжу через це!». Тітчина пенсія в 
«республіці» становить 5500 рублів, тобто близько 2000 гривень. Це 
дуже мало, згодна. Їй вистачає цих грошей рівно на половину місяця, 
а потім вона позичає гроші та їжу, ходить на обіди до найближчої 
церкви та відверто голодує. Типова ситуація, коли вона підходить до 
сусідів на вулиці й позичає на суп одну морквину, дві картоплини, 
цибулину. Звичайно ж, від неї не вимагають нічого повертати, і такі 
дрібниці «позичають» без шкоди для власного бюджету. Моя тітка 
голодує постійно. З пенсії вона наїдається, а через два тижні голодує 
знову. Здавалося б, у її ситуації прямий шлях за українською пенсією, 
але тітка категорична: «Ніколи». Так сталося, що її шляхи Україною 
були занадто складними. Якось її обдурили з пропискою, зареєстру-
вавши за нереальною адресою. Потім, стоячи під банком, вона зіткну-
лася з корупцією, коли місця в черзі продавали за гроші. Одного разу 
їй разом з іншими «пенсійними туристами» довелося ночувати,  
замкненими в приміщенні будинку культури. Був листопад, і тітці 
стало зле. Хтось викликав швидку, а лікарі разом із пігулкою дали 
такий собі коментар: «Ви самі це обрали». Не пам’ятаю, що саме ста-
ло для тітки останньою краплиною в тих пенсійних випробуваннях, 
але вона здалася. 

Тепер, щоб почати все це наново, потрібні гроші: на ночівлю, 
на їжу, на пришвидшення справ. Таких грошей тітка не має. Позичати 
в когось не вийде: це велика сума, яку потрібно буде потім віддавати. 
А якщо з українською пенсією нічого не вийде, з яких грошей відда-
вати борг? Тому тітка позичає картоплю та моркву, обідає в церкві та 
має страшенно жалюгідний вигляд вічно голодної людини. 

Коли по пенсію поїхала моя матір, це рішення за неї радше 
приймала я. Тому ми платили скрізь, де лише можна було заплатити. 
Без черг, все «під ключ», маршрутом через Росію, щоб не йти пішки 
на Станицю. І все за гроші. Ми вкладали гроші, щоб отримати гроші. 
Така собі ілюзія заробітку ціною років власного життя. 

Кожен «рейд» по пенсію для моєї мами – завжди ціла історія. 
Ми і сприймаємо ці історії як цікавий досвід – смішний та сумний. Не 
змовляючись між собою, ми вирішили не акцентувати увагу на ви-
пробуваннях, яких випадає безліч. Безтактне «тикання», кілометрові 
черги на кордоні, години очікування під банками в будь-яку погоду, 
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ночівля в сумних кімнатах на брудній білизні, яку міняють лише раз 
на тиждень. Кімнати, у яких селять разом чоловіків та жінок, а також 
хворих зі здоровими. Я завжди вважала, що старість – це нагорода за 
довге та місцями важке життя. Що це час, коли можна читати, відпо-
чивати, радіти онукам. Навряд чи в тих моїх уявленнях про старість 
були ці «рейди» по гроші на прожиття. Я багато разів казала, що нам 
ці гроші не потрібні, що ми обійдемося, але мама вважає інакше: у 
такий спосіб вона допомагає нашій родині; це її останній внесок у 
родинний добробут. З української пенсії вона купує та привозить нам 
цукерки, подарунки, емоції. Весь вечір ми слухаємо історії про те, як 
усе було цього разу. Як автобус приїхав на годину пізніше, як вона 
стояла на темній вулиці, очікуючи на нього, як власниця кімнати за 
100 грн/ніч уперше запропонувала їй чай, як в автобусі хтось посва-
рився з мамою лише тому, що вона здалася набагато молодшою за 
свій вік… Ті цукерки мама вважає допомогою нам, матеріальним 
вираженням своєї любові. Якби було можливо, вона віддала б усю 
себе, щоб поліпшити наше життя – життя тих, кого вона любить  
більше, ніж саму себе. 

Але дуже часто я бачу й зовсім інше. Наприклад, старих, які 
рушають на підконтрольну територію по ліки через безробіття влас-
них дітей або з якоїсь іншої безвиході. У багатьох пенсію відбирають 
діти та онуки, вважаючи, що старим ті гроші не потрібні. Нерідко на 
пенсії старих живе вся родина. І лише одиниці можуть підтримувати 
видимість, що ті тяжкі пенсійні мандри – це щось на зразок подоро-
жей європейських пенсіонерів у пошуках емоцій та вражень. Таких 
старих можна впізнати по охайному, підібраному зі смаком одягу, по 
їжі, яку вони беруть із собою, по спокійному настрою. Звичайно ж, 
вони теж часто потребують медичної допомоги на кордоні, але, на 
відміну від інших, вони їдуть не від безвиході, а за власним вибором. 
І після повернення ніхто не відбере в них гроші – вони самі вирішать, 
чи допомагати дітям та онукам. 

Можна розповісти чимало цікавих та сумних історій про ста-
рих, які залишилися в «республіці» охороняти зачинені будинки та 
квартири власних дітей. «Зможеш привезти ліки моєму батьку? Я 
передам», – пише мені подруга. Так, звичайно. «Прошу, заплати моїй 
мамі за інтернет, я віддячу», – пише приятель. Їхнім самотнім батькам 
по вісімдесят років. Той крихкий вік, коли смерть уже не є абстракт-
ним поняттям. «Я перестала зачиняти двері на ланцюжок, – каже ма-
ма мого приятеля. – Сусідка має ключі від квартири, якщо щось тра-
питься». Фразою «якщо я доживу до майбутнього літа» закінчує нашу 
зустріч батько моєї подруги. Вони не відпускають мене з порожніми 
руками. Яблука, цукерки, печиво – я почуваюся дитиною. А вони 
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прощаються зі мною щоразу, ніби востаннє. Для них я – частинка 
власних дітей, яких вони бачать дуже рідко. Через мене вони ніби 
наближаються до них. 

«Бачиш пакунок, – каже мені мама перед черговою пенсійною 
подорожжю, – це на випадок, якщо щось трапиться зі мною». У па-
кунку – одяг на смерть. Кожен «рейд» як останній» [49]. 

Дрейф Донбасу в напрямі тотальної пролетаризації населення 
трудового віку є одним із найвагоміших наслідків пострадянської 
деіндустріалізації, хоч як це парадоксально. В роки економічної де-
пресії в розряд робітництва перейшла велика частка колишньої техні-
чної та гуманітарної інтелігенції – власне, довколишня реальність і 
мізерність місцевих бюджетів не залишали їм вибору. Згідно з даними 
сучасних дослідників, на початок XXI ст. близько десятої частини 
населення Донбасу було задіяно в сфері управління та менеджменту, 
майже третину становили висококваліфіковані робітники нефізичної 
праці, 11,5% працювали в сфері обслуговування та торгівлі, майже 
40% були зайняті кваліфікованою фізичною працею, понад 13% були 
представниками найпростіших професій. Загалом частка робітничих 
професій у структурі зайнятості місцевого населення перевищувала 
50%, що суттєво поступалося показникам розвинених країн, вказуючи 
на низький рівень інтенсифікації виробництва та його технічне від-
ставання [8]. На рис. 1.1 наведено графік оцінки рівня життя населен-
ня Донецької області. 
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Рис. 1.1. Динаміка інтегрального показника рівня життя населення 

Донецької області у 2000-2017 рр.  
(розраховано Ю.М. Харазішвілі за даними облстату) 
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Ситуація, яка склалася, зрозуміло, внесла вагомі корективи у 
стратегії виживання, що їх практикувало місцеве населення. Після нев-
далої реструктуризації вугільної промисловості й закриття низки «не-
перспективних» шахт величезна частка виробничого життя регіону 
перемістилася в тіньовий сектор. Не надпотужні шахти-мільйонниці, а 
невеликі замасковані копанки, що підходили під вікна та стіни житло-
вих будинків, стали зумовлювати життя мешканців донбасівської про-
вінції' – прихованої від допитливих очей столичних гостей. Механізм 
життєдіяльності цього виробничого організму загалом точно, хоча й 
доволі емоційно, змалював у своїй книжці «Чорна лихоманка: нелега-
льний видобуток вугілля на Донбасі» Денис Казанський: «Вагони з 
нелегальним вугіллям тягли з забутих станцій у різні куточки країни  
і навіть за кордон, але бюджети . шахтарських міст і селищ не отриму-
вали нічого з цього потоку. За традицією податків ніхто нікому не пла-
тив, і тому, незважаючи на зростання доходів населення і деяке пожва-
влення торгівлі та сфери послуг, інфраструктура депресивних терито-
рій далі деградувала і вмирала. Міста, які в буквальному сенсі слова 
стояли на золоті, ще більше занепадали, ставали непридатними для 
життя, поки тисячі відбійних молотків і кирок щодня стукали в їхніх 
надрах, видаючи на-гора цінну копалину. 

Донбас почав нагадувати колоніальну країну, що віддає свої 
природні багатства за безцінь та живе в безправ’ї і злиднях. Парадокс 
полягав у тому, що метрополією у цьому випадку була не конкретна 
держава, а група (чи, правильніше сказати, – угруповання) осіб. Які 
патронували масштабну тіньову галузь економіки та використовувала 
її в своїх інтересах. Розкрадання донецьких надр стало таким буден-
ним процесом, що в самих шахтарських містах, які найбільш від нього 
потерпали, ніхто його не вважав злочином. Тисячі шахтарів, що добу-
вали вугілля в лісопосадках та на пустирях, не розуміли, що фактично 
повторюють долю індіанців, які обмінювали природні багатства своїх 
земель на непотрібні скляні /намиста» [9, с. 214-215]. 

Це не могло на відобразитися на демографічній складовій соціа-
льного розвитку регіону (рис. 1.2). 

Наслідки масового відродження копанок j перетворення їх на 
основний виробничий сектор провінції були чи не другим (після нев-
далої спроби реструктуризації) за мірою негативного впливу фактором, 
що знівечив соціальне життя Донецького регіону. Власне, йшлося про 
тотальну криміналізацію та цивілізаційний «відкат» на багато десяти-
річ назад. Запустилися механізми катастрофічного культурного розт-
ління суспільства, що вели до архаїзації масової свідомості. Вони від-
кидали регіональну спільноту в стан соціальної й культурної архаїки 
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Рис. 1.2. Динаміка інтегрального показника демографічного стану  
населення Донецької області у 2000-2017 рр.  

(розраховано Ю.М. Харазішвілі за даними облстату) 
 

та з невідворотністю створювали відчуття, що немає політичного та 
соціального вибору. «Мізансцена картини художника-передвижника 
Миколи Касаткіна (1859-1930) «Збирання вугілля бідними на відпра-
цьованій шахті» (1894 р.) з усією катастрофічно-кричущою упізнавані-
стю стала звичною «окрасою» донбасівського пейзажу. По суті, в но-
вому історичному контексті реконструювалася неприваблива реаль-
ність низки робітничих поселень Донбасу. Різниця полягала в тому, що 
учасники мізансцени були одягнені не в домоткані світки та лапті, а в 
китайський «ширпотреб». Оборотною стороною цього процесу стало 
посилення, а згодом і домінування ірраціонального в масовій свідомос-
ті» [7, с. 177]. 

У новітніх працях іноземних авторів часто мовиться про на-
стання постіндустріальної ери в житті Донбасу. Влучніше було б гово-
рити про катастрофічну деіндустріалізацію регіону – спонтанну, непід-
готовлену й болісну, як і колишня радянська індустріалізація. Варто 
згадати, що Д. Юз, закладаючи в голому степу свою промислову імпе-
рію, відводив на її існування трохи більше ніж півсторіччя, Історія 
відвела на юність і зрілість Донбасу майже сто років. З середини  
1970-х pоків зірка «Всесоюзної кочегарки» почала поступово згасати. 
Нині ж даються взнаки всі економічні прорахунки, усвідомлена жорс-
токість і нехтування інтересами людей, політичний авторитаризм та 
екологічний вандалізм, що були притаманні процесу господарського 
освоєння Донбасу (власне, саме промисловому осердю Донеччини і 
Луганщини) завжди, але найбільш рельєфно виявилися саме впродовж 
його радянської та сучасної пострадянської історії.  
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Загальна картина стану соціальної складової розвитку Донецької 
області наведена на рис. 1.3.  
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Рис. 1.3. Динаміка інтегрального показника соціальної складової  
Донецької області у 2000-2017 рр.  

(розраховано Ю.М. Харазішвілі за даними облстату) 
 

Сучасні і регіон, і Україна «пожинають плоди», тобто катастро-
фічні наслідки штурмівщини сталінської модернізації та повоєнного 
відновлення, хаотичних хрущовських експериментів, брежнєвської 
переорієнтації на Кузбас і Самотлор, системного нехтування інтереса-
ми народу і витворювання тимчасових симулякрів замість повноцінних 
міських середовищ, колоніального за своєю суттю принципу розмі-
щення виробничих потужностей. 

За системне використання народу як розмінної монети суспіль-
но-політичних і соціальних експериментів розплачується народ, який, 
слід зауважити, не розуміє ані причин свого нинішнього становища, ані 
його справжніх винуватців. У сучасному Донбасі, «своєрідній Африці 
в центрі Європи», в усій своїй відразливості виявляється надзвичайно 
рідкісне соціально-економічне явище, не притаманне сучасному циві-
лізованому світу: економічна і соціальна архаїзація, що повертає коле-
со історії в зворотному напрямі. Постапокаліптичний, катастрофічний 
(пейзаж низки монопрофільних міст із промисловими та соціальними 
об’єктами, що зникають, бо їх розбирають мешканці на металобрухт, 
вторсировину та будматеріали, є не чим іншим, як унаочненням пере-
ходу до привласнюючого типу господарювання у його новітній версії. 
Від мешканців джунглів – африканських тубільців, полінезійців та 
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індіанців місцевих мешканців відрізняє не лише штучність «плодів 
природи», які вони не виробляють, а збирають, а й поки що суттєво 
вищий рівень соціальної організації. Останній, однак, так само не все-
ляє надії – впродовж років його характеризують словами «соціальна 
криза» та «соціальна катастрофа». Наступним етапом, за відсутності 
відповідних змін у соціальній політиці, буде соціальна деградація. До-
свід закордонних аналогів Донбасу не віщує в змальованій ситуації 
нічого доброго. Різниця полягає лише у тому, що мешканці Руру, Сіле-
зії, Піттсбурга – попри всі негаразди, що випали на їхню долю у кон-
тексті переходу до постіндустріального суспільства, – мали за своїми 
плечима значно міцнішу державну конструкцію із непорівнянно дієві-
шими важелями її регулювання.  

«Мешканці Донеччини підозрюють, що залишились без води  
через вибори. Червень в степовій зоні України видався вкрай спекот-
ним: вдень температура сягає 33-35 градусів, опадів немає вже понад 
три тижні, по всій території області переважатиме висока (4 класу) 
пожежна небезпека. І в цей період, починаючи з 27 травня, компанія 
«Вода Донбасу» почала планові обмеження постачання води населен-
ню: оператор системи розподілу (ВСР) «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» 
на вимогу постачальника «останньої надії» (ППН) – держпідприєм-
ства «Укрінтеренерго» частково відключив об'єкти КП «Вода Дон-
басу» від електропостачання. Без води залишились 16 населених  
пунктів Костянтинівського району, Торецької міськради та частина 
міста Бахмут. 

Офіційний борг компанії перед «Укрінтеренерго» становить 
понад 277 млн гривень, борг перед ПАТ «ДТЕК ПЕМ – Енерговугіл-
ля» – понад 1 млрд гривень. Велика частка цього боргу складають 
кошти, що не надійшли в повному обсязі з окупованих територій, 
частина – борги населення вільної території, але не виключно тих міст 
та районів, що були відключені. Ситуація, при якій сотні тисяч меш-
канців області залишаються без води, потребувала негайного втру-
чання на різних рівнях: про те, що відбудеться масове відключення 
споживачів через неможливість КП «Вода Донбасу», як боржника, 
укласти договір ані з ДП Укрінтеренерго, ані з іншими постачальни-
ками, було зрозуміло ще в березні. Проблема ж пошуку альтернатив-
ного постачання води в деякі населені пункти, що залежать від фільт-
рувальних станцій та водогонів на окупованій території, стояла гостро 
ще з 2014 року. Але реальних шляхів для подолання кризи зроблено 
не було: в ситуації, яку за великим рахунком, треба було б оголошу-
вати надзвичайним станом та гуманітарною катастрофою обласного 
масштабу, чиновники різного рівня продовжували перекидати відпо-
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відальність один на одного, наказувати «подолати» та «забезпечити», 
не пояснюючи, хто, за які кошти та яким чином повинний це робити. 

До багатостраждальних населених пунктів, яких відключили 
планово, додались жертви масштабних аварій на водогонах. Гідро-
удари через постійні відключення та включення дались взнаки майже 
одночасно в різних місцях: серйозні пошкодження обмежували водо-
постачання населених пунктів не на години, а на дні та тижні. Споча-
тку сталася аварія на Другому Донецькому водопроводі – розрив шва 
трубопроводу, без води залишились й ті частини Костянтинівського 
району, що ще були не відключені. Зневоднилось й саме місто. Не 
встигли полагодити водогін та запустити воду на Костянтинівку, ста-
лась наступна аварія на тому ж Другому Донецькому водогоні. У 
Слов'янську, Краматорську та Дружківці зменшені обсяги подачі во-
ди. Декілька великих міст Донеччини вишукались в черги біля по-
жежних машин та водовозок під пекучим сонцем. Понад три тижні 
жителі приватного сектору та багатоповерхівок змушені використо-
вувати виключно технічну воду, що підвозять за графіком, та купува-
ти її в магазинах для приготування їжі. В сільських районах це вже 
призвело до втрати майбутнього врожаю, що для більшості родин, які 
живуть за рахунок власного господарства, критично. Не можуть пов-
ноцінно працювати дитячі садочки та лікарні: деякі медичні послуги 
населенню просто не надають, бо це неможливо без наявності чистої 
проточної води. 

Напруга в суспільстві зростає з кожним днем і вже вийшла 
нвіть за рамки підписання петиції на сайті президента. Мешканці 
населених пунктів Костянтинівського району почали виходити на 
вулиці з вимогами повернути нормальне водопостачання, бо деякі з 
них навіть не охоплені підвезенням. Жителі селища Червоне прийшли 
до керівництва місцевого водоканалу, а селища Сантуринівка – на 
деякий час перекрили дорогу з Костянтинівки до Бахмута. В Новго-
родському (населений пункт Торецької міськради – Ред) зібрався 
багатолюдний мітинг, бо в цьому населеному пункті забезпечення 
водою – найгостріше питання. Прифронтове Новгородське знахо-
диться на четвертому, останньому підйомі водогону, тому води не 
вистачає майже постійно, навіть якщо насоси не вимкнені, як це від-
бувається зараз. Ситуацію загострює те, що вже декілька років через 
мораторій на оплату землі в прифронтових населених пунктах в міс-
цевий бюджет не надходять кошти від єдиного великого платника - 
Фенольного заводу, що консолідований із промисловою групою «Ме-
тінвест-Холдинг». Підтримка державою великих промислових магна-
тів без компенсації в місцеві бюджети призводить, в тому числі, до 
того, що в Новгородському влада вже не має чим сплачувати за паль-
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не та воду, яку треба підвозити громадянам під час цієї кризи. На 
мітингу в Новгородському прийняли звернення до президента та Ка-
бміну, оприлюднило своє відкритий лист й ГО «Твоє нове місто», в 
якому, зокрема, зазначається, що вони вважають «ситуацію кричущим 
фактом, злочинної бездіяльності державних органів усіх рівнів, що 
вимагають негайного вирішення. Кожен день ігнорування проблеми, 
безумовно, веде до гуманітарної катастрофи, наслідком якої буде 
різке погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні (тем-
пература повітря вище +30), загострення і без того підвищеної соціа-
льної напруженості та політичної нестабільності прифронтових міст і 
селищ». 

Сама компанія «Вода Донбасу» на подібні спалахи людського 
обурення не направляє представників, обмежуючись офіційним ін-
формуванням на власному сайті. Міські влади наголошують, що вода, 
фактично, не їхня компетенція, а обласна каже, що грошей на 
розв’язання кризи немає. «Компанія «Вода Донбасу» та Департамент 
ЖКГ ДонОДА разом шукають альтернативні шляхи водозабезпечення 
населених пунктів. Розробили відповідний проєкт, – написав на своїй 
сторінці голова ВЦА Олександр Куць – «Вода Донбасу» реалізує його 
самостійно, але на матеріали та обладнання потрібно близько 2 млн 
гривень. Таких грошей у компанії немає. На це не передбачені кошти 
і в обласному бюджеті. Компанія звернулася по допомогу до району, 
щоб той придбав матеріали для виконання робіт, а самі роботи ком-
панія виконає безкоштовно, але там відповіли, що «грошей немає». 
Сподіваюся, що депутати все ж таки подбають про жителів свого 
району й фінансово допоможуть «Воді Донбасу» запустити альтерна-
тивну систему водопостачання нині зневоднених населених пунктів». 

Звичайно, такі великі гроші в бюджетах прифронтових міст та 
районів знайти водночас непросто. Але на призов «подбати» відгук-
нулись не зовсім ті депутати, на яких сподівався керманич області.  
І допомогли не матеріально, а порадами. Гнівні пости в соцмеражах 
та офіційні запити до Києва почали з’являтися від різноманітних кан-
дидатів та депутатів, що планують стати ними ще раз. Рятівники обу-
рюються разом з народом, призначають винуватців, вимагають швид-
ких рішень, а інколи просто відверто піаряться на гострій проблемі. 
Тому багато хто з місцевих, взагалі, вважає ситуацію, що склалась, 
«політичною», розглядаючи різні, інколи радикальні і фантастичні, 
версії, кому це вигідно. Одні вважають, що це спеціальний геноцид 
мешканців східних районів, інші – удар по репутації української вла-
ди на вільних територіях, бо всі знають, що на окупованих воду не 
відключили. Хтось каже про помсту Ахметова та його перший крок 
до рейдерського захоплення водоканалу, а інші впевнені, що таким 
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чином представники проросійських сил підсилюють градус невдово-
леності громадян українською владою, щоб на виборах у парламент 
отримати максимальну підтримку населення. Наприклад, мешканці 
Костянтинівки та району, які не є найбільшими боржниками за спо-
житу воду, підозрюють, що свою «кару» вони отримали виключно для 
того, щоб не сумнівалися в тому, кого треба обирати. Про що вони 
відверто пишуть в соцмережах: «ДТЕК – підприємство Ахметова, а до 
Верховної Ради йде його друг Борис Колесніков. 

Проблему штучно створили для того, щоб Колесніков її героїч-
но «вирішив» і став рятівником людей, все це заради того, щоб він 
отримав депутатське крісло!» Звичайно, відчай та категоричність 
людей, якість життя яких через відсутність водопостачання суттєво 
знизилась, можна зрозуміти. Але подібні трактування підтримують й 
на офіційному рівні. Наприклад, інформацію про рішення Кабміну 
подають виключно як досягнення нардепа Бориса Колєснікова, саме 
важливі слова якого, на думку газети «Знамя индустрии», почув Во-
лодимир Гройсман: в уряді заворушилися і почали обговорення пи-
тання про створення спеціального статусу «захищеного споживача» 
для компанії «Вода Донбасу», щоб повністю виключити випадки пе-
ребоїв з водопостачанням регіону в тридцятиградусну спеку. А люди 
продовжують збиратися на стихійні мітинги, писати відкриті звер-
нення, грюкати пустими відрами під вікнами місцевої влади. І в чер-
гах за водою можна почути однаково часто сподівання на те, що ко-
лись ці вибори пройдуть, і те, що колись нарешті піде дощ» [3]. 

«Уже понад два тижні на Донеччині відключені від водопоста-
чання майже 20 населених пунктів. Про можливі наслідки запро-
вадження нового Закону України «Про ринок електричної енергії», 
який був ухвалений Верховною Радою 13 квітня 2017 року, на Донеч-
чині почали говорити ближче до 1 квітня 2019 р. Метою нового ринку 
електричної енергії є запровадження конкурентних механізмів функ-
ціонування ринку електричної енергії, вільний вибір контрагентів та 
забезпечення права споживача вільно обирати постачальника елект-
ричної енергії. Але при цьому є великі ризики для тих, хто має систе-
мні галузеві проблеми та борги за спожиту енергію.  

Саме до 1 квітня 2019 року всі комерційні споживачі повинні 
були обрати свого постачальника, але логічно, що ті не бажають під-
писувати договори з підприємствами, які вже мають хронічну забор-
гованість. Найуразливішою ланкою на Донеччині прогнозовано ви-
явилися вугледобувні компанії та постачальник води. І не менш про-
гнозовано КП «Вода Донбасу» не змогло підписати новий договір у 
термін 90 днів, як передбачалося попередньою домовленістю: з по-
точними боргами, навіть за умови реструктуризації, це здається ма-
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лоймовірним. Керівництво Донецької ВЦА заявило про чергову до-
мовленість про те, що важливі об’єкти інфраструктури області не 
відключать. 

Про велику загрозу таких кроків на своїй сторінці у Facebook 
написав Олександр Куць ще наприкінці березня: «Безальтернативне 
відключення від електропостачання державних шахт чи компанії 
«Вода Донбасу» (за аналогією з іншими споживачами енергії) ставить 
під загрозу життєдіяльність усієї області – як окупованої, так і конт-
рольованої українським урядом території, становить потенційну еко-
логічну та соціальну загрозу й іншим регіонам країни». У ВЦА спо-
вістили, що підготували спільне звернення до Кабміну, профільних 
міністерств про необхідність унормування цієї ситуації на рівні уряду, 
а в подальшому й Верховної Ради (у частині внесення змін до законо-
давства для того, щоб унеможливити повторення таких ситуацій у 
майбутньому). У відповідь отримали рішення від представників уря-
ду, як у п’ятиденний термін, до 9 квітня, вирішити проблеми «Води 
Донбасу». Зокрема, голові Донецької обласної військово-цивільної 
адміністрації Олександрові Куцю, який очікував змін у законодавстві, 
доручено вжити заходів для реструктуризації та погашення заборго-
ваності за електроенергію. При цьому місцева влада може залучати 
кредитні кошти. 

Попри це, вже 11 квітня на офіційному сайті компанії з’явилися 
повідомлення про перші відключення. Компанія констатує, що здійс-
нено відключення насосних станцій першого й другого підйому Пав-
лопільської ділянки, у результаті чого припинено водопостачання 
комбінату «Азовсталь», комбінату ім. Ілліча та низки підприємств. А 
вже 12 квітня там само з’явилась інформація, що пояснює масові від-
ключення водопостачання в регіоні: «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» 
почало відключення від енергозабезпечення об’єктів компанії через 
заборгованість за спожиту електроенергію. КП «Вода Донбасу»  
перейшло на споживання електроенергії від «постачальника останньої 
надії» (ПОН) на умови акцептованої поставки. Послуги ПОН кошту-
ють на 25–30% дорожче, ніж в інших постачальників. За результатами 
роботи за два місяці 2019-го збільшення тарифів на електроенергію на 
30% призвело до зростання собівартості 1 м3 питної води на 22%». 

У компанії наголошують, що відсутність механізму відшкоду-
вання витрат на електроенергію з перекидання води в маловодні регі-
они, збиткові тарифи на території, не підконтрольній українській вла-
ді, низький рівень оплати самостійними водоканалами за спожиту 
воду стали причиною несвоєчасних платежів за електроенергію  
в повному обсязі та утворення заборгованості. Так, за I квартал  
2019 року вони сплатили енергопостачальникам 50 млн грн, що ста-
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новить тільки 15,5% загального споживання. Питання застосування 
економічно обґрунтованих тарифів на тимчасово не підконтрольних 
органам державної влади територіях досі лишається невирішеним. 

А через кілька днів ДСНС України в Донецькій області вже від-
звітувала про регулярне підвезення води в 13 населених пунктів Кос-
тянтинівського району (з них в один частково), три населених пункти, 
підпорядкованих ВЦА міста Торецька (з них у два частково), а також 
у Волноваху, 

Волноваський район та Вугледар. Тільки за один день предста-
вники Головного управління здійснили підвезення 37,7 м3 питної 
води та 12,25 м3 технічної. «Реформа енергоринку, як і будь-яка ре-
форма, болісна, вона викрила системні проблеми, які зараз можуть 
бути вирішені тільки на рівні Кабміну та Верховної Ради, – вважає 
Сергій Винник, заступник керівника ВЦА міста Торецька, що постій-
но страждає від браку води через обстріли, а тепер ще й від реформу-
вання. – Зі свого боку, ми робимо все можливе для організації підве-
зення води, шукаємо можливості для її подачі (по кілька годин на 
добу) в будинки». 

Уряд доручає негайно пристосувати поділену навпіл лінією 
фронту систему водопостачання до звичайних умов, обласна ВЦА 
соромить міських керманичів, які знаходять гроші на менш важливі 
проєкти, але нехтують питанням водопостачання, погрожує перевіри-
ти якість керування комунальними підприємствами, покарати за не-
дбальство та корупцію. А в населених пунктах з найбільшою заборго-
ваністю (Маріуполь, Покровськ, Краматорськ, Бахмут, Костянтинів-
ка) міська влада чухає потилицю й розробляє схеми реструктуризації, 
шукаючи гроші та натякаючи на тарифи, що не покривають витрат. 
КП «Вода Донбасу» запевняє в бажанні надавати якісні послуги та 
намагається не втратити своїх активів на окупованих територіях.  
І навряд чи таке перекладання відповідальності з одних на інших 
сприяє чіткому розумінню проблеми та задовольняє населення, яке 
вже кілька тижнів живе або без води, або в очікуванні відключення 
чергових об’єктів. Тому кожен шукає винних там, де йому зручно, 
про що можна почути в чергах, які шикуються біля водовозів. А води 
в кранах досі немає» [4]. 

«Про те як горе катастроф лікувати щастям творчості. Культур-
ні практики залучають у свій контекст, серед іншого, і осмислення 
суспільного травматичного досвіду. Цей процес має надзвичайну 
важливість для розбудови успішної держави, адже українці, позбав-
лені можливості провести належну роботу, поколіннями накопичува-
ли пам'ять про скорботні події в житті далеких і близьких предків.  
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Ця проблема набуває особливої актуальності нині, коли перед 
нашою державою постали виклики нових потрясінь. В умовах зовні-
шньо- і внутрішньополітичної турбулентності загострюється потреба 
в новому суспільному договорі, а негативний досвід поколінь, який не 
був належно осмислений, не дозволяє раціонально підійти до розв'я-
зання поточних соціальних проблем і консолідувати суспільство. 

Студії пам'яті є міждисциплінарною галуззю, яка, крім багатого 
теоретичного підґрунтя, включає в себе культурні практики, що 
уможливлюють осмислення значення минулого в сьогоденні. Багато 
написано про роль пам'яті у відтворенні минулого для нинішніх по-
треб, але складним і недостатньо осмисленим залишається питання 
про мистецькі практики й "технології роботи" пам'яті, а саме – як 
зазначені практики віднаходять соціальне життя в об'єктивованих 
образах. Адже посткатастрофічна пам'ять зазвичай залишає по собі не 
факти, а алегорії. Почасти тому, що людина відчуває емоції тільки в 
сьогоденні. Як спогади вони можуть бути представлені тільки репре-
зентативно, немов сприйняті від третьої особи. У такому разі людина 
швидше осмислює, ніж відчуває емоцію. Із цього погляду мистецтво 
пропонує нам альтернативний рівень для розуміння проблем нашого 
стану й зцілення.  

То як же застосування інструментарію візуального мистецтва 
художниками різних країн допомагає трансформувати особистий 
травматичний досвід, пов'язаний із пам'яттю про трагічні події масш-
табних катастроф сучасності? 

11 березня 2011 року в Японії стався найпотужніший в її сучас-
ній історії дев'ятибальний землетрус. Він спричинив руйнівне цунамі, 
яке стерло з обличчя землі цілі міста й призвело до руйнування ак-
тивної зони трьох ядерних реакторів на Фукусіма-Даїті (Фукусімській 
АЕС-1). На сьогодні це – наймасштабніша природна катастрофа в 
історії людства. Події супроводжувалися безпрецедентною акумуля-
цією даних у зв'язку з катастрофою і їх детальним аналізом, щоб, ке-
руючись його результатами, скласти якнайповнішу картину того, що 
сталося, а також удосконалити підходи до кризового управління в 
майбутньому. 

Однак письменник Шігематцу Кієші зауважив, що Біґ-дата не 
дозволяє скласти враження про соціально-культурний вимір катаст-
рофи. «На тлі збору даних про нескінченно велике можна втратити 
відомості про нескінченно мале. Але в цьому випадку аналіз ситуації 
буде неповним». Не заперечуючи користі від збору наукових даних 
про катастрофу, Шігематцу Кієші наполягає, що мистецтво не має 
альтернативи, коли йдеться про аналіз людського досвіду трагедії. 
Поза сумнівом, Фукусіма як подія символізувала кризу нації та еколо-
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гічну катастрофу, але водночас те, що сталося, вивело з умовної кризи 
артистичне й літературне середовище країни. 

У сучасному культурному просторі Японії явлено множинні 
свідчення того, що після трагедії діячі мистецтв трансжанрово пере-
глянули своє ставлення в межах тріади: мистецтво – репрезентація – 
досвід. Так, дія роману Іто Сейко "Радіо уяви" відбувається в означе-
ній парадигмі.  

Книжку написано з точки 
зору радіоведучого, який потонув 
під час цунамі і тіло якого повисло 
на верхівці дерева зараженої раді-
ацією зони евакуації, але він, про-
те, продовжує транслювати свою 
популярну радіопрограму. Її мо-
жуть почути тільки ті, хто дозво-
ляє своїй уяві блукати покинутими 
внаслідок катастрофи місцями. 
Приміром, думка, що травма від 
катастрофи, яка сталася 11 берез-
ня, стає зрозуміла лише на індиві-
дуалізованому, особистому рівні, 
знаходить у романі своє підтвер-
дження: "Ваша уява підключається 
до радіохвиль, ви опиняєтеся біля 
мікрофона в студії на радіовишці – 
іншими словами, стаєте моїм голо-
сом". Наприкінці твору поняття  

"уява" замінюється поняттям "смуток", постулюючи думку автора про 
те, що для здобуття більш глибинного рівня розуміння катастрофи по-
трібно задіяти весь спектр можливостей людської емпатії. 

Несподівано важливою функцією мистецтва є його здатність 
навчити нас, як переживати травму не втрачаючи внутрішньої ціліс-
ності. Ми бачимо безліч художніх досягнень, які за суттю є "сублімо-
ваним" смутком художника. Так, завдяки психологічним процесам 
трансформації, особистий і, можливо, не такий уже й вражаючий як 
на перший погляд досвід може перетворитися на шедевр. 

Японський художник-самоук Казуто Татцута серед інших гро-
мадян, які керувалися відчуттям місії та бажанням допомогти постра-
ждалому регіону, влаштувався на роботу на Фукусімську АЕС. Про-
працювавши півроку, він отримав дозу радіації, що перевищує допус-
тимі санітарні норми, і був змушений звільнитися. У процесі осмис-
лення свого досвіду роботи на станції, намагаючись упоратися з пам'-
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яттю про травматичні події на тлі спекулятивної інформаційної полі-
тики уряду Японії та компанії TЕРСО (Tokyo Electric Power 
Company), Татцута вирішив відтворити пережите на Фукусімській 
АЕС у формі ілюстрованого роману – манги.  
 

"Я намалював цю мангу тому, 
що хотів задокументувати те, що 
пережив, для історії ... Я вірю, 
що це має ключове значення для 
майбутнього нашої країни", – 
каже художник. Показово, що 
Татцута не керувався художнім 
поривом наймаючись на роботу 
на станцію. Потреба зафіксувати 
свій досвід артистично прояви-
лася в нього апостеріорі як 
спроба впоратися з травматич-
ними подіями.  

 
 
 
 
 

 
 
На відміну від Іто Сейко, художник не залишає читачеві манги 

простору для уяви: він не тільки з фотографічною точністю передав 
образи, які поставали перед ним протягом півроку, а й детально від-
творив мову робітників станції, їхній жаргон. Навіть ті японці, які 
зазвичай ігнорують манги, визнали працю Татцути вкрай важливим 
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художнім висловлюванням і літературним явищем. Це говорить про 
те, що у спробі "зробити чутним голос робітників станції" автор ви-
йшов за межі стилю. 

 
 
Американський філософ Домінік Ла Карпа виділив дві типові 

реакції на травму: конструктивне подолання й нав'язливе "відтво-
рення" тривожної події. Можливо, варто додати до них третю реак-
цію – художнє осмислення травми 
й катастрофи. 

Графічні роботи донецького 
"партизана" – українського дизай-
нера і художника Сергія Захарова 
"Діра. Серпень чотирнадцятого" 
також, як і в описаному вище прик-
ладі, є серією коміксів.  

Сергій під час окупації До-
нецька малював на фанері карика-
тури на "героїв-ополченців" і таєм-
но розміщував їх у людних місцях 
міста. За це його окупаційна влада 
заарештувала на півтора місяця й 
тричі виводила на розстріл. Автор 
каже, що ця форма мистецтва є 
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"найпотужнішою річчю, позаяк у ній переплітаються візуальне й вер-
бальне сприйняття". Опинившись на підконтрольній Україні терито-
рії, художник згадував, що робота над серією малюнків-спогадів про 
пережите допомагала йому впоратись із травматичним досвідом. 
"Малюнки – це психотерапія, і досить потужна", – каже художник в 
інтерв'ю "Дзеркалу тижня". У прощену неділю 2016-го на своїй сторі-
нці в соціальній мережі він розмістив кілька картинок коміксу "Діра" і 
написав про прощення й спромогу делегувати особисту вендету Бо-
жому суду і справедливій судовій системі. 

 

 
Сергій Захаров наполягає, що почуття особистої образи й жагу 

помсти не можна тримати в собі. У цьому ж інтерв'ю художник зазна-
чає, що в Україні досі адекватно не осмислено досвід Другої світової 
війни, і це породжує руйнівну для держави суспільну поляризацію. 

Тяглість психологічної реакції на катастрофічні події залежить 
від спроможності людини змиритися з болем втрати. Така реакція у 
критичних випадках може набувати патологічних форм, а саме бути 
відкладеною. А викривлена реакція на горе може тривати десятиліт-
тями. У гострому періоді переживання важкої травми психіатри опи-
сали стан, який можна визначити як посткатастрофічний синдром.  
І справді, обставини ХХІ століття демонструють хворобливу склад-
ність посткатастрофічної ситуації. Минуле переслідує, розділяє суспі-
льство і, як наслідок, часто обмежує політичний вибір. Якщо наступні 
покоління проживають на тій самій території, де сталася катастрофа, і 
при цьому не вжито належних заходів для роз'яснення обставин ката-
строфи та спокути, що відбулась, горе в цій ситуації надзвичайно 
важко відокремити від страху перед повторенням історії в нових  
формах. У цій ситуації про майбутнє міркують у семантичних рамках 
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минулого, а сьогодення ніби й не існує. Цей парадокс виявив Фройд, 
помітивши у своїх пацієнтів схильність "повторювати витіснене як 
нинішнє переживання, замість того, щоб згадувати його як частину 
минулого" і визначивши унікальну здатність минулого занапащати 
сьогодення. 

У той час як терапевтичне завдання психоаналітика поставлено 
так, щоб перетворити травму, яка "загнана" у підсвідоме, на спогад, 
пацієнт демонструє повторення. У контексті сучасної феноменології 
громадської культурної пам'яті доречним буде вести мову про ресен-
тимент. Найбільш руйнівною властивістю психіки у зв'язку із цим є 
те, що, коли йдеться про спогади, минуле й сьогодення відрізняються, 
тоді як у повторенні вони злиті воєдино так, що минуле не дозволяє 
суб'єкту ясно бачити сьогодення. На думку Олександра Еткінда, ра-
дянського психолога, а пізніше американського культуролога й істо-
рика культури, "співвідношення між горем і виробництвом відміннос-
тей можна визначити використовуючи основну ідею школи форма-
лізму – відсторонення... Як творча варіація повторюваного минулого, 
відсторонення здатне перемогти пов'язаний із ним механізм вічного 
повторення травматичної пам'яті". Цю думку ілюструє й цитата з но-
белівської лекції Йосифа Бродського, в якій поет зауважив, що мисте-
цтво "тим і відрізняється від життя, що завжди уникає повторення". 
Саме відсторонення рятує життя людини, яка перебуває в скорботі, 
від нападів міметичного горя, тому що воно наслідує втрату, але не 
відтворює її. Відмінності між травматичною пам'яттю про минуле  
і будь-якого її симулякра не менш важливі, ніж їхні подібності, щоб 
достовірно відрізнити уявну конструкцію від справжньої. 

Два роки тому я відвідала Чорнобильську зону відчуження. 
Прип'ять – місто-привид, від якого залишився тільки скелет – каркаси 
колись житлових масивів. Усвідомлення масштабу глобальної катаст-
рофи, а також локальної, тієї, що спіткала жителів цього міста, побу-
дованого, щоб стати місцем проживання молодої наукової еліти, мене 
вразило. Тільки за кілька місяців я зважилася повернутися до фото-
графій, які зробила під час поїздки. Одна з них, де камера зафіксувала 
круглі настінні годинники без стрілок, дерев'яні рейки з цвяхами, на 
яких висять гумові протигази, чітко злилася в моїй свідомості з кар-
тиною "Супрематизм" Казимира Малевича. Я відшукала її в інтернеті 
й поєднала фото і оцифровану картину в колаж. Просторова подіб-
ність мене здивувала: ритм, співвідношення форми збігалися до дріб-
ниць. Супрематизм Малевича, як маніфест модерну, мобілізації твор-
чих сил "нових людей", і фотопам'ятники атомного розпаду тоталіта-
ризму, покладені поруч, постали жахливою своєю правдоподібністю 
візуальною епітафією радянській імперії. 
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Візуальний простір став для мене своєрідним полем інтеграції, 

де речі зійшлися воєдино, а естетичний досвід постав як коливання 
між "ефектом присутності" й "ефектом значення". Водночас відмін-
ність між абстрактними полотнами і фотохронікою була очевидною. 
Це дозволило мені помістити пам'ять про зону відчуження в художній 
контекст, у межах якого впоратися з болем виявилося можливим.  
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Важливе терапевтичне значення для мене також мала можли-
вість поділитися своїми роботами з авдиторією, відкрити експозицію 
в Київському музеї "Чорнобиль". Щодо цього, у контексті осмислення 
роботи пам'яті і горя, німецький теоретик культури Вальтер Беньямін 
казав, що "пам'ять це не інструмент для вивчення минулого, але його 
підмостки". Людина, яка актуалізує своє минуле, одночасно є й акто-
ром, який виконує свою роль перед суспільством. Незалежно від того, 
чи копирсається він у землі, в архіві або продуктах популярної куль-
тури, – це практична діяльність, робота горя. Тільки коли результати 
пошуків явлено публіці немовби на сцені театру, роботу горя можна 
вважати завершеною. 

Залучення до мистецтва як творця або глядача може допомогти 
нам стати ціліснішими за рахунок того, що в нас з'являється можли-
вість повною мірою здійснювати внутрішню роботу з горем і пам'ят-
тю, бо мистецтво надає нам простір для "законного" місця скорботи в 
житті людини. Але водночас потрібно розуміти, що культурна пам'ять 
про катастрофу – це складне, з погляду внутрішньої екології, середо-
вище. Почасти через дуалізм значення місця пам'яті: з одного боку, 
воно зібране своїм ім'ям і замкнене у власній ідентичності, а з іншо-
го – нинішні місця пам'яті як зразки сучасного мистецтва являють 
собою простір, відкритий до розширення своїх значень. 

Таким місцем пам'яті можна вважати присвячений пам'яті 
жертв терористичної атаки в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року Мемо-
ріальний комплекс "Нульова Відмітка", який відкрився тринадцять 
років по тому тематичною художньою виставкою "Візуалізація неми-
слимого: Художня відповідь на 9/11". Картини для експозиції надали 
13 художників, більшість з яких під час згаданих подій жили на Ман-
геттені, і кожен з них втратив у цей апокаліптичний день своїх коха-
них. Представлені роботи глибоко резонують з почуттями тих, кого 
не полишають травматичні спогади, пов'язані з терористичною ата-
кою на США. 

 

 
Манджу Шандлер "Жест" 
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Так, наприклад, робота "Жест" Манджу Шандлер, мангеттенсь-
кої художниці, яка була в самому центрі Нью-Йорка під час трагедії, 
являє собою художню інсталяцію з майже трьох тисяч невеликих 
картин, де на кожній зображено людину, яка загинула під час терак-
ту, – від пожежника до пілота захопленого літака. 

А робота уродженця Брукліна художника Крістофера Сочедо 
"Світовий Торговий Центр як хмара" пов'язана зі скорботою автора за 
своїм братом-пожежником, який загинув, виконуючи свій професій-
ний обов'язок у північній башті Центру. 

 

 
 

Потрібно зазначити, що жителі Нью-Йорка дуже рідко відвіду-
ють цей музей, боячись жахливих спогадів про 11 вересня. При цьому 
куратори виставки наполягають, що вибір робіт саме місцевих ху-
дожників, чиї непідробні почуття і пам'ять про події співзвучні з пе-
реживаннями ньюйорківців, зумовлений бажанням допомогти тим, 
хто найбільше постраждав від трагедії, упоратися зі спогадами, що 
травмують. Художня візуалізація настільки сильних емоцій, які об'єд-
нують велику кількість людей, може пом'якшити біль, уникаючи ре-
травматизації. "Це ряд непростих історій. І дуже складно змусити 
людей зрозуміти, що правильно буде з ними розібратися й оживити 
болючі емоції вже в іншому контексті. Тільки так можна з ними впо-
ратися і стати сильнішими", – стверджує Карі Воткінс, виконавчий 
директор Національного меморіалу та Музею міста Оклахоми. 

Отже, візуальна практика, яка має певний резонанс із катего-
рією пам'яті, дозволяє відкрити нові способи сприйняття побаченого, 
уточнити сприйняття й розуміння досвіду, пов'язаного з горем. І в 
цьому сенсі, здатність трансформувати переживання можна вважати 
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не тільки привілеєм, а й найважливішою функцією естетики. Про 
нагальність пошуку шляхів конструктивного подолання пам'яті про 
горе говорять, наприклад, результати психоаналітичних досліджень 
посттравматичного синдрому в Німеччині, які свідчать про те, що 
травматичний досвід передається між поколіннями. Наступне й навіть 
третє покоління, яке живе після соціальної катастрофи, демонструє 
"субнормальне" психологічне здоров'я і соціальне функціонування. 
Причому це справедливо як щодо нащадків жертв, так і щодо нащад-
ків злочинців. 

Тобто можна очікувати, а в нашому випадку й спостерігати, що 
в суспільстві, де смерть це табуйована тема і робота горя свідомо чи 
несвідомо блокується, теперішнє покоління згадує численні катаст-
рофи минулих років і переживає жах перед майбутнім, так і не з'ясу-
вавши свого місця в сьогоденні. Отже, позбавлені можливості розді-
лити між собою пережитий досвід страждання, різні суспільні групи 
культивують власні версії минулого. Саме ці версії формують їхні 
етнічні, поколінські й навіть професійні ідентичності, визначають 
переваги, надають сенсу їхнім замкнутим світам і неминуче призво-
дять до ситуації "війн пам'яті", що їх ведуть держави, партії, лідери 
думок. 

У зв'язку із цим належне осмислення того, як може бути "пере-
запущено" культурний механізм пам'яті й скорботи і на яких "під-
мостках", видається особливо своєчасним і важливим у контексті 
означених викликів сьогодення. І в цьому сенсі візуальне мистецтво 
як інструмент соціального вираження особистої травми й суспільного 
горя, надає не тільки своєрідну гідність скорботі, а й пропонує спосіб 
упоратися з нею і назавжди вийняти цеглину "гіркої долі" з фунда-
менту української нації» [20]. 

«Як культурні проєкти сприяють зростанню соціального капі-
талу та яка від цього користь місцевим громадам. Що робити для 
того, щоб українці стали довіряти одне одному, могли радіти успіхам 
одне одного, співпрацювати 
заради загального, а не тільки 
власного добробуту? Як по-
будувати успішну громаду, 
коли навіть із сусідами по 
під’їзду неможливо домови-
тися про встановлення домо-
фону чи створення ОСББ? За 
допомогою великої сили 
мистецтва, скажу я вам без 
тіні жарту чи сумнівів. 
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Спільна творчість та участь у реалізації культурних продуктів 
не просто корисне дозвілля та форма спілкування між людьми, а й 
найпотужніший інструмент створення соціального капіталу – того, 
чого українцям нині бракує найбільше. Як твердять економісти, соці-
альний капітал не менш важливий чинник успішного розвитку країн, 
ніж природні ресурси або рівень технологій. Терміном «соціальний 
капітал» описують рівень довіри в спільноті, а також якість її внут-
рішніх зв’язків. Що вища довіра, то розгалуженіші й міцніші взає-
мозв’язки між її членами та ефективніше вони досягають спільних 
цілей. Тотальна криза довіри в Україні (тобто занепад соціального 
капіталу) є однією з головних перешкод, які не дають нам рухатися 
вперед, застосовуючи наявні ресурси й можливості. Роздерте на різні 
політичні табори та фрустроване суспільство не здатне ані ефективно 
контролювати владу, ані створювати сенси для ефективного розвитку. 

Усі більш-менш активні люди (хоча б у межах власного 
під’їзду) знають, як важко збирати кошти на спільні побутові потре-
би: вивіз сміття, ремонт ліфта тощо. Однак мало хто пробував само-
організуватися навколо інших завдань. Наприклад, разом із сусідами 
прикрасити новорічну ялинку у дворі. Якщо ж завершити цю приємну 
роботу спільним святкуванням, початок перетворення сусідів на  
ефективну громаду буде покладено. Розчарованих людей важко 
об’єднати навколо політичних гасел, але співпраця цілком можлива 
задля інших цілей. Це може бути хоч ялинка, хоч організація громад-
ського літнього кінотеатру просто неба. Люди, які надихнуться такою 
ідеєю та зможуть втілити її в життя, будуть готові рухатися далі й 
вести за собою інших. 

Гроші з повітря. Креативність й оригінальність завжди при-
ваблюють. Коли 1945 року під час храмового свята в іспанському 
містечку Буньйоль місцева молодь стала кидатися помідорами, ніхто 
не міг подумати, що у 2002-му фестиваль La Tomatina буде включе-
ний Міністерством туризму Іспанії до переліку заходів міжнародного 
туристичного значення. І що на фестивальний тиждень до 10-тисяч-
ного Буньйоля щороку приїздитиме понад 40 тис. туристів, охочих 
взяти участь у помідорній битві. Вочевидь, у місцевій громаді хтось, 
врешті, зрозумів, як перетворити юнацьку забаву (до речі, заборонену 
в часи Франсіско Франко) на туристично привабливий продукт, який 
прославить містечко на весь світ, створить робочі місця та даватиме 
чималі прибутки. Лише право на в’їзд до міста під час фестивалю 
коштує €20. 

У невеликому фінському місті Оулу місцеві митці та громада 
примудрилися створити туристично привабливий продукт буквально 
з повітря. Уже понад 20 років в Оулу відбувається чемпіонат світу з 
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гри на уявній гітарі (англійською – air guitar). Дитячу забавку, яку хоч 
раз спробував кожен із нас, фіни перетворили на величезний триден-
ний фестиваль просто неба, на який приїздять тисячі туристів і десят-
ки учасників з усього світу (одними з найзавзятіших «уявних гітарис-
тів» є японці). Щоб надіслати свого представника на світовий фінал, 
країни купують ліцензію в організаторів і проводять національні чем-
піонати. Учасники з країн, що не проводять національних чемпіона-
тів, приїздять самотужки й платять €35 за право участі у відборі. Крім 
безпосередніх організаторів на фестивалі заробляють перевізники, 
місцеві бари та ресторани, перекладачі, виробники сувенірів, екскур-
соводи, готелі та всі пов’язані з ними сервіси – від пралень до поста-
чальників туалетного паперу. Чемпіонат транслюється на національ-
них телеканалах, а кожного іноземного учасника зазвичай супро-
воджує група журналістів із його країни. До того ж фестиваль додає 
туристів усій Фінляндії, оскільки гості з далеких країн зазвичай праг-
нуть побачити не тільки маленьке містечко Оулу. Організатори за-
робляють гроші й веселяться разом із учасниками та глядачами (ви-
довище справді дуже веселе). Мета фестивалю – поширення ідеї миру 
в усьому світі. «Той, хто взяв до рук уявну гітару, вже не зможе взяти 
зброю», – твердять організатори. 

Тим часом трохи ближче до нас, у Хорватії, митці разом із гро-
мадою Загреба створили туристичний атракціон із нещасливого ко-
хання: відкрили перший у світі Музей розірваних зв’язків, де вистав-
лені предмети-спогади про минулі стосунки та історії, пов’язані з 
ними. Завдяки музею нещасні закохані дістали можливість творчого 
самозцілення: замість того щоб тихо страждати, можна написати істо-
рію свого кохання, додати пов’язаний із нею «артефакт» (на власні 
очі бачила в експозиції справжню сокиру) і надіслати це в музей. Екс-
позиція, як ви розумієте, поповнюється регулярно. Музей такий попу-
лярний, що його відділення вже з’явилося в Лос-Анджелесі, а виїзні 
виставки мандрують усім світом. У Загребі він розташований у старо-
винній кам’яниці в центрі міста, має власну кав’ярню, бістро та суве-
нірну крамницю. Квиток коштує близько €6, а групову екскурсію 
треба замовляти не менше ніж за тиждень. 

Український досвід. Можна наводити безліч прикладів того, 
як спільна творча діяльність і розуміння цінності культурних ініціа-
тив сприяють надходженню прибутків і прославляють міста й села в 
усьому світі без великих інвестицій і надзусиль, однак немає нічого 
ціннішого за власний досвід. І такий досвід в Україні є. 2015 року 
громада села Нерубайське на Одещині вирішила організувати фести-
валь «Арт у катакомбах», щоб пожвавити туристичний потік до міс-
цевого музею «Нерубайські катакомби». 
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Розгалужені підземні ходи, що тягнуться на десятки кілометрів, 
утворилися внаслідок видобутку вапняку, а  свого часу їх використо-
вували партизани. І все це за 10 км від Одеси! Місцева влада пішла 
назустріч громаді й оголосила конкурс на проведення п’ятиденного 
фестивалю, виділивши на проєкт 150 тис. грн. Я сприйняла це як на-
году перевірити теорію створення соціального капіталу через спільну 
культурну діяльність. Разом із колегами мені вдалося створити кон-
цепцію фестивалю і виграти конкурс. Фокус був зроблений на ство-
ренні нової експозиції музею із залученням місцевих та одеських ми-
тців. Також був розроблений нелінійний квест музеєм, до участі в 
проєкті максимально залучалися місцева молодь і працівники культу-
ри, для національних медіа був організований прес-тур. 

Як стверджує естонський експерт із креативних індустрій Раґ-
нар Сііл, із €1, вкладеного у фестиваль, місцева громада має €4. У 
підсумку «Арт у катакомбах» продемонстрував ще кращий показник: 
прибуток від продажу квитків до музею за час фестивалю становив 
40% сукупної виручки за весь 2015-й. За п’ять днів «Нерубайські ка-
такомби» відвідали 1432 людини (для порівняння: за цілий поперед-
ній рік – 12 тис.), причому 1/8 відвідувачів становили місцеві меш-
канці, які до того жодного разу там не були. Кава в місцевих 
кав’ярнях закінчилася на другий день фестивалю, пиво – на третій. Це 
прямі свідчення того, що культурна подія прямо впливає на доходи 
місцевих бізнесів. 

Що ще отримала місцева громада? Нових учнів для місцевої 
художньої школи, які «знайшлися» під час майстер-класів, організо-
ваних у межах фестивалю. 10 місцевих старшокласників вивчили 
екскурсію музеєм і допомагали працювати з гостями. Вони відкрили 
для себе нову професію та зрозуміли, що цікава робота для них може 
знайтися і в рідному селі. Перед початком фестивалю сільрада знайш-
ла кошти й відремонтувала дві зупинки громадського транспорту в 
Нерубайському. Успіх фестивалю надихнув нове керівництво музею, і 
вже через рік було зафіксоване восьмиразове зростання надходжень 
від продажу квитків до музею. Сьогодні в «Нерубайських катаком-
бах» відкрили нову підземну галерею, де виставлені роботи місцевих 
авторів, написані фарбами, що світяться. Ми на власному досвіді  
переконалися, що співпраця митців, громади, бізнесу та місцевої вла-
ди не тільки можлива в Україні, а й вигідна в усіх сенсах. 

Новий підхід. Спільне створення туристично привабливих  
культурних подій та об’єктів не просто стимулює економічний розви-
ток. Це чудовий засіб зміцнення соціального капіталу, підвищення 
загального культурного рівня, набуття членами громади нових компе-
тенцій і навичок. Однак ідеться не лише про прибуткові туристично 
орієнтовані проєкти: це може бути і оновлення місцевої бібліотеки,  
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і створення музею, і розробка сайта громади тощо. Головне – активна 
участь громади як основних учасників і бенефіціарів. Від спільної 
роботи над культурним проєктом громада може не мати прямих дохо-
дів, але вона завжди здобуде позитивний досвід взаємодії та співпра-
ці, розуміння важливості спільних дій, а також зміцнення довіри. 

Тому чи не ефективніше замість численних «культурних десан-
тів» на Схід і надзусиль задля розвінчання радянських міфів спробу-
вати зацікавити місцевих митців, активістів, бізнес та владу творен-
ням власного культурного продукту? Хіба ж битва помідорами ціка-
віша, ніж рок-фестиваль у цехах закинутого заводу або екскурсія на 
діючий індустріальний гігант? Тим більше що інвестиції в такі проєк-
ти не можуть зрівнятися за обсягом із коштами, потрібними для від-
новлення занепалих місцевих шахт. Спільне створення культурного 
продукту не лише дає гроші та робочі місця, а й змінює спосіб мис-
лення та взаємодії в громаді, створює нові цінності та новий світо-
гляд. Дуже добре, що це розуміли в Мінкульті «старого взірця». На 
мою думку, розпочатий у 2018-му грантовий проєкт «Малі міста – 
великі враження» має на меті створення саме таких продуктів. 

Оновлений Мінмолодьспорт теж не пасе задніх, оголосивши 
2020-й роком сільського туризму та започаткувавши проєкт мобіль-
ності школярів. Цей вектор дуже правильний та обнадійливий. Як 
завжди, питання виникають на етапі втілення проєктів у життя. Не 
можна створити туристично привабливий продукт через організацію 
концертів місцевої самодіяльності та ярмарку із салом і горілкою, як 
досі думають деякі місцеві «працівники культури» й місцева влада. 
Так само не зовсім ефективним є «імпорт» культурного продукту в 
якусь місцевість (як-от фестиваль «Таврійські ігри» в Каховці) без 
широкого залучення місцевої громади до організації та участі. Він, 
безумовно, створює короткостроковий позитивний економічний і 
культурний вплив, але не привносить докорінних змін у життя місце-
вої громади. 

Поява якісного туристично привабливого культурного продук-
ту (і, що важливо, продукту сталого) можлива лише за побудови гори-
зонтальної співпраці між громадою, митцями, владою та бізнесом. А 
така співпраця формується безпосередньо в процесі створення цього 
продукту. Для спільного успіху потрібно не так уже й багато. По-
перше, всім учасникам процесу треба усвідомити, що культура сприяє 
економічному зростанню громади. По-друге, влада всіх рівнів повин-
на сприймати бюджети культурних проєктів як інвестиції в соціаль-
ний капітал. По-третє, митці та культурні активісти мають донести 
свої пропозиції місцевим спільнотам. Ну а бізнес за таких умов сам 
охоче долучиться до співпраці» [25]. 
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КЕЙС «ДІТИ ДОНБАСУ». «На території Донецької та Луган-
ської областей із 2014 року внаслідок військової агресії РФ загинуло 
понад 240 дітей, 56 зникли безвісти, отримали поранення і травми 
близько 500 дітей. Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю 
Командування Сухопутних військ ЗСУ у Facebook, передає Укрін-
форм. 

«4 червня – Міжнародний день безневинних дітей-жертв агре-
сії. Ця дата встановлена ООН у 1983 році, але кожного наступного 
року і до сьогодні вона продовжує наповнюватися все більшою гірко-
тою та сумом, болем і дитячими сльозами. У нинішньому світі понад 
230 мільйонів дітей живуть на територіях, охоплених збройними кон-
фліктами. 2014-го року, «завдячуючи» російській збройній агресії на 
Донбасі, до цього переліку долучилася й Україна. З початку нападу 
Росії на Україну на території Донецької та Луганської областей заги-
нуло більш як 240 дітей, ще 56 пропали безвісти, отримали поранення 
і травми, за даними різних джерел, від 167 до понад 500 малолітніх 
громадян України», – йдеться в повідомленні. 

Як зазначається, у так званій сірій зоні проживає від 10 до  
15 тисяч дітей. За даними громадських організацій, кількість дітей-
переселенців з Криму і Донбасу перевищила 170 тисяч осіб, а на оку-
пованій території залишилося понад 2 тисяч дітей-сиріт. 

В пресслужбі наголосили, що навіть після закінчення активної 
фази збройного протистояння зростання цієї жахливої статистики не 
припиняється – діти отримують тілесні ушкодження внаслідок необе-
режного поводження та нещасних випадків з вибухонебезпечними 
предметами. «За даними ЮНІСЕФ, із початку 2020 року жертвами 
обстрілів на Сході України стали десятеро дітей. Лише за перший 
тиждень травня зафіксовано шість випадків. Це вдвічі більше, порів-
няно з аналогічним періодом минулого року», – зазначили в пресслу-
жбі. 

Згідно з інформацією представництва Дитячого фонду ООН 
ЮНІСЕФ в Україні, оприлюдненою у жовтні 2019 року, із 2014 року 
щонайменше 128 дітей зазнали поранень від мін, боєприпасів та ін-
ших ВЗВ. Щонайменше 38 дітей загинуло» [62]. 

 
КЕЙС «БІБЛІОТЕЧНА СТРАТЕГІЯ». «Із розвитком суспіль-

ства, широким впровадженням реформ в усі сфери життя бібліотеки 
повинні змінюватися та вдосконалюватися, щоб бути корисними та 
затребуваними широким загалом. Своєрідною дорожньою картою цих 
змін є Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року 
«Якісні зміни бібліотек задля сталого розвитку України», яка перед-
бачає трансформацію бібліотек у сучасні інформаційні центри, місце 
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для читання, навчання, спілкування, розвитку та реалізації ідей. Біб-
ліотеки повинні стати тими майданчиками, які дозволять країні руха-
тися в загальноцивілізаційному процесі. 

 

  Фото Руслана Канюки / «День» 
 
Попри всесвітню пандемію COVID-19, десять бібліотек Доне-

цької та Луганської областей (Краматорськ, Добропілля, Волноваська 
ОТГ, Соледарська ОТГ, Сіверська ОТГ, Станиця Луганська, Попасна, 
Лисичанськ, Троїцька громада, Новоайдар) задались стратегічним 
питанням: якими мають бути їхні бібліотеки через три роки та як най-
краще задовольнити потреби своїх громад? 

Бібліотекарі цих громад спільно із користувачами, представни-
ками органів влади, партнерами та громадськістю сформували спільне 
бачення перспектив розвитку бібліотек громад у стратегіях на 2021–
2024 роки. 

Стратегії враховують результати соціологічних опитувань  
мешканців громад, попередній досвід роботи бібліотек, аналіз статис-
тичних даних та результати обговорень питань розвитку бібліотеки з 
представниками місцевої влади, громадських організацій, цільової 
аудиторії городян та ЗМІ. 

Стратегія є рамковим документом, що формує бачення, визна-
чає пріоритети, завдання та основні дії для досягнення якісних змін у 
розвитку бібліотек кожної відповідної громади. 

Реалізація цих стратегій передбачається протягом трьох років, 
її мета – концентрувати наявні ресурси бібліотек громади на реаліза-
цію основних напрямів та забезпечити стабільність і сталий розвиток 
бібліотек. 

Насамперед хочеться відмітити візії, які бібліотеки Донецької 
та Луганської областей визначили у своїх стратегічних документах. 
Візія визначає те, ким ми хочемо бути через певний час. 

Отже, якими будуть бібліотеки у майбутньому на сході України 
(декілька прикладів із розроблених стратегій вказаних вище громад): 
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• Бібліотека – це сучасний комфортний простір для навчання, 
дозвілля та взаємодії мешканців. 

• Бібліотека – місце для навчання, контактів, творення та зрос-
тання. 

• Бібліотека – гостинний, інформаційно-дозвіллєвий центр для 
мешканців та гостей громади, який передбачає і задовольняє змінні 
потреби та забезпечує рівний доступ до інформаційних ресурсів та 
послуг. 

• Бібліотека – дружнє середовище, де кожного відвідувача по-
чують і сприймуть без стереотипів та упереджень. 

Окрім візії, місії та цінностей, бібліотекарі разом із громадою 
визначили стратегічні цілі. 

Отже, деякі стратегічні цілі бібліотек Донецької та Луганської 
областей: 

• Підвищити рівень поінформованості мешканців громади. 
• Забезпечити формування актуальних інформаційних ресурсів. 
• Забезпечити доступ та корисність ресурсів та послуг бібліотек 

для мешканців громади будь-якого віку, здібностей та достатку. 
• Впровадити нові інтерактивні форми бібліотечного обслуго-

вування для користувачів усіх категорій. 
• Забезпечити бібліотеки комп’ютерною та оргтехнікою, муль-

тимедійним обладнанням з метою надання сучасних послуг клієнтам. 
• Забезпечити безбар’єрний доступ до ресурсів бібліотеки. 
• Сприяти особистісному зростанню мешканців громади. 
• Організація неформальної освіти впродовж життя. 
• Створити комфортне віртуальне освітнє середовище. 
• Збільшити задоволеність користувачів бібліотечними послу-

гами. 
• Популяризувати читання серед населення міста (актуалізація 

книжкового фонду, впровадження програм з популяризації читання 
для різних категорій користувачів). 

• Підвищити соціальну роль читання для культурного, профе-
сійного та інтелектуального збагачення мешканців громади, форму-
вання їхньої інформаційної і технологічної грамотності. 

• Створити комфортні умови у приміщеннях бібліотеки із за-
стосуванням інноваційних дизайнерських рішень, зонування бібліо-
течних просторів з урахуванням потреб користувачів та бібліотечних 
сервісів: родинний читай-простір, молодіжний простір, арт-простір, 
робочі місця для людей зі слабким зором і слухом. 

• Створити на базі бібліотек комунікаційні простори для ефек-
тивної взаємодії мешканців громади, конструктивного діалогу між 
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владою, мешканцями та громадськими організаціями, спілкування  
і розвитку творчого потенціалу відвідувачів. 

• Сприяти зростанню громадянської ініціативи. 
• Розвивати співпрацю та партнерства бібліотеки. 
• Створити систему гарантованого бюджетного фінансування 

основних бібліотечних послуг, залучення та використання над-
ходжень з інших джерел фінансування. 

• Автоматизувати основні бібліотечні процеси та створити еле-
ктронний каталог. 

• Розвивати систему навчання та розвитку персоналу, спрямо-
вану на постійне підвищення компетентності, умотивованості та 
включеності. 

• Підвищити рівень впізнаваності бібліотек у громаді, формува-
ти позитивний імідж бібліотек. 

Варто зазначити, що реалізація розробленої Стратегії протягом 
трьох років дозволить сконцентрувати всі доступні ресурси бібліотек 
на ключових напрямках та забезпечити життєздатність, стабільність 
та розвиток закладів культури.  

Адже громадам потрібні модернізовані високотехнологічні біб-
ліотеки для рівноправного, вільного та комфортного доступу до ін-
формаційних ресурсів, місце самоосвіти та духовного розвитку, від-
крите для зустрічей, центр громади та майданчик для нових молодіж-
них ідей і проєктів. 

Очікуваний результат в майбутньому: бібліотека – ресурс для 
розвитку громади. 

Стратегії розвитку бібліотек Донецької та Луганської областей 
розроблені в межах проєкту «Спроможні бібліотеки сприяють досяг-
ненню Цілей сталого розвитку ООН до 2030 року», що реалізується 
ГО «ВГО Українська бібліотечна асоціація» у межах Програми ООН 
із відновлення та розбудови миру. 

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують 
чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структу-
ра ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливос-
тей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення 
(UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН 
(ФАО). 

Програму підтримують тринадцять міжнародних партнерів: 
Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), 
Посольство США в Україні, а також уряди Великої Британії, Данії, 
Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Шве-
ції та Японії» [64]. 

 



162 

КЕЙС «НЕВІДВОРОТНІСТЬ ПОКАРАННЯ». «Чому Україна 
має йти власним шляхом у вирішенні проблеми притягнення до від-
повідальності осіб, винних у вчиненні воєнних злочинів та злочинів 
проти людяності. 

Очевидно, Україна – не єдина країна, котра опинилася у стані 
міжнародного збройного конфлікту, викликаного агресією Російської 
Федерації. А отже, має бути й відповідний міжнародний досвід у пи-
таннях як розслідування, так і притягнення до відповідальності. Він є, 
проте Україна повинна йти власним шляхом. 

У збройних конфліктів – свої відмінності й особливості, і вони 
суттєві. Точиться війна, не названа війною, війна "гібридна", що має 
свою специфіку: від використання найманців для досягнення полі-
тичної мети до інформаційних атак і нагнітання протестних настроїв 
усередині країни. А найголовніше – аналогічних ситуацій ще не було, 
принаймні таких масштабів, коли б під окупацією опинилася чимала 
частина території зі значною кількістю, фактично, заручників. До того 
ж усе це триває вже досить довго – шість років, причому й досі з ак-
тивними фазами в "поведінці" агресора. Наприклад, останнім часом 
фіксуємо активізацію з нав'язуванням представниками окупаційних 
адміністрацій РФ "паспортів" псевдореспублік, а далі – і примусове 
отримання громадянства країни-окупанта. Це насамперед стосується 
"держслужбовців" та дітей – випускників шкіл. Така штучна зміна 
демографічної ситуації і "збільшення" кількості громадян "респуб-
лік" – велика підступна гра РФ на геополітичному просторі. 

І ось така специфіка змушує нас іти своїм особливим шляхом. 
Звісно, використовуючи світовий досвід, але з постійним озиранням 
на свої особливості, з їх врахуванням, з постійним доведенням і спро-
стовуванням російського "настамнет". Ми постійно вчимося, помиля-
ємося й виправляємо помилки. Але ключове – беремо на себе відпові-
дальність. 

Міжнародний збройний конфлікт, що триває в Україні з лютого 
2014 року, спричинив виникнення масиву правопорушень, із якими 
раніше органи правопорядку, прокуратури та суди справи не мали. 
Йдеться про воєнні злочини та злочини проти людяності – умисні 
вбивства, тортури або нелюдяне поводження з цивільними та військо-
вополоненими, нелегальну депортацію, примусову мілітаризацію, 
прямі атаки на цивільне населення та цивільні об'єкти, вилучення 
власності, не зумовлене воєнною необхідністю, тощо. Все це чи не 
щодня відбувається в окупованих Криму та Донбасі. 

Справді, на момент початку збройної агресії ні законодавча ба-
за, ні органи державної влади України не були готові до вирішення 
проблеми притягнення до відповідальності осіб, винних у скоєнні 
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воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Але всі ці шість років 
Україна як держава робила й робить усе з єдиною метою – утвер-
дження невідворотності покарання. 

По-перше, всупереч окремим думкам про неможливість вико-
ристання міжнародних механізмів притягнення воєнних злочинців до 
відповідальності, а йдеться насамперед про високопосадовців держа-
ви-окупанта, Міжнародний кримінальний суд (МКС) на сьогодні мо-
же відкрити розслідування щодо України. Для цього цілком достатньо 
Заяви Верховної Ради України від 4 лютого 2015 року про визнання 
Україною юрисдикції МКС. А твердження про ратифікацію Римсько-
го статуту як єдину можливість кримінального переслідування на 
міжнародному рівні – маніпулятивні. Так, це, безперечно, важливий 
крок, який розширить права України, проте наразі ми й так узяли на 
себе зобов'язання співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом 
та виконувати його рішення. 

І підтвердження цього – останній Звіт МКС, оприлюднений на 
початку грудня минулого року. В документі підкреслюється, що 
впродовж 2020 року Офіс Прокурора МКС і далі аналізуватиме спро-
можність національної системи правосуддя України самостійно роз-
слідувати відповідні категорії злочинів, щоб остаточно вирішити, які 
саме справи необхідно розслідувати силами МКС, а в яких вистачить 
розслідування на національному рівні. 

Проте жоден міжнародний трибунал, навіть беручи до уваги 
надзвичайну складність його утворення (варто лише згадати блоку-
вання РФ резолюції Ради Безпеки ООН про створення суду з питань 
збиття літака рейсу МН17), не слугуватиме абсолютною панацеєю в 
питанні притягнення винних до відповідальності за найтяжчі злочини. 
Навіть МКС не під силу приділити увагу всім численним фактам по-
рушень міжнародного гуманітарного права (МГП), він, радше, сфоку-
сується на середній й вищій ланках воєнних злочинців. 

З початку збройної агресії ми спільно з правозахисними органі-
заціями подали до МКС 13 інформаційних повідомлень. Стосовно 
Криму – їх сім. У них ідеться про факти використання РФ цивільного 
населення півострова як "живих щитів" під час військових дій актив-
ної фази окупації Криму в лютому–березні 2014 року, примусовий 
призов кримчан на службу у збройних силах РФ, видворення та де-
портацію жителів з Криму на основі рішень судів окупаційної влади, 
насильницьке переміщення засуджених у пенітенціарні установи, 
розміщені на території країни-агресора, експропріацію майна. 

Стосовно Донбасу було подано документи про обстріли об'єк-
тів цивільної інфраструктури, вбивства й катування військовослужбо-
вців та цивільних, злочини щодо дітей. Останнє повідомлення, подане 
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в грудні 2019 року, стосувалося позасудових страт дев'яти військово-
службовців Збройних сил України представниками проросійської 
організованої групи "Козачий союз "Область війська Донського" під 
час боїв за Іловайськ у 2014 році та Дебальцеве у 2015 році. 

По-друге, для ефективного розслідування воєнних злочинів та 
злочинів проти людяності на національному рівні необхідне розумін-
ня, що це, взагалі, таке, як боротися з окупантом правовими метода-
ми, аби докази порушень міжнародного гуманітарного права мали 
судову перспективу. По серпень 2016 року кримське питання в рам-
ках воєнних злочинів взагалі не порушувалось. А прокуратура АР 
Крим, м'яко кажучи, не те що була на задвірках, – робота в ній сприй-
малась як заслання. Тепер – є не тільки розуміння, як в умовах відсут-
ності фізичного доступу до окупованих територій проводити розслі-
дування, збирати докази, а й конкретні судові вироки. 

Ми пішли ще далі. Для об'єднання і координації зусиль усіх 
правоохоронних органів у розслідуванні всіх злочинів зазначеної 
категорії в структурі Офісу Генерального прокурора в листопаді 
2019 р. створено спеціалізований Департамент, який забезпечує на-
гляд у кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах 
збройного конфлікту. Більше того, аналогічні підрозділи вже запуще-
но і в прокуратурах Донецької та Луганської областей. Їх ключове 
завдання – систематична фіксація та збір доказів, координація право-
охоронців. Понад тисячу томів справ, тисячі свідків, більше 12 тисяч 
кримінальних проваджень – тепер усе це є базою для судових проце-
сів у національних судах. 

Розслідування велися й до цього, але без певної системності. 
Такі, так би мовити, хаотичність, нескоординованість подекуди й 
гальмували процес. Наприклад, неоднозначна практика при визна-
ченні кваліфікації таких злочинів, як убивства, викрадення та кату-
вання, вчинені в умовах збройного конфлікту в один і той самий  
період, в одному й тому ж самому місці в Донбасі, жертвами яких 
стали тисячі людей. Частина їх кваліфікується як воєнні злочини, а 
частина – як загальнокримінальні. Такого більше не буде. Департа-
мент і регіональні підрозділи завершують аудит усіх кримінальних 
проваджень на предмет проблемних питань та неоднозначності трак-
тувань. 

Крім того, ми говоримо про воєнні злочини та злочини проти 
людяності, вчинені з обох боків. Питання дуже сенситивне для суспі-
льства. Але даймо самі собі відповідь, чи виправдане, наприклад, 
переслідування "Торнадо" або чи має бути відповідальність за неком-
петентні рішення, наслідком яких може бути визнано масову загибель 
людей? 
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І по-третє. Коли інституційну вертикаль збудовано, постає пи-
тання необхідних законодавчих змін для того, щоб вона почала пов-
ноцінно працювати. Кримінальний кодекс на шостому році збройної 
агресії РФ не передбачає відповідальності за злочини проти людя-
ності. А положення про воєнні злочини не повною мірою відповіда-
ють сучасному міжнародному гуманітарному та кримінальному пра-
ву. Чинна норма, стаття 438 КК України (порушення законів та звича-
їв війни), така узагальнена, що належно встановити рівень криміналь-
ної відповідальності за конкретний вид злочину надзвичайно складно. 
За цією статтею зареєстровано 138 кримінальних проваджень, 42 осо-
бам вручено підозри, дев'ять справ – скеровано до суду. Але вирок – 
один. 

А коли норма чітка й зрозуміла і трактуєтеся всіма сторонами 
процесу однаково – це вже великий крок до успіху. Тому є потреба в 
більш деталізованому підході до серйозних порушень МГП. І активі-
зація цього процесу в парламенті вселяє певний оптимізм. 

До того ж є певні проблеми у судовій системі. Судді або боять-
ся, або не здатні приймати рішення в таких провадженнях. На те є 
свої причини. Переважна більшість справ на сьогодні перебувають на 
розгляді судів, розміщених у Донбасі, відтак судді просто бояться за 
життя і здоров'я своє та своїх близьких, у тому числі тих, котрі жи-
вуть на тимчасово окупованих територіях. Крім того, елементарно 
бракує спеціальних і глибоких знань із міжнародного гуманітарного й 
кримінального права, в чому до збройної агресії не було потреби. А 
зважаючи ще й на надмірну завантаженість судів, особливо місцевих, 
такі справи просто розчиняються в загальному потоці. Тому, звісно, 
слід порушувати питання спеціалізованих суддів. А в ідеалі – і спеці-
алізованого суду, який розглядатиме виключно цю категорію справ. 
Неупереджено і професійно» [27]. 

«Які питання для України піднімає досвід переслідування вій-
ськових злочинців на Західних Балканах. Ішов травень 1993 року. На 
Західних Балканах тривала війна всіх проти всіх. Світ уже сколихну-
ли етнічні чистки в Хорватії, Боснії і Герцеговині, Косово та масові 
вбивства у Вуковарі, Сараєво, Мостарі, Прієдорі. Через два роки  
сербські солдати вбили понад 8000 мусульманських жінок і дітей у 
Сребрениці, що було визнано актом геноциду, який заперечують Ро-
сія й Сербія. Масові вбивства означали зростання кількості військо-
вих злочинців, які повинні бути покарані. 

Тому в розпал війни Рада Безпеки ООН на своєму засіданні  
23 травня 1993 року прийняла резолюцію №827 про створення Між-
народного трибуналу для судового переслідування осіб, відповідаль-
них за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, вчи-
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нені на території колишньої Югославії з 1991 року (МТКЮ). Його 
завданням стало розслідування військових злочинів (усі їх було поді-
лено на чотири групи), розшук і покарання військових злочинців. До 
компетенції Трибуналу було віднесено злочини, вчинені тільки дер-
жавними службовцями і воєначальниками високого рівня, а середньо-
го й нижнього – передали національним органам правосуддя. 

Міжнародний трибунал пропрацював до 21 грудня 2017 року. 
За цей час 1200 співробітників із 77 країн провели 10 896 днів на су-
дових процесах проти 161 обвинувачуваного, підготувавши 2,5 міль-
йона сторінок протоколів та рішень. 90 підсудних було засуджено,  
20 – виправдано, 17 – померли під час процесів, 13 справ передано в 
національні суди, дві передали продовжувачеві Трибуналу – Міжна-
родному залишковому механізму для кримінальних трибуналів 
(МЗМКТ). Продовжують працювати національні суди і спеціалізовані 
прокуратури. Активну участь бере цивільний сектор, зокрема Регіо-
нальна комісія з розслідування злочинів, вчинених на території коли-
шньої Югославії у 1991–2001 роках. 

Такі сили мали б швидко знайти й покарати всіх винних у зло-
чинах проти людяності. Але виявилося, що все значно складніше, а 
багато запитань лишаються без відповіді й досі. Чому, наприклад, у 
Боснії і Герцеговині (БіГ) все ще не розкрито понад 500 військових 
злочинів, а 4500 осіб очікують судових рішень? Чому військовий зло-
чинець і великосерб Воїслав Шешель бере активну участь у політич-
ному житті Сербії й заперечує геноцид у Сребрениці в тритомнику, 
що побачив світ у січні? Чому національні суди розглядають дедалі 
менше справ, пов'язаних із військовими злочинами?.. 

Пошук відповідей на такі запитання актуальний для України в 
контексті неминучості покарання військових злочинців, які захопили 
частину Донбасу і Крим. Та й народні обранці вирішили прийняти 
закон, що передбачає кримінально-правове переслідування за злочини 
проти людяності, агресію та військові злочини. Однак далі круглих 
столів (теж потрібних) справа поки що не пішла. Можливо, це й на 
краще. Може, вимкнувши "турборежим", наші депутати уважно ви-
вчать те, що заважало й заважає на Балканах карати злочинців, і змо-
жуть уникнути багатьох проблем та питань. 

Наприклад, чи реально сьогодні досягти консенсусу світової 
спільноти й отримати мандат ООН на створення і роботу трибуна-
лу/комісії? Упевнений, що ні. Навіть створений рішенням РБ ООН 
Трибунал про розслідування злочинів на території колишньої Юго-
славії, практично, зразу перетворився на об'єкт маніпуляцій, фальси-
фікацій і критики з боку Росії та Сербії. МТКЮ, заявляли російські 
дипломати і вторили тамтешні мас-медіа, є "блідою копією" Нюрн-
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берзького трибуналу, в якого "відсутні справедливість і ефективність 
у роботі". Сьогодні ж, в умовах російської агресії та двоїстої позиції 
Заходу, домогтися рішення про створення міжнародного органу з 
розслідування злочинів на окупованих територіях, практично, немож-
ливо. Адже агресор є членом Радбезу ООН і заблокує кожне таке рі-
шення. 

Змінити ситуацію могли б офіційні звернення України, її пре-
зидента або Верховної Ради в ООН із проханням створити структуру з 
розслідування військових злочинів Росії в Донбасі та Криму. Такий 
крок допоміг би уникнути неминучого російського вето в Раді Безпе-
ки. А українські дипломати, що досить успішно працюють із делега-
ціями Асамблеї, могли б забезпечити прийняття такого рішення Гене-
ральною Асамблеєю ООН. Але для цього треба нарешті чітко заяви-
ти: в нас іде війна з російським агресором і гине мирне населення. 
Так, найімовірніше, розглядатимуть ці заяви не один місяць, але полі-
тика маленьких кроків/дій часом ефективніша за гучні заяви і биття 
лобом об стіну. 

Іде шостий рік війни, але чи створені в нас законодавча база й 
структура відповідних органів для майбутніх переслідувань військо-
вих злочинців, аналогічні тим, які є в країнах колишньої Югославії? 

У Сербії діють Прокуратура з розслідування військових злочи-
нів, Спеціальне судове відділення з військових злочинів у окружному 
суді Белграда. Їхня діяльність регулюється передусім Законом про 
організацію і компетентності державних органів у розслідуванні вій-
ськових злочинів, іншими законами. 

У Боснії і Герцеговині на чолі розслідувань стоять Суд (Палата 
з військових злочинів) і Прокуратура БіГ. Законодавча база склада-
ється з Дейтонських мирних угод, Закону про міжнародну правову 
допомогу в кримінальних справах, законів про суд і прокуратуру, 
чотиристороннього протоколу (БіГ, Сербія, Чорногорія, Хорватія) про 
співпрацю прокуратур у розслідуванні злочинів, вчинених під час 
війни. 

Хорватські прокуратура й суди керуються у своїй діяльності 
Законом про застосування Статуту МТКЮ у кримінальних пересліду-
ваннях порушень міжнародного та кримінального права, Основним 
кримінальним законом, Законом про амністію, відповідними прото-
колами із сусідніми країнами. Крім центральних судів та прокурату-
ри, розслідування ведуть і відповідні органи чотирьох жупаній (обла-
стей), у яких під час війни було скоєно найбільше злочинів. 

Прем'єр-міністр Республіки Косово Альбін Курті заявив про 
важливість якнайшвидшого прийняття закону про військові злочини, 
геноцид і злочини проти людяності та агресії, що дозволить прокура-
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турі й судам провести розслідування і передати обвинувачення в 
МЗМКТ. 

Попри таку розвинену структуру, розслідування військових 
злочинів у країнах регіону деградує, заявив недавно останній голов-
ний прокурор МТКЮ і нинішній головний обвинувач МЗМКТ Серж 
Брамарец. Наприклад, у Боснії і Герцеговині у 2014–2018 роках лише 
на 50% зменшилася кількість розкритих злочинів, а в Хорватії спові-
льнилися темпи розгляду справ до 20–30 на рік. 

Розшук і осудження військових злочинців на Західних Балканах 
продемонстрували необхідність підготовки суспільства до прийняття 
аксіоми: серед військових злочинців можуть виявитися не тільки бо-
йовики та російські військові, а й наші захисники, – війна! Хто і як їх 
судитиме? А ще ж є, і чимало, людей, котрі підтримують сепаратис-
тів, у верхівці політичної влади, судової системи і правоохоронних 
органів України, які вже тепер діють проти ще не розпочатих розслі-
дувань. 

А як проводити амністію? Болюча тема, адже треба вирішити 
питання – мир чи справедливість? Українські політики з різних табо-
рів часто повторюють: пробачити всім, вони, мовляв, усі громадяни 
України. Цим демагогічним заявам слід протиставити чітку юридичну 
базу, створену на болісному досвіді амністій на Західних Балканах, 
сформулювавши відповідні критерії амністування. 

Чи готові ми до протистояння в країні за підсумками обвинува-
льних вироків? Події в регіоні свідчать, що більшість обвинувальних 
вироків МТКЮ і національних судів призводили до загострення полі-
тичної обстановки, мітингів протестів із вимогами скасувати пока-
рання "нашим героям". Так було в Сербії (не без участі Росії), Хорва-
тії, Боснії і Герцеговині, Косово. У них тривають героїзація засудже-
них військових злочинців, яких чітко поділено за національною озна-
кою, захист "наших" не тільки суспільною свідомістю, а й політика-
ми, що керуються своїми інтересами. 

Не слід зволікати й сподіватися на швидке створення міжна-
родного трибуналу/комісії з розслідування злочинів у Донбасі та 
Криму. Час збирати каміння: починати активний і системний збір 
доказів для майбутніх судових процесів проти військових злочинців 
та створювати їх фундамент – правову базу. Може, все-таки варто 
ратифікувати Римський статут і звернутися в Міжнародний криміна-
льний суд – як тимчасовий захід? 

Світ повинен нарешті зрозуміти, що Україна перебуває у стані 
війни й захищає власний суверенітет. Мантри "мир за будь-яку ціну" 
слід замінити на алгоритм дій – мир, визволення територій і неминуче 
покарання злочинців в ім'я України» [28]. 
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«Чому, попри гучні обіцянки, на звільненому Донбасі не мо-
жуть зупинити промисловий занепад. Команда чинного українського 
президента, який переміг на виборах багато в чому завдяки обіцянкам 
припинити війну на Донбасі, тепер активно демонструє своє бажання 
виконувати заявлену програму. Представники влади регулярно висту-
пають із заявами про необхідність наведення мостів та побудови діа-
логу з жителями ОРДіЛО, а також обговорюють плани майбутньої 
реінтеграції непідконтрольних територій. Водночас жодних точних 
термінів повернення контролю над цими територіями немає, а всі 
розмови про його майбутнє нагадують поділ шкури невбитого ведме-
дя. 

 

 
 

Свіжий приклад – недавній брифінг нового голови Офісу пре-
зидента Андрія Єрмака, який вкотре розповів, що влада планує перет-
ворити Донбас на квітучий край: «Ми повинні зробити з місця, яке 
сьогодні в усьому світі асоціюється з війною, справді квітучий край, 
де розвиватиметься економіка. Є така мрія». 

Жодних конкретних термінів втілення цієї мрії Єрмак, певна 
річ, не назвав. І з огляду на останні новини з фронту в найближчому 
майбутньому таке не передбачається. Прогресу в урегулюванні конф-
лікту поки що не видно. Війна триває. Водночас неможливо не помі-
тити очевидного парадоксу. На тлі обіцянок зробити з Донбасу квіту-
чий край і розвивати тамтешню економіку українська влада чомусь 
цілком ігнорує складну економічну ситуацію на підконтрольній їй 
території регіону. Цю частину, звільнену від незаконних збройних 
формувань ще у 2014 році, ніхто не заважає відновлювати й розвива-
ти вже сьогодні. Натомість там не тільки не постає «квітучий край», а, 
навпаки, посилюються деградація та розруха. 
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Наприклад, у багатостраждальному Лисичанську, який у мину-
лому був розвиненим промисловим центром Луганської області, сьо-
годні пиляють на брухт одне з останніх підприємств – державний 
скляний завод «Пролетарій». І попри те що підприємство контролю-
ється урядом і відповідальним за нього є Міністерство економічного 
розвитку, зупиняти знищення чомусь ніхто не поспішає. 

У «Пролетарія» важка й сумна історія. У минулому це велике 
виробництво, на якому працювали тисячі людей. У 1990-х завод ви-
стояв, зате не зміг пережити «стабільність» Януковича і в 2013-му 
зупинився. Довгий час цілісний майновий комплекс «Пролетарія» 
орендували структури, підконтрольні депутатові від ОПЗЖ, колиш-
ньому мерові Лисичанська Сергію Дунаєву (близький соратник Юрія 
Бойка). Фірма-орендар називалася ПАТ «Пролетарій» і спочатку ке-
рувала заводом більш-менш успішно. Однак у 2011–2013 роках вона 
накопичила борги за газ та електроенергію, набрала в банках креди-
тів, а платити за них відмовилася. Таким чином завод став заручни-
ком свого орендаря й потрапив через нього в боргову яму. Виробниц-
тво було паралізоване. Структури Дунаєва почали вирізати активи 
заводу на брухт. Та оскільки об’єкт залишався в державній власності, 
орендар мав отримати дозвіл на списання активів у Фонду держмай-
на. На початку 2014-го в країні сталася революція, і нова влада такого 
дозволу не давала. Але Дунаєв знайшов вихід із ситуації й домігся 
свого через Господарський суд Луганської області (рішення від  
7 травня 2014 року). У той час центральна влада Луганськ уже факти-
чно не контролювала, тож дозвіл на розпил активів підприємства фак-
тично дало угруповання «ЛНР». Проте згаданого судового рішення 
ніхто не скасовував. І воно започаткувало знищення «Пролетарія». 

Кілька років довкола заводу тривали судові процеси: кредитори 
намагалися стягнути борги. Закінчилося тим, що у 2017-му ПАТ 
«Пролетарій» рішенням суду було визнано банкрутом, а його цілісний 
майновий комплекс повернувся під контроль держави. Здавалося, 
після цього уряду ніщо не заважало поставити крапку в поневіряннях 
склозаводу й нарешті відновити його роботу. Натомість було дано 
згоду на його остаточне знищення. 

У березні 2019 року тодішній міністр економічного розвитку 
Степан Кубів у листі депутатам Лисичанської міської ради пояснив, 
що держава не відновлюватиме підприємство, адже воно міститься 
дуже близько до лінії фронту. «Наявні умови розташування виробни-
цтва за менш ніж 150 км від лінії бойових дій, вартість і тривалість 
відновлювальних робіт, неконкурентність кінцевого продукту унемо-
жливлюють подальше використання цілісного майнового комплексу 
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склозаводу «Пролетарій» за основним призначенням», – ішлося в 
листі. 

Однак улітку 2019-го, як відомо, влада в країні змінилася. Уряд 
Володимира Гройсмана разом із міністром Кубівим пішов у відстав-
ку. А нова команда проголосила курс на перетворення Донбасу на 
«квітучий край». Здавалося, після цього в долі «Пролетарію» мали 
статися позитивні зрушення. Та обіцянки влади відновити економіч-
ний потенціал регіону розійшлися з ділом. Знищення заводу тривало. 

У лютому цього року з’явилися фотографії, на яких добре вид-
но, у якому стані нині цехи «Пролетарія». Подекуди обладнання ціл-
ком демонтовано й вивезено. Верстати, рейки, металоконструкції  
і взагалі все, що тільки можна, ріжуть зваркою й здають у пункти 
прийому чорного брухту. Очевидно, зовсім скоро від індустріального 
гіганта залишаться тільки порожні приміщення випотрошених цехів.  
І списати це свавілля на попередників, як люблять робити українські 
політики, вже не вийде. 

Символічно, що остаточна утилізація містоутворюючого заводу 
відбувається під радісні обіцянки влади відроджувати Донбас. Маючи 
перед очима цей сумний приклад, складно повірити в те, що уряд 
справді має такі плани. Відновити виробництво скла на «Пролета-
рії» – завдання не надто складне і надмірних витрат не потребує. За 
оцінками того самого Кубіва, наведеними в його листі, вартість пе-
редпускових робіт на заводі не перевищує 30–40 млн грн. Вклавши 
кілька сотень мільйонів гривень, можна було закупити нове облад-
нання. Для держави це цілком посильний обсяг інвестицій. 

Звичайно, підприємство навряд чи змогло б виробляти колишні 
обсяги продукції. Але навіть частковий його запуск із відновленням 
хоча б кількох десятків робочих місць став би справжнім проривом 
для міста. Для злиденного, пограбованого Лисичанська це був би 
прецедент, який показав би, що нова влада справді планує піднімати 
економіку. Весь регіон дістав би зрозумілий і гучний меседж: епоха 
розвалу промисловості минула, намітився новий тренд на відроджен-
ня. Поза сумнівом, звістка про відновлення «Пролетарія» після довго-
го простою швидко дійшла б і до окупованих територій. І для насе-
лення ОРДіЛО це був би очевидний та незаперечний аргумент на 
користь України. 

Утім, на запуск «Пролетарія» грошей, на жаль, не знайшлося. А 
це означає, що всі обіцянки перетворити Донбас на квітучий край – 
порожні слова, яким не буде віри. Доводити серйозність своїх намірів 
треба ділом. А з цим у нинішнього уряду поки що проблеми» [29]. 

«Стремясь легитимировать свои международные преступления, 
Россия превратила украинские Крым и Донбасс в территории гумани-
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тарной катастрофы. Об этом говорится в заявлении Министерства 
иностранных дел Украины в связи с шестой годовщиной принятия 
Генассамблеей ООН резолюции "Территориальная целостность Укра-
ины", информирует Цензор.НЕТ. 

"Своими агрессивными действиями против территориальной 
целостности и суверенитета Украины российский режим подрывает 
основополагающие принципы международного права, на которых 
базируются современные международные отношения, мировая без-
опасность и стабильность. Стремясь легитимировать свои междуна-
родные преступления, Россия превратила украинский Крым и Дон-
басс в территории гуманитарной катастрофы, запугивая, преследуя и 
лишая каких-либо прав тех, кто выступает против российской агрес-
сии", - говорится в документе. 

В министерстве отмечают, что остановив дальнейшее продви-
жение военной машины России ценой огромных человеческих и ма-
териальных потерь, Украина и сегодня пользуется полной поддерж-
кой со стороны международного сообщества. 

"Свидетельством тому стал целый ряд одобренных в течение 
этих лет резолюций Генеральной ассамблеи "Ситуация с правами 
человека в Автономной республике Крым и городе Севастополе, 
Украина" (71/205, 72/190, 73/263, 74/168) и "Проблема милитаризации 
Автономной республики Крым и города Севастополя, Украина, а 
также частей Черного и Азовского морей "(73/194, 74/17). Пути пре-
кращения неправомерных действий Москвы в Крыму и на Донбассе 
сейчас на ежегодной основе рассматриваются государствами-членами 
ООН на Генассамблее в рамках пункта "Ситуация на временно окку-
пированных территориях Украины", - констатировали в МИД. 

Также украинское внешнеполитическое ведомство обратило 
внимание на то, что Москва пытается использовать распространение 
пандемии COVID-19 для отмены введённых в отношении нее санк-
ций, что в который раз показывает истинную сущность ее агрессив-
ной политики. 

"Именно солидарность и ответственное поведение государств 
должны стать основой для объединения наших усилий в противодей-
ствии вирусу. Лишь выполнение требований международного права 
является залогом недопущения распространения вируса агрессии и 
реваншизма, а, следовательно, может быть основанием для отмены 
санкций", - убеждены в МИД Украины. 

Резолюция "Территориальная целостность Украины" (68/262) 
была проголосована и поддержана подавляющим большинством гос-
ударств-членов ООН в ответ на начало вооруженной агрессии со сто-
роны постоянного члена Совета безопасности ООН против Украины - 
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военную оккупацию Россией украинского Крыма и попытку его ан-
нексии путем проведения незаконного фейкового референдума. Его 
одобрением Генассамблея ООН выразила решительный протест дерз-
кому нарушению РФ норм международного права и подтвердила су-
веренитет, политическую независимость, единство и территориаль-
ную целостность Украины в пределах ее международно признанных 
границ. "Только 11 стран во главе с Россией выступили "против" до-
кумента в 2014 году, против призыва отказаться от попыток изменить 
границы Украины из-за угрозы силой или ее применения или другим 
незаконным путем", напомнили в МИД Украины» [34]. 

«mrSmith - 27.03.2020 20:30: «Это всего лишь карма». - Igor L 
- 27.03.2020 20:35: «Ідіотська заява яку ніхто не буде читати! Кому 
цікавий цей безмозглий текст? Потрібно було заявляти: "Терористич-
на, піратська, злочинна російська влада, яка повністю втратила будь 
яку легітимність і повністю вийшла за правове поле Конституції Росії 
та міжнародні правові норми, своєю злочинною бездіяльністю та те-
рористичними методами управління влаштувала на окупованих тери-
торіях України неконтрольовану ситуацію з захворюваністю на коро-
навірус та віспу, що призвело до неконтрольованого поширення небе-
зпечних захворювань і може призвести до страшної епідемії, яку бу-
дуть замовчувати окупанти через відсутність на окупованих територі-
ях незалежних ЗМІ та свободи слова! Вимагаємо від світової спільно-
ти негайних дій по поверненню під юрисдикцію України всіх окупо-
ваних українських територій та введення нових санкцій проти терори-
стичної влади Росії!" - Vlad Ivory - 27.03.2020 21:03: «А можна було 
б написати, що в кремлі збоченці. Для зеленого МЗС, на другий день - 
це швидко і предметно. Хоча колись було значно краще». - Rino Onix 
- 27.03.2020 20:33: « 

 
» - Йцу Кенг 07b0c614- 27.03.2020 20:33: «Лохи должны полу-

чить урок!» - Van-Basten Van-Basten - 27.03.2020 20:41: «Нафта коз-
ломордих вже по 17 баксів:  
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є » - Van-Basten Van-Basten - 
27.03.2020 20:44: «Венесуелу вже дотиснули санкціями... 

» - Петро Такой - 
27.03.2020 20:34: «Та пусть мучаются. Вообще фиолетово». - саша 
паламарчук - 27.03.2020 20:37: «А як же братушки зєлєного Сівошки 
?» - Петро Такой - 27.03.2020 20:39: «Так у сивушки и спроси. Я свое 
мнение высказал». - саша паламарчук - 7.03.2020 20:41: «Так ти 
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порохобот! вєщі ви гаварітє крамольні, які йдуть в розріз с палітікою 
зє партії». - Петро Такой - 27.03.2020 20:47: «А тебе все 100% 
пэтюнькиных шавок нравились и что, пашинская скотина даже?» - 
саша паламарчук - 27.03.2020 20:55: «Ні звичайно. але навіть па-
шинському далеко до сцивохи та і будь кого з псн. навіть до по-
лусєпара зєлєнського». - Михаил Торо - 27.03.2020 20:35: «Так это 
же чудесно-расчудесно !» - саша паламарчук - 27.03.2020 20:35: 

«Мені так пофіг на це , що аж не вдобно. » -  Rino Onix - 

27.03.2020 20:35: « ». - Чип – 
27.03.2020 20:36: «И к чему МЗС ведет? Взвалить и их проблемы нам 
на шею из вроде благородной метой мол там украинцы а Украина 
своих не бросает». - Frol Fedoroff - 27.03.2020 20:53: «В Крыму оста-
лось очень мало украинцев. Да и само население полуострова за годы 
оккупации сильно изменилось. Сначала оккупации в Крым перебра-

лось около 1 млн мокшан . так что все разговоры про то, что "там 
наши люди" это бред». - Чип - 27.03.2020 21:01: «А разве правитель-
ство ЗЕ это интересует? В то время когда в стране не хватает баналь-
ных масок они с успехом их продают то в Китай, то в Испанию. В то 
время когда нигде в стране купить антисептики они готовы направо и 
налево продавать за бугор спирт тем более что сами же запретили его 
продажу за бугор. И с чего Вы взяли что под словами "Украина своих 
не бросает" команда ЗЕ имеет ввиду украинцев?» - Роман Самой-
ленко a21e0f24 - 27.03.2020 20:37: «Так вы зебилы Украину превра-
тили в территорию гуманитарной катастрофы, *********»- Йцу Кенг 
07b0c614 - 27.03.2020 20:54: «какой ужас!» - Igor Lemke dd5e2437 - 
27.03.2020 20:45: «Та ви гоните! Вони там щасливі і задоволені в 
своїх Лугандонах! Яка катастрофа??)». - Frol Fedoroff - 
27.03.2020 20:48: «Крымские предатели скоро полынь и кузнечиков 
жрать будут и мыться на пляже, если такие еще московские чинуши 
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не прихватили. Поделом предателям». - Kolja Stambulskij - 
27.03.2020 20:53: «Нас рать.» - Татары Мы - 27.03.2020 21:04: «Дон-
басс выживает. В Крым вбухали столько бабла, что Кадыров от зави-

сти рыдает. ». - Andy Jumeirach - 27.03.2020 21:05: «"Спасение 
усопающих крысман не дело моих рук - дело рук усопающих кры-
сман" (цитата великого улусского патологоанатома Пу)». - Oleg 
Mamont - 27.03.2020 21:19: «Яка сумна новина. если они все сдохнут, 
я станцую джигу. Отвечаю» [34]. 

 
КЕЙС «КОРОНАВИРУС – 2020». «31 березня 2020, 10:50 - 

Ситуация с коронавирусом на подконтрольных группировкам 
«ЛДНР» территориях. 28 марта 2020 г. в ОРЛО зафиксирован первый 
случай COVID-19. Об этом заявили подконтрольные России админи-
страции на оккупированной части Донбасса. 

 
До сих пор боевики утверждали, что коронавируса на оккупи-

рованной территории не фиксировали. В Украине по состоянию на 31 
марта установлено 549 случаев заражения. В России 1836. В мире 787 
тысяч. 166 тысяч человек победили болезнь. 37 тысячи случаев – ле-
тальны. На данный момент невозможно сказать, скрывают ли подкон-
трольные России группировки информацию о больных, или не могут 
диагностировать SARS-CoV-2 из-за отсутствия тест-систем. На окку-
пированной территории Луганской и Донецкой областей, по разным 
оценкам, проживает от 2,5 до 3 миллионов украинских граждан. На 
время карантина они не могут выехать на свободную часть страны. 
Особенностью ситуации в ОРДЛО является также широкое распро-
странение здесь дезинформации из российских СМИ, вплоть до 
утверждений, что коронавируса не существует. По статистике окку-
пационной администрации, за неделю 16-20 марта в больницы ОРД-
ЛО обращалось более 600 человек с подозрением на ОРВИ, а также 
около 100 – на пневмонию. 

Смогут ли луганские и донецкие врачи победить эпидемию? 
Хватает ли аппаратуры и тестов? Информированы ли жители об угро-
зе? Радио Донбасс. Реалии собирает здесь важную информацию о 
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ситуации с Covid-19 на оккупированной части востока страны. Мы 
также настоятельно советуем нашим читателям из ОРДЛО ознако-
миться с рекомендациями, как уберечь себя от коронавируса: какой 
бы ни была политика на территориях, где вы живете, вы можете обез-
опасить себя сами. 

10:28 = Группировка «ЛНР» отменила льготы на проезд в об-
щественном транспорте до 16 апреля, в том числе для учащихся  
1-11 классов и пенсионеров. 

10:06 - В Украине по состоянию на 31 марта установлено 
549 случаев заражения. В России 1836. В мире 787 тысяч. 166 ты-
сяч человек победили болезнь. 37 тысячи случаев – летальны. 

19:2630.3.2020 - Боевики заявляют, что подтвердили предвари-
тельный диагноз COVID-19 длинным тестом. Первый заболевший 
проходит лечение в четвертой городской больнице оккупированного 
Луганска. Результаты анализов контактировавших с заболевшим бу-
дут позже, говорят в группировке «ЛНР». 

Вечером 28 марта группировка «ЛНР» заявила о первом пози-
тивном экспресс-тесте на коронавирус в ОРЛО. Житель оккупирован-
ного Славяносербска был госпитализирован в инфекционное отделе-
ние областной больницы Луганска. 

19:2230.3.2020 - Пятеро людей, которые прибыли на КПВВ 
«Майорское», с целью пересечения линии разграничения, не смогли 
попасть в ОРДЛО. В связи с этим нашли временное жилье в пгт Зай-
цево, где сейчас находятся на 14-дневной самоизоляции. Об это со-
общают в военно-гражданской администрации поселка Зайцево. 

17:2530.3.2020 - В ОРЛО перенесли окончание учебного года 
с 25 мая на 1 июля 

16:0830.3.2020 - Почти 8 тысяч человек находится на самоизо-
ляции в ОРДО. Об этом заявили в группировке «ДНР». 118 человек 
сейчас в стационарных отделениях. Случаев заражения коронавиру-
сом в ОРДО официально боевики не подтверждают. 

15:0030.3.2020 - Закрыты театры и развлекательные центры, по 
выходным спортивные клубы проводят занятия только на улице, а 
заведения общепита работают до 15:00, после – доставка на дом. Как 
живет оккупированный Донецк во время всемирной борьбы с корона-
вирусом? Верят ли жители оккупированного города, что этот вирус 
опасен? 

14:0030.3.2020 - На телефоны жителей оккупированного Лу-
ганска приходят смс с просьбой предоставить информацию о лю-
дях, вернувшихся с Луганской области, которая подконтрольна 
Украине. Об этом местные жители сообщили Радио Донбасс.Реалии. 
Рассылка приходит пользователям «ЛугаКом» – местного оператора, 
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созданного российскими гибридными силами на базе захваченных 
мощностей «Киевстара». В смс указываются телефоны «полиции», 
скорой и «министерства здравоохранения» в администрации группи-
ровки «ЛНР». 

12:3130.3.2020 - Луганская академия культуры и искусств, ко-
торая осталась в оккупированном городе, перешла на дистанционное 
образование. Студентам рекомендовали уехать домой. С сегодняшне-
го дня уже все учреждения образования (от школ до университетов) 
работают в ОРЛО дистанционно. Детские сады – в обычном режиме. 

11:5430.3.2020 - Украина обратится в международные органи-
зации с просьбой отправить гуманитарный конвой в ОРДЛО. Об этом 
в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер-министр - министр 
по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий 
Украины Алексей Резников. 

11:0830.3.2020 - В оккупированном Снежном юные танцоры в 
респираторах, касках и шахтерской спецодежде записали на шахте 
«Заря» песню, которую посвятили коронавирусу. 

10:1730.3.2020 - В Украине по состоянию на 30 марта уста-
новлено 480 случаев заражения. В России 1534. В мире 723 тыся-
чи. 152 тысячи человек победили болезнь. 34 тысячи случаев – 
летальны. 

18:3929.3.2020 - Как живут люди в обсервации в оккупирован-
ном Луганске? Журналистка НВ Кристина Бердинских узнала по-
дробности принудительной госпитализации в ОРЛО. «Из палат раз-
решено выходить только в туалет или душ, – якобы с целью миними-
зации рисков возможного заражения других постояльцев карантина. 
Но проблема в том, что на всю больницу работает всего лишь один 
санузел и одна душевая. Очередь в уборную – минимум пять-шесть 
человек, а в душ ожидание растягивается на несколько часов. Из-за 
этого возникают постоянные ссоры и конфликты между медперсона-
лом и постояльцами карантина. При этом в больнице есть проблемы с 
сантехникой, из-за чего в коридорах постоянно стоят лужи воды. 
Большинство пациентов возмущены принудительным карантином, 
невозможностью заменить его добровольной самоизоляцией, а также 
хамским поведением дежурного врача», – пишет журналистка. 
Как Кремль использует ситуацию с коронавирусом на Донбассе? 
Чего боятся луганчане? И чем опасно голосование за изменения в 
Конституцию России для жителей ОРДЛО? Подробнее – в обзоре 
прессы от Радио Донбасс.Реалии 

18:0729.3.2020 
В оккупированном Луганске закрыли рестораны, кафе, столо-

вые и прочие предприятия общественного питания. 
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16:2129.3.2020 
Группировка «ЛНР» будет пропускать жителей ОРЛО через 

пункт пропуска «Станица Луганская» в исключительных случаях. 
Такое пересечение можно будет провести организованными группа-
ми, но не чаще одного раза в две недели. Сообщают местные СМИ. 

13:5829.3.2020 
Командование Операции объединенных сил позволило вер-

нуться на подконтрольную Украине территорию 120 гражда-
нам, которых представители вооруженных формирований России не 
пропустили к местам назначения. 

Украинские военные отмечают, что группировка «ЛНР» держа-
ла людей до темноты, а после отказали во въезде в ОРЛО. 

«Учитывая завершение времени работы КПВВ «Станица Лу-
ганская» и риски пребывания гражданского населения в темное время 
суток в так называемой «серой зоне», пограничниками Объединенных 
сил было обеспечено их возвращение на контролируемую правитель-
ством Украины территорию», – отметили в штабе ООС. 

С 22 марта линия разграничения закрыта полностью. И все 
же, в критически важных жизненных обстоятельствах погранслужба 
может разрешить пересечь линию разграничения. Решение принимает 
только командующий ООС. Вот как это сделать. 

13:1129.3.2020 
В ОРЛО более 220 человек находятся на обсервации. Это те 

люди, которые прибыли из стран, где были зафиксированы случаи 
коронавируса. Об этом сообщил представитель группировки «ЛНР» 
Дмитрий Докашенко. 

11:5529.3.2020 
Вечером 28 марта 2020 г. группировка «ЛНР» заявила о 

первом позитивном экспресс-тесте на коронавирус на ее террито-
рии. До сих пор там формально было «чисто». Однако слухи о 
подозрениях на COVID-19 ползут по Луганску уже не первую не-
делю. По словам уполномоченной Верховной Рады по правам 
человека Людмилы Денисовой, в ОРДЛО уже около 150 человек 
госпитализированы с диагнозом пневмония, а возможности диаг-
ностировать коронавирус там нет по причине отсутствия тестов. 
Группировка «ДНР» заявляла, что получила быстрые тесты из 
Росси для лаборатории особо опасных инфекций в Донецке (во-
зможно, ей и воспользовались луганчане). Но речь идет, если ве-
рить их словам, только о тестах на антитела, а не ПЦР («длинных 
тестах»). 

Мы расспросили 8 жителей оккупированной части Луганс-
кой области об их мнении о COVID-19 и ситуации в городе. 
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«Все спокойно в городе. Но у меня знакомый с онкологией 
пошёл в одну из больниц города, хотел сделать рентген легких, пос-
мотреть на метастазы. Представьте, ему отказали, якобы нет пленки 
для этого. Но по секрету объяснили, что эту плёнку берегут для поте-
нциально инфицированных коронавирусом. Ещё говорят, что в 4-й 
инфекционной больнице уже готовят специальные палаты для боль-
ных коронавирусом. Ещё на днях получил смс-рассылку с просьбой 
сообщать о прибывших из-за границы знакомых», – говорит луганча-
нин Михаил. 

 
Пугаются чиха, но масок не носят. Что думают о коронавирусе 

в оккупации «ЛНР» 
10:5029.3.2020 
В Украине по состоянию на 29 марта установлено 418 слу-

чаев заражения. В России 1264. В мире 665 тысяч. 141 тысяча 
человек победили болезнь. 30 тысяч случаев – летальны. 

21:4428.3.2020 
В ОРЛО зафиксирован первый случай инфицирования ко-

ронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявила представите-
льница группировки «ДНР» Наталия Пащенко.  

«Выявлен первый положительный тест у нашего пациента, я 
хочу сказать – это не окончательный диагноз. Но это уже первый зво-
ночек, который должен насторожить, и население в том числе. Он 
требует подтверждения, нам потребуется несколько суток для того, 
чтобы подтвердить или исключить данный диагноз, но такой пациент 
у нас есть. Меры, которые были применены, показали свою эффекти-
вность», – отметила Пащенко. 

Также Пащенко отметила, что состояние пациента уже удовле-
творительное, и его температура нормализовалась. Боевики не сооб-
щают, каким образом диагностируют коронавирус: за все время пан-
демии только в Донецке они заявили о получении быстрых тестов для 
городской лаборатории. Из оккупированного Луганска таких сообще-
ний не было. Тесты, как заявила оккупационная администрация До-
нецка, им передала Россия. Ранее Восточная правозащитная группа 
сообщила, что житель оккупированного Славяносербска был госпита-
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лизирован в инфекционное отделение областной больницы Луганска» 
[35]. 

«В Україні набирає обертів епідемія коронавірусу COVID-19. 
Загальна кількість інфікованих у країні людей на 3 квітня сягнула 
майже 942 і 23 випадків закінчилися летально. Утім, окрім громадян, 
які нещодавно повернулися з-за кордону, існує ризик проникнення 
інфікованих осіб з тимчасово окупованих територій Донбасу. 

Варто зазначити, що офіційні заяви як України, так і окупацій-
ної влади «Л/ДНР» щодо кількості інфікованих коронавірусом, не 
відповідають дійсності. Справжні дані про масштаби епідемії засек-
речені – окупаційна «влада» псевдореспублік розпорядилася усім 
пацієнтам з підозрілими на коронавірус симптомами, оформлювати 
діагноз виключно як ГВРІ або ГРЗ. На сьогоднішній день у «ЛНР» 
офіційно зафіксована одна заражена коронавірусом людина. Це меш-
канець Слов’яносербського району, він госпіталізований у четверту 
лікарню. 

Інформація Головного управління розвідки Міноборони Украї-
ни про те, що в ОРДЛО у 7-й лікарні Луганська від коронавірусу по-
мерли 9 осіб, не відповідає дійсності. Ця лікарня не входить у перелік 
шести інфекційних стаціонарів, які сьогодні розгорнуті на території 
«ЛНР». Ця оприлюднена недостовірна інформація, свідчить про низь-
кий рівень поінформованості української розвідки. 

Так званий «головний санітарний лікар» «ЛНР» Дмитро Дока-
шенко повідомив, що в ОРЛО були зафіксовані понад 270 випадків 
захворювань з підозрою на коронавірус. Раніше він повідомляв, що 
станом на 29 березня на обсервації в медустановах знаходилися  
221 хворих. Примітно, що за офіційною статистикою, 13 березня на 
тимчасово непідконтрольній Україні Луганській області на карантин з 
підозрою на коронавірус були поміщені 14 людей. А вже за тиждень у 
офіційних документах були вказані 54 звернення, з яких на обсерва-
цію були поміщені 22 особи. Нагадаю, станом на 3 квітня зафіксовано 
вже понад 270 випадків захворювань з підозрою на коронавірус, що 
свідчить про високу динаміку розповсюдження цієї смертельної хво-
роби. 

До речі, не виключено, що інфекція була занесена в «ЛНР» з 
території Росії – ще на початку березня у ЗМІ з’явилася інформація 
про зафіксовані у російському місті Воронеж випадки ураження ко-
ронавірусом. Причому їх виявили саме у вихідців ОРЛО. 

В свою чергу, у так званій «ДНР» зафіксовані 43 летальних ви-
падки, але їхній діагноз оформлено як «свинячий грип». Згідно з офі-
ційною статистикою, в ОРДО на коронавірус здала аналізи 131 люди-
на. На самоізоляції на дому перебувають 8747 осіб, з них в умовах 
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стаціонарних відділень - 118. Водночас, повторюся, більшості пацієн-
тів із симптомами коронавірусу, ставлять діагнози ГРВІ та ГРЗ. 

В аптеках та лікарнях «Л/ДНР» колосальна нестача препаратів  
і медичних масок. У місті Алчевськ налагодили виробництво захис-
них масок, але цієї кількості не вистачить для того, аби забезпечити 
усіх мешканців «ЛНР». 

Крім того, в ОРЛО спостерігається гостра нестача лікарів – рі-
вень недоукомплектованості медичних працівників сягає 40%. Біль-
шість спеціалістів виїхали на підконтрольну Україні територію, а тих, 
які лишилися, недостатньо для протистояння епідемії. Водночас, ін-
формація про те, що в ОРЛО відсутні тести на діагностування коро-
навірусу, не відповідає дійсності – минулого тижня з Росії до «ЛНР» 
прибув вантаж з тестами для діагностики хвороби. 

Що стосується карантинних заходів, то з 18 березня «міністерс-
твом державної безпеки» «ЛНР» був заборонений пропуск на терито-
рію РФ пасажирських автобусів з реєстрацією «ЛНР». Таким чином, 
влада Росія ввела режим карантину. Втім, уже за тиждень цю поста-
нову скасували і дозволили перетин кордону, але виключно транспор-
тними засобами з російською реєстрацією. Таким чином, Москва за-
блокувала в’їзд транспорту з номерами «псевдореспублік». 

З 23 березня 2020 р. був оголошений карантин у дошкільних 
учбових закладах «ЛНР», а 30 березня карантин впровадили у всіх 
школах та вишах – заклади перейшли на режим дистанційного нав-
чання. Рішенням т. зв. "надзвичайної санітарно-протиепідемічної 
комісії" закриті підприємства громадського харчування, ряд закладів і 
установ, а також призупинили роботу об'єктів торгівлі непродоволь-
чими товарами. 

Додам, що на підконтрольній Києву території Луганської обла-
сті також були зафіксовані випадки інфікування коронавірусом. Го-
ловна лікарня, що приймає таких хворих, розташована у місті Рубіж-
не. Однак умови для проведення обсервації там вкрай незадовільні. 

Досить плачевна ситуація і з іншими медичними закладами Лу-
ганщини. Розпорядження голови Луганської ОДА про підготовку 
санаторію-пансіонату «Привілля» для потреб обсервації, фактично не 
виконано. Пансіонат належить ПАТ «Лисичанськвугілля» і має борг 
за електроенергію на кілька сотень мільйонів. Є також проблеми із 
забезпеченням пацієнтів якісною питною водою. 

Щодо ризику проникнення інфікованих коронавірусом людей з 
ОРДЛО в Україну. 

Загроза існує і вона досить висока. Попри закриття контроль-
них пунктів в’їзду-виїзду на лінії розмежування, біля селища Жовте у 
Слов’яносербському районі Луганської області досі функціонує неле-
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гальна переправа. За умовну платню 1500 гривень, на човнах з «ЛНР» 
в Україну перевозять т.зв. «пасажирів». Раніше це коштувало 1000 
гривень, ставку нещодавно підвищили у зв’язку з епідемією коронаві-
русу. 

Причому ця «переправа» функціонує і контролюється обома 
сторонами конфлікту. У ЗМІ повідомлялося про те, що правоохоронці 
затримали осіб, які займалися цими нелегальними перевезеннями. 
Однак це не вирішило проблему, а лише приховало подальші оборуд-
ки – організатори змінили місце розташування переправи і вона про-
довжує діяти. Цей випадок свідчить про те, що «кому війна, а кому 
мати рідна. На жаль, це не єдиний приклад нелегальних «дірок» на 
лінії розмежування, з яких «годуються» обидві сторони. 

Я прогнозую зростання кількості інфікованих коронавірусом в 
ОРДЛО. Їх буде складно лікувати через брак препаратів і медиків. Це 
загрожує виникненням на тимчасово окупованих територіях Донбасу 
масштабних епідеміологічних районів, та їхнього подальшого розши-
рення на Україну. Для інтернет-видання UA.News» [37]. 

«Толик Тигра - 04.04.2020 07:28: «"Ця оприлюднена недосто-
вірна інформація, свідчить про низький рівень поінформованості ук-
раїнської розвідки.", - яка може бути розвiдка, коли Баканов - голова 
СБУ?» - Андрій Засуха - 04.04.2020 11:57: «Баканов до розвідки 

ЖОДНОГО відношення не має.  Вчи матчастину » - Остап 
Чепіга – 04.04.2020 10:52: «Їм скоро не будуть платити пенсію, бо їх 
не буде...План ***** працює у недоросів по пов-

ній.. » [37]. 
 
КЕЙС «ОБМІН 16 квітня 2020 р.». «В четвер 16 квітня 2020 р. 

Україна звільнила 20 своїх громадян, які знаходилися в неволі на 
тимчасово окупованих територіях. Це військові та здебільше цивільні, 
яких захопили російські маріонетки на територіях так званих «ДНР» 
(9 осіб) та «ЛНР» (11 осіб). Скільки осіб взамін віддала Україна, роз-
повів віце-прем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупова-
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Фото Рейтер 

Фото Рейтер 

них територій, представник України в політичній підгрупі ТКГ Олек-
сій Резніков. 

«У Донецькій області ми передали на непідконтрольну сторону 
десятьох осіб і в Україну прийняли дев’ятьох осіб. Один, якого запи-
тував той бік на переміщення, відмовився. У Луганській області щой-

но завершено обмін. Ми отрима-
ли 11 українців, на запит тієї сто-
рони ми передали чотирьох лю-
дей. Вони запитували сімох, але 
троє відмовилися перетинати 
лінію розмежування», – заявив 
Резніков (interfax.kiev.ua). 

Керівник Офісу Президента 
Андрій Єрмак, який курує пере-
говори з боку України, додав у 
facebook, що «взаємне звільнення 

утримуваних осіб відбувається у рамках формату «всіх на всіх». 
«Тривають переговори про звільнення українців, які утримуються на 
території окупованого Криму та в Росії. Президент Володимир Зелен-
ський неодноразово підкреслював, що ми будемо боротися за життя 
кожного громадянина України», – написав він. 

В боротьбі за повернення наших громадян (і територій), що де-
кларує чинна влада, постає питання компромісу, на який готова піти 
українська сторона в переговорах з ворогом. І тут вкрай важливо зна-
ти як оцінюють ситуацію люди, які проживають безпосередньо бли-
зько до самої війни. Нещодавно Фондом «Демократичні ініціативи» 
імені Ілька Кучеріва та Центром політичної соціології (із залученням 
мережі фірми «Юкрейніан Соціолоджі Сервіс») було проведено ре-
гіональне дослідження громадської думки в Донецькій та Луганській 
областях за винятком окупованих територій (https://dif.org.ua). 

Так от, якщо серед донець-
ких респондентів 3/4 вважають 
РФ стороною конфлікту на Дон-
басі (а 12% не вважають так), то 
серед луганських респондентів 
лише 47% поділяють відповідну 
думку, а 39% – не поділяють. 
Причому порівняно з опитуван-
ням кінця 2018 року в Донецькій 
області частка тих, хто вважає 
Росію стороною конфлікту, помі-
тно зросла (з 57% до 76%), а час-
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тка тих, хто так не вважає, зменшилася з 23% до 12%. У Луганській 
області також рівень визнання участі Росії у конфлікті зріс (з 41% до 
47%), проте водночас збільшилася (з 31% до 39%) й частка тих, хто не 
визнає такої участі. 

Показовими виявилися і наступні дані. Серед луганчан значно 
більшою (34% проти 14% серед донеччан) є частка тих, хто вважає, 
що заради встановлення миру на Донбасі потрібно йти на будь-які 
компроміси, тоді як серед донеччан значно більшою (27% проти 7%) 
була думка про можливість встановлення миру лише силовим шля-
хом. Проте найбільш поширеною думкою як в Донецькій (50% опита-
них), так і в Луганській (49% опитаних) областях є те, що компроміси 
потрібні, але не будь-які. 

Луганські респонденти значно переважають донецьких й за го-
товністю до здійснення прямих переговорів з керівництвом 
«ДНР/ЛНР» (що буде фактичним визнанням їх легітимності). Зокре-
ма, 38% луганчан обрали цей варіант як умову для встановлення стій-
кого миру на Донбасі, тоді як серед донеччан відповідна частка ста-
новила 19%. 

Ставлення до надання «ДНР/ЛНР» особливого статусу в складі 
України як умови стійкого миру порівняно з кінцем 2018 року поміт-
но зросло у донеччан (з 26% до 47%); також в контексті становлення 
стійкого миру донеччани стали більше наголошувати на відмові від 
членства в НАТО та закріпленні позаблокового статусу (підтримка 
відповідного пункту зросла з 13% до 34%), натомість значно (з 50% 
до 28%) зменшилася частка тих, хто вважає значущим чинником від-
новлення нормального життя на неокупованій території Донбасу. 
Луганчани ж, навпаки, частіше вказували на налагодження нормаль-
ного життя (цей показник зріс з 45% до 59%). 

Серед донецьких респондентів значно більшим (67% проти 
35% в Луганській області) є рівень негативу щодо проведення місце-
вих виборів на окупованих територіях на умовах Росії, тоді як пози-
тивно до таких дій ставляться 16% в Донецькій області, та 36% в Лу-
ганській області. 

Розглядаючи можливі варіанти політичного майбутнього «ДНР/ 
ЛНР» переважна більшість (59%) донецьких респондентів орієнту-
ються на відновлення території Донецької та Луганської областей в 
складі Україні на тих самих умовах, що й інші області, тоді як 24% 
висловилися на користь надання «ДНР/ЛНР» особливого статусу. 

Можна вивчити і додаткові цифри, проте тенденція очевидна. 
Настрої в двох областях різняться, часом навіть суттєво. Також оче-
видним є і те, що донеччани і луганчани стали менш схильними до 
будь-яких компромісів. А ще змінилися дані в порівнянні з поперед-
нім дослідженням. Чому?  
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КОМЕНТАРІ. «ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ЗДОБУВАЮЧИ ТАКТИЧНІ 
ПЕРЕМОГИ, ФАКТИЧНО ГОТУЄ НАМ СТРАТЕГІЧНУ ПОРАЗКУ» 

Сергій ГРАМАШ, журналіст, головний редактор «ОстроВ»: 
– Чому цифри підтримки проукраїнських ініціатив на території 

Луганщини є меншими? Погляньмо на структуру двох областей: по-
перше, Луганська область ближче до Росії, більша частина її кордонів 
саме з Росією, і ментально, вона, чесно кажучи була ближчою, як на 
мене. По-друге, Донецька область більш індустріальна, ніж Луган-
ська. Економічна ситуація, якість життя там нижчі, ті ж таки  дороги, 
проблемне постачання води й електроенергії, люди справді живуть 
гірше. Також, хоч як страшно це звучить, але наслідки війни для них 
не такі відчутні, як для мешканців Донецької області, які жили до 
війни краще. Відповідно, іншою там є й інформаційна база: в Донець-
кій області є багато регіональних видань, зокрема те, яке я очолюю, а 
в Луганській області повноцінних ЗМІ, які впливали б на ситуацію 
зараз, по суті, немає. Також у Донецькій області більше жителів, а 
отже, більший виборчий ресурс, сюди вкладається більше коштів, 
політичні сили працюють краще. На мою думку, ці чинники позначи-
лися на тому, що в Луганській області триває певне заперечення вій-
ни, адже політичної уваги до тієї території менше. 

Гадаю, що на території Донецької області більшість населення 
сприймає РФ як сторону конфлікту через комплекс причин: там час-
тіше ведуться бойові дії, також у Донецькій області більше пунктів 
перепуску, люди виїжджають звідти, відповідно,  вони можуть, обмі-
нюючись інформацією, діставати більш достовірні дані й усвідомлю-
вати присутність Росії. У Луганській області лише один пункт пере-
ходу. 

Я не можу зрозуміти політику нинішньої української влади, га-
даю, вона сама її не розуміє. У змінах настрою людей не стільки полі-
тики, скільки адаптації до тієї ситуації, в якій вони опинилися. Якщо 
раніше всі хотіли швидкого розв’язання  конфлікту за будь-яку ціну, 
то сьогодні люди вже звикли до нових особливостей побуту, але хо-
чуть повернення до колишнього життя більше, ніж половинчастих 
рішень, які не дають гарантії того, що вони житимуть, як раніше. 

Якщо говорити про політику влади щодо обміну полонених, то, 
переглядаючи сьогодні телеканали, я звернув увагу на те, що якщо 
перші два обміни були ТОП-новинами, то цей вже не такий значний, 
люди починають звикати до процесу. Подивімося на тих, кого обмі-
нюють: раніше це були люди, які сиділи 4-5 років у полоні, зараз  
обмінюють людину, яку торік захопили. Звісно, треба повертати своїх 
людей, шкода лишень, що нам не кажуть, кого ми віддаємо натомість. 
Адже учасники тієї сторони починають вчиняти злочини вільніше, 
вони знають, що через рік їх повернуть, і це провокує їх на вчинення 
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злочинів проти України. Може прозвучати цинічно, але найприкріше, 
що у процесі цих обмінів ведуться фактично прямі перемовини з бо-
йовиками ОРДЛО, що надає їм певної політичної суб’єктності. Це 
означає, що ми применшуємо роль у цьому конфлікті Росії, при тому, 
що РФ веде інформаційне посилення гібридної війні, нам повідомля-
ють про роботу російської агентури в наших спецслужбах. Тобто Ро-
сія продовжує агресію, а ми применшуємо її роль і девальвуємо ста-
тус цього конфлікту в очах світової спільноти. Зеленський, здобува-
ючи тактичні перемоги, фактично готує нам стратегічну поразку. 

Багато що залежить від того, як ми розглядатимемо Мінський 
процес, необов’язково взагалі шукати йому альтернативу. Треба знай-
ти нову форму виконання цих домовленостей. А головне – повернути 
«Мінськ» до першооснов, тобто зробити його тристороннім контакт-
ним майданчиком: Москва-Київ-ОБСЄ, а не п’ятистороннім, як цього 
домагається Москва і чомусь втілює Київ. Ми однозначно маємо вес-
ти прямі перемовини з Кремлем і прибрати два цих незрозумілих 
придатки, які гальмують процес і ведуть його у шкідливому нам на-
прямку. 

 
«ВІДМІННІСТЬ ДАНИХ ПОВ’ЯЗАНА З ВІДМІННІСТЮ МІС-

ЦЕВИХ МЕНТАЛІТЕТІВ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ДВОХ ОБЛАСТЕЙ» 
Олександр БIЛОКОБИЛЬСЬКИЙ, журналіст: 
– Відмінність даних пов’язана, по-перше, з відмінністю місце-

вих менталітетів двох областей. Це було помітно і за довоєнного часу: 
донецькі завжди були більш підприємливими, це очевидно навіть, 
порівнюючи досягнення фінансово-промислових груп. Те ж саме  
можна бачити щодо переселенців з донецького регіону, вони є актив-
нішими. По-друге, це пов’язано з більш масованою російською про-
пагандою саме на території Луганської області. Там сильніші позиції 
займає ОПЗЖ, що видно за результатами президентських і парламе-
нтських виборів. Це також пов’язано з тим, що вільна територія Лу-
ганської області – здебільшого сільська місцевість. Окрім того, в  
Луганській області в рази більше людей, які їздять до Росії. Сєвєро-
донецьк (нинішній тимчасовий обласний центр) весь обклеєний рек-
ламою рейсів до Москви та Пітера, люди туди роками їздили, це дуже 
міцні зв’язки і вплив на мізки звідти. 

Мені складно говорити про той курс, який сьогодні веде укра-
їнська влада, настільки він суперечливий. З одного боку, зберігається 
напрямок, що його задав колишній Президент, з другого боку, ведуть-
ся дивні розмови про компроміси. Після того, як влада дістає з цих 
питань відсіч від суспільства – починає виправдовуватися і перекру-
чувати ситуацію. Проблема консультативної ради, на мій погляд, по-
лягає в тому, що українська влада заявила, що радитиметься не з бо-
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йовиками, а з представниками громадянського суспільства на непід-
контрольній території. Насправді це видається маячнею: Там немає 
ніякого громадянського суспільства у принципі. Я б дуже обережно 
підходив навіть до питань громадянського суспільства на підконтро-
льній території. На території ОРДЛО будь-які «громадські організа-
ції», громадські рухи на кшталт партій перебувають під контролем 
окупаційних сил. Приміром, «Мир Луганщині»  чи «Луганський еко-
номічний союз», дві сили, що нібито конкурують між собою в Луган-
ській області, чи громадський рух «Донецька республіка» – це все 
симуляції. Вони створюють видимість громадського руху, записавши 
до своїх лав десятки тисяч бюджетників, але ми знаємо правду. Або ті 
ж  таки профспілки, які не мають жодного стосунку до «трудового 
народу», якщо очільника луганських профспілок Олега Акімова, при-
міром, призначили «згори» і проголосували за нього теоретично.  
Жодних непідконтрольних лідерів думок чи ГО не існує, тому ніякої 
консультативної ради створювати з ними не можна» [38]. 

 
КЕЙС «ПЛАТФОРМА ВУГІЛЬНИХ МІСТ». Шахтарські міста 

закликають центральну владу планувати трансформацію вугільних 
регіонів. Відмова України від видобутку вугілля – складне економічне 
питання. З одного боку, країни Євросоюзу поступового встановлюють 
власні дати відмови від використання вугілля в енергетиці. З іншого 
боку, українська вугільна промисловість застаріла, а модернізація 
потребує величезних вкладень. Ці інвестиції не встигнуть окупитися 
до 2050-го, коли Україна зобов’язана відмовитися від викопного па-
лива та перейти на відновлювані джерела енергії, бо підписала ту ж 
Паризьку кліматичну угоду, що й країни ЄС. 

В Україні на сьогодні є 65 міст, життєдіяльність яких цілком 
залежить від роботи підприємств видобутку вугілля. Тож питання не 
тільки в економічній трансформації галузі. Йдеться про сотні тисяч 
людей, які мають і надалі жити і працювати, попри значне скорочення 
видобутку і зрештою закриття шахт. 

У січні 2020-го уряд презентував проєкт Концепції зеленого 
енергетичного переходу України до 2050 року. Документ і досі зали-
шається у статусі проєкту, однак саме у ньому міститься важливий 
пункт про повну відмову від вугілля до 2050-го та закриття всіх вугі-
льних електростанцій і шахт. 

У травні 2020 року було зроблено наступний крок: Кабмін 
створив Координаційний центр з питань трансформації вугільних 
регіонів України, куди увійдуть профільні урядовці, голови обласних 
державних адміністрацій, народні депутати, представники вугледо-
бувних підприємств, профспілок, асоціацій органів місцевого само-
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врядування. Зокрема, члени Координаційного центру проаналізують 
реальний стан економіки та соціального забезпечення у шахтарських 
містах, запропонують варіанти нових напрямів для розвитку місцевої 
економіки та створення робочих місць, дослідять різноманіття і долю 
фахівців різних професій. У результаті спільної роботи має з’явитися 
Державна програма трансформації вугільних регіонів України. Міс-
цеві громади розроблять ініціативи та концепції проєктів, що допо-
можуть зменшити залежність від видобутку вугілля. 

Активні громади деяких шахтарських міст не чекають, поки 
згори їм спустять рішення про їхню долю. Вони розуміють, що за-
криття шахт є тільки справою часу, який варто використати на посту-
пову справедливу трансформацію міст, життя яких залежить від ін-
дустрії. А саме: планувати розвиток регіонів, на які вплине відмова 
від викопного палива, перш за все враховуючи людей, які втратять 
роботу через зупинку шахт. Потрібно сфокусуватися на соціалізації 
колишніх працівників шахт у суспільстві: надати їм можливість зай-
матися бізнесом, створювати нові робочі місця або допомогти їм зна-
ходити себе в уже існуючих. 

Так, за рік до створення національного координаційного центру 
мери монопрофільних міст разом із Донецькою торгово-промисловою 
палатою та місцевими громадськими організаціями створили Плат-
форму сталого розвитку вугільних міст Донецької області. Сьогодні у 
Платформі беруть участь сім міст області – Вугледар, Добропілля, 
Покровськ, Мирноград, Новогродівка, Селидове і Торецьк. 

Учасники Платформи долучалися до заходів європейських ву-
гільних регіонів у Німеччині, а також у Брюсселі та Варшаві. Там 
вони вивчали досвід трансформації європейських країн і виступали на 
міжнародних зустрічах високого рівня. 

Представники місцевих громад Платформи Донецької області 
нині разом працюють над спільною стратегією трансформації. Вона 
визначатиме пріоритети розвитку, розподіл ролей і функцій міст у 
співпраці. Також планується розробити спільну позицію щодо того, 
якої державної та міжнародної підтримки вони потребують, і створи-
ти конкретні проєкти, на які згодом шукатимуть фінансування та реа-
лізовуватимуть їх на місцях. 

За останні роки представники вугільних громад уже встигли 
розробити конкретні ідеї проєктів. У Вугледарі, наприклад, завдяки 
створенню об’єднаної громади є перспектива запуску індустріального 
парку, який зміг би забезпечити роботою частину шахтарів. Схожа 
ситуація у Покровську, де також створюють індустріальний парк  
і планують будівництво мікрорайону, щоб залучити у місто інвесто-
рів. А у Мирнограді можливості бачать у підтримці малого та серед-
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нього бізнесу, туристичного бізнесу. Наприклад, розробляють проєкт 
індустріального музею на базі шахти, яку буде закрито під час транс-
формації. Надихалися прикладом шахтарського міста в Польщі. 

Представники Платформи сталого розвитку за останні майже 
півтора роки також розробили кілька спільних проєктів, наприклад, 
використання шахтної води для альтернативного водо- та теплозабез-
печення міст. Спільно міста працюють над розробкою програм нав-
чання професій, що мають попит на ринку праці. Їх планують викла-
дати у місцевих гірничих навчальних закладах. Ще одна ініціатива 
допоможе встановити сонячні електростанції на кількох комунальних 
закладах у кожному із семи міст Платформи сталого розвитку. 

Успіх перепрофілювання міст, що повністю залежать від вугле-
видобутку, залежить від того, чи залучали на всіх його етапах пред-
ставників цих регіонів. Про це говорить досвід інших країн, зокрема 
Великої Британії, Німеччини, Австралії, Нідерландів, Чехії, Польщі. 

Українському уряду варто прислухатися до представників  
європейських та українських міст, які вже взяли на себе відповідаль-
ність і почали працювати над стратегіями реорганізації. 

От чотири важливі фактори для ефективної справедливої транс-
формації шахтарських міст, на думку представників Платформи семи 
шахтарських міст Донецької області: 

представники шахтарських громад мають від початку бути  
частиною всіх національних процесів трансформації. Вони готові 
активно залучати представників місцевого бізнесу, громадських орга-
нізацій, навчальних закладів і жителів міст; без пілотних проєктів 
перепрофілювання шахтарських міст у найближчі роки неможливо 
створити повноцінний національний план справедливої трансформа-
ції. Для впровадження пілотних проєктів знадобиться технічна допо-
мога держави та міжнародних організацій. Міста учасники пілотів 
мають обиратися на прозорому відкритому конкурсі, а позитивний 
ефект від проєкту повинен отримати весь регіон;  на національному 
рівні необхідно створити фонди, які працюватимуть над рішеннями 
диверсифікації економіки, розвитку інфраструктури, екологічних 
наслідків, пенсійного забезпечення, освіти для шахтарських міст; 
 спеціальні програми зайнятості та перекваліфікації допоможуть пос-
лабити напруженість серед місцевих жителів, які бояться втратити 
роботу, доходи, соціальні переваги. Такі програми мають враховувати 
особливості кожного міста чи громади, тож варто залучати місцевих 
фахівців для адекватної оцінки потреб і особливостей» [52]. 
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КЕЙС «ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК». «На кільці Соломона було 
написано: «Все проходить... І це пройде». Пройде пандемія, закін-
читься світова економічна криза. Ці закінчаться, але прийдуть нові. 
Продовжуватиметься кліматична криза. 

Почнеться нове життя. Саме нове. Про це говорять багато ана-
літиків. В чому буде його суть, чим воно відрізнятиметься від старого 
життя? У кожного – своя відповідь.    

1. Ще Альберт Ейнш-
тейн у своїй Нобелівській 
промові наголосив: «Нам буде 
потрібна принципово нова 
манера мислення, щоб людст-
во вижило». До цього часу не 
сталося таких глобальних пот-
рясінь, які б змусили людство 
замислитися над цими слова-
ми. Навіть дві світові війни не 
ставили питання про виживан-

ня людства. Загроз було багато (наприклад, можливість ядерної війни, 
штучний інтелект, кліматичні загрози), але вони носили швидше по-
тенційний характер, вони не були очевидними, тобто такими, щоб 
були зрозумілими не тільки футурологам, а й кожному жителю Землі. 

Пандемія коронавірусу змусить усіх (після його подолання) 
зрозуміти, наскільки тонка ниточка, на якій висить життя кожної лю-
дини і людства в цілому. І жодний технологічний прогрес не захис-
тить людство, якщо воно в своїй самовпевненості ігноруватиме загро-
зу загибелі цивілізації, вимирання людства. США, Англія, Італія,  
Іспанія, Франція, Німеччина, країни, які входять у клуб G-20, що 
об’єднує найбільш розвинені країни, опинилися перед викликами, 
масштаб яких не менший, ніж у ПАР, Єгипті, Алжирі чи Кенії. Пан-
демія має змусити уряди всіх без винятку країн на перше місце своєї 
внутрішньої політики поставити питання здоров’я людей, нації. ООН, 
ВООЗ мали б координувати ці зусилля на глобальному рівні. Якщо 
так не станеться (такий варіант можливий, оскільки не всі політичні 
еліти готові міняти свої звички, свої напрацьовані механізми управ-
ління суспільством), то цим буде закладена небезпека подальших ще 
більш масштабніших глобальних катастроф. Наслідки яких ніхто  
передбачити не зможе. В перспективі виграє та країна, яка знайде в 
собі сили зробити адекватні висновки і почати вибудовувати свою 
внутрішню і зовнішню політику на фундаменті нових цінностей. 

Учені кажуть, що на сьогодні є десятки різновидів «сплячих» 
вірусів, до боротьби з якими ми не готові. Їх появі, виявляється, знач-
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но сприяє вирубка лісів. Парадоксально, але при всіх досягненнях 
людства світ належить, практично, не людям, а вірусам. Аналізуючи 
пандемію, Джордж Фрідман з відомого аналітичного центру Stratfor 
стверджує: «Люди схильні вірити, що вони правлять світом, але це не 
так». Відомий зі шкільної програми Базаров, герой роману І. С Турге-
нєва «Батьки і діти», стверджував: «Природа не храм, а майстерня,  
і людина в ній працівник». Така ієрархія цінностей, прийнятна в  
ХІХ столітті, в ХХІ столітті показала свою згубність не тільки для 
Природи, але й для Людини.    

2. Нове життя має буду-
ватися на новій системі цін-
ностей. В середні віки систе-
му цінностей визначала релі-
гія. Пізніше і ще дотепер – 
гроші. Гроші формують не 
тільки політику держав, а й 
світогляд кожної окремої  
людини. Під час карантину 
перечитав «Знесені вітром»  
М. Мітчелл. Головна героїня 

Скарлетт О’Хара каже (рос.): «Я обнаружила, что деньги – самое  
важное на свете, и бог мне свидетель, я не желаю больше жить без 
них». Результат такого світогляду ми бачимо. І вже всерйоз заговори-
ли про перспективи існування людства як носія земної цивілізації (до 
речі, є цікава книжка Г. Бореєва «Історія гуманоїдних цивілізацій 
Землі», 2004). Збіг у часі трьох світових криз стався, мабуть, не випа-
дково. І мова не про світову змову, а про нагадування людству про 
його вразливість. І про необхідність нарешті присісти і подумати. 

Людство, якщо не все, то найбільш креативна його частина, має 
зробити з цього висновок: необхідно запроваджувати принципово 
нову систему цінностей, в основі якої має бути Людина як органічна 
частина Природи. Якщо в основі попередньої системи цінностей були 
гроші й головний їхній показник – кількість, то в основі нової системи 
цінностей має бути здоров’я людини і її кількісний показник – трива-
лість життя. 

Така система цінностей уже вироблена і зафіксована ООН в так 
званому Індексі людського розвитку (ІЛР ООН). На першому місці – 
тривалість життя, здоров’я людини. На другому – освіта, наука, куль-
тура. А економіка, ВВП – на третьому; тобто економіка роздивляється 
лише як необхідний інструмент реалізації двох перших показників. 
Поява ІЛР ООН свідчить про те, що вже є розуміння необхідності 
нової системи цінностей. Але весь світ його поки що ігнорує. У своїй 



193 

практиці, в своїй діяльності всі користуються звичними старими кри-
теріями, в основі яких – гроші й тільки гроші. Навіть пандемія дає 
досить прикладів цього. Сам же Індекс використовується поки що 
лише задля всіляких аналітичних довідок, для порівняльного аналізу 
розвитку країн. Пандемія коронавірусу показала результат такого 
нехтування. Ціна якого – сотні тисяч загублених життів.   

3. Нова система цінностей означає необхідність зламу, пере-
осмислення старих цінностей для вироблення нових стратегій і тактик 
розвитку. Аналіз і вивчення глобальних трендів – прерогатива безлічі 
науково-аналітичних центрів, інститутів, які отримують за це немалі 
гроші. В Україні також є багато всіляких грантових структур, які зай-
маються стратегічними дослідженнями. Але всі професійно складені 
стратегії базуються на старих критеріях, на старому фундаменті, які 
надійно забезпечували отримання кандидатських, докторських, ака-
демічних звань і привілеїв. Не тільки в Україні. Але саме в Україні 
вони показали свою відсталість, свою невідповідність світовим трен-
дам, новим викликам. Орієнтація на них нічим не допомогла у ство-
ренні нової України. Навпаки, дала підставу нашим ворогам розгля-
дати Україну як державу, що не відбулася. І, на жаль, 2020 рік дав їм 
багато фактів для такого висновку. Головний – без зовнішньої допо-
моги держава Україна не може вижити. 2/3 бюджету України на  
2020 рік – зовнішні запозичення.  

4. Ми звикли дивитися на здоров’я як на професійну сферу дія-
льності медиків і тільки. Мовляв, це їхня турбота – приводити нас у 
норму, коли ми хворіємо. Тому й увага до медицини, до медиків була 
як до обслуговуючого персоналу, вона не була пріоритетом урядів. В 
Україні особливо: медсестра отримує 3 – 4 тисячі гривень, кандидат 
медичних наук, молодший науковий співробітник в Інституті серця – 
7 000 гривень. Витрати на медицину – 2,8% ВВП, в розвинених краї-
нах – до 7%. 

Здоров’я – це не медична проблема. Медицина має справу з 
хворими індивідуумами. Здоров’я – це результат цілеспрямованої 
діяльності держави, культури суспільства в цілому. Це – поєднання 
трьох факторів: 

 фізичних: чиста вода, чисте повітря, здорова їжа, здоровий 
спосіб життя, звичка з дитинства займатися фізкультурою і спортом, 
сприятлива екологія; 

 соціальних, гуманітарних: достатня мережа дошкільних,  
шкільних медичних закладів, впровадження страхової медицини, якій 
би довіряли люди, зрештою – існування держави, яка б забезпечувала 
існування цих факторів; 
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 психологічних: упевненість у завтрашньому дні (гарантія ро-
боти, забезпечена старість), злагода в сім’ї, увага до старших, наяв-
ність психологів у кожному колективі, особливо в школах, наявність 
домашніх тварин, загальна толерантність у суспільстві, повага до 
оточуючих, і довіра до влади.   

У суспільстві, в цілому, з дитячого садочка необхідно зрощува-
ти культ здорового тіла як складову національного людського капіта-
лу. 

Поєднання цих факторів заради кінцевого результату – здоров’я 
людей – потребуватиме посилення ролі держави як координуючого, 
плануючого, контролюючого органу. 

5. Нова система цінностей означає необхідність побудови нової 
держави, нової України. Та Україна, яку ми будували 30 років, вияви-
лася неконкурентоспроможною і, головне, на виправдала надій наро-
ду, який одностайно підтримав її незалежність. Потрібно будувати 
нову, четверту Республіку. Перша Республіка – це Козацька Республі-
ка. Друга Республіка – Українська Народна Республіка. Третя Респуб-
ліка – це те, що ми маємо сьогодні. Сподіватися на відновлення галу-
зей, які на початку були надією на впливове місце у світовій економі-
ці, не варто. Коли в кінці березня в небо злетіла обновлена «Мрія», то 
це лише поставило крапку в славній історії «Антонова». Потрібні нові 
драйвери, які витягнуть економіку України з болота і які відповідати-
муть потребам світу, але в першу чергу відповідатимуть новим мож-
ливостям України. І головне – потрібна нова політична еліта, яка ро-
зуміє світоглядні виклики і готова до них. 

6. Україна могла б продемонструвати світу нову філософію іс-
нування держави, новий світогляд. Нам зробити це було б легше, ніж 
іншим країнам. Тому що у нас нічого фундаментального не збудова-
но. Четверту Республіку потрібно будувати наново. Це набагато лег-
ше, ніж перебудовувати ефективні структури, які вибудовувалися 
століттями. В своїх статтях у газеті «День» я говорив про це вже дав-
но («Україна ХХІ ст.: потрібен розумний архітектор», № 81, 
16.05.2013; «Про Республіку великих амбіцій», № 96, 6.06.2013; «Ук-
раїна ХХІ ст.», №5, 15.01.2014; «Від країни-прохача до країни-
лідера», №163, 10.09.2015 та інші). Але для реалізації таких амбіцій 
потрібна (ще раз!) адекватна сучасним і перспективним викликам 
політична еліта. Не розкидана по клубам, офісам, квартирам. Для нас 
це – кардинальна проблема: відсутність активних лідерів. Будь-які 
ідеї залишаться мертвими, якщо не буде людей для їх реалізації. Мо-
ральні лідери в нашій ситуації поки що не на часі; приклад – ініціати-
вна група «1 грудня». Якщо і в ці кризові моменти українське суспі-
льство не «виродить» Лідера або відповідну політичну силу, то нам 
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його організують наші сусіди. Кандидатів уже є досить. Тим більш, 
що позиції Росії у нас стають все потужнішими. Варто нагадати дум-
ку відомого Генрі Кіссинджера (97 років) про Чилі часів Альєнде: «Не 
розумію, чому ми повинні стояти і дивитись, як країна скочується до 
комуністів з-за безвідповідальності її населення. Це питання надзви-
чайно важливе для чилійських виборців, щоб можна було дозволити 
їм приймати самостійне рішення». Замініть у цій цитаті слово «кому-
ністів» на слово «популістів», а слово «чилійських» на «українських». 
Ми повинні без рожевих окулярів подивитися на наше суспільство, 
по-іншому подивитися на структуру нашої влади, на її ефективність 
щодо сьогодення, і особливо в розрахунку на майбутнє. Чи зможе 
вона витягнути нас у майбутнє? Тут потрібні не емоції (навіть обґрун-
товані), а тверезий аналіз і державницький підхід. Важка проблема. 
Навіть тепер, на кінець квітня, коли вже стало ясно, що державі по-
трібні не стільки нові, молоді, симпатичні обличчя, скільки професій-
ні, державоорієнтовані, більшість опитаних готові повторити свій 
помилковий вибір 2019 року. Претензії потрібно висувати не стільки 
до влади, скільки до виборців.    

7. А почати потрібно було б, як на мене, з невеликої зміни в 
Конституції України: стаття 3 говорить: «Людина, її життя і здо- 
ров’я ... визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». Пот-
рібно поміняти слово «соціальною» на «державною». Тоді здоров’я, 
як і життя в цілому, буде турботою не тільки профільних міністерств, 
а й усіх державних інститутів. І ефективність роботи держави буде 
вимірюватися не кількістю вироблених машин, устаткування, тонна-
ми металу, пшениці тощо, а тривалістю життя людей, тривалістю 
активного життя людини після виходу на пенсію. Здоров’я має стати 
не тільки справою конкретної людини, а турботою всієї держави, всіх 
її інститутів. Але чи вдасться це нинішній владі, якій залишилося 
максимум чотири роки, та ще й в такій складній ситуації? Сумно. 

Ці міркування – лише частина тих проблем, які постануть перед 
світом після пандемії (відродження економіки, створення робочих 
місць тощо ). Ще одна, яка потребує окремої розмови, витікає із заяви 
міністра закордонних справ Китаю Ван І: ефективна боротьба з коро-
навірусом «показала інституціональні переваги китайської форми 
правління». Викладені цінності – всім давно відомі. Для їхньої реалі-
зації повинні бути носії. Все залежить від політичної еліти і форми 
влади, що націлені на результат, на ефективність, а не на процес» 
[42]. 

 
КЕЙС «РЕЛІГІЙНІ ПОЧУТТЯ». «Соціальні трансформації при-

зводять до потужних кризових проявів, маргіналізації широких верств 
населення і багатьох соціальних груп, розмиття цінностей і нормати-
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вів, що спричиняє інтенсивний пошук нових систем морального від-
ліку. Емоції, що їх переживають окремі люди і колективи в кризових 
станах, є близькими до афективних, сприймаються як об’єктивний 
досвід, який дозволяє досягти «нової раціональності», вийти за межі 
повсякденного страхітливого і руйнівного досвіду, отримати «чіткі 
пояснення» та знайти «логічні» і потужні мотивації вчинків в істотно 
хаотизованому соціальному середовищі. Інакше кажучи, відбувається 
ескалація «релігійних почуттів» - об’єктивного і завжди притаманно-
го людям соціально-психологічного феномена, що структуро і функ-
ціонально відрізняється від інших людських емоцій і істотно впливає 
на всі сфери життя суспільства. На різних етапах розвитку людства та 
за різних хвиль соціальних трансформацій, релігійні почуття дуже по-
різному проявлялися в різних групах і спільнотах та по-різному впли-
вали на історичні процеси. Хрестові походи і Реформація, колоніальні 
війни і розбудова Нового Світу, поширення деструктивних культів  
і церковний ренесанс новітнього часу – роль релігійного почуття, 
складної взаємодії цілісної сукупності колективних і особистих пере-
живань любові, надії, екстазу, страху, приреченості, ненависті, в цих 
процесах є величезною. Отже, не важко прогнозувати, що і на поточ-
ному етапі глобальних соціальних трансформацій ми побачимо зрос-
тання релігійного почуття, що воно буде реалізовано в пошуках «но-
вої духовності» та відповідно, поширенні марновірства, архаїчних 
забобонів, містики, різноманітних псевдо-наукових та конспірологіч-
них теорій, зростанні схильності до азартних ігор тощо. Здавалося б, 
така атмосфера є сприятливою і для розвитку традиційної релігійнос-
ті, і ніби досвід кризових соціальних трансформацій, пов’язаних з 
колапсом радянської імперії кінця 1980-х-початку 1990-х це підтвер-
джує, але не все так просто. 

По-перше, змінилася сама криза, структура і розподіл її рушіїв і 
викликів. По-друге, за тридцять років істотним чином змінилося сус-
пільство, та і самі традиційні церкви також зазнали суттєвих змін. 
Отже, найімовірніше, цього разу все відбуватиметься іншим чином. 
Виходячи із спостережуваних тенденцій, технічно вже можна ви-
окремити ключові напрями пошуку «нової духовності», або напрями 
реалізації колективного релігійного почуття в умовах поточного етапу 
соціальних трансформацій. По-перше, віртуалізація комунікацій, фі-
зичне дистанціювання, що і без сьогоднішніх карантинних заходів є 
характерними для цифрової доби, вже давно викликають брак так-
тильного спілкування, що віддзеркалюється у гнітючому відчутті 
браку близькості і любові. Не виключаю, що цей брак потрібного всім 
живим соціальним істотам взаємного грумінгу проявляється, в тому 
числі, і в нечуваній популярності салонів краси та манікюрних сало-
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нів. По-друге, багаторічним запитом широких суспільних верств, шо 
викликає потужний емоційний відгук, є запит на справедливість.  
Отже, не важко передбачити, що на хвилі поточних глобальних соці-
альних трансформацій будуть запитувані дві базові конкурентні пове-
дінкові моделі актуалізації релігійних почуттів: «любові і піклування» 
та «пошуку справедливості». 

Перша з них є цілком консервативною для більшості традицій-
них церков, друга теж не є чужою. Але навряд ці моделі буде реалізо-
вано через існуючи церковні інституції: їхня роль в сучасному сус-
пільстві неухильно розмивається і знижується. Тож, чергового «цер-
ковного ренесансу» в стилі 90-х ми скоріш за все вже не побачимо. 
Власне, ми вже бачимо реалізацію і навіть конкуренцію згаданих мо-
делей на багатьох прикладах, особливо в конфліктних спільнотах. 
Наприклад, Ісламська Держава та бойовики «рускава міра» широко 
практикують саме модель «церкви справедливості», де священики 
працюють в середовищі ієрархізованих угруповань як автомати з ви-
дачі «сертифікатів на реалізацію справедливості». Водночас модель, 
базована на співпраці заради зберігання колективних цінностей, є 
більш характерною для мережевих угруповань, на кшталт бойовиків 
Белуджистану чи Східного Туркестану. Свого часу я був неабияк 
вражений порівнянням звернень двох проповідників джихадістських 
рухів. У своєму зверненні проповідник аль-Каїди в Сирії якось виго-
лосив: «Господь дав тобі єдиний капітал – це твоє життя. Цей капітал 
настільки цінний, що всі подихи в ньому пораховані, їхня кількість 
невпинно зменшується, і навіть один подих неможливо повернути. 
Тому ми маємо бути уважними до себе, один до одного, зберігати тіло 
від хараму, бути богобоязливими, і використовувати кожен подих  
і кожну мить свого життя на благо людей і світу, і дивитися на цей 
світ так, ніби завтра ми помремо». Це була цілком традиційна але 
водночас доволі яскрава декларація «любові і піклування». 

Натомість, буквально за кілька днів, проповідник Ісламської 
Держави в Іраку заявив: «Все, що я маю в цьому житті – моя смерть. 
Господь дав мені цей дар, щоб я міг увійти у вічне життя з гордістю і 
благочестям. Цей капітал настільки цінний, що вороги тремтять від 
однієї думки про неминучість і неповерненість смерті, що її ми зу-
стрічаємо з радістю. Кожна смерть має бути осяяним дороговказом на 
шляху до світлої справедливості. Тому ми раді витратити цей безцін-
ний капітал, дарований Богом, – свою смерть, заради справедливої 
мети. Отже ми живемо на цьому світі так, як ніби ми вже мертві». 
Важко вигадати більш чітку декларацію «церкви справедливості». Це 
звісно, є вкрай критичним прикладом, але він водночас є цікавим. 
Зокрема тому, що чітко показує різницю між мотиваціями поведінки 
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різних екстремістських угруповань, в тому числі, насильницької. Та-
кож тому, що тут особливо і дуже специфічно підкресленою, клю-
човою для «релігійного почуття» є емоційна складова. Нарешті ще  
і тому, що в обох випадках інституційно церкви в тих конфліктних 
спільнотах були достатньо слабкі, принаймні у порівнянні з такими 
консервативними країнами як Іран, Саудівська Аравія, чи Об’єднані 
Арабські Емірати, так само, як РПЦ є інституційно слабкою в  
ОРДЛО, на відміну від РФ чи Греції. 

Також цікавим і відмінним від попередніх етапів є розподіл за-
питів на «любов» і «справедливість» серед суспільства, особливо се-
ред європейського. Здавалося б, консервативний, традиційний для 
церкви запит на «любов і піклування» має бути близьким для людей 
старшого віку, тоді як «революційний» заклик до «справедливості» 
мають поділяти переважно молоді люди. Але в реальності все навпа-
ки: любов і взаємодія (хай би і в специфічному сенсі) є цінностями 
для гіпстерів, тоді як справедливості прагнуть переважно люди стар-
шого віку. Це, між іншим, також є аргументом проти «церковного 
ренесансу», хоча і жодним чином не заважає зростанню релігійних 
почуттів. Отже, доволі важко сказати яка «нова духовність» постане в 
кризових перетвореннях поточних соціальних трансформацій, чи чим 
нам загрожують її колективні пошуки, але точно не варто перебіль-
шувати роль традиційних церков в цьому процесі» [43]. 

 
КЕЙС МЕНОНІТСЬКА СПАДЩИНА». «Замість того, щоб 

обгородити старовинний маєток парканом і почуватися не-
абияким паном, його власник, переселенець із Донецька Рус-

лан Курганов, робить із нього 
туристичний об’єкт. І хоче, 
щоб він оповідав про євро-
пейське минуле Донбасу та 
давав змогу відчути його ук-
раїнську сучасність. 

Колись це був хутір Зеле-
ний (нині село Зелене в Добро-
пільському районі Донеччини), у 
якому в середині ХІХ століття 
отримав чотири тисячі десятин 
землі для розбудови сільськогос-
подарського виробництва Генріх 
Судерман – німець-меноніт, який 

утік від релігійних утисків із Європи на благодатні землі Слобожан-
щини. У 1887 році посеред полів Судерман збудував садибу, про що 
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свідчать дати, вибиті на колонах при в’їзді в маєток. Навколо він ви-
копав кілька ставків і заклав сади з різними видами дерев. Як і біль-
шість менонітів, що розселилися на території теперішньої Донеччини, 
родина Судермана мала неабиякий підприємницький хист: у їхньому 
господарстві не тільки обробляли землі й вирощували багато худоби 
(зокрема й розводили породистих коней), а також привезли на хутір 
передову парову техніку та облаштували великі млини. У ставках 
вирощували рибу на продаж, а довколишні поля засівали для краси 
екзотичними на той час і майже зниклими зараз воронцями (півонія 
тонколиста), помилуватися якими досі щовесни з’їжджаються місцеві 
мешканці. 

Справи в Судермана, імовірно, йшли непогано – однією з ініці-
атив, яку меноніт сильно лобіював, було прокладення залізниці для 
налагодження масштабного експорту власної продукції. Але він не 
встиг не тільки домогтися побудови залізниці, а й утекти, коли розпо-
чалися неспокійні революційні часи. Життя його обірвалося трагічно: 
за повідомленнями тогочасної німецької преси, Генріха вбили непо-
далік власної садиби. Про долю його родини нічого не відомо, кажуть 
лише, що його далекі родичі колись відгукувалися з Канади. У радян-
ський час панську садибу Судермана використовували для найрізно-
манітніших потреб у колгоспі села Зелене. А згодом вона почала за-
непадати й ледь не повторила сумну долю сусіднього маєтку, який 
належав менонітській родині Классенів, від якої в пам’яті місцевих 
залишилася тільки назва «Панські сади», хоча ні будинки, ні самі сади 
радянського господарювання не пережили. 

 «Коли мій батько викупив маєток, усі будівлі були в дуже за-
недбаному стані. Він потихеньку їх відбудовував і розпочав тут неве-
личкий сільськогосподарський бізнес, – розповідає Руслан Курганов, 
ініціатор створення архітектурно-історичного комплексу «Панська 
садиба». – А коли ми були змушені виїхати з Донецька, то вирішили, 
що настав час допомагати йому в цьому. Але зробити це з акцентом 
на культурологічному й зеленому туризмі». Самого Курганова важко 
назвати звичайним переселенцем, який наново починає своє життя з 
нуля: він успішний бізнесмен, який і далі працює, переїхавши до сто-
лиці. Відновлення садиби Судермана стало для нього проєктом «для 
душі», над яким він працює на ентузіазмі. На жаль, жодних креслень, 
фотографій чи пам’ятних речей із дореволюційних часів не залиши-
лося, тому реконструкція внутрішніх приміщень відбувається інту-
їтивно. Зате фасад, на щастя, зберігся доволі добре, щоб його можна 
було реконструювати за всіма правилами. 

«Залишити маєток відкритим для відвідування людей, а не від-
городити парканом і тішитися самим, було принциповим рішенням, – 
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пояснює Курганов. – Бо це пам’ятка історії, про що є документ, який 
підтверджує такий статус ще з радянських часів. Але садибу не зане-
сено в сучасний реєстр пам’яток України. Думаю, розв’язання цього 
питання – справа часу. І важливо не тільки зберегти саму пам’ятку, а 
й поширювати інформацію про справжню історію. Особливо в нашо-
му регіоні». Підприємець розповідає, що до придбання цих будівель  
і сам не знав, що в позаминулому столітті Донеччина була безпосере-
дньо пов’язана з Європою. Але оскільки революція перервала ці 
зв’язки і зруйнувала ланцюжки, на Донбасі майже не залишилося ні 
живих спогадів, ні пам’яток тієї доби. «Сподіваюся, на нашому прик-
ладі люди побачать: на Донеччині є про що послухати й на що поди-
витися. Особливо тішить, що до нас приїжджають діти: навіть із по-
чатку карантину, коли потік значно зменшився, на екскурсії приїхали 
понад дві тисячі відвідувачів не тільки з Донеччини, а й з інших ре-
гіонів України», – розповідає Курганов. 

Хоча садиба перебуває на реконструкції, про історію поселення 
менонітів, про їхнє життя і досягнення в Зеленому розповідає справ-
жній екскурсовод. Місцева мешканка, яка має філологічну освіту й 
дуже радіє такій роботі в рідному селі. Як, до речі, і майже всі праців-
ники цього комплексу, яких добирають серед місцевих мешканців. 
«Але вузьких фахівців довелося привезти: щоб відкрити тут кінно-
спортивну школу, ми запросили тренерку з великого міста, яку разом 
із родиною забезпечили житлом у Зеленому. Якби ще дорогу до нас 
відремонтували, то взагалі не було би жодного мінуса в цій ситуа-
ції», – напівжартома каже Курганов. 

Але насправді він говорить про дуже важливі речі. Коли чинов-
ники розповідають про власні плани щодо розвитку туризму, особли-
во в не надто туристичній місцевості, вони часто забувають про ком-
плексний розвиток. А без зручної логістики, без закладів, у яких мож-
на зупинитися на ніч чи пообідати, та інших додаткових послуг, а 
також без розуміння, як конкретний об’єкт зароблятиме собі на збе-
реження й розвиток, будь-який проєкт приречений на забуття. Хоч би 
яким унікальним і важливим для історичної пам’яті він був. І таких 
сумних прикладів, на жаль, довкола безліч. «Я поїздив по різних краї-
нах і бачив, що надає будь-якому історичному місцю привабливості. 
Тому щоб наш комплекс успішно працював і виконував свою місію 
залучення до вивчення історії й культури, він має бути наповнений 
різним контентом», – упевнений Курганов. Уже зараз на території 
колишньої панської конюшні працює кінноспортивна школа, яка при-
ваблює багатьох людей: знайти схожі корисні розваги в Добропіль-
ському районі доволі непросто. Улітку до «Панської садиби» завітала 
«Мистецька резиденція», під час якої імениті та юні художники прак-
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тикувалися в малюванні. Наслідком стали десятки намальованих кар-
тин із зображенням садиби Судермана, а кілька з них – експонатами 
музейного комплексу. 

У планах Курганова ще відкриття невеличкого готелю в певно-
му стилі й ресторану, у якому можна було би спробувати місцеві ор-
ганічні продукти. «У нас є козина ферма, ми виробляємо кілька сортів 
сиру. Тому плануємо не тільки екскурсії з дегустаціями, а й майстер-
класи з виробництва. Більшість селян тримає господарство – тому 
гостей годуватимемо домашнім і перевіреним: і їм смачно, і селянам 
вигідно. Фото біля дуба-велетня, якого посадив сам Судерман, рибо-
ловля, місце для відпочинку всією родиною й навіть поїздки на кареті 
з кіньми, щоб відчути себе справжнім паном минулої епохи», – нази-
ває власник наявні й майбутні послуги «Панської садиби». І додає: 
упевнений, щоб внутрішня туристична галузь була по-справжньому 
конкурентною й цікавою людям, треба докласти чимало сил і коштів. 
А тому закликає підприємців наслідувати його прикладу, щоб устиг-
нути відновити і зберегти унікальні свідчення минулого, які вплива-
ють на сучасне й майбутнє» [59]. 

 
КЕЙС «МІСЦЕВИЙ ТУРИЗМ». «Із початком окупації Ми-

хайло Кулішов був змушений виїхати з рідної Горлівки до Бахму-
та. Але, як виявилося, такий різкий поворот долі наблизив його до 

головної справи життя: вивчати 
локальну історію й переповідати 
її своїм землякам. 

«Спочатку була просто ці-
кавість до того, що поруч. А вже 
потім з’явилося розуміння, що це і 
є історія. Поштовхом для мене 
стала невеличка книжка Анатолія 
Шевченка «Топоніми Горлівки», – 
розповідає Михайло і згадує, як 
почав по-іншому дивитися на слі-

ди минулого довкола себе. Потім був форум газети «Пошук», де крає-
знавці Донеччини обмінювалися цікавою інформацією. За кілька ро-
ків Михайло «розмалював» яскравими історичними фактами чимало 
білих плям. «Мене дуже цікавила промислова історія, – розповідає 
він. – Коли все твоє життя минає неподалік териконів і коли навколо є 
безліч покинутих об’єктів промисловості, то намагання розкрити їхню 
історію стає схожим на занурення в потаємний світ, до якого нікому 
не було діла. Розпитував місцевих жителів, знаходив старі докумен-
ти – у більшості промислових об’єктів не збереглося навіть назви.  
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І крок за кроком, як при видобутку корисних копалин, мені відкрива-
лися пласти життя цілого регіону». 

Михайло мало говорить про себе, але багато – про улюблену 
справу. Наприклад, як свого часу – ще до війни – його вразили гіпсові 
рудники, яких багато виявилося в Бахмутському районі, і до яких він 
почав їздити з Горлівки майже на кожні вихідні. «Окрім найвідомішо-
го Іванградського, ми відкрили чимало схожих об’єктів, про які всі 
вже забули. Хоча не варто було б: в Україні немає аналогічних гіпсо-
вих відкладень такого масштабу. Навіть зали одеських катакомб чи 
вапняних печер під Херсоном не такі високі», – згадує Михайло. Роз-
повідає, що спочатку про рудники взагалі не було жодної інформації, 
тому тему довелося вивчати з нуля. «Про Іванград знайти професійну 
літературу вдалося тільки торік – один екземпляр в архівах бібліотеки 
Вернадського. Рідкісне видання репресованого київського геолога 
Остапа Галаки. Він детально описав знаходження гіпсу в цьому райо-
ні, але після арешту геолога його роботи було вилучено з бібліотек і 
знищено, – згадує про свою знахідку Михайло. – Цікаво, що рудник у 
1920–1930 роках належав Дому суспільно-примусових робіт. Тобто на 
ньому працювали засуджені. Видобуток тривав до 1960-х, у післяво-
єнний час був підпорядкований алебастровому заводу «Пролетарій». 
А коли закінчився загальний гіпсовий пласт, то рудники просто за-
крили». 

Але історія цих рудників, як і більшості підприємств на Донеч-
чині, починається з промислової революції ХІХ століття. Про що, на 
жаль, нечасто згадують навіть у сучасних підручниках з історії. «На-
справді всі сталінські будівництва з’явилися не на порожньому міс-
ці, – твердить Кулішов. – Вони виникли на базі сучасних тоді підпри-
ємств із європейськими інвестиціями, висококласними фахівцями й 
технологіями. Той самий Іванградський рудник заснував Едмунд  
Фарке – поважний промисловець, який побудував цілий конгломерат 
заводів: алебастровий, скляний і цегляно-черепичний. Йому також 
належали гіпсові рудники, де зараз у Бахмуті розташований відомий 
завод із виробництва ігристих він. Після смерті Фарке справами підп-
риємств займався інший не менш відомий промисловець – чех Вікен-
тій Штерцер, гірничий інженер світового рівня, який мав і власні під-
приємства: вогнетривкий завод у Часів Ярі й алебастровий завод при 
станції Краматорська. Доля родини Штерцерів сумна – хтось із дітей 
устиг емігрувати в Чехію, а сина репресували, бо він залишився пра-
цювати на заводах як головний інженер». 

Михайло також є співавтором другого видання книжки про со-
ляний рудник «Петро Великий», який заснували голландці. Перше 
було наповнене родинними історіями засновників шахти й тогочас-
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ними світлинами, а у другому з’явилося більше технічної інформації, 
яку віднайшов і розповів Кулішов. Але в усіх своїх дослідженнях 
Михайло намагається насамперед знайти живу людину: «Вважаю, що 
обов’язково треба розповідати, наприклад, про трагедію голландських 
промисловців, які були змушені втікати під час революції. Це ціла 
плеяда освічених людей, про долю яких майже нічого не відомо. У 
нас не вистачає оповідей про таких людей. Але це важливо, бо історія 
складається з таких сюжетів, а не тільки із сухих фактів. Наприклад, 
1920-ті роки – епоха націоналізації підприємств, як пишуть у підруч-
никах. А це означає, що голландський рудник продали державі за 
один рубель, наче у власників взагалі був вибір». Михайло впевнений, 
що саме вивчення таких історій формувало його світогляд: коли діз-
наєшся справжні історії людей, змінюється ставлення до певних подій 
і процесів. 

Також Михайло Кулішов – один із найактивніших учасників 
проєкту «Шлях, позначений сіллю», у рамках якого створено турис-
тичний маршрут, що проходить через місця, пов’язані з історією ви-
добутку солі на Донбасі. Це Бахмутський, Слов’янський, Лиманський 
райони Донецької області, а також Кремінна й Лисичанськ Луганської 
області. Раніше Михайло допомагав створити сайт «Туристична Ли-
манщина». Його цікавість саме до Лиманського району не випадкова: 
«Коли з’явився доступ до генеалогічних архівних документів, я вирі-
шив вивчити власне коріння, яке з середини XVIII століття виявив на 
Лиманщині. На власні очі побачив, наприклад, як мої родичі з тради-
ційним прізвищем Куліш у XVIII столітті перетворилися спочатку на 
Кулішенків, а потім на Кулішових. Бо до села Новоселівка Лиман-
ського району, де вони жили, у 1795 році привезли якихось Кулішо-
вих із Калузької губернії. Тоді почалася плутанина, яка й призвела до 
того, що всі прізвища переписали відповідно до зросійщеного варіан-
ту». 

Усі екскурсії, які організовує Михайло, – унікальні авторські 
напрацювання. Вони не мають завченого шаблону, натомість кожну 
присвячено окремому аспекту історії певного місця. Михайло зізна-
ється, що не володіє якоюсь суперметодологією, а секрет популярнос-
ті серед екскурсантів убачає у власній щирій зацікавленості, яку пе-
редає слухачам. Він є автором багатьох наукових статей із краєзнавс-
тва, окремо займається фотографією. Нещодавно Михайлове фото 
млина з села Прелесне Слов’янського району зайняло третє місце на 
конкурсі «Вікі любить пам’ятники». «На жаль, у нас зачистили 
пам’ять про минуле, щоб укласти тези про єдино успішний приклад 
радянської індустріалізації. Для цього також знищували національні 
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меншини, серед яких було багато освічених спеціалістів. Нам іще 
багато чого потрібно відшукати наново», – впевнений краєзнавець.  

Для Михайла Кулішова місцевий туризм – це не тільки про  
розваги. «Проєкти, які ми робимо, відрізняються від традиційних, – 
каже він. – Наприклад, не просто поїхати у Святогірськ, щоб залізти 
на пам’ятник Артему чи зайти в Лавру. Окрім звичного кліше про 
«православний центр», на цю територію можна глянути як на місце, 
де виявлено городища хазарського періоду. Або дивитися через приз-
му геологічної історії: саме тут виходять породи юрського та крейдо-
вого періоду. В цих місцях, які були просто Меккою геологічного 
туризму, побували всі відомі європейські геологи ХІХ – початку  
ХХ століття. На жаль, усю цю інформацію забули, а про Донеччину 
говорять як про депресивний регіон, де немає на що подивитися. То-
му я прагну розкривати невідомі факти, щоб земляки нарешті побачи-
ли унікальність рідного краю, а гості відчули захват і захотіли повер-
нутися»» [60]. 

 
«Концепт інтегративної методики як терапія для людей, 

які пережили воєнний конфлікт. Унаслідок тривалої війни на 
Донбасі в Україні понад півтора мільйона громадян були змушені 
покинути місця свого постійного проживання. За кількістю офіційно 
зареєстрованих внутрішніх переселенців Україна посідає перше місце 
в Європі та восьме місце у світі, згідно з даними Міжнародного цент-
ру моніторингу переміщення (International Diplacement Monitoring 
Center). На жаль, точних статистичних даних щодо виявлених психіч-
них порушень, пов’язаних із травматичними переживаннями і в пере-
селенців, і в учасників бойових дій та їхніх близьких, у нашій країні 
немає. Світова статистика свідчить, що до 30% ветеранів із різних 
країн світу страждають від посттравматичного стресового розладу. 
Приблизно такі самі результати було виявлено внаслідок дослідження 
«Приховані наслідки конфлікту: проблеми психічного здоров’я та 
доступ до послуг серед внутрішньо переміщених осіб в Україні», яке 
здійснили International Alert, Глобальна ініціатива у психіатрії, Лон-
донська школа гігієни і тропічної медицини та Київський міжнарод-
ний інститут соціології. Згідно з результатами цього дослідження, 
32% внутрішньо переміщених осіб страждають від психічних розла-
дів, які заважають їх нормальному життю й загалом дестабілізують 
ситуацію в суспільстві. Саме тому в нашій країні гостро постає по-
треба в ефективних методиках подолання психологічних травм, отри-
маних унаслідок воєнних дій. 

Посприяти покращенню такої ситуації вирішили активісти ук-
раїнської діаспори з німецького Брауншвайгу разом з інститутом КІМ 
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(Концепт інтегративної методики) за підтримки Центру інтернаціо-
нальної міграції та розвитку (Centrum für internationale Migration und 
Entwicklung, CIM). Проєкт «Подолання травм – отримання ресурсів 
для майбутнього» має на меті запровадити в Україні методику, яка 
себе вже добре зарекомендувала і яку успішно застосовують та розви-
вають у Німеччині. У рамках проєкту під керівництвом психологині з 
інституту КІМ Райнхільд Ценк троє українських учасників (голова 
Українського товариства системної та короткотермінової психотерапії 
та завідувачка кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Львів-
ського національного університету імені Івана Франка Катерина  
Островська, координаторка амбулаторії аутизму Львівської родини 
Кольпінга Лілія Дробіт та католицький священник Олег Саломон) 
прослухали у Вольфсбурзі відповідні семінари й опанували нові ме-
тодики. Наступним етапом проєкту стали семінари вже в Україні, у 
рамках яких німецькі й українські тренери навчають нових методик 
українських спеціалістів, які працюють із психологічною травмою та 
психосоматикою. 

У чому ж полягає суть методики? Концепт інтегративної мето-
дики розробила німецька психологиня Ганна Елізабет Шуман після 
роботи з травмованими після Другої світової війни підлітками. Тоді в 
Німеччині для таких людей не було жодної відповідної терапевтичної 
пропозиції. Психоаналіз вимагав готовності постраждалих до самоа-
налізу, а поведінкова терапія була надто спрямована на «правильну» 
поведінку й недостатньо використовувала власні емоції для психоло-
гічного розвитку. Усе це не зовсім годилося для травмованих пацієн-
тів, які не прагнули активно розповідати про пережите й тим паче 
його аналізувати. Ще будучи молодою студенткою та соціальною 
робітницею Шуман шукала нового підходу, за допомогою якого мог-
ла б «достукатися» до травмованих дітей і підлітків повоєнної Німеч-
чини. Тоді таких дітей називали «асоціальними» й часто сприймали 
як злочинців та «хворих на голову». Шуман вирішила підійти зовсім з 
іншого боку: перетворити пацієнтів з об’єктів терапії на її суб’єктів. 
Так зародився новий метод, орієнтований на внутрішні ресурси, що 
отримав подальший розвиток у теорії та практиці впродовж наступ-
них десятиліть. У 1973 році в Ганновері також було засновано Інсти-
тут KIM, який зараз базується у Вольфсбурзі й нині є єдиною органі-
зацією, уповноваженою Ганною Елізабет Шуман для базового та вдо-
сконаленого вивчення концепту інтегративної методики. 

Цей концепт сприймає людей як самостійних експертів, які за-
стосовують власні знання й ресурси для подолання негативних пси-
хічних наслідків. Це дає травмованим людям змогу почуватися в без- 
 



206 

 



207 

пеці й формувати власну програму, орієнтовану на розв’язання про-
блем. Тобто такий підхід із першої години виводить людей із ролі 
жертви. Керівниця українського проєкту Райнхільд Ценк доповідає, 
що Елізабет Шуман насамперед прагнула розробити своєрідну допо-
могу особистому розвитку людини, посилити її відчуття гідності. 
Згідно з теорією Шуман, наше життя слід сприймати як розвиток, у 
якому ментальні розлади є абсолютно нормальним явищем. Ти не 
фрік і не псих, якщо в тебе депресія чи панічна атака. «Звісно, це  
можна називати терапією, але більше йдеться про комплексний прин-
цип роботи й цілісний підхід, який сформувався саме для тих, хто не 
хотів іти до терапевтів та був скептично налаштований щодо терапії 
загалом, бо не дуже хотів говорити про свій досвід. Психотерапія 
передбачає проговорювання своїх проблем і їх глибоке переосмис-
лення, а для травмованих людей це не завжди працює. Вони й так 
постійно переживають флешбеки й не прагнуть детально їх обгово-
рювати», – розповідає пані Ценк. 

На відміну від міжнародної класифікації хвороб МКХ-10, де 
психіатричні розлади описано дуже схематично та за допомогою сту-
пенів важкості й частоти проявлення симптомів, КІМ розглядає роз-
лади як спробу самолікування. «Ми можемо порівняти це з добре 
відомими різдвяними зображеннями немовляти. Ця дитина постає 
перед нами сяючою і щасливою. Вона добре знає свої потреби: моло-
ко матері, безпека, запах рідної людини тощо – і підсвідомо викорис-
товує ці знання для забезпечення власної життєдіяльності. Але у про-
цесі нашого дорослішання світ навколо нас збільшується, і так само 
зростають наші потреби, які ми не завжди можемо задовольнити. Але 
ж ми всі були дітьми, і кожен знає, що щаслива й гармонійна доросла 
людина має в собі цю сяючу дитину. Та коли між внутрішніми потре-
бами людини й зовнішнім світом виникають певні зіткнення і людина 
отримує те, що для її внутрішнього світу їй зовсім не годиться, тоді 
починаються проблеми й розлади. І депресія, наприклад, у цьому 
контексті – абсолютно нормальна та здорова реакція. А фокус КІМ 
якраз налаштований на те, щоб віднайти ту сяючу та щасливу дитину 
всередині себе», – наголошує пані Ценк. Іншими словами, у фокусі 
методики – не хвороба, а здоров’я людини. Лікар і психосоматик  
Віктор фон Вайцзекер писав про це так: «Здоров’я людини – це не 
просто капітал, який можна споживати, воно доступне лише там, де 
створюється в кожну мить життя». Згідно з КІМ, життєстійкість  
і здоров’я виникають щомиті, коли людина встановлює резонансні 
стосунки зі світом шляхом правильного звернення до власних ресур-
сів. Так само, як імунотерапія здійснила революційний прорив в он-
кології, опираючись на здатність імунної системи людини знищувати 
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ракові пухлини, концепт інтегративних методик приділяє головну 
увагу нашому внутрішньому розвитку. Для аналогії можна звернутися 
до ботаніки. Усі ми знаємо, що рослини для своєї життєздатності по-
требують світла й повітря. Людина також. Інстинктивно ми знаємо, 
що є для нас головним і що робить нас живими. Інстинктивно ми від-
чуваємо, що для нас головне і що саме робить нас живими. І чим  
більше світла та повітря поглинемо, тим більше в нас буде життєвості 
та здоров’я – так само, як сили в рослинах (див. «Головні засади інте-
гративної методики»). 

Соціальну й суспільну сферу КІМ розглядає як частину загаль-
ної життєвої ситуації. Тому багато уваги приділяє також близькому 
оточенню та рідним, які не тільки можуть допомогти травмованим, а 
нерідко й самі потребують допомоги. Отже, КІМ ініціює свідому ко-
рисну взаємодію всередині спільноти й тим самим зміцнює особис-
тість травмованої людини. 

Сьогодні КІМ вміщує в собі різноманітні можливості роботи і з 
психодинамікою чи несвідомим, або з цілеспрямованим і свідомим 
плануванням життєдіяльності – усе залежить від індивідуальних ви-
мог ситуації та людини. Концепт використовують у різних сферах 
соціальної та психотерапевтичної роботи впродовж останніх десяти-
літь. Насамперед він зарекомендував себе в роботі з травмованими 
людьми, але його також успішно застосовують у загальній психіатрії, 
психосоматиці, в родинній терапії, консалтингу та коучингу, у соціа-
льній роботі з інклюзивними пацієнтами, підлітками й дітьми та на-
віть із ув’язненими. Усі ці фактори уможливлюють результативне 
поширення методики в Україні. КІМ уже введено в навчальний план 
Львівського університету імені Івана Франка» [46]. 

 
«КЕЙС «ГРОМАДЯНСЬКИЙ КОНФЛІКТ» ЧИ «ГРОМАДЯН-

СЬКА ВІЙНА»? «Но этим еще не все сказано. В украинском научном 
и публицистическом дискурсе присутствуют табуированные темы. 
Попытки обсуждения этих тем наталкиваются на весьма бурную эмо-
циональную реакцию либо со стороны патриотических кругов, либо 
со стороны т. н. пророссийских, либо со стороны тех и других. Хоте-
лось бы напомнить истину, которая, с нашей точки зрения, является 
азбучной. В науке не должно быть запретных тем. Свобода научного 
исследования – это святое. 

Одной из наиболее табуированных – возможно, самой табуиро-
ванной – является тема гражданской войны на Донбассе. Впрочем, 
здесь необходимо уточнение. Под негласным, а иногда и явным за-
претом оказывается не сама по себе тема гражданской войны, а опре-
деленный (а именно – положительный) ответ на вопрос о наличии 
гражданской войны. Признавать, что события на Донбассе хотя бы в 
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какой-то степени несут на себе отпечаток гражданской войны, в пат-
риотическом социально-политическом дискурсе строжайше запреще-
но. Такая трактовка есть «зрада». Ниже мы со всей возможной убеди-
тельностью покажем, что такая позиция не только не является «зра-
дой», но есть позицией высокого патриотизма. 

 

 
 

Итак, мы утверждаем, что конфликт 2014–20?? гг. на Донбассе 
либо является гражданской войной, либо является войной с элемен-
тами гражданской войны. 

Вторая характеристика, несомненно, вызовет недоумение: что 
значит «с элементами гражданской войны»? На самом деле не суще-
ствует четкой разницы между «обычной» войной и гражданской. До-
статочно беглого взгляда на историю гражданских войн, в первую 
очередь Нового и Новейшего времени, чтобы осознать: почти все они 
по сути были такими войнами, которые сейчас принято называть ги-
бридными. 

В качестве основного аргумента против квалификации событий 
на Донбассе как гражданской войны, как правило, выдвигается тезис 
о том, что без вооруженного вмешательства России не было бы ника-
ких военных действий на территории Донбасса; основной и наиболее 
боеспособный контингент сепаратистских вооруженных формирова-
ний составляют кадровые военные российской армии; боевую техни-
ку поставляет Россия, и т. д. и т. п. 

Приведенная аргументация не представляется нам убедитель-
ной. Она неубедительна не в том смысле, что указанные факты не 
имеют места, а в том, что эти факты, которые мы считаем вполне 
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достоверными, не опровергают того, что в событиях на Донбассе при-
сутствует составляющая гражданской войны. 

Вначале выдвинем исторические контраргументы, а затем ло-
гические. 

В большинстве случаев гражданские войны сопровожда-
лись интервенцией или как минимум внешним вмешательством. 

Интервенция монархической Европы в пределы революцион-
ной Франции в 1792–1815 гг. общеизвестный факт. 

Интервенция Германии, а затем стран Антанты, Японии и США 
во время гражданской войны 1918–1922 гг. в России не менее обще-
известна. Правда, оккупационные контингенты почти не соприкаса-
лись в боевых столкновениях с Красной Армией. 

Помощь Антанты Белому движению имела, скорее, смысл пси-
хологического давления. Имела место и помощь в вооружении, но она 
была сильно преувеличена советской историографией. К тому же 
правительства Антанты требовали от лидеров Белого движения от-
ветных поставок сырья и зерна. Оценивая поставки вооружения в 
Добровольческую армию, А. И. Деникин пишет, что «это была уже 
не помощь, а просто товарообмен и торговля» (Деникин А. И. Очер-
ки русской смуты: Вооруженные силы юга России. Заключительный 
период борьбы. Январь 1919 – март 1920. Мн.: Харвест, 2002. С. 567). 

Между прочим, военные и политики Антанты не стеснялись 
называть вещи своими именами как в дипломатической переписке, 
так и в официальных документах. В конце мая 1918 г. Р. Локарт пи-
сал в Лондон: «Интервенция – единственное средство защиты бри-
танских интересов в России» (цит. по: Галин В. В. Интервенция и 
гражданская война. Москва: Алгоритм, 2004. С. 94). 18 января 1918 г. 
генеральный штаб главного командования армиями Антанты принял 
резолюцию «О необходимости интервенции союзников в Россию». 

Участие не только добровольцев, но и военных профессионалов 
из разных стран в гражданской войне 1936–1939 гг. в Испании никто 
не оспаривает. 

Различные стороны по-разному оценивают численный состав 
интербригад: оценки колеблются от 40 до 125 тыс. человек. Правда, 
приводятся и гораздо более сдержанные оценки: от 12 до 20 тыс. че-
ловек (Томас Хью. Гражданская война в Испании. 1931–1939 гг. / 
Пер. с англ. И. Полоцка. Москва: ЗАО Центрполиграф, 2003. С. 469, 
512). Совокупная численность иностранных военных на территории 
Испании во время гражданской войны оценивается примерно в 70 
тыс. человек. «По данным националистов, с 20 октября по 20 ноября 
разнообразное советское военное снаряжение составило 100 000 
ружей, 3000 миллионов патронов, 1500 пулеметов, 6000 снарядов, 
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300 бомбардировщиков, 200 орудий, 75 зениток, 20 000 фугасов и  
25 000 авиационных бомб» (Там же, с. 288). 

Не менее масштабной была военная помощь фалангистам со 
стороны нацистской Германии. Б. Муссолини отправил в Испанию 
корпус Марио Роатты численностью около 50 тыс. солдат и офице-
ров. 

Сталин и Гитлер проводили сходную политику: не допускать 
поражения своего протеже, но и не позволять ему одержать победу. 
По сути они испытывали на испанских фронтах свою военную техни-
ку и политическую тактику. В Арагоне и Кастилии нередко можно 
было услышать: «Уйдут иностранцы – кончится и война» (Данилов 
С. Ю. Гражданская война и общенациональное примирение: США, 
Россия, Испания. Москва: ГУ ВШЭ, 2004. С. 90). 

Даже если мы рассмотрим гражданскую войну 1861–1865 гг. в 
США, то увидим, что и она не свободна от иностранного вмешатель-
ства. В строгом смысле слова прямое военное вмешательство ино-
странных держав в войну 1861–1865 гг. не осуществлялось. Вплоть до 
1863 г. имело место дипломатическое давление на Север (nb!) со сто-
роны европейских держав. Англия и Франция даже намеревались 
официально признать Конфедерацию. Ведущие европейские державы 
и Россия отвернулись от конфедератов в пользу федералистов лишь 
после публикации 22 сентября 1862 г. «Прокламации об освобожде-
нии» (рабов) и ее подписания А. Линкольном 30 декабря 1862 г. А что 
касается контрабандной торговли Франции и Британии с Конфедера-
цией, то она продолжалась вплоть до завершения войны. 

Итак, история со всей очевидностью показывает, что практи-
чески всякая гражданская война оказывается, так сказать, «осложне-
на» интервенцией. Нет ничего невероятного в том, чтобы война была 
в одно и то же время и гражданской, и обычной межгосударственной. 
Относительно гражданских войн Нового и Новейшего времени это не 
исключение, а правило. 

Теперь перейдем к логическим аргументам. Здесь нас ожидают 
определенные трудности, поскольку не существует четкого определе-
ния понятия «гражданская война». Обычно данное явление определя-
ется как организованная массовая вооруженная борьба социально-
политических сил либо национальных групп внутри страны во имя 
осуществления определенных социально-политических целей. В ка-
честве основных причин гражданской войны выделяют обострение 
социальных противоречий, наличие конфликтных ситуаций, осу-
ществление внеправовых действий, в т. ч. государством в силу неспо-
собности разрешить противоречия законными способами, неспособ-
ность или нежелание противоборствующих сторон найти мирные 
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способы предотвращения кровопролития. К числу характерных при-
знаков гражданской войны относятся наличие параллельных структур 
власти на территории государства, формирование регулярных войск, 
вовлечение в военные действия значительных групп гражданского 
населения, непримиримость воюющих сторон и др. (Юридична ен-
циклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. 
Київ: «Укр. енцикл.», 1998. Т. 1. С. 645). 

По своей сути гражданская война является разновидностью  
вооруженного конфликта немеждународного характера. Вторжение 
или присутствие иностранных вооруженных контингентов на терри-
тории страны, охваченной гражданской войной, при всей распростра-
ненности подобных явлений, оказываются, так сказать, «привходя-
щими» признаками. В качестве существенных признаков Дополни-
тельный протокол к Женевским конвенциям 1949 г., принятый 8 июня 
1977 г., выделяет следующие: применение правительством вооружен-
ных сил против антиправительственных вооруженных сил или во-
оруженных групп под ответственным командованием; осуществление 
антиправительственными силами контроля над частью территории 
страны. (Ст. 1). 

Подводятся ли события на Донбассе под определение граждан-
ской войны? Соответствуют ли эти события перечисленным призна-
кам гражданской войны? При непредвзятом подходе положительный 
ответ на поставленные вопросы напрашивается с очевидностью. 

К концу 2013-го – началу 2014 г. социальные противоречия в 
украинском обществе обострились. Обнаружилась неспособность 
государственной власти разрешить противоречия законными спосо-
бами, в силу чего она вынуждена была прибегнуть к неправовым дей-
ствиям. Майдан, несомненно, был неправовым действием. При этом я 
вовсе не собираюсь хаять майдан, наоборот, я согласен с тем, что 
майдан знаменовал собой «революцию достоинства»... 

Думаю, что здесь читатели, которые ранее склонны были руко-
плескать автору, насторожатся, а читатели, возмущенные предыду-
щими размышлениями, приободрятся. Мы сохраним интригу. Пока 
лишь отметим, что практически все исторические события выда-
ющейся значимости выходят за пределы правового поля. Так бы-
ло в прошлом, так есть в настоящем и, по всей вероятности, будет в 
обозримом будущем. Мы можем сожалеть о таком характере истори-
ческой событийности, но вынуждены признать, что она именно тако-
ва. 

На территории ОРДЛО сложились параллельные структуры 
власти, сформировались регулярные вооруженные подразделения, в 
военные действия оказались вовлечены немалые группы гражданско-
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го населения. Наконец, воюющие стороны обнаруживают высокую 
степень непримиримости. 

Правительство Украины вынуждено было применить Воору-
женные силы для борьбы с т. н. «ополченцами», российскими добро-
вольцами и кадровыми военными. Кстати, как ни называй людей, 
вступивших в незаконные вооруженные формирования, но сами по 
себе эти формирования не растворятся от нашей едкой иронии. Раз-
личные источники дают различные цифры относительно количе-
ственного и качественного состава подразделений ВСУ, задейство-
ванных в АТО: от 40 тыс. личного состава до 90 тыс. Оценки количе-
ства боевой техники колеблются от 2 тыс. до 5,5 тыс. единиц. Даже 
если мы примем минимальные цифры, они достаточно впечатляющи. 

Площадь ОРДЛО составляет около 18 тыс. км2. (Между про-
чим, это больше, чем площадь ряда европейских стран). Оценки чис-
ленности населения колеблются от 1,6 до 3,8 млн человек. Даже если 
мы примем за количество населения в ОРДЛО среднее арифметиче-
ское от граничных цифр, это впечатляет не менее, чем размеры терри-
тории. Т. о. факт контроля властными структурами ОРДЛО (сколь 
угодно незаконными) над довольно многочисленным населением, 
проживающим на значительной территории, является бесспорным. 

Если мы имеем явление, которое подводится под определение 
гражданской войны, что обусловлено причинами, которыми обычно 
обусловливаются гражданские войны, и обладает практически всеми 
признаками, характерными для гражданских войн, то как нам следует 
назвать данное явление? Несомненно, «гражданской войной». 

В этом пункте мы призвали бы ко всей возможной вниматель-
ности как пророссийских симпатиков «ЛНР» и «ДНР», так и патрио-
тов единой вестернизированной Украины. Ибо мы подошли к Руби-
кону наших рассуждений. 

Все ли сказано, если сказано, что Украина находится в состоя-
нии гражданской войны? Нет, далеко не все. 

Равноценны ли стороны гражданской войны? Нет, не равно-
ценны. Но тогда это означает, что одна сторона, так сказать, «лучше», 
а другая «хуже». Да, именно так. В гражданской войне всегда вино-
ваты обе стороны. Но означает ли это, что они всегда виноваты в 
одинаковой степени? Нет, не означает. Но тогда это означает, что 
одна сторона может быть виновата в большей степени, чем другая. 
Да, именно это имеет место в современной ситуации в Украине. 
Можно ли утверждать, что в гражданской войне одна сторона несет в 
себе, так сказать, большую правоту с точки зрения исторического 
прогресса, а другая – большую неправоту? Т. е. с точки зрения пер-
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спектив исторического развития одна сторона предпочтительнее дру-
гой. Да, несомненно. 

И тогда выводим итоговый вопрос и итоговый ответ. Вправе ли 
мы желать победы одной стороны над другой в гражданской войне? 
Да, вне всяких сомнений. Историк обязан судить sine ira et studio. Да, 
но тем самым он обязан судить. 

Для обоснования высказанных в намеренно категоричной фор-
ме суждений полагаем целесообразным преодолеть моралистическую 
риторику и запрет на оценочные суждения в социальных науках. 

Против выдвинутых нами тезисов, скорее всего, будут выдви-
нуты контраргументы в духе: «Это язык ненависти, это язык войны. 
Нужен мир любой ценой. Вы что, хотите еще смертей? Если вопло-
щать ваши тезисы, это приведет к новому, еще большему кровопро-
литию». И т. д. и т. п. 

Во-первых, я пока еще ничего не собираюсь воплощать. Во-
вторых, если фактически состояние войны продолжается, то язык 
войны лишь описывает это состояние. В-третьих, я не согласен, что 
нужен мир любой ценой. Например, может быть мир ценой капитуля-
ции. Вообще-то говоря, война заканчивается победой/поражением. 
Иногда она может закончиться, так сказать, «вничью», но такой исход 
– это всегда лишь передышка перед новой войной. Когда нам пропо-
ведуют мир любой ценой, то хочется уточнить: это мир на условиях 
Москвы? Это мир на условиях «ДНР» и «ЛНР»? 

Здесь хотелось бы пояснить следующее. Существует мнение, 
что наилучшим исходом гражданской войны является не победа од-
ной из сторон, а общенациональное примирение. Благотворность об-
щенационального примирения обосновывает, например, С. Данилов 
(Данилов С. Ю. Гражданская война и общенациональное примирение: 
США, Россия, Испания. С. 91–130). Конечно, общенациональное 
примирение гораздо лучше победы и тем более гражданской войны. 
Но исторический опыт весьма убедительно показывает, что общена-
циональное примирение наступает (между прочим, не всегда) 
после победы одной из сторон. Нередко оно приходит через доста-
точно длительный срок после окончания гражданской войны, оно 
оказывается неполным, неоднозначным, проблематичным. С. Ю. Да-
нилов показывает это на примере Соединенных Штатов, России и 
Испании. Итак, благотворность и желательность общенационального 
примирения отнюдь не опровергает тезиса о предпочтительности 
победы одной из сторон. Историческая закономерность здесь такова: 
сначала победа одной из сторон – затем (возможно) общенациональ-
ное примирение. 
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Что касается запрета оценочных суждений, то здесь ситуация 
более сложная. Согласен, что в строгом научном дискурсе оценочные 
суждения недопустимы. Но во всех науках социально-гуманитарной 
сферы такие суждения неизбежны. Проблема заключается не в том, 
как избежать оценок в социально-гуманитарном познании, а как до-
биться обоснованности, аргументированности, взвешенности этих 
суждений. Т. е. суть не в сведении к нулю оценочных суждений (ибо 
это невозможно), а в их коррекции. Недостатком является односто-
ронность, однозначность, категоричность оценок, а не их наличие как 
таковое. 

Итак, представитель социально-гуманитарного знания не 
только может, но и должен взять на себя риск оценочных сужде-
ний. И он должен взять на себя ответственность за свои оценки, а это, 
в свою очередь, означает, что он должен постараться как можно луч-
ше обосновать эти оценки рациональными методами. 

Мы утверждаем, что если мы признаем некую направленность 
истории, а также различаем прогрессивное и регрессивное движение 
внутри истории, то мы должны будем признать существование сил, 
способствующих прогрессу и препятствующих прогрессу, а также 
сил, способствующих регрессу и препятствующих регрессу. Но тем 
самым мы вынуждены будем отличить, так сказать, «хороших пар-
ней» всемирной истории от ее «плохих парней». 

Наша гипотеза именно такова: в истории действуют прогрес-
сивные и реакционные социальные группы и индивиды. Первые 
воплощают объективную правоту истории, если угодно, ее исти-
ну, вторые – неправоту, заблуждение истории. 

Мы обращаем внимание на то, что на самом деле и историки, и 
люди искусства, и политики, и обычные граждане, интересующиеся 
историей, всегда выносят оценочные суждения относительно проти-
воборствующих сторон в гражданских войнах прошлого. Эти оценки 
могут быть неоднозначными, но в конечном счете всякий оцениваю-
щий склоняется в своих симпатиях к какой-либо из сторон. 

Например, была бы предпочтительной победа роялистов в ходе 
Великой французской революции? Что, если бы Людовику ХVI уда-
лось сбежать в Монмеди? Что, если бы герцог Брауншвейгский побе-
дил при Вальми, вошел бы в Париж и раздавил революцию? Лучше 
или хуже это было бы для Франции, для Европы и для всего челове-
чества? 

Лично я полагаю, что такой ход событий был бы более нега-
тивным, чем позитивным. Исторический прогресс затормозился бы 
вследствие такого хода событий. Т. е. при всех оговорках, неодно-
значности и моральном осуждении эксцессов революционной власти 
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я оцениваю революционные силы Великой французской революции 
скорее положительно, чем отрицательно. Я полагаю, что историче-
ская правда была за революционерами, а не за роялистами. 

Равнозначны ли федералисты и конфедераты в войне 1861–
1865 гг.? Неравнозначны. При всех оговорках, восхищении полковод-
ческим талантом Р. Э. Ли и литературным талантом М. Митчелл  
я полагаю, что «хорошими парнями» были все же северяне. Победа 
Юга затормозила бы прогрессивное развитие США, победа Севера 
ускорила его. Короче говоря, при всех оговорках Север лучше Юга в 
гражданской войне. 

Равнозначны ли красные и белые в гражданской войне в Рос-
сии? Неравнозначны. Лично я полагаю, что победа большевиков зна-
меновала собой великую трагедию России. Из-за этой победы Россия 
свернула с магистрального пути капиталистического прогресса в кро-
вавый тупик тоталитарного социализма, она была на многие годы 
отброшена с благого пути мировой истории, а, возможно, отброшена 
навсегда. Поэтому очень жаль, что Красная Армия победила Белое 
движение. И для России, и для всего человечества лучше было бы 
наоборот. Поэтому я сожалею о победе красных и скорблю о пораже-
нии белых. Для меня в конечном счете (подчеркиваю: в конечном 
счете) А. Колчак и А. Деникин – «хорошие парни», а, скажем,  
Л. Троцкий, С. Буденный и К. Ворошилов – «плохие парни». 

Итак, в общем и целом, во всякой гражданской войне одна сто-
рона лучше другой, и мы вправе желать победы лучшей стороны над 
худшей. 

Каковы же будут мои оценочные суждения относительно про-
тивоборствующих сторон в гражданской войне 2014–20?? годов? Ду-
маю, что на основании вышеизложенного они очевидны. Патриоти-
чески-европеистские силы Украины лучше сепаратистски-
пророссийских, поэтому желательна победа патриотов над сепа-
ратистами. Именно патриоты воплощают всемирно-истори-
ческую истину данной исторической ситуации, сепаратисты же 
воплощают всемирно-историческое заблуждение. С точки зрения 
перспектив прогрессивного развития Украины, желательна победа 
патриотов над сепаратистами. 

Здесь хотелось бы внести два уточнения. Когда я говорю о пре-
имуществе патриотов над сепаратистами, то это преимущество имен-
но в общем и целом. С обеих сторон конфликта имели место случаи 
вопиющего нарушения прав человека и военных преступлений. Эти 
случаи заслуживают безусловного морального осуждения и уголовно-
го преследования, причем касательно обеих сторон. 
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Кстати, подобные многочисленные эксцессы мы находим во 
всех гражданских войнах прошлого. Но прискорбное наличие этих 
случаев не отменяет исторической правоты одной из сторон и не-
правоты другой. Моралистический и даже моральный суд над истори-
ей не есть последнее слово об истории. К сожалению, история всегда 
выходила и будет выходить за пределы морали. Плоскость исто-
рической событийности не только не совпадает с плоскостью мораль-
ного действия, но зачастую эти плоскости пересекаются, так сказать, 
«под прямым углом». Со слезами на глазах, с сокрушенным сердцем 
мы вынуждены признать: злодеяния, творимые исторически правой 
стороной гражданской войны, не отменяют ее исторической правоты. 

Второе уточнение. Положительная оценка патриотически-
европеистских сил и отрицательная – сепаратистски-пророссийских 
сил предполагает предпочтение ценностей западной цивилизации 
ценностям «русского мира». Европеисты тогда и только тогда лучше 
сепаратистов, когда западная цивилизация лучше русской. 

Мы утверждаем, что подобно тому, как стороны граждан-
ской войны являются неравноценными, различные цивилизации 
также являются неравноценными. Причем, как и в случае с проти-
воборствующими сторонами, цивилизации являются неравноценными 
именно в общем и целом. Отдельные стороны цивилизации А могут 
быть гораздо более совершенными и позитивными, чем соответству-
ющие стороны цивилизации Б, но в общем и целом цивилизация Б 
будет совершеннее и позитивнее цивилизации А. Так сказать, общий 
баланс достоинств и недостатков окажется в пользу цивилизации Б по 
отношению к цивилизации А. И мы утверждаем, что именно таков 
баланс достоинств и недостатков Запада по отношению к достоин-
ствам и недостаткам России. «Общая сумма» достоинств Запада 
превосходит «общую сумму» достоинств России; «общая сумма» 
недостатков России превосходит «общую сумму» недостатков 
Запада. Именно поэтому европейский вектор Украины лучше 
евразийского вектора, и именно поэтому патриоты-европеисты – «хо-
рошие парни», а пророссийские сепаратисты – «плохие парни». 

Итак, последним словом нашей работы будет вовсе не оценка 
событий 2014–20?? гг. как гражданской войны в Украине или войны с 
элементами гражданской. Итоговой констатацией будет следую-
щая: события на Донбассе есть такая гражданская война, в кото-
рой желательна победа украинских патриотов над пророссийски-
ми сепаратистами. Всякий сознательный, рационально мыслящий и 
желающий блага своей стране гражданин Украины должен желать 
победы Украины над «ДНР» и «ЛНР». 
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Означает ли эта констатация призыв к новому витку войны, к 
разжиганию военных действий? Не означает. В военном противосто-
янии сепаратистам и стоящей за ними России Украина потерпела 
поражение. Эту горькую правду следует признать. И сделать из нее 
адекватные выводы. Прежде всего следует всячески укреплять оборо-
носпособность страны, чтобы в случае необходимости дать успешный 
отпор врагу. 

Второй вывод является менее очевидным, но более существен-
ным. Противостояние сторон в гражданской войне не сводится к 
сугубо военным аспектам. Развитие экономики, повышение уровня 
материального благополучия граждан, укрепление их правовой за-
щищенности, общая гуманизация жизни, расширение спектра воз-
можностей самореализации для каждого гражданина – все эти и по-
добные аспекты повседневной жизни могли бы вызвать разочарова-
ние рационально мыслящей части населения псевдореспублик ценно-
стями «русского мира» и стимулировать проукраинские настроения. 
(Иррационально мыслящую часть населения ничем не проймешь). В 
затянувшейся «холодной гражданской войне» Украине следует побе-
дить мирными средствами» [47]. 

 
 
 
 
 
 
 
 



219 

2. ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР 
 
Економічний вимір: 1) падіння ВРП регіону (21 місце –

Донецька 25-Луганська області на душу населення); 2) швидке 
зниження конкурентоспроможності економіки регіону; 3) занепад 
промислового потенціалу Східних регіонів України; 4) стагнація  
і відсутність регіональної кооперації великого, середнього і малого 
бізнесу; 5) відсутність стратегічно визначених пріоритетів під-
тримки потенційних інвесторів стосовно податкового, кредитно-
го і митного навантаження; 6) в цілому відсутність притаманно-
го всім регіонам України розуміння необхідності відходу від ресур-
снозалежних виробництв до інноваційних проєктів в усіх перспек-
тивних галузях.  

 

КЕЙС «КРИПТОВІЙНА». «Фактично гібридна війна РФ проти 
України почалася не 2014 року, а значно раніше, і мала вигляд крип-
товійни, тобто прихованої війни з використанням невійськового ін-
струментарію. 20 лютого 2014 року відбулася трансформація цієї 
війни в «гарячу фазу» із застосуванням силового компонента – окупа-
ції Криму «зеленими чоловічками». До цього проти України велася 
координована з єдиного центру криптовійна, основними інструмен-
тами якої були: 

– формування залежності українських стратегічних підпри-
ємств від російської сировини чи комплектуючих для виробництва; 

– впровадження технологій виробництва з обов’язковою 
прив’язкою до російського постачальника; 

– формування залежності окремих підприємств від російського 
капіталу через надання кредитів та інших фінансових інструментів; 

– входження російського капіталу в українські підприємства 
стратегічного значення з подальшим їх скуповуванням; 

– впровадження російського програмного забезпечення та/або 
корпоративних ІТ-сервісів із хмарними технологіями; 

– скуповування державних боргових паперів і концентрація 
державних боргів у російських суб’єктів; 

– отримання комерційної та інших видів конфіденційної інфор-
мації про діяльність підприємств; 

– цілеспрямовані дії на доведення до банкрутства стратегічних  
і бюджетоутворюючих підприємств; 

– запровадження санкцій та обмежень щодо українських підп-
риємств на російському ринку; 

– введення прямої агентури та агентів впливу в керівні органи 
стратегічних державних компаній, центральні органи виконавчої вла-
ди та сектор національної безпеки і оборони. 
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Останній інструмент є найбільш типовою діяльністю Росії на 
українському напрямку впродовж усього періоду після колапсу СРСР. 
Мета такої активності – опосередковано, через зусилля агентури 
впливу, зсередини трансформувати корпоративні та державні страте-
гії у тому чи іншому секторі економіки, безпеки та оборони на ко-
ристь Росії. На сучасному етапі, після зміни влади в Україні 2019-го, 
як і на початку 2010-х років із приходом до влади Віктора Януковича, 
Росія мобілізовує зсередини України спротив курсу на її інтеграцію 
до НАТО, використовуючи агентуру впливу» [40]. 

Гібридна війна на сході України боляче вдарила по українській 
економіці, поставивши крапку у палких дискусіях навколо тези «Дон-
бас годує Україну». Україна без Донбасу втратила п’яту частину 
ВВП. Виступаючи 11 грудня 2014 р. в парламенті, прем’єр-міністр  
А. Яценюк зазначив: «20% української економіки сконцентровано в 
Луганській та Донецькій областях. Ми втратили саме через російську 
військову агресію 20% доходів, 20% валютної виручки, 20% еконо-
мічного потенціалу» [11].  

Значною мірою пошкоджено цілісність економічного комплек-
су України, розірвано внутрішні ринки сировини та збуту, створено 
штучний надлишок незадіяної робочої сили. Війна – витратний вид 
діяльності. Вона щодня відволікає колосальні ресурси, які могли б 
бути задіяні для модернізації української економіки та розв’язання 
низки соціальних проблем. 

Донбас без України стрімко перетворюється на деіндустріалізо-
вану «чорну діру»: місцева продукція не має збуту; підприємства ма-
сово вирізають на металобрухт; більшість придатного устаткування 
вивезли російські «гумконвої» ще в 2014 – на початку 2015 p.; за ін-
формацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 
економічна активність на тимчасово неконтрольованих Україною 
територіях зменшилась у 5 разів, без роботи лишилися сотні тисяч 
людей; населення виживає за рахунок пенсій та гуманітарки; «респу-
бліки» тримаються завдяки фінансовій підтримці Росії; місцеві підп-
риємства давно перейшли в руки нових власників, однак налагодити 
їхню діяльність ці «герої Новоросії» неспроможні.  

Загальна картина стану економічної  складової розвитку Доне-
цької області наведена на рис. 2.1.  

Втрати робочих місць склали від 50 % для великих підприємств 
до 80- 90 % – для малих та середніх підприємств регіону. Внаслідок 
цього від 1,1 до 1,8 млн працездатних осіб у Донецькій І Луганській 
областях частково або повністю залишилися без роботи та засобів до 
існування. В лютому 2015 р. чисельність штатних працівників підпри-
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ємств (без урахування мікропідприємств) зменшилась на 952,2 тис. 
осіб [12]. 
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ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА

 
Рис. 2.1. Динаміка інтегрального показника економічної складової  

Донецької області у 2000-2017 рр.  
(розраховано Ю.М. Харазішвілі за даними облстату) 

 

За даними, оприлюдненими газетою «Бізнес», станом на сере-
дину березня 2015 р. повністю або частково зруйновані 81 об’єкт  
транспортної інфраструктури, 51 промисловий об’єкт, 10 об’єктів 
енергетики, 165 об’єктів комерційної нерухомості, пошкоджені мости 
та шляхопроводи загальною довжиною 3 км, 1 тис. км автошляхів. 
«Укрзалізниця» оцінювала втрати залізничної інфраструктури в 
2014 р. в 1 млрд грн [13]. Левову частину економічного потенціалу 
колишнього Донбасу втрачено безповоротно (рис. 2.2). 

«Те, чого найбільше боялися прибічники «ЛНР-ДНР», виконали 
ватажки терористів, а не київська «хунта». Те, чого найбільше боя-
лися прибічники «ЛНР-ДНР», виконали ватажки терористів, а не 
київська «хунта». Навесні 2014 року, коли шахтарські міста Донбасу 
були охоплені проросійськими мітингами й заворушеннями, лідери 
антиукраїнського путчу часто лякали людей тим, що нова українська 
влада під тиском ЄС ліквідовуватиме шахти в регіоні. Страшилка про 
знищення вугільної галузі була одним із мобілізуючих чинників, за 
допомогою якого лідери сепаратистів забезпечували собі наплив ма-
совки. 
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Рис. 2.2. Динаміка інтегрального показника макроекономічної  
динаміки Донецької області у 2000-2017 рр.  

(розраховано Ю.М. Харазішвілі за даними облстату) 
 
«Європі не потрібні наші шахти», «Америка мріє знищити по-

тужний промисловий потенціал Донбасу», «западенці бажають нам  
зла й закриватимуть наші шахти, як у 1990-ті» – такі меседжі регуля-
рно можна було чути навесні 2014-го під час мітингів у Луганську, 
Донецьку, Горлівці, Алчевську та інших містах Донецької й Лугансь-
кої областей. 

Відтоді минуло п’ять років, і велику частину Донбасу Україна 
вже не контролює. Мешканцям шахтарських міст тепер не загрожу-
ють безвізовий режим із ЄС та «гомодиктатура» (ще одна популярна 
страшилка тих часів). Від території, підконтрольної українському 
уряду, їх тепер відокремлюють лінії окопів та мінні поля. Тисячі лю-
дей за ці роки загинули за те, щоб не допустити «бандерівців» до дон-
баських шахт. Щоправда, усі ці жертви не врятували вугільну галузь 
Донбасу від руйнації та занепаду. Жахи, які нібито мали вчиняти єв-
ропейці з американцями, у результаті вчинили свої ж «визволителі» 
та «захисники». А також їхні куратори з Москви. 

У так званих ЗМІ «ЛДНР» об’єктивної інформації про стан ву-
гільної галузі практично немає. Реальні статистичні дані не публіку-
ються. Про труднощі згадується максимально розмито й побіжно. 
Зате публікації про «зростання видобутку», «дострокове виконання 
плану» та «відродження вугільної галузі» друкуються у величезних 
кількостях. Та все ж таки якщо поставити собі за мету, то по крихтах 
у різних джерелах можна знайти дані про реальний стан вугільної 
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галузі ОРДіЛО. І ці дані свідчать про те, що галузь опинилася в руках 
мародерів, які буквально трощать захоплені українські підприємства. 

За даними наукового журналу «Вісник інституту економічних 
досліджень» (видається в Донецьку), публікації якого доступні в ме-
режі, але мають попит тільки у вузьких колах економістів, видобуток 
вугілля на території, підконтрольній «ЛДНР», за період 2014– 
2017 років зменшився майже втричі: із 34 млн т у 2014-му до 15 млн т 
у 2017-му. У пропагандистських рупорах «республік» цих цифр не 
зустріти, проте в наукових публікаціях про жалюгідний стан вугільної 
галузі пишуть досить відверто. 

Як сказано в дослідженні «Аналіз розвитку економічного по-
тенціалу вугільної промисловості Донбасу в сучасних умовах госпо-
дарювання», яке вийшло в четвертому номері «Вісника інституту 
економічних досліджень» за 2018 рік, із 270 шахт України на терито-
рії, підконтрольній «ЛДНР», нині перебуває 157. Тобто більше ніж 
половина. Однак якщо 113 шахт, які залишилися на українській тери-
торії, у 2017-му видобули 35 млн т вугілля, то 157 шахт в ОРДіЛО 
підняли на гора лише 15 млн т. 

Причина такої кричущої неефективності полягає в тому, що 
тільки 70 шахт «ЛДНР» на цей момент діючі. А рентабельних із них 
37. Безумовно, якісь припинили роботу внаслідок бойових дій, але 
таких підприємств лише кілька. Переважно копальні були банально 
розграбовані, зупинені й затоплені бойовиками. Зокрема, така доля 
спіткала всі шахти Горлівки та Єнакієвого. 

Падіння виробництва та економічні негаразди в «ОРДіЛО» 
окупаційна адміністрація Донбасу зазвичай пояснює підступами Ук-
раїни. Нібито головні причини всіх проблем – це бойові дії та блока-
да. Однак графіки в науковому журналі наочно демонструють, що це 
не так (див. «Велика різниця»). Злочинці, які захопили шахти, вияви-
лися не здатними нормально ними керувати. Не вийшло й налагодити 
збут продукції в Росію. Як з’ясувалося, «братська країна» просто не 
потребувала вугілля в такій кількості. Це Україна, від якої провокато-
ри у 2014 році підбурювали відокремитися, була зацікавлена в розви-
тку шахт. Та розуму, щоб збагнути це, у прихильників «ЛДНР» не 
вистачило. 

Ще одним серйозним ударом, що підкосив вугільну промисло-
вість ОРДіЛО, стало припинення дотацій з українського бюджету. 
Так-так, той самий Донбас, який згідно з популярним міфом нібито 
«годував всю Україну», насправді щороку споживав дотацій на  
мільярди гривень (за старим курсом). Тільки ці мільярди допомагали 
багатьом шахтам залишатися на плаву й підтримували життя в неве-
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ликих шахтарських містах. Але у 2015-му зусиллями так званих бор-
ців з українським фашизмом потік дотацій припинився. 

«До 2014 року такі підприємства дотувалися з бюджету, а та-
кож в Україні діяв мораторій на визнання вугледобувних підприємств 
банкрутами. Це питання вирішувалося з урахуванням не тільки еко-
номічної, а й політичної та соціальної складових проблеми, адже в 
багатьох містах вугільний промисел був головним заняттям працезда-
тного населення, а місцеві шахти – основним джерелом наповнення 
міського бюджету. З 2015-го дотації були скасовані, капіталовкладен-
ня значно скоротилися, тому альтернатива закриттю шахт зникла», – 
ідеться в статті «Вісника інституту економічних досліджень». 

Через брак фінансів шахтам доводиться працювати на старому, 
зношеному обладнанні. Якийсь час воно ще функціонуватиме, але що 
робити далі, не знає ніхто. Бо неможливо знайти хоча б одного інвес-
тора, який погодився б вкластися у вкрадені активи, розташовані в 
ніким не визнаному гетто. «На більшості вугільних шахт знос проми-
слово-виробничих фондів становить 60–80%, дві третини стаціонар-
ного обладнання працює, перевершуючи нормативний термін, потре-
бує негайної заміни й у будь-який момент може стати причиною  
аварії. Більше ніж половина підприємств галузі функціонує понад  
50 років. Технічне оснащення очисних і підготовчих забоїв не відпо-
відає сучасним технічним вимогам», – пишуть автори статті. Наслід-
ком такої політики стало закриття десятків шахт й обвал видобутку. 
Цей процес тільки посилюватиметься. У тій самій статті зазначається, 
що в недалекому майбутньому «владі ЛДНР» доведеться закрити 
десятки шахт і звільнити майже 30 тис. шахтарів! «У зв’язку з плано-
ваною ліквідацією (закриттям) вугледобувних підприємств підляга-
ють звільненню 28,4 тис. осіб, зокрема в «ДНР» – 20,8 тис., у «ЛНР» – 
7,6 тис.», – йдеться в дослідженні. 

Очевидно, усі ці тисячі людей не зможуть знайти в ОРДіЛО 
іншої роботи, адже нові робочі місця в сірій зоні практично не ство-
рюються. Отже, найреальнішим виходом для гірників буде еміграція з 
ОРДіЛО, хоч у Росію, хоч на підконтрольну Україні територію. У 
«народних республіках», вільних від «бандерівського гніту», місця їм 
більше нема. 

А вже цього року до невмілого менеджменту й банального ма-
родерства на шахтах ОРДіЛО додалася ще одна проблема, яка вже не 
залежить від місцевих реалій. Різко впали світові ціни на вугілля. 
Європа поступово відмовляється від цього виду викопного палива. 
Вугілля витісняється як відновлюваними джерелами енергії, які бурх-
ливо розвиваються останнім часом, так і природним газом. Через різ-
ке падіння цін проблеми зі збутом нині відчуває навіть російська ву-
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гільна промисловість Кузбасу. Що вже казати про нещасні шахти 
«ЛДНР», які й так працюють на межі рентабельності» [16]. 

«У якому стані окупований Донбас зустрів новий 2020 рік.  
2019 рік багато хто вважав потенційно переломним у питаннях досяг-
нення миру на Донбасі й реінтеграції підконтрольних Росії районів 
Донецької та Луганської областей. Та цим сподіванням не судилося 
справдитися. Тепер, на початку 2020-го, вже очевидно, що домогтися 
помітного прогресу новій українській владі не вдалося. Війна досі 
триває, і її закінчення в найближчій перспективі наразі не прогляда-
ється. Незважаючи на певні домовленості щодо обміну полоненими та 
розведення сил на деяких ділянках фронту, ЗСУ щотижня зазнають 
втрат. Перші загиблі є вже в новому році… 

 

 
 

Відсутність помітного поступу в мирних переговорах не прови-
на нового керівництва. Давно вже очевидно, що війна триватиме, 
доки цього хоче російська сторона. І жодна українська влада не зможе 
нічого з цим вдіяти в односторонньому порядку, адже Україна в ни-
нішньому конфлікті не нападає, а захищається. І буде змушена це 
робити, доки агресор не виведе війська з нашої території. 

А ось легковажні обіцянки миру – явна помилка Володимира 
Зеленського. У подібну ситуацію вже потрапляв попередній прези-
дент Петро Порошенко, сказавши, що закінчить АТО за лічені годи-
ни. Пізніше йому довелося вибачатися за ці свої слова, але осад, як то 
кажуть, залишився. Ймовірно, непросто доведеться в майбутньому  
і Зеленському. 

У результаті 2019-й став ще одним втраченим роком для не  
підконтрольної Україні частини Донбасу. Часом війни, руйнувань, 
безправ’я, економічних проблем та комендантської години. Кожен 
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такий втрачений рік дедалі більше віддаляє регіон від нормального 
життя й знижує ймовірність його економічного відродження в близь-
кому майбутньому. Хоч багато жителів ОРДіЛО й усвідомили, що 
потрапили в глухий кут, вдіяти із цим уже нічого не можуть. Єдина 
можливість для населення окремих районів змінити своє життя –  
виїхати з підконтрольної незаконним збройним формуваннями 
«ЛДНР» території. Інших важелів впливу на своє життя в цих людей 
не лишилося. 

Планомірний розвал економіки та соціальної сфери ОРДіЛО 
триває. І зумовлений він не тільки невизначеним статусом сірої зони 
чи відсутністю можливостей для повноцінного розвитку економіки, а 
й відкритим грабунком, до якого вдаються нинішні господарі цієї 
території. Захоплені українські підприємства перейшли під контроль 
колишнього українського олігарха Сергія Курченка, який тепер про-
живає в Російській Федерації та контролює вкрадені активи через 
компанію «Внешторгсервис». Він абсолютно по-варварськи експлуа-
тує все це господарство, витискаючи із застарілих виробництв останні 
ресурси, не проводячи необхідної реконструкції й не вливаючи в під-
приємства жодних інвестицій. Останнім часом до цієї біди додалася 
ще одна: істотно впали світові ціни на вугілля та метал, що зробило й 
без того проблемні підприємства ще проблемнішими. 

Серйозні фінансові труднощі переживають гірники й металурги 
в Україні та Росії, що вже казати про злиденні, невизнані території, 
вивезти й продати вироблену продукцію з яких дуже важко. Шахти 
стали зупиняти й переводити в режим водовідливу, робітників від-
правляти в неоплачувані відпустки. Наприклад, із 6 грудня режим 
простою був уведений на шахтах об’єднання «Торезантрацит». У 
відповідному указі «міністра вугільної промисловості ДНР» Руслана 
Дубовського йдеться про те, що до таких заходів вдаються вимушено, 
«у зв’язку з відсутністю організаційних та технічних умов, необхід-
них для виконання робіт за основними видами діяльності, що зумов-
лено різким погіршенням фінансового становища підприємства». 

Як наслідок – зросли борги із зарплат. На сьогодні з шахтарями 
ОРДіЛО ще не розрахувалися в повному обсязі за жовтень. І в них 
немає можливості організувати страйк і вимагати свою зарплату. 
Будь-які заклики до мітингів суворо караються, а тих, хто насмілю-
ється їх озвучувати, відразу оголошують «агентами СБУ». 

Вичерпне уявлення про стан вугільної галузі в ОРДіЛО дає 
лист того самого Дубовського, у якому він інформував Дениса Пуши-
ліна про поточну ситуацію влітку 2019-го. І хоча написаний він пів-
року тому, становище відтоді не змінилося. «На державних вугільних 
підприємствах, що входять у сферу управління Міністерства вугілля 
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та енергетики ДНР, склалася критична ситуація, пов’язана з несвоєча-
сними розрахунками за відвантажену вугільну сировину на адресу 
підприємств ЗАТ «Внешторгсервис» та ДП ТД «Уголь Донбасса». 
Станом на 3 червня 2019 року загальна заборгованість перед вугіль-
никами становить 1 млрд 586,6 млн руб. Із них 962,1 млн є простро-
ченою», – повідомляв Пушиліну «міністр». 

Ці колосальні борги нікуди не ділися. Понад те, очевидно, що 
накопичилися вони за згодою російських кураторів Сергія Курченка.  
І в ОРДіЛО сьогодні немає такої сили, яка змусила б останнього пога-
сити їх. Фактично непідконтрольна територія перетворилася на коло-
нію колишнього українського олігарха, про що вже без будь-якого 
сорому писали деякі російські ЗМІ, які симпатизують бойовикам. 

Статистики, яка наочно показала б об’єктивну економічну си-
туацію в ОРДіЛО, наразі немає. Точніше, вона є, але у відкритих дже-
релах не публікується. Тому судити про економічну ситуацію там ми 
можемо тільки за непрямими показниками, такими як опублікований 
у мережі лист Дубовського або накази про зупинку та закриття окре-
мих підприємств (тільки за останній час стало відомо про ліквідацію 
Донецького заводу високовольтних ізоляторів, а також про консерва-
цію «Стиролу» в Горлівці). Але й ці свідчення дають зрозуміти: зане-
пад захоплених Росією районів Донецької та Луганської областей 
триває. 

У такій ситуації бойовики намагаються шукати нові джерела 
поповнення мізерного бюджету й винаходять усе нові способи вика-
чування грошей із нещасного населення, що фактично опинилося в 
заручниках. Уже в перші дні нового року «деенерівці» влаштували 
справжню облаву на власників українських автомобільних номерів. 
Машини без номерів «республіки» бойовики арештовували й відправ-
ляли на штрафмайданчик. 

На тлі таких економічних негараздів єдиною хорошою новиною 
для жителів ОРДіЛО (точніше, для тих із них, які симпатизують РФ) 
стала видача російських паспортів, що почалася в 2019-му. Через 
п’ять років воєнних дій російський президент Владімір Путін усе ж 
таки вирішив полегшити процедуру набуття громадянства для жите-
лів підконтрольних йому районів Донбасу. Ось тільки процес цей 
спеціально організували таким чином, щоб розтягнути його на роки. 
Охочих отримати російський документ виявилося чимало. Для сотень 
тисяч людей, які негативно налаштовані щодо України, це можливість 
виїхати з розграбованих псевдореспублік із їхнім безправ’ям та убогі-
стю до країни з більш-менш нормальним рівнем життя й при цьому 
уникнути бюрократичних труднощів під час пошуку роботи та легко 
облаштуватися на новому місці. Тоді як для тих, хто залишається в 
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ОРДіЛО, паспорт РФ є просто дрібничкою, яка жодним чином не 
полегшить життя. 

За повідомленням МВС РФ, російський документ із квітня по 
грудень 2019-го отримало близько 125 тис. осіб, які проживають в 
ОРДіЛО. З одного боку, цифра чимала, а з другого – якщо видача 
триватиме такими темпами, то все населення «ЛДНР» Росія зможе 
забезпечити своїми паспортами не раніше як за 15 років. 

Хай там як, а роздача російських документів призведе до приш-
видшення відпливу населення з ОРДіЛО. РФ, як видно, поставила за 
мету викачати звідти не тільки фінансові, а й людські ресурси. Звісно, 
для Донбасу це матиме негативні наслідки. Регіон переживає приш-
видшену депопуляцію, результатом якої стане ще більша кадрова 
криза. 

У новий рік не підконтрольна Україні територія Донбасу всту-
пає з тим самим набором проблем, із яким вступала у 2019-й. І з огля-
ду на статус цієї території вони є нерозв’язними. Переломити ситуа-
цію зможе лише повернення ОРДіЛО в правове поле України та ком-
плексне відновлення цієї території. Однак сьогодні говорити про це 
не випадає» [21]. 

«Як в ОРДіЛО під прикриттям COVID-19 відбуваються масові 
репресії. В попередньому огляді із прогнозованим загостренням епі-
деміологічної ситуації навколо пандемії COVID-19 на Донбасі, Тиж-
день згадував про синхронізацію намірів провести військовий парад 
24 червня одночасно у ОРДіЛО та РФ. За два-три тижні можна буде 
фактично оцінити наслідки цього параду «побєдобєсія». А поки на 
окупованих територіях українського Донбасу тривають абсурдні ма-
сштабні мілітарні приготування під керівництвом російських курато-
рів, то паралельно спостерігається загострення соціально-економічної 
ситуації. Це поєднується із зростанням протестних настроїв серед 
гірників та репресіями, які грубо порушують права людей. Фактично 
працівників шахт тримають у заручниках, безоплатно використовую-
чи їхню працю та вдаються до катувань та викрадень тих, хто намага-
ється долучитись до мирного протесту. 

Нова хвиля шахтарських протестів на Луганщині. Тільки в 
травні встигли вщухнути страйки шахтарів на підприємстві «Ніканор-
Нова» в місті Зоринськ, як в червні на окупованій частині Луганської 
області почало набирати оберти соціальне невдоволення серед праці-
вників інших шахт. Так, 5 червня колектив шахти «Комсомольська» у 
місті Антрацит оголосив про страйк. Більше сотні гірників відмови-
лися підніматися із забою поки не буде погашена заборгованість по 
зарплатні. Представники окупаційної адміністрації підконтрольного 
Росії бандформування «ЛНР» намагалися заспокоїти шахтарів обіця-
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нками про погашення частини заборгованості, проте, це ніяк не впли-
нуло на зупинення страйків. 

7-8 червня 2020 р. у 
містах окупованої частини 
Луганщини почали з’явля-
тись відповідні листівки. 

Станом на 10 червня 
під землею залишаються 
близько 120 гірників, а  
на території підприємства 
також перебувають їхні 
родичі та колеги. Крім того 
шахтарі оголосили про 
голодування. 

Інсайдери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm 
з окупованих територій повідомляють, що в містах Ровеньки та Лу-
тугине також є ознаки приготування до протестів. В той час як в Ан-
трациті у межах підготовки до скорочення вугільної галузі, окупанти 
з двох наявних шахт одну (N23 «Партизанська») планують закрити, а 
другу («Комсомольська») – реорганізувати, підпорядкувавши її Ро-
венькам, значно зменшуючи при цьому заробітну платню та заморо-
жуючи борги за попередні періоди. 

Але в деяких районах Луганщини окупаційна влада діяла на 
випередження: був відключений доступ до соцмереж та телефонний 
зв’язок, місцевим ЗМІ заборонили згадувати про страйки. 7 червня в 
Антрацитівському районі та Ровеньках, посилаючись на поновлення 
карантину через пандемію COVID-19, закрили автобусне сполучення 
між містами, а жителям рекомендували самоізолюватись. Це дивним 
чином співпало з мапою поширення протестів шахтарів. Але не варто 
очікувати озброєного бунту. На відміну від кліше російської пропага-
нди про «шахтарів-ополченців» переважна більшість гірників не бра-
ла в руки зброю ні в 2014, ні пізніше. А озброєння та техніку постача-
ла і продовжує постачати Російська Федерація, тож ніяких танків, 
гаубиць чи іншої зброї в шахтах Донбасу знайти не вдасться. До лав 
окупаційних сил та бандформувань «ЛНР» і «ДНР» на Донбасі увій-
шли здебільшого маргінально налаштовані особи, авантюристи та 
криміналітет, який звик до легких грошей і бандитизму. Гірники ж в 
свою чергу продовжували працювати і виконувати роботу до якої 
звикли. 

Повідомляється, що наразі гірники вирішили звернутись по до-
помогу до ФСБ РФ та Слідчого комітету РФ. Про деталі та жахливі 
репресії проти шахтарів Луганщини написали 9 червня вже російські 
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регіональні видання (архів). Вони повідомили, що 7 червня, так зва-
ним «міністерством держбезпеки ЛНР» були викрадені 14 шахтарів  
і активістів профспілки гірників, які займалися організацією мирних 
страйків. Викрадених катували з метою з'ясування всіх причетних до 
акцій протесту. 

В ніч з 7 червня на 8 червня 2020 року було викрадено ще семе-
ро людей, серед яких були і жінки. Нічні арешти пройшли в містах: 
Сорокине (Краснодон), Хрустальний (Красний Луч), Ровеньки та ін-
ших населених пунктах. Найчастіше арешти виглядали немов викра-
дення, бо бойовики не показували жодних документів чи рішень на-
віть окупаційних «судів ЛНР», вони просто забирали людей та вилу-
чали їх телефони і комп’ютери без пояснень. 

 

 
 

8 червня о 22:00, у місті Антрацит, де на шахті "Комсомоль-
ська" більше сотні гірників страйкували під землею, було тимчасово 
відключено подачу електроенергії, внаслідок чого була зупинена вен-
тиляція і водовідведення. Ці дії могли призвести до масової загибелі 
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шахтарів, що страйкували. Співголова профспілки шахтарів Донбасу 
Олександр Васьковський також розповів про 22 заарештованих пра-
цівників шахти, чиє місцезнаходження в даний час невідомо. За його 
словами, недоторканність всіх, хто підтримує страйк була однією з 
вимог шахтарів. 

Варто нагадати, що більшість з перелічених шахт, на яких зараз 
спостерігаються соціальні проблеми ще станом на 2015 рік згідно 
довідки, яку підготували в Міністерстві енергетики Російської Феде-
рації у січні 2016 року, були цілком рентабельні та у робочому стані. 
Ці шахти не входили до «зони ризику підвищеної соціальної напру-
ги», яку окреслили аналітики Міністерства енергетики РФ на відпо-
відній мапі (див. вище). Шахти окупованої частини Луганщини на 
відміну від Донеччини здебільшого були позначені зеленим кольо-
ром, тобто такими, які працюють та не плануються до ліквідації. 

А як «зона підвищеної соціальної напруги» були визначені те-
риторії навколо Донецька, Горлівки, Єнакієво та Макіївки. Проте, 
звідти поки не чути про масові протести або страйки шахтарів, хоча 
не минається без трагічних подій і на тих окремих шахтах Донеччини, 
які позначені на мапі зеленим, як ті, що не плануються до закриття. 
Так 6 червня у шахті "Холодна балка" в місті Макіївка відбувся обвал, 
в результаті якого один гірник загинув, а ще один був травмований та 
доставлений у шпиталь. Паралельно з цим, 6 червня, обвал гірської 
породи стався і на іншій шахті – «Комсомолець Донбасу» у місті Хре-
стівка (Кіровське), там один шахтар також отримав травми» [61]. 

Фатальних втрат зазнала не лише промисловість, а й поселен-
ська структура регіону. За даними Мінрегіонбуду України, станом на 
вересень 2014 р. у Донецькій області з 28 міст обласного підпорядку-
вання (з населенням 3,67 млн осіб) і 18 районів (650 тис. осіб), зазнали 
значних руйнувань 21 місто (3,39 млн осіб) і 13 районів (520 тис. 
осіб). У Луганській області внаслідок бойових дій зазнали значних 
руйнувань 14 міст обласного підпорядкування (1,6 млн осіб) і 8 райо-
нів (350 тис. осіб). До населених пунктів, на території яких органи 
державної влади тимчасово не здійснюють (або здійснюють не в пов-
ному обсязі) свої повноваження (затверджено розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1058-р), у Донець-
кій області належать 16 міст, зокрема 13 міст обласного значення,  
14 селищ міського типу, 69 селищ і 188 сіл, у Луганській області –  
14 міст, з яких 11 міст обласного значення, 47 селищ, 36 селищ місь-
кого типу і 182 села1. В руїнах нині перебувають Горлівка, Дебальце-
ве, передмістя Донецька. Більша частина руйнувань на Донбасі при-
падає на житлові будинки і системи енерго-, водо-, теплопостачання. 
Оцінки втрат від руйнування інфраструктури лежать у діапазоні від 
469 млн до $326 млрд [14].  
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«Сподобалась заява Єрмака про те, що Донбас різко стане но-
вітнім економічним хабом "із такими напрямками, що ми навіть не 
мріяли й не говорили про це. Дивіться, ми усе це проходили в промі-
жок 2007-2013 року, коли, якщо подивитися статистику даних бюд-
жету – в Донбас грошей дотаціями ввалювали неміряно. Був епізод 
2009 року, коли рівень видатків на усю оборону і зарплати військовим 
був навіть менше ніж дотації державним шахтам. 

Чи зробили ці щедрі вливання Донбас економічно успішним та 
процвітаючим. Чи бодай мудрішим, щоб не вестись на казки місцевих 
комуністів, які гостинно вели сепаратизм та воєнну інтервенцію сусі-
дів за кістляву руку. Економічні хаби на Донбасі мали Іванющенко, 
Королевська, Саша Стомалог і Єфремов. Коли їхні російські друзі 
перетнули межу на танках під Краснодоном – всі вони здриснули, як 
один, лишивши плебс із проблемами наодинці. 

Швидкість економічних пропозицій у радників президента не-
ймовірна. Від продайте собаку і заплатіть за газ. До – давайте зробимо 
хаб на Донбасі. Це при тому, що за 10 місяців не вдалося навіть закла-
сти фундамент малесенького такого економічного хабику на неокупо-
ваній території, де не треба ввалювати мільярди для розмінування, є 
якась інфраструктура і є інтелектуальний ресурс... 

Чому хаб має бути на Донбасі, а не на Київщині? Чого у нас 
ІКЕА втекла і відмовилась від ідеї заводу на західній Україні? 

У перекладі із пташиної мови інтерв`ю на зрозуміло я трактую 
цю ідею так. 

У ОПУ готують до норманді-2 закон про відновленню Донбасу. 
Ну як відновленню – домовленості по сценарію Козака, щоб шмат 
окупованої території висів економічним та політичним тягарем ще  
і диктував: "ну что, допрыгались майданутые с гейропой. Наше свер-
ху". 

Заливку мільярдів у чорну діру трактуватимуть скоро як не-
ймовірну перемогу. Бо ж Донбас годує країну. Це майбутній потуж-
ний економічний хаб – куди там "азійським тиграм" та Ірландії з  
гуглами і амазонами. 

Є ще однин момент із інтерв`ю Єрмака, нащо це вкидають. Ви-
бори восени, які легалізують багатьох мавп зі зброєю. Недарма в ДНР 
заговорили про індульгенцію звільненим терористам і убивцям – бо 
інших бранців не віддадуть. Що каже Єрмак? "Сподіваюся, що ми 
зробимо такі кроки для того, щоб місцеві вибори за українськими 
законами пройшли по всій території України (включаючи Донбас – 
ред.) наприкінці жовтня". Головне за мемами про песиків не прощо-
лкать спражню дупу» [22]. 
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За інформацією Мінрегіонбуду України, станом на квітень  
2015 р. в результаті бойових дій у Донецькій та Луганській областях 
зруйновано та пошкоджено 11 268 житлових будинків (9579 та 1689 
відповідно), або 2% житлового фонду на суму 716,3 млн грн. Лише в 
Донецьку на жовтень 2015 р. пошкоджено і повністю знищено  
1922 багатоквартирні житлові будинки, 5388 житлових будинків при-
ватного сектора, 64 об’єкти охорони здоров’я, 219 закладів освіти,  
124 об’єкти теплопостачання, 16 об’єктів водопостачання, 55 промис-
лових об’єктів, об’єкти транспортної інфраструктури [15, с. 43] 
(рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Динаміка інтегрального показника інфраструктурної  
складової Донецької області у 2000-2017 рр.  

(розраховано Ю.М. Харазішвілі за даними облстату) 
 
У підоснові комунікаційного колапсу Донбасу лежить тотальне 

руйнування його щільної у передвоєнну добу інфраструктури, яка, 
наче кровоносна система, зв’язувала виробничу та соціальну тканини 
регіону. Під час воєнних дій знищено Донецький і Луганський аеро-
порти, залізничний вузол Дебальцеве, зупинено роботу залізничних 
вузлів Микитівка, Попасна, Ясинувата. Втрачено можливість від-
правляти вантажі з понад 50 основних вантажних станцій Донецької 
залізниці, зокрема Чаплінського залізничного напрямку, на який при-
падало близько 70% вантажних поїздів. Падіння пасажирообігу на 
Донецькій залізниці у 2014 р. склало 31,2%. За 10 місяців 2014 р. 
зруйновано більше ніж 1,5 тис. об’єктів транспортної інфраструкту-
ри, 740,3 км автомобільних доріг загального користування у Донець-
кій області та 820,7 км – у Луганській області, 33 мости і шляхопро-
води [15, c. 52]. 
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У складній ситуації опинилися монопрофільні міста. Закриття 
шахт у містах Торез, Селідове, Сніжне, Шахтарськ, Стаханов, Вугле-
дар, Українськ, Вутлегірськ поставило їхнє населення на межу вижи-
вання. Торез, Стаханов, Шахтарськ, Моспіне, де фактично зупини-
лись основні містоутворюючі підприємства, перебувають на порозі 
незворотної деурбанізації. В умовах гострої соціально-економічної 
кризи опинилося населення міст Авдіївка, Єнакієве, Алчевськ. Уна-
слідок тривалого перебування під контролем незаконних збройних 
формувань, три з чотирьох агломерацій Луганської субрегіональної 
системи (Південно-Луганська, або Краснолучська, Центрально-
Луганська, або Алчевсько-Стаханівська та Луганська) зазнали знач-
них демографічних втрат. У південній індустріальній частині області, 
що опинилась в епіцентрі військових дій, знищено системи зв’язку, 
транспортного та інженерного сполучення, а також житлового фонду. 
На мапі регіону з’явилися знелюднілі села, зокрема Нікішине (Доне-
цька область) та Первомайське (Луганська область). Значне занепо-
коєння викликають селища Донбасу, що функціонують в умовах фак-
тичної ізоляції. Водночас селища регіону становлять 1/4 від їхньої 
загальної чисельності в Україні. 60% населення фактично не мають 
доступу до послуг первинної медико-санітарної допомоги, а 85% – до 
високоспеціалізованої медичної допомоги внаслідок руйнування ме-
дичної інфраструктури. В Луганській області зруйновано 19 споруд 
охорони здоров’я, в Донецькій – 41 [15, с. 42, 44]. 

«Що загрожуватиме зовнішньоекономічній діяльності країни 
та її регіонів у 2020-му. Національний інститут стратегічних дослі-
джень уже третій рік поспіль проводить аналіз загроз і ризиків для 
зовнішньоекономічної діяльності, використовуючи методи екстрапо-
ляції та експертної оцінки «дельфі-груп» (коли до уваги беруться 
також думки незалежних вітчизняних та іноземних експертів, яким 
надсилають попередні оцінки НІСД). Цього року основну групу ана-
літиків склали члени Української асоціації Римського клубу та Експе-
ртної ради з питань зовнішньоекономічної політики. 

Відтік кадрів і ризик рецесії. Найбільшим (і зростаючим) ри-
зиком для зовнішньоекономічної діяльності у 2020-му є скорочення 
трудових резервів (зокрема, внаслідок зовнішніх факторів). Так, ухва-
лений ще на початку 2019-го німецьким Бундестагом новий закон про 
трудову міграцію з початку цього року помітно спрощує працевлаш-
тування для іноземців, зокрема українських громадян. Це, очевидно, 
спричинить переміщення українських трудових мігрантів із Польщі, 
Чехії, а також, можливо, з Італії, Іспанії та Португалії до Німеччини, у 
якій умови праці та рівень оплати вищі. Це, своєю чергою, ініціюва-
тиме нову хвилю трудової еміграції з України. 



235 

Є побоювання щодо рецесії у світовій економіці. За оцінками 
Федерального резервного банку Нью-Йорка, така ймовірність стано-
вить 64%. Україна в кредитному рейтингу все ще перебуває на один 
рівень нижче таких країн, як Вірменія, Іран, Кенія, Коста-Ріка, Ніге-
рія, Туніс та Ямайка. А на тлі фінансових проблем західноєвропей-
ської банківської системи низька довіра з боку кредиторів може віді-
грати ключову роль у знижені можливостей країни щодо залучення 
потрібних фінансових ресурсів з-за кордону. Нині тривають значні 
надходження валюти в результаті придбання нерезидентами українсь-
ких урядових боргових зобов’язань (ОВДП). Але цей фактор доволі 
нестійкий, він значною мірою залежить від спекулятивно високих 
відсоткових ставок, які обтяжують державний бюджет, і довіри інвес-
торів до політики уряду. 

Водночас на користь виникнення дефіциту валютних коштів 
грають такі фундаментальні фактори, як дефіцит торговельного бала-
нсу (зростання якого у 2020-му може продовжитися з темпами на 
рівні 15–20%), волатильність terms of trade (співвідношення експорт-
них та імпортних цін), а також невизначеність у відносинах із МВФ 
(загроза того, що за новою програмою «розширеного фінансування» 
буде отриманий лише перший транш коштів, оскільки інші залежати-
муть від реалізації реформ, передбачених меморандумом, що здається 
досить проблематичним). 

У питаннях диджиталізації державного управління («держава в 
смартфоні») уряд вже зробив помітні кроки, і перспективи подальших 
дій щодо цього досить оптимістичні. Однак зовнішньоекономічні 
позиції України значною мірою визначатимуться диджиталізацією 
промислових технологій, 3D-виробництвом, інтернетом речей, інтег-
рацією процесів накопичення енергії (Energy Storage Integration), 
штучним інтелектом тощо. А в цьому напрямі помітних зрушень не 
спостерігається. Поодинокі українські стартапи реалізуються поза 
межами країни через брак венчурного фінансування в ній. Згадані 
процеси вже найближчим часом можуть значно підірвати експортні 
позиції України, яка не матиме що запропонувати платоспроможним 
покупцям на світовому ринку. 

Російський чинник і глобальний контекст. Економічні втра-
ти внаслідок гібридних атак з боку РФ у 2019-му виявилися меншими, 
ніж очікувалося, що зумовлено вичікувальною політичною позицією 
російської влади. Втім, торік у квітні Москва оголосила про розши-
рення санкцій проти України, реагуючи на попереднє запровадження 
українською стороною санкцій проти російського бізнесу. Із 1 червня 
2019-го РФ ввела обмеження на постачання нафти й нафтопродуктів 
до України (через заборони та обов’язкові дозволи). Також торік у 
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червні президент Росії підписав документ про продовження санкцій 
на 2020-й проти України, країн ЄС, США, Канади, Австралії, Японії 
та інших держав, які підтримали обмеження проти РФ. А у вересні 
Апеляційний орган Світової організації торгівлі (СОТ) відхилив апе-
ляцію України на програну суперечку «Росія проти Україна – Анти-
демпінгові заходи щодо імпорту нітрату амонію». Тож можна прогно-
зувати, що відсутність значних політичних поступок з боку України в 
питанні відновлення контролю над Донбасом викличе в російської 
сторони бажання активніше скористатися економічною зброєю. 

Це, серед іншого, позначиться і на погіршенні транзитної пози-
ції України (конкуренція з боку газопроводів «Північний потік-2»  
і «Турецький потік», а також невизначеність довгострокових відносин 
із Газпромом). Потрібно зважати й на те, що, за новими правилами 
ЄС, транзит газу від одного постачальника не може перевищувати 
50% відповідних обсягів, що, по суті, встановлює кількісну межу для 
нашого транзитного потенціалу. Втім, на транзитну позицію України 
впливатимуть й інші фактори: невизначеність щодо її активної участі 
в логістичних мегапроєктах гратиме на руку регіональним і глобаль-
ним конкурентам. Невирішеність цього питання в майбутньому (як і 
затягування з диджиталізацією виробництва) також загрожує серйоз-
ною небезпекою в середньостроковій перспективі. 

Така невизначеність значною мірою спричинена неефективніс-
тю державної системи управління зовнішньоекономічним сегментом, 
зокрема відсутністю зрозумілої концепції та чіткої стратегії в зовніш-
ньоекономічній політиці. До цього призвела застаріла інституціона-
льна система управління, яка підлаштована під умови адміністратив-
ного управління економікою. Нові умови сучасного глобалізованого 
ринку потребують докорінної зміни інституційної системи управління 
та підтримки зовнішньоекономічної діяльності. 

Дедалі помітнішим стає також вплив кліматичних змін, ігнору-
вання яких у галузі виробництва (екологічні стандарти, зелена енерге-
тика тощо) і торгівлі (можливі санкції або обмеження щодо продукції 
«екологічно недружніх» країн) загрожує серйозними втратами. На-
решті, цінові тренди у 2020 році матимуть різноспрямовану дію (пок-
ращення для сільськогосподарського сектору, погіршення для мета-
лургійного комплексу). Але через небажаність збереження сировин-
ного характеру економіки України (і її експортного потенціалу зокре-
ма) загалом цінова волатильність і далі негативно впливатиме на сфе-
ру з огляду на те, що, за оцінками МВФ, індекс цін на сільського гос-
подарську та сировину продукцію (Commodity Industrial Inputs Price 
Index) знизиться на 6%.  
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Зменшення ризиків. За результатами аналізу, проведеного 
експертами НІСД, зроблено висновок, що у 2020-му не передбачаєть-
ся поява окремих загроз для зовнішньоекономічної діяльності Украї-
ни із серйозною руйнівною силою, яка могла б призвести до руйнації 
експортного комплексу на 20% і більше. Але це не привід розслабля-
тися. Адже кумулятивний негативний ефект згаданих вище найбіль-
ших загроз може викликати наслідки руйнівної сили із середньою 
ймовірністю більше ніж 50%. А це досить для того, щоб, скажімо, 
іноземні кредитори та інвестори добре замислилися щодо перспектив 
своїх фінансових вкладень у нашу економіку. З огляду на це експерти 
Інституту внесли свої рекомендації з метою нівелювання ризиків, що 
насуваються. Зокрема, йдеться про таке: 

1. Скорочення трудових ресурсів, зокрема в експортоорієнтова-
них галузях економіки, унаслідок продовження трудової еміграції 
(також і кваліфікованих працівників та випускників технічних вишів). 
У 2020 році цьому сприятимуть спрощення правил працевлаштування 
для українських заробітчан у Німеччині, додатковий попит у Польщі, 
низький рівень пропозицій щодо оплати праці для кваліфікованих 
працівників в Україні. 

Рекомендації: заходи, спрямовані на загальне підвищення рівня 
оплати праці, і перегляд проєкту Трудового кодексу з метою поліп-
шення соціальних стандартів та захисту інтересів найманих працівни-
ків. 

2. Обмеження/здороження доступу до валютних ресурсів, що 
може стати наслідком очікуваної світової фінансової кризи, проблем 
із реалізацією програми МВФ щодо розширеного фінансування для 
України, зростання розриву між пропозицією та попитом на іноземну 
валюту на внутрішньому валютному ринку тощо. 

Рекомендації: зменшити ймовірність загрози можна завдяки 
комплексному підходу до переговорів з МВФ (із залученням народ-
них депутатів, МЗС та інститутів громадянського суспільства) і своє-
часному накопиченню додаткових валютних резервів Національного 
банку України. 

3. Відставання в розвитку диджиталізації виробничих галузей 
економіки, яке поглиблюється, призводячи до втрати конкурентних 
перспектив у зовнішньоекономічній діяльності. Незважаючи на акти-
вні дії уряду в питанні диджиталізації невиробничих видів діяльності 
(зокрема, так званого електронного уряду), не спостерігається поши-
рення новітніх цифрових технологій у виробництві, а успішні україн-
ські стартапи продаються іноземним інвесторам або реалізовують 
етап масового впровадження за кордоном. 



238 

Рекомендації: кредитно-податкові заходи стимулювання ди-
джиталізації виробничих технологічних процесів (зокрема, додаткові 
стимули для іноземних інвесторів, які запроваджують у виробництво 
новітні цифрові технології) і розробка програми диджиталізації тех-
нологічних процесів на державних підприємствах. 

4. Економічні втрати внаслідок гібридних атак з боку Російсь-
кої Федерації, зумовлені можливими подальшими торговельно-
економічними обмеженнями щодо імпорту товарів і послуг з України 
або їхнього транзиту через територію Росії в треті країни. До таких 
заходів Москва може вдатися як задля тиску на Україну з метою за-
безпечення кращої переговорної позиції в питанні врегулювання си-
туації на Донбасі, так і демонструючи зворотну реакцію на додаткові 
санкції проти Росії з боку західних партнерів України (оскільки без-
посередньо проти США або ЄС здійснити економічні репресалії РФ 
неспроможна). 

Рекомендації: активізація реалізації програми імпортозаміщен-
ня та/або диверсифікації імпорту щодо товарів і послуг, які імпорту-
ються з Росії; запровадження зворотних обмежень щодо експорту до 
РФ критично важливої продукції (наприклад, титанової руди) і діяль-
ності в Україні підприємств та фінансових установ, які належать ро-
сійському капіталу. 

5. Погіршення транзитної позиції України, до чого призведе не 
тільки зменшення її ролі як країни – транзитера російського газу (що 
можна розглядати як посередній вплив попереднього фактора), а й 
конфлікт інтересів із Польщею щодо обсягів автомобільних вантажо-
перевезень і невизначеність у питанні участі України в реалізації та-
ких мегапроєктів, як ініціатива «Тримор’я» (Польща та інші країни 
ЄС) або «Один пояс – один шлях» (КНР). 

Рекомендації: продовження переговорів щодо створення євро-
пейського консорціуму для модернізації української ГТС. Зокрема, з 
такими компаніями, як EUstream та NAFTA (Словаччина), Ferrostaal 
Topsol Projects GmbH (Німеччина), Gasunie (Нідерланди), GAZ-System 
S.A. (Польща), GRTgaz (Франція), OMV (Австрія), Snam S. p. A. (Іта-
лія), S.N.T.G.N. Transgaz S. A. (Румунія). А також детальне вивчення 
можливостей та перспектив участі України в транспортно-логістич-
них мегапроєктах (з урахуванням зовнішньополітичних та геоеконо-
мічних інтересів держави). 

6. Неефективність державної системи управління зовнішньо-
економічною діяльністю, яка знаходить своє відображення в дублю-
ванні та неефективності зовнішньоекономічних функцій державних 
органів влади (МЗС та Мінекономіки), фактичному саботажі ство-
рення Експортно-кредитного агентства, відсутності механізму супро-
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водження зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств 
за кордоном. Звідси й невідповідність дійсності оцінки економічної 
ситуації державними органами влади тощо. 

Рекомендації: реформування державної системи управління зо-
внішньоекономічною діяльністю (на основі зосередження функцій 
реалізації зовнішньої політики, зокрема її економічної складової, у 
єдиному державному органі), активне залучення підприємницьких 
союзів та асоціацій до супроводження діяльності українських підпри-
ємств за кордоном, негайний початок фактичної роботи Експортно-
кредитного агентства. Крім того, необхідно перейти на систему «ке-
рованого курсу» гривні на основі зовнішньоекономічної стратегії 
уряду (замість «вільного плавання», яке фактично означає відсторо-
неність держави від управління зовнішньоекономічною діяльністю). 

7. Зростання тарифних і нетарифних торговельних обмежень, 
що може стати результатом як загального повернення до політики 
протекціонізму (через посилення торговельних воєн між США, ЄС та 
Китаєм), так і недосконалості умов і порядку реалізації Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС (зокрема, щодо «нульових» квот для 
імпорту української продукції).Рекомендації: диверсифікація ринків 
збуту (з особливою увагою на країни Африки та Азії) і перегляд умов 
Угоди про асоціацію з метою збільшення преференцій для української 
продукції на ринку ЄС. 

8. Негативний вплив кліматичних змін, який призводитиме до 
додаткових витрат у зв’язку з підвищенням екологічних стандартів 
для продукції та послуг, а також суттєвої зміни асортименту та струк-
тури конкурентоздатної продукції (зокрема, продукції «зеленої еко-
номіки»).Рекомендації: податкові та кредитні пільги для виробників, 
які переходять на нові екологічні стандарти випуску продукції. 

9. Гальмування процесу євроінтеграції України зумовлене не 
тільки згаданою вище недосконалістю Угоди про асоціацію, а й фор-
мальним підходом до імплементації її умов в українське законодавст-
во (яке значно відстає від встановленого графіка), неефективністю 
урядового механізму європейської інтеграції, браком реальної заціка-
вленості ключових країн ЄС у поглиблені інтеграції з Україною 
(включаючи надання їй перспективи членства в ЄС) і негативним 
впливом, який може спричинити вихід із ЄС Великої Британії. 

Рекомендації: перегляд умов Угоди про асоціацію в напрямку 
збільшення допомоги з боку європейських урядів та підприємницьких 
кіл у процесі переходу українських виробників на стандарти ЄС та 
визнання за Україною «європейської перспективи» (можливості член-
ства в ЄС). А також реформування урядового механізму управління 
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євроінтеграцією з метою підвищення відповідальності уряду та окре-
мих міністрів за виконання плану імплементації умов Угоди. 

10. Негативні цінові тренди на світовому ринку можуть призве-
сти до подальшого падіння цін на чавун, сталь і готовий прокат (у 
2019-му падіння становило 12%), а також на залізорудну сировину 
(падіння – 25%), що не буде компенсовано повною мірою ймовірним 
зростанням цін на збіжжя. Тим паче що цей негативний тренд поси-
лить штучна ревальвація курсу гривні (за 2019 рік – 15%), яка призве-
ла до ще більшого падіння експортних цін у національній валюті. 
Слід також узяти до уваги негативні соціально-економічні наслідки 
зміни галузевої структури українського експорту на користь великих 
агрохолдингів. 

Не треба забувати й про ймовірне стрімке подорожчання нафти 
й газу, що може стати наслідком, наприклад, військового протистоян-
ня між США та Іраном. 

Рекомендації: сприяння диверсифікації українського експорту в 
напрямку збільшення продукції з високою доданою вартістю та про-
вадження виваженої валютно-курсової політики, спрямованої на від-
новлення рівноваги торговельного балансу завдяки підтримці експор-
ту та імпортозаміщення» [23]. 

 
КЕЙС «КРЕДИТИ – 5-7-9». «Прем’єрміністр та міністр фінан-

сів учора, 3 лютого, оголосили про початок роботи Державної про-
грами пільгового кредитування малого та середнього бізнесу «5-7-
9%» задля прискорення економічного розвитку та створення нових 
робочих місць. 

 

 
 

«Нам потрібно більше підприємців... Для початку власної спра-
ви в Україні не вистачає доступного ресурсу. В нас дуже дорогі кре-
дити – майже нерозвинений цивілізований відсоток приватного кре-
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дитування», – сказав прем’єрміністр України Олексій Гончарук під 
час презентації Програми. 

2020 року уряд вже виділив на Програму 2 млрд грн. За рік це 
дасть можливість видати понад 50 тисяч доступних кредитів, створи-
ти до 90 тисяч нових робочих місць і залучити близько 2 млрд грн 
внутрішніх інвестицій у сферу малого бізнесу. 

«Звичайно, щоб отримати кредит на таких умовах, потрібно 
пройти певний відбір. Звичайно, треба показати бізнес-план, тобто 
показати, в чому замисел, яким чином розвиватиметься справа. Зви-
чайно, потрібно буде внести невеликий, але все ж таки, стартовий 
внесок, практично продемонструвавши, що ви готові, що підприємець 

також готовий ризикува-
ти, тому що підприємни-
цтво – це також справа на 
свій власний ризик», – 
сказав прем’єр. 

Він водночас за-
уважив, що «жодна лю-
дина, яка звернеться для 
отримання цього кредиту, 
не залишиться без зворо-
тного зв’язку». 

 
 

«Пробуйте, намагайтеся, відкривайте власну справу. Навіть 
якщо у вас не вийде з першого разу, в нас уже створена екосистема 
яка допоможе вам подивитися на свій бізнес-план, можливо, трохи 
критично, переосмислити його, доопрацювати і прийти для отриман-
ня ресурсів у другий раз – маючи більше шансів на успіх», – додав 
Гончарук. 

В Україні вже пра-
цює сайт, на якому підп-
риємці можуть зареєстру-
ватись у державній про-
грамі «Доступні кредити 
5-7-9%». 

Про це сказала мі-
ністр фінансів України 
Оксана Маркарова, висту-
паючи на презентації про-
грами «Доступні кредити 
5-7-9%». 
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За словами Оксани Маркарової, кожен українець, який лише 
мріє про власну справу, або відкрив її і хоче її масштабувати, бо сьо-
годні вона приносить не більше як 50 мільйонів гривень виручки на 
рік, може розраховувати на підтримку держави. 

«Опитування показують, що однією з найбільших перепон для 
розвитку мікро та малих підприємців є відсутність доступного фінан-
сування, ставки для них є вищими, а вимоги до застави більшими. 
Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» покликана розв’язати 
цю проблему. Держава має підтримати українців у їхньому прагненні 
стати власниками бізнесу та виробництва тут в Україні», – сказала в 
своєму виступі міністерка фінансів Оксана Маркарова. 

Українцям, які хочуть стати учасниками анонсованої Державної 
програми, міністр радить передусім уважно ознайомитися з її умова-
ми на офіційному сайті (5-7-9.gov.ua). І лише після цього подавати 
заявку до банку-учасника. 

«Сьогодні вже є три банки-партнери Фонду – «Приватбанк», 
«Ощадбанк» та «Укргазбанк». Рада вітати їх представників сьогодні в 
залі. Але я вірю, що найближчим часом перелік банків, в яких можна 
отримати дешевий кредит, буде розширено. Звертаюсь зараз до всіх 
банків, які працюють в Україні, долучатися. Ви отримаєте нових кліє-
нтів, які мають усі шанси стати юнікорнами чи «національними чем-
піонами», – сказала Оксана Маркарова. 

Важливо, наголосила міністерка, що саме банк перевірятиме як-
ість та достовірність наданої підприємцем інформації, та відповід-
ність потенційного позичальника критеріям Програми. 

«Якщо рішення банку позитивне, то підприємець отримає по-
зику на суму до 1,5 мільйона гривень на термін до 5 років за відсотко-
вою ставкою 5, 7, або 9%, відповідно до умов програми. Якщо банк 
відмовляє підприємцю через неякісну заявку на кредит або відсут-
ність фінансових знань підприємця, то не варто впадати в відчай. 
Підприємець матиме можливість покращити якість бізнес-плану са-
мостійно або пройти безоплатне навчання офлайн або онлайн», – по-
яснила міністерка.  

Уряд очікує, що Державна програма «Доступні кредити 5-7-
9%» сприятиме розширенню діяльності мікро та малого бізнесу, їх-
ньому виходу з «тіньового» сектору економіки, створенню нових 
робочих місць, імпортозаміщенню та поверненню трудових мігрантів. 
Впровадження програми, за дорученням уряду, здійснюватиме Фонд 
розвитку підприємництва при Міністерстві фінансів України. 

У державному «Укргазбанку» повідомили, що видали перший 
пільговий кредит у межах державної програми дешевих кредитів під 
5-7-9% річних на створення та розвиток малого бізнесу. 
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Про це повідомив заступник правління «Укргазбанку» Євген 
Мецгер під час виступу на презентації державної програми 3 лютого. 

«Ми в п’ятницю змогли розглянути один кейс. Це вінницький 
підприємець, і він сьогодні, поки ми тут з вами засідаємо, отримав 
перший кредит на 1,5 мільйона гривень на те, що відкриє маленький 
супермаркет», – повідомив Мецгер. Під час презентації в уряді пові-
домили, що на участь у програмі подалося 17 тисяч підприємців. Ви-
давати дешеві кредити в межах урядової програми наразі планують 
лише державні банки» [24]. 

Динаміка інтегрального показника зовнішньоекономічної скла-
дової  Донецької області у 2000-2017 рр. наведена на рис. 2.4.   
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Рис. 2.4. Динаміка інтегрального показника зовнішньоекономічної  

складової Донецької області у 2000-2017 рр.  
(розраховано Ю.М. Харазішвілі за даними облстату) 
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3. ЕКОЛОГІЧНИЙ ВИМІР 
 
Екологічний вимір: 1) ризики виходу на поверхню та під-

топлення шахтними водами підземних горизонтів з питною водою 
і цокольних приміщень житлового сектору; 2) збільшення випадків 
потрапляння до житлових приміщень шахтного метану і наявна 
загроза  витоку радіації; 3) підвищене забруднення повітря та  
зовнішнього середовища підприємствами  ГМК і ТЕС; 4) відсут-
ність системи моніторингу екологічних ризиків  особливо на захо-
плених територіях у зонах проведення ООС: 5) низький рівень роз-
витку системи рекреації та туризму; 6) відсутність дієздатних 
програм моніторингу і підвищення екологічної освіченості насе-
лення; 7) відсутність державної стратегії в зменшенні залеж-
ності енергетики від вугілля та вуглецевого палива загалом. 

 
«Катастрофічна ситуація склалася з водопостачанням регіону з 

одного боку, затопленням шахт – з іншого. За даними антикризового 
штабу ДТЕК, затоплені та вже не зможуть відновити роботу дев’ять 
шахт. Згідно з інформацією РНБО, ще 10 шахт затоплюються. Це 
означає критичне погіршення екологічної ситуації в зоні затоплення: 
підземні води, розчиняючи всі солі, які перебувають у виробках, роз-
носять їх водоносними шарами, забруднюючи колодязі, водойми та 
річки. Під постійною загрозою отруєння перебувають Сіверський 
Донець і малі річки Приазов’я. Особливо загрозливим є підвищення 
рівня підземних вод до рівня ґрунтових, що становить загрозу отру-
єння питної води. Екологічні проблеми посилюються тим, що на Дон-
басі розташовані близько 300 накопичувачів шахтних вод і 1185 тери-
конів, зокрема понад 300 таких, що постійно палають. Неодноразово 
йшлося про підвищення рівня небезпек через стихійні захоронення 
без дотримання санітари о-гігієнічних вимог» [7, с. 230]. 

«На території Донецької області склалась катастрофічна ситуа-
ція з постачанням питної води для мешканців прифронтових терито-
рій. Жителям селищ Новгородського, Щербинівки і частини Костян-
тинівського району доводиться задовольнятися підвезенням технічної 
води, набирати її в колодязях і купувати бутильовану воду. В умовах 
війни, яка триває п’ять років, антисанітарія в прифронтових зонах 
загрожує як спалахом інфекцій (особливо враховуючи нинішню спе-
ку) так і налаштовуванню населення проти влади. Зауважимо, що 
подібне неподобство триває вже кілька місяців. Хто в цьому винен  
і як запобігти згаданим загрозам? Із цього приводу «День» поспілку-
вався з головою селищної ради смт Новгородського (історична назва 
якого Нью -Йорк) Миколою Ленком. 
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«Проблеми з водопостачання нашого регіону були й раніше. 
Однак загострення вона набула  з початку бойових дій 2014 року. 
Після масованих обстрілів м. Слов’янськ центральний водогін зазнав 
ушкоджень, з того часу почались перебої з водою. Але в цьому році, в 
квітні місяці, нам вимкнули воду, – говорить пан Ленко, – ДТЕК вим-
кнула електроенергію. І це не лише наша проблема. В такі міста як 
Бахмут, Покровськ, Маріуполь скорочували подачу води, але повніс-
тю відключили від централізованого водопостачання тільки прифрон-
тові території! У Новгородському мешкає понад 12 тисяч людей. Нам 
вдається частково вирішувати цю проблему завдяки  тому, що за до-
помогою Міжнародних організацій протягом 2015–2017 років ми 
пробурили свердловини. Але кілька тисяч людей у нас все одно зали-
шаються без води. Тобто воду їм підвозять. Уявіть собі, страшенна 
спека +40 , селище без води 30 діб – відповідні загрози антисанітарії. І 
все це на лінії зіткнення, де щоденно йдуть обстріли, тривають лока-
льні бої. Відсутність води – це велика проблема, яка потребує негай-
ного вирішення. Потрібне негайне втручання центральної влади. В 
цьому комплексі проблем у мене складається відчуття, що подібна 
дестабілізація створена штучно, перед виборами. Але, якби там не 
було, ситуація у нас критична. І все це озлоблює простих людей, бага-
то з яких похилого віку. Вони перекривають вулиці і влаштовують 
пікети. Постачання води – це пріоритетний обов’язок держави. Ми ж 
добуваємо воду зі свердловин для людей, що живуть у штучно ство-
рених,  неможливих для життя умовах, а на нас, керівників селищ, 
прокуратура заводить карні справи за те, що ми її добуваємо без до-
зволів. Але що ж ми можемо робити в цій ситуації? У нас немає іншо-
го виходу, який все одно вирішує питання лише частково». Нага-
даємо, що прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 21 червня 
2019 р.  заявив: "Водопостачання Донбасу. Я доручив усім службам 
забезпечити безперебійне енергопостачання компанії «Вода Донба-
су», яка подає воду споживачам, і якнайшвидше надати їй статус «за-
хищеного споживача». Це унеможливить вимкнення. Наголошую: 
люди мають отримати воду"» [1]. 

«Шахтные грунтовые воды затопили первый этаж бизнес-
центра "Северный" в Киевском районе оккупированного Донецка – 
второе по величине здание в городе. Как сообщает Цензор.НЕТ, об 
этом информирует "Остров" со ссылкой на пресс-службу так назы-
ваемого "МЧС" донецких террористов. Отмечается, что общая пло-
щадь на момент затопления помещений составляла 4500 кв. метров, 
объем подтопления – 3200 кв. метров, уровень воды – до 1,2 м. 

Ранее в YouTube появилось видео, на котором видны послед-
ствия подтопления здания. Автор видео убежден, что речь идет о  
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шахтных водах, которые выходят на поверхность. С таким выводом 
согласен также блогер Денис Казанский. "Нижние этажи торгового 
центра "Северный" в Донецке затопило грунтовыми водами. Как и 
предупреждали раньше, варварское затопление шахт рано или поздно 
должно было привести к подобным последствиям", – отметил он у 
себя в Telegram. Бизнес-центр "Северный", ранее принадлежал и был 
построен группой "МАКО" Александра Януковича – сына беглого 
президента Виктора Януковича» [2]. 

Загальна картина стану соціальної складової розвитку Донецької 
області наведена на рис. 3.1.  
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Рис. 3.1. Динаміка інтегрального показника екологічної складової  

Донецької області у 2000-2017 рр.  
(розраховано Ю.М. Харазішвілі за даними облстату) 
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«Чим загрожує «націоналізація» бойовиками частини компанії 
«Вода Донбасу». Гостре питання забезпечення водою Донеччини та 
Луганщини, як окупованих, так і вільних їхніх частин, із початку вій-
ни доводилося тактовно називати «компромісним». Лінія фронту по-
ділила території, але система водопостачання залишається єдиною. У 
компанії «Вода Донбасу» наголошують, що працюють за українськи-
ми законами у вимушених обставинах і намагаються якомога менше 
коментувати рішення, які довелося ухвалювати через необхідність 
обслуговувати окуповану територію. 

 Але навіть без пояснень зрозуміло, що отримання платежів, 
обслуговування обладнання, оплата роботи працівників на окупованій 
території без взаємодії з так званою владою з того боку просто немо-
жливі. Наприклад, у великих містах гроші за воду приймають у так 
званому «Республіканському банку», а в інших населених пунктах 
працюють різні мобільні пункти для платежів, графіки приймання 
яких є на офіційному сайті компанії. Це, як і вся її діяльність, звичай-
но, не було б можливим без узгодження з терористами, навіть якщо є 
сприяння міжнародних гуманітарних організацій. Такий стан речей 
мусили мовчки терпіти як українська сторона, так і бойовики. Бо на-
віть за наявності бажання нашкодити одне одному перекриванням 
води, фізично виконати це нереально. Адже єдине джерело водопо-
стачання області – канал Сіверський Донець – Донбас, водогін кілька 
разів перетинає лінію фронту, а вільні та окуповані населені пункти 
зв’язані один з одним.  

Але несподівано правила гри починають змінюватися. Сепара-
тистські ЗМІ оприлюднили плани фейкових керманичів щодо 
об’єднання частини структурних підрозділів компанії, розташованих 
на території, яку тимчасово не контролює Україна, у «республікансь-
ке підприємство» з оформленням на нього всіх її працівників. Про це 
заявив Сергій Наумець, «міністр будівництва ЖКХ». Про його досвід 
роботи на Крайній Півночі Росії та причетність до зведення олімпій-
ських об’єктів у Сочі можна прочитати на сайті «Миротворець». На 
заяву відреагував голова делегації Міжнародного комітету Червоного 
Хреста в Україні Алан Ешліманн, який був здивований таким поворо-
том подій і запропонував провести незалежний аудит компанії, щоб 
оцінити потреби з модернізації системи водопостачання області. А 
голова донецької обласної Військово-цивільної адміністрації (ВЦА) 
Олександр Куць чітко наголосив, що Україна не збирається втрачати 
своє: «Донецька обласна державна адміністрація, яка є власником КП 
«Вода Донбасу», наполягає на тому, щоб під час проведення аудиту, а 
також надалі в процесі модернізації системи водопостачання Донеч-
чини компанію розглядали як єдину на всій території області (зокре-
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ма, і на окупованій її частині)». Він вважає, що такі заяви – це чергова 
спроба маніпулювання та шантажу заради «підвищення ставки в  
переговірному процесі».  

Попри впевнену риторику нашої влади, яка спрямована все ж 
таки більше на питання стратегічні, ніж практичні, навряд чи процес 
уже вдасться припинити. Бо в бажанні «віджати» та «ореспублікани-
ти» всім цим приїжджим «міністрам» немає рівних. Але навряд чи 
внаслідок того кардинально зміниться картина водопостачання, бо те, 
що існує у фізичному сенсі, змінити якимись фейковими розпоря-
дженнями все одно швидко не вийде: ані напрямок руху води в кана-
лі, ані поєднаність населених пунктів, поділених лінією фронту, роз-
порядженнями не переінакшиш. А ось фінансова складова процесу 
обслуговування та користування, найімовірніше, зміниться офіційно. 
У компанії «Вода Донбасу» від коментарів традиційно відмовляють-
ся, посилаючись на вимушене перебування «між двох вогнів». Але 
неофіційно деякі спеціалісти припускають, що одним із можливих 
варіантів стануть нові домовленості, згідно з якими бойовики візь-
муть на своє утримання самі водоканали, а за користування водою 
далі платитимуть через міжнародні організації. 

 

 
 
Це певною мірою дещо розв’яже руки самій компанії, яка, хоч 

би як це намагалися завуальовувати, співпрацює з терористами та 
змушена йти на компроміси й порушення законодавства. Правозахис-
ники вже стикалися з випадками, коли працівники «Води Донбасу», 
які начебто офіційно працювали у прифронтових місцевостях, що 
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територіально належали до підрозділів, які залишилися на окупованій 
території, не змогли стати на облік у Центр зайнятості чи оформити 
пенсію за віком через те, що компанія певний час взагалі не платила 
за них податки. І відсутність у деяких платіжних документах, які ви-
дають на руки працівникам, наприклад, згадки про військовий збір, 
теж вказує на наявність певних компромісних схем. І ще цікавий мо-
мент: наприкінці минулого року, ще до гучної заяви псевдоміністра, 
відбулося переформатування деяких підрозділів компанії на вільній 
території, яке включало, зокрема, і перевпорядкування. Тому навряд 
чи офіційний розділ став для «Води Донбасу» таким уже неочікува-
ним. Але в цій ситуації, як і у випадку з іншими «націоналізаціями», 
що відбулися раніше, є небезпечніші ризики, ніж нюанси фінансової 
політики самої компанії. Окрім затоплених шахт і вирізаних на мета-
лолом заводів ми можемо дістати глобальну екологічну катастрофу 
через руйнацію системи водопостачання, яка, ще раз наголошую, на 
Донбасі єдина незалежно від лінії фронту. 

Можливо, усвідомлення ризику, що з кожним днем збільшуєть-
ся, і підштовхнуло обласну владу нарешті дати офіційний старт про-
цесу створення незалежного водогону для забезпечення прифронто-
вих населених пунктів. Зокрема, міста Торецьк, що не раз опинялося 
на межі катастрофи через пошкодження водогону під час бойових дій. 
Про розробку проєкту сповістив голова ВЦА Олександр Куць, заува-
живши, що він буде недешевим, але для його реалізації планується 
залучати кошти з державного бюджету та є сподівання на допомогу 
донорів. Якщо в проєкт буде закладено також будівництво фільтрува-
льної станції, ітиметься про 350 млн грн. Звичайно, це тільки окремий 
проєкт, який не може запобігти всім можливим наслідкам «господа-
рювання» окупантів, але початок цього процесу надзвичайно важли-
вий для розв’язування подальших конфліктів та уникнення спроб 
маніпуляцій і шантажу» [5]. 

«За п’ять років війни колись єдина система забезпечення Дон-
басу електрикою, газом і водою була фактично зруйнована. Перефор-
матування відбувалося поступово: у різні роки, за різних обставин і з 
різним відсотком вигоди і втрат для підприємств, держави, бізнесу. 
Інколи на це впливали фактори тиску громадськості, подекуди рішен-
ня мало суто економічний характер, а деякі питання обговорювались 
у вищих світових політичних колах. 

Зруйнувати єдину систему не вдалося тільки в частині водопо-
стачання: на Донеччині, приміром, фізично неможливо перекрити 
доступ до питної води з каналу Сіверський Донець – Донбас населе-
ним пунктам, що містяться на тимчасово не підконтрольній Україні 
території, бо через них вода потрапляє у вільні міста та селища. Сьо-
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годні 67% води з каналу подається на окуповану територію, 33% – на 
контрольовану урядом. Наприклад, вільний Торецьк та окупована 
Горлівка пов’язані Горлівською фільтрувальною станцією № 2, до 
Авдіївки вода надходить із Донецької фільтрувальної станції. Крім 
того, від роботи розташованого просто на лінії фронту третього під-
йому каналу та помпової станції першого підйому «Південнодонбась-
ка» залежить подача на п’ять фільтрувальних станцій: Донецьку, Чер-
воноармійську, Великоанадольську, Маріупольські № 1 і № 2. А це 
десятки населених пунктів по обидва боки лінії фронту. Петровська 
помпова та Західна фільтрувальна станції, які залишилися на вільній 
території, – основні джерела водопостачання на окупованій Луганщи-
ні. Із останньої вода надходить у наші Попасну, Гірське, Тошківку, 
Золоте та окуповані Хрустальний, Алчевськ, Антрацит. Кім того що 
Україна пов’язана зобов’язаннями згідно з конвенцією ООН, припи-
нити подачу не можна й через паритет: ми, наприклад, не можемо 
відключити Донецьк, а вони припинити подачу води Маріуполю. 
Це, звісно, створює низку проблем, які за роки війни накопичувались 
як на підприємствах-постачальниках, так і в тих, до кого вода потрап-
ляє для перерозподілу на споживачів. 

На офіційному сайті «Води Донбасу» зазначено, що на 1 серпня 
2019 року КП недоотримало плату за послуги водопостачання та від-
ведення в розмірі 2,1 млн грн. Із них 1,4 млн грн від міськводоканалів 
та управлінь комунального господарства, 103,5 тис. грн від підпри-
ємств, 41,3 тис. грн від непромислової групи та споживачів. Від само-
го початку конфлікту «Вода Донбасу» намагалася тримати умовно 
нейтральний статус, щоб її діяльності не перешкоджали по обидва 
боки фронту. Бригади ремонтників проїжджали через КПВВ, реакти-
ви для очищення води постачали на той бік через міжнародний Чер-
воний Хрест, щоб не допустити екологічної катастрофи в усьому ре-
гіоні. Певні суми підприємствам-постачальникам передавали на віль-
ну територію через міжнародних посередників, що хоч якось зменшу-
вало борги. Але з березня 2017 року, коли керівництво «республік» 
образилося на торговельну блокаду, підприємство офіційно «націона-
лізували», воно, як і більшість промислових об’єктів на окупованих 
територіях, потрапило під контроль «Внешторгсервиса» Сергія Кур-
ченка, після цього потік платежів звідти кардинально зменшився. 
Бойовики озвучили наміри перепідпорядкувати собі місцеві водока-
нали, але на це їм, імовірно, забракло сил та фінансування. За словами 
одного з робітників із Горлівки, грошей, які місцеве населення пере-
раховує за воду, наразі вистачає тільки на заробітну плату та закупів-
лю палива: комунальні тарифи там залишилися низькими, а кількість 
населення істотно зменшилася. Матеріали для ремонту надаються 
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Росією як гуманітарна допомога. А люди, які фактично працюють на 
українському підприємстві, мають проблеми з нарахуванням стажу, 
оформленням пенсії та іншими законодавчими нюансами. З 23 жовтня 
на території «ДНР» населенню заборонено перераховувати гроші за 
спожиту воду КП «Вода Донбасу». Згідно з постановою керівництва 
«республіки» тепер це треба робити через їхній «Центральний банк». 
Але поки що «Вода Донбасу» структурно лишається єдиною органі-
зацією для всієї території, принаймні на офіційному сайті з’являються 
новини з населених пунктів по різні боки фронту, реквізити для пла-
тежів не поділені на окуповану та вільну території. Про деталі комп-
ромісів та співпраці в компанії воліють не говорити, пояснюють, що 
це стосується безпеки їхніх працівників та загальної гуманітарної 
безпеки регіону.  

Але через борги за електрику підприємства – постачальники 
води мають проблеми. 11 квітня 2019 року почалися перші масштабні 
відключення від водопостачання: «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» зупи-
нило поставки електроенергії КП «Вода Донбасу». ТОВ «Луганське 
енергетичне об’єднання» знеструмило Петровську помпову станцію 
Попаснянського водоканалу, яка забезпечувала водою й жителів тим-
часово не підконтрольної уряду території Луганської області, зокрема 
й Луганськ за борг майже 157 млн грн. Такі відключення періодично 
відбуваються в різних точках регіону, де заборгованість перевищує 
можливості погасити її навіть у процесі реструктуризації. А хто по-
гашатиме борги тих, хто живе в окупації, взагалі невідомо. Сотні на-
селених пунктів на вільній території Донеччини та Луганщини зали-
шаються без водопостачання. Причини колосальної заборгованості 
постачальникам струму у відсутності механізму відшкодування ви-
трат на електроенергію з перекидання води в маловодні регіони, збит-
кові тарифи на не підконтрольній українській владі території, низький 
рівень оплати самостійними водоканалами за спожиту воду. Обіцяний 
статус «захищеного спостерігача», який планував надати попередній 
уряд, наразі не працює, бо спалахи соціального напруження через 
відключення населених пунктів на вільних територіях тривають. За 
інформацією джерел Тижня  у ДТЕК, питання намагаються «розрули-
ти» на вищих рівнях, але конкретні дії й терміни не розголошуються. 
Можливо, йдеться про пошук алгоритмів розділення боргів окупова-
них та неокупованих територій, нові домовленості про оплату отри-
маної води на територіях по той бік фронту або способи їх компенса-
ції державою. 

У самій системі енергопостачання теж не все гладко. Від 26 лип-
ня 2017 року Україна офіційно не постачає жодного кіловата через 
лінію фронту: на деяких ділянках це неможливо через руйнування 
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ЛЕП під час бойових дій, інші лінії були відімкнуті з економічних 
причин. І хоча це сталося під час розмов про інтеграцію та налаго-
дження економічних зв’язків, на чому наполягали на переговорах у 
«норманському форматі», Україна відмовилася нести такий тягар 
навіть задля демонстрування щирих намірів. До 2015-го ми постачали 
електрику на неконтрольовану територію Донеччини. У квітні того 
року Укренерго припинило враховувати постачання по п’ятьох ЛЕП, 
по яких російський струм не йшов далі, на вільну від окупантів тери-
торію. З липня Росія вже не отримувала плати за цю електроенергію 
як за експорт в Україну. З 1 вересня 2017 року завершився процес 
оптимізації енергетичного ринку «республіки». З цього моменту роз-
поділ і постачання забезпечуватиме єдине підприємство «Региональ-
ная энергопоставляющая компания», до складу якої увійшли п’ять 
підприємств, що потрапили під так зване зовнішнє керування. Насе-
ленню відтоді заборонили оплачувати енергію картками української 
банківської системи й змушували робити це через «Центральний банк 
ДНР». На окупованій території Донеччини залишилося дві ТЕС: Зуєв-
ська та Старобешівська, які задовольняють потреби цієї території та 
навіть мають надлишок, бо втратили споживачів, зокрема металургій-
ні підприємства на вільній території. 

Економічну ситуацію там складно назвати стабільною: праців-
ники по кілька місяців не отримують заробітної плати, спеціалісти 
поступово залишають робочі місця. Але поділитися надлишком, на-
приклад, із «братньою республікою» вони не можуть через брак тех-
нічної можливості. Тому зараз окупована Луганщина отримує елект-
роенергію з Росії, хоча до 2017 року її надавали ми, втрачаючи міль-
йони гривень. Наприклад, у 2016-му окупована частина Луганської 
області щомісяця отримувала з об’єднаної енергосистеми України 
струму на близько 140–150 млн грн, а сплачувала не більш як 50 млн 
грн. Зазначені суми теж передавалися за домовленостями через між-
народні гуманітарні організації. При цьому на звільненій території 
Луганщини з 2015 року говорять про необхідність будівництва нової 
підстанції 500 кВ у районі міста Кремінна, щоб синхронізувати час-
тини області з енергосистемою України вже без урахування непідкон-
трольної території. На підстанцію планувалося завести лінії електро-
передач 500 кВ і 220 кВ. Але за кілька років ідеї синхронізації зміню-
валися, будівництво дорожчало, а тепер уже спливли всі терміни, у 
які мали б відкрити такий важливий об’єкт. Але весь цей час область 
перебуває в зоні ризику. Нещодавно ситуація на Луганській ТЕС (біля 
Щастя) загострилася: напередодні опалювального сезону станція пра-
цювала на дорогому природному газі, бо було заблоковано постачан-
ня вугілля з Росії. Депутатка від Опозиційного блоку та керівниця 
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напряму зі сталого розвитку ТОВ «ДТЕК Енерго» Вікторія Гриб ін-
формує про можливе поновлення руху до тісних зв’язків із Росією: 
«Міністр запевнив, що уряд працює над тим, щоб розблокувати по-
ставки вугілля з Російської Федерації, адже це питання надзвичайної 
ваги. В уряді сподіваються, що поставки будуть і що вдасться напов-
нити склади ТЕС до опалювального сезону. Якщо ж ні, тоді там готові 
говорити про зменшення ціни на газ для Луганської ТЕС, щоб та мог-
ла працювати». Про стратегію налагодження економічних зв’язків із 
підприємствами на окупованих територіях інформації немає.  

Цікаво, що рік тому НКРЕКП компенсувала «ДТЕК Донецькі 
електромережі» 713,68 млн грн втрат від постачання електроенергії 
пільговим категоріям споживачів на окуповані території Донбасу за 
листопад – грудень 2014-го та січень – березень 2015-го. При цьому 
вести банківську діяльність на території ОРДіЛО уряд заборонив ще в 
серпні 2014 року, тому споживачі навіть не могли сплатити за спожи-
ту енергію. Але й це ще не кінець проблемам, пов’язаним із поста-
чанням на окуповану територію електрики: у вересні в ДТЕК повідо-
мили про арешт рахунків операторів системи розподілу, пов’язаний із 
боргами перед «Енергоринком». Борги утворилися через виконання 
компаніями рішень Кабміну та РНБО про постачання електроенергії 
та купівлю сальдо-перетоків із окупованих територій Донбасу, борги 
державних шахт і комунального підприємства «Вода Донбасу». Про 
наслідки блокування рахунків інформують і представники органів 
самоврядування прифронтових територій Донеччини, які вже два 
місяці не можуть отримати оплачені послуги. 

Нещодавно суспільство сколихнула інформація про ймовірне 
відновлення постачання газу на територію, не контрольовану Украї-
ною. З лютого 2015 року «Нафтогаз України» не постачає блакитне 
паливо на окуповану територію. За офіційною версією, через руйну-
вання системи під час ведення військових дій. Відтоді Росія постачає 
газ через газовимірювальні станції «Прохоровка» і «Платово» на кор-
доні з Ростовською областю. Україна за це паливо не платить. Але 
восени здійнявся шум через ухвалення постанови № 875, у якій ідеть-
ся про виведення за дужки боргів, що накопичилися на об’єктах, які 
перебувають на тимчасово окупованих територіях.  

«Є виробники тепла, території яких війна поділила на дві час-
тини. Тепер вони можуть постачати його споживачам на підконтро-
льній території на тих самих умовах, на яких постачають інші тепло-
вики, повністю розташовані в межах підконтрольних районів. Відпо-
відальним за затвердження коректного переліку таких об’єктів і бор-
гів є керівництво Донецької та Луганської областей, призначене укра-
їнською владою. Ми чекаємо на ці переліки», – заявляють у «Нафто-
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газі», пояснюючи, що така заборгованість враховувалася при визна-
ченні рівня розрахунків, а якщо він падає нижче ніж 90%, то цим під-
приємствам на підконтрольній території не можна постачати газ. 

Тобто наразі скасування боргів не передбачається, постачання 
газу не відновлюється, але вдалося врегулювати питання подальшої 
роботи підприємств, які забезпечують теплом вільну територію Дон-
басу. У «Нафтогазі» наголошують, що на сьогодні, за законом, їхні 
зобов’язання «не застосовуються до діяльності з постачання природ-
ного газу на об’єкти газоспоживання виробників теплової енергії, що 
розташовані на тимчасово окупованій території України»» [19]. 

«Я хочу, чтобы вы знали об этом: в одном из украинских горо-
дов люди просто задыхаются. Вдали от ярких огней Киева, на краю 
страны есть одно важное место. В определенном смысле от этого 
города сегодня во многом зависит суверенное благополучие Украины. 
Он находится рядом с зоной боевых действий – это непростая терри-
тория. Но даже в таких условиях, война – не главная угроза для Ма-
риуполя. 

Кажется невероятным, но в городе существует более серьезная 
проблема. И она ощущается с каждым вдохом, каждым движением 
век. Она пробирается сквозь оконные щели и захватывает детские 
площадки. Она медленно убивает куда больше людей, чем война с 
Россией. 

Я приехал в Мариуполь пару месяцев назад, чтобы снять видео. 
Перед этим побывал во Львове и Одессе и предположил, что Мариу-
поль – отличный контраст этим двум популярным городам. 

В целом слабо представлял себе, чего ожидать. Немного знал 
о ситуации в порту, о стратегическом значении города, расположен-
ного далеко на востоке страны, об аэропорте, который закрылся не-
сколько лет назад. Но не более того. 

Я доехал ночным автобусом из Одессы в Бердянск, а на следу-
ющий день преодолел финальный отрезок путешествия в Мариуполь. 
За контрольно-пропускным пунктом нежно-зеленые поля сменились 
городскими окраинами с несколькими большими торговыми центра-
ми, а затем жилыми зданиями. Широкая дорога, обсаженная деревья-
ми, вела в центр города. Я увидел мурал с ребенком и медвежонком 
и несколько красивых домов. У этого места было свое очарование. 
Первые впечатления оказались на удивление приятными. 

Но выйдя из автобуса, тут же столкнулся с чем-то мне незнако-
мым. Едкий запах проник в нос, а затем в легкие. Было ясно, что та-
кой воздух не полезен для здоровья. В глазах появилось неприятное 
ощущение, я часто моргал. Солнце жгло сквозь густую дымку, кото-
рой было затянуто небо. 
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Я заглянул в арендованную квартиру, а затем отправился в 
центр города, чтобы поужинать. На обратном пути еще сильнее ощу-
тил темную сторону Мариуполя. Впервые за много лет разболелась 
голова, слезились глаза. 

Люди в Мариуполе живут в чудовищных условиях. И это не 
преувеличение. Качество воздуха здесь такое, как, наверное, было 
в Лондоне 1840-х годов. В одном из районов города все поверхности 
покрыты слоем черной пыли. Белые вещи превращаются в черные 
(как это произошло с моей обувью). Люди кашляют так, словно сей-
час начало зимнего сезона простуд, а не середина лета. Чувствуется, 
что с этим местом что-то в корне не так. Такое ощущение, будто вас 
лишают суверенитета и грубо нарушают основное право на дыхание. 

Тем вечером я решил закрыть окно и включить кондиционер. 
Это то, чего я никогда не делаю, но воздух внутри квартиры стано-
вился все хуже, и это было похоже на  оккупацию. Позже мне сказали, 
что по ночам фабрики выбрасывают в воздух больше вредных ве-
ществ, пользуясь тем, что люди не могут этого увидеть. 

Утром я вновь направился в сторону центра. Прошел по ка-
ким-то задворкам, а затем вышел к тому, что выглядело как Готэм-
сити. Огромные допотопные фабрики извергали в воздух невероятные 
объемы загрязняющих веществ. Одно дело, когда загрязнена вода, – 
вы можете купить бутилированную, и совсем другое дело, когда за-
грязнен воздух. В этом случае жертвам загрязнения его никак не из-
бежать. 

Я заметил одно отличие Мариуполя от других украинских го-
родов: на его улицах нет по-настоящему хороших новых Mercedes 
или BMW. Нет ощущения, что в городе остается хотя бы какая-то 
часть того невероятного богатства. Что, впрочем, логично – большин-
ство состоятельных людей не станут растить детей в такой атмосфере, 
если есть возможность не делать этого. 

Мне сказали, что в Мариуполе высокий уровень заболеваемо-
сти раком, низкая продолжительность жизни, горожане часто болеют, 
а молодежь страдает от астмы и проблем с дыханием. Заводы могли 
бы провести модернизацию и установить дорогие системы фильтра-
ции, чтобы улучшить качество воздуха, но такой гуманизм, видимо, 
не согласуется с прибылью. 

Несмотря на эту очевидную проблему, в городе есть классные 
люди, работающие над тем, чтобы изменить его к лучшему. 

Там есть кофейня, не отличающаяся от берлинских. Я познако-
мился с умной и интересной молодежью. На улице 11-летняя девочка 
играла на скрипке, как Никколо Паганини. В парке посреди города 
бурлила жизнь. А продуктовый магазин в центре был почти таким же, 
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как в богатых пригородах Сан-Франциско. У этого города есть свое 
очарование, он способен расположить к себе. 

Да, индустриальной стране необходима промышленность, и я 
не утверждаю, что заводы должны закрыться. Но на дворе 2019-й, 
и есть способы сделать производство чище. Здесь же видим осознан-
ный выбор – получить больше прибыли и украсть здоровье людей. 
Так что пока в Киеве дышат чистым воздухом, жители Мариуполя 
дышат адом. Украинцы, ваши братья и сестры задыхаются в Мариу-
поле! Я просто хочу, чтобы вы знали об этом» [36]. 

«Окупація в буквальному сенсі робить території непридатними 
для життя. 

Варварське й без-
думне закриття шахт, 
що його розпочали цьо-
го року представники 
незаконних збройних 
формувань «ЛНР-ДНР», 
призвело до передбачу-
ваних наслідків, про які 
попереджали екологи. 
На Донбасі почалася 
екологічна катастрофа. 
Через припинення ро-
боти шахтних водовід-

ливів річки, ставки й водосховища в регіоні стрімко втрачають воду й 
міліють. І поки що невідомо, наскільки далеко зайде цей процес. Про-
блема в тому, що на непідконтрольній території неможливо організу-
вати повноцінну роботу фахівців і дослідників. А російська окупацій-
на адміністрація проблему замовчує й ігнорує. 

Після припинення відкачування води на кількох закритих шах-
тах, на території, підконтрольній бойовикам «ЛНР», майже зникли 
річки Лозова й Вільхова. Стрімко міліє найбільше в регіоні Ісаківське 
водосховище, з якого набирає воду для своїх потреб Алчевський ме-
талургійний комбінат. Повністю висохли десятки невеликих ставків 
та озер. 

Донбас, як відомо, буквально переритий штольнями й виробка-
ми. Донедавна в регіоні працювала складна система відкачування 
води з цих підземних порожнин. Надходила відкачана вода у спеціа-
льні шахтні ставки та водосховища, а також у природні водойми. На-
віть на тих шахтах, які закрили в попередні роки, системи водовідли-
вів, як правило, зберігалися і функціонували. На їхню підтримку з 
українського бюджету щороку виділяли чималі кошти. Але після 
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приходу «російських визволителів» і створення «республік» відкачу-
вання води з низки шахт було припинено: обладнання вкрали, а ви-
робки просто затопили. Наслідком цього стало розбалансування склад-

ної водної системи. Вода з джерел тепер 
потрапляє не в річки й озера, а йде в 
підземні пустоти. Тобто на поверхні її 
залишається дедалі менше. 

Наприклад, у вже згадане Ісаківсь-
ке водосховище воду подавали насоси з 
трьох шахт №9, шахти імені Артема й 
«Романівської». Жодна з них зараз не 
працює, однак водовідливи на них доне-
давна функціонували. Але «народна рес-
публіка» порахувала, що платити за від-
качування води занадто дорого, і вирі-
шила її припинити. Після цього рівень 
води у водосховищі різко впав і знижу-
ється далі. 

Коли проблема стала настільки масштабною, що ігнорувати її 
більше не вдавалося, так званий «уряд ЛНР» усе ж звернув на неї 
увагу. І запропонував «геніальне» розв’язання: «програму з віднов-
лення Ісаківського водосховища». Виходячи з проєкту так званого 
«міністра природи ЛНР» Юрія Дегтярьова, щороку на відкачування 
води тепер потрібно виділяти 150 млн російських рублів, які мають 
бути спрямовані на закупівлю насосів, виплату зарплат співробітни-
кам тощо. Тобто спочатку бойовики зруйнували наявний водовідлив 
на шахті «Романівська» (насоси, очевидно, вкрали), а тепер хваляться, 
що придумали, як розв’язати власноруч створену проблему. 

Утім, якщо Ісаківське водосховище ще планують рятувати, то 
доля менших річок і водойм узагалі нікого не цікавить. Наприклад, 
під Луганськом обміліло так зване Луганське море, унаслідок чого на 
ньому також стався масовий замор риби. А в самому Луганську пов-
ністю пересохло озеро «Вісімка» в Парку Горького, чого раніше ніко-
ли не бувало. «Міністри ЛНР» такі інциденти не коментують, і жодні 
насоси для порятунку цих водойм закуповувати не планують. Як і 
рятувати десятки інших водойм по всьому ОРДЛО, що їх місцеве 
населення раніше використовувало для своїх господарських потреб 
(риболовлі, поливання городів тощо). У соцмережах регулярно 
з’являються фотографії брудних калюж, що залишилися на місці ста-
вків, у яких іще торік була вода. Наприклад, мережею досить широко 
розійшлося фото з околиць Первомайська, де в намулі пересохлого 
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Ісаківське водосховище 

ставка загрузла корова, яка звикла купатися в цьому місці, коли во-
дойма ще була повновода. Тварину визволили рятувальники. 

«Років 30 тому по Вільхівці можна було плавати на човні-
плоскодонці. Водилася риба, раки, жаби. Зараз не залишилося навіть 
струмочка», – пишуть у соціальних мережах місцеві жителі. 

Немає сумніву, що зни-
кнення води спричинить вели-
кі проблеми для місцевого 
населення. У деяких місцях 
стане неможливо займатися 
сільським господарством. Від 
дефіциту води потерпатимуть 
цілі населені пункти, а в де-
яких селищах після зникнення 
джерел води жити стане взага-
лі неможливо. 

Утім, ОРДіЛО втрачає 
воду не тільки через варварсь-
ке знищення шахт, а й через 
розвал інфраструктури водно-
го господарства. Наприклад, у 
Свердловському районі ціле 
водосховище зникло внаслідок 
поломки греблі, за технічним 
станом якої бойовики не сте-
жили. 

«Через недбальство посадовців «мінприроди ЛНР» і особисто 
Юрія Дегтярьова республіка торік утратила Должанське водосховище 
(у народі його називають Павловським ставом), розташоване за сели-
щем Бірюкове Свердловського району. Річ ось у чому: гребля цього 
водосховища розташована на кордоні з РФ, а річечка, на якій вона 
стоїть, транзитом тече в Росію. Після поломки засувки на нашому 
боці вода почала стрімко витікати й за тиждень водосховища не ста-
ло. 

І його немає досі. Близько 10 млн кубів води Дегтярьов роз-
тринькав. А  водосховище, до речі, належить до переліку водойм, які 
є стратегічним запасом води. Є відповідне розпорядження «Ради міні-
стрів ЛНР». В умовах нестачі води в республіці втрату такого водо-
сховища можна вважати диверсією. Коли вода повністю зникла, певні 
люди газелями вивезли всю рибу, а це не одна тонна. Вилов відбував-
ся за вказівкою «державного інспектора відділу охорони біоресурсів 
Мінприроди» Віктора Анашкіна. А тепер питання: хто за це відпо-
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вість і де затримання?» – ідеться в пабліку «Луганський інсайд», який 
висвітлює події, на території, підконтрольній ОРДЛО. 

Донбас традиційно є посушливим регіоном, у якому не виста-
чає води. Але дії бойовиків, схоже, погіршили й без того непросту 
ситуацію. І тепер край териконів поступово перетворюється на пусте-
лю. А найголовніше, що ніхто поки що не може сказати, як довго 
триватимуть наявні тенденції і що зрештою чекає на Донбас. Цілком 
очевидно, що ситуація потребує дуже серйозного дослідження із за-
лученням фахівців міжнародного рівня. Та лише російська окупаційна 
адміністрація своєї згоди на допуск таких фахівців не дає й сама нічо-
го не робить. 

Зникнення водойм Донбасу –  одна з тем, яку український уряд 
зараз має порушувати всюди, де тільки можна. Насамперед на рівні 
ОБСЄ та ООН. Адже йдеться вже не про долю окремих підприємств, 
а про екосистему цілого європейського регіону. А до таких питань 
міжнародне співтовариство ставиться дуже уважно та серйозно. Слід 
використовувати всі можливі інструменти, щоб натиснути на Росію, 
змусити її визнати та почати розв’язувати екологічні проблеми, ство-
рені за її безпосередньої участі» [51]. 

«В Україні вже сьомий рік поспіль зоною особливого техноген-
ного ризику вважаються тимчасово окуповані території та райони, де 
відбуваються бойові дії. За даними фахівців, там відбулося понад 500 

промислових інцидентів, є 4,5 ти-
сячі підприємств (діючі або 
закриті), діяльність яких можуть 
тією чи іншою мірою нести 
небезпеку для довкілля. Ліси, на 
жаль, теж стали «інструментом» 
війни. 

10 листопада 2020 р. в 
екологічному комітеті ВРУ 
відбудуться слухання, під час 
яких якраз розглядатимуть про-

блеми екологічної ситуації на Донбасі. У центрі уваги – питання зато-
плених шахт. 

– Це питання має не лише екологічний, а й безпековий вимір. 
Агресор не нехтує ніякими інструментами і способами ведення бойо-
вих дій. А довкілля для агресора є дуже зручним і вигідним інстру-
ментом, аби продовжувати війну, – зазначила народна депутатка Ук-
раїни, членкиня комітету Верховної Ради з питань екологічної політи-
ки та захисту довкілля Леся ВАСИЛЕНКО. – Сьогодні на непідконт-
рольній території залишається 60 шахт, і ми не маємо змоги моніто-
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рити їхній стан. Це означає вкрай небезпечну ситуацію: у будь-який 
момент може відбутися затоплення, що призведе до отруєння базово-
го джерела питної води. За цим можливий наступний наслідок – по-
силення гуманітарної катастрофи, нові хвилі внутрішньо переміще-
них осіб, тож ідеться про життя значної кількості громадян та україн-
ських військових... Є особливо небезпечні об’єкти:  наприклад, шахта 
«Комунар», де за часів радянщини проводилися експерименти – там 
захоронені радіоактивні капсули. А це вже інша загроза, інші масшта-
би екологічного лиха: це  транскордонне забруднення, відповідаль-
ність України тощо. 

Громадськість за участі міжнародних організацій створила «Бі-
лу книгу» з інформацією про екологічну ситуацію на Донбасі. У ній 
детально описана проблематика та варіанти рішень на рівні місцевих 
громад із рекомендаціями, як посилити систему цивільного захисту 

– У нас є багато напрацювань щодо стану шахт. Працюємо у 
п’яти районах Донецької і Луганської областей. Багаторічна робота 
дала нам можливість зробити певні висновки: є низький рівень розу-
міння ризиків, низька активність бізнесу і громадськості. Місцева 
влада і населення не в змозі самостійно розробляти плани й алгорит-
ми дій при виникненні можливих надзвичайних ситуації. Дуже важ-
ливо вносити таку статтю видатків у бюджет, – вважає представниця 
міжнародної організації ACTED Яна ЖОВНІРЕНКО. 

Також є два аналітичних звіти щодо еколого-техногенної ситу-
ації в Луганській та Донецькій областях. Зокрема, є зональний аналіз 
ризиків по районах (чотири Донецької області та один Луганської), 
який базується на відкритих даних і ґрунтується на даних особливос-
тях, притаманних певним місцевостям. 

– Ми оцінювали як природні й антропогенні небезпеки, так і 
соціальний аспект вразливості населених пунктів до небезпек: класи-
фікували населені пункти за впливом цих небезпек, щоб виявити, де 
ризики є вищими. Оцінили фактор географічної віддаленості від місця 
проведення бойових дій, ризики виникнення пожеж, можливого  відк-
лючення водопостачання, також кількість небезпечних об’єктів та 
забрудненість повітря, – розповіла учасниця дослідження, екологи-
ня Тетяна КУЧМА. 

Експерти наголосили, подібних досліджень – достатньо, аби 
створювати державну  програму еколого-ресурсного відновлен-
ня територій державного значення з відповідними бюджетними асиг-
нуваннями та із залученням донорів. Згідно з міжнародними оцінка-
ми,  одне євро, потрачене на запобігання надзвичайних  ситуацій, 
економить до семи євро на ліквідацію наслідків. 
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Також сьогодні команда Благодійного фонду «Право на захист» 
проводить оцінку законодавства України у сфері екологічних та тех-
ногенних ризиків, а також у сфері цивільного захисту на предмет 
відповідності міжнародним стандартам. Мета – з’ясувати, наскільки 
відповідає українська нормативна база принципам і підходам Сендай-
ської рамкової програми – документу, який містить основи для ре-
формування законодавства у сфері цивільної і техногенної безпеки» 
[48]. 

 
КЕЙС «АТЛАНТИДА». «Про передумови постання українсько-

го критичного кіно, спроможного говорити про політичну незрілість 
суспільства й інші актуальні теми, про фільм «Атлантида» й номіну-
вання кінострічок на премію Американської кіноакадемії «Оскар» як 
інструмент для ширшої дистрибуції із Тижнем поспілкувався україн-
ський кінорежисер і сценарист Валентин Васянович. Вихід його кіно-
картини «Атлантида» в широкий український прокат заплановано на 
5 листопада 2020 р. . 

 «Атлантида» – фільм про 
життя Донбасу після май-
бутньої перемоги України 
у війні з Росією та повер-
нення окупованих терито-
рій. Проте хепі-енду не-
має: ці терени перетво-
рюються на зону еколо- 
гічної катастрофи й то- 
тальної пустки. Чи йдеть-
ся вам насамперед про те, 
щоб мовою художнього  

 кіно зафіксувати реаль- 
 ний стан речей? 

– Донбас перетворюється на випалену землю. Це те, що я на-
самперед хотів сказати. Він стане територією, дуже схожою на Чор-
нобильську зону, лише в рази більшою за площею. Це не жила тери-
торія, і ми її втрачаємо. Тема тамтешньої екологічної кризи, яку не 
надто висвітлюють, – наша реальність за кілька років. На жаль. 

Чорнобиль і те, що зараз відбувається на окупованих територіях 
на Сході України, – трохи різні катастрофи. Для міжнародної аудито-
рії Чорнобиль не є історією із щасливим кінцем. Їх не хвилює можли-
вість відродження флори й фауни в цій місцині. Чорнобиль для них – 
ядерна катастрофа, щодо неї немає жодних позитивних конотацій. 
Уживаю порівняння з Чорнобильською зоною для спрощення. На 
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Донбасі відбувається значно страшніша історія, і розгортається вона 
не тільки на рівні індустріального ландшафту, коли деградує й ни-
щиться інфраструктура, одна з потужніших за радянського часу, а 
дуже проблематичним стає банальне існування живих організмів на 
тих територіях. Адже, наприклад, відсутність води чи її висока міне-
ралізація і засоленість не сприяють буянню життя. 

Територія, що колись процвітала, сьогодні і в найближчому 
майбутньому (схоже на те) фактично зникне з мап Європи. Там не 
буде того, що дає розвинута економіка, а радше солона пустеля, у якій 
люди не житимуть. Саме так собі це уявляв, і в моїй яві постала Атла-
нтида з давньогрецького міфу. До того ж Атлантида – це також земля, 
яку намагаються відшукати, відродити й повернути люди, що на ній 
мешкали. 

Одна з локацій, на якій відбувається дія «Атлантиди», – це 
велетенський радянський металургійний комбінат, кадри з яким 
викликають асоціації із сучасними фантастичними фільмами про 
підкорення космосу. Проте чи є ці глядацькі асоціації частиною 
вашого задуму, а чи йдеться про сторонній ефект? 

– Непогано знаю локації Сходу України, неодноразово бував 
там раніше, ще коли працював фотографом. Об’їздив усі металургійні 
комбінати, залізничні вузли, шахти – усю ту потужну індустріальну 
інфраструктуру, маю чимало матеріалу і знаю, яке це все фантастичне 
на вигляд. Коли з’явилася ідея знімати кіно, то я мав якось відрефлек-
сувати події на Сході країни, і вирішив розіграти свою історію на цих 
локаціях. Вони величні, і на їхньому фоні людина виглядає малесень-
ким гвинтиком. Локації мені фактично диктували метод зйомки й 
композиційні рішення, а референсами щодо інших фільмів я не кори-
стуюся. Можливо, вони на мене якось впливають, але це відбувається 
радше підсвідомо. Я знімаю кіно, бачу об’єкт, бачу фактуру, знахо-
джу максимально виразний (як на мене) метод подачі цього об’єкта, і 
так з’являється енергія певних мізансцен. Це для мене важливо, а не 
те, що вони на щось схожі. 

Природна катастрофа, територія, зруйнована війною, екс-
гумація – дуже непрості теми, які ви порушили в «Атлантиді». 
Про серйозні теми легше говорити мовою документального чи 
ігрового кіно? 

– У минулому я і оператор, і документаліст. Не дуже люблю 
конструювати свої історії на папері. Сценарій для мене – це тільки 
початок руху вперед. Коли опиняюся на якійсь локації, то починаю 
брати все, що мені там пропонує життя. Інколи важко відповісти, 
звідки з’явилася певна сюжетна лінія. Так склалося життя. І так само 
в картині з’явився «Чорний тюльпан». Його спершу не було в історії, 
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але коли я почав фокусуватися на тому, як могла б закінчитися росій-
сько-українська війна, то зрозумів: війна завжди закінчується розмі-
нуванням територій та ексгумаціями. Це загальна практика, бо війна 
триває, доки не поховано належно рештки її останнього солдата. Істо-
рію, розказану в «Атлантиді», мені подарувало життя, спілкування з 
людьми, локації. Ідея показати роботу «Чорного тюльпана» виявилася 
вдалою, і ми вирішили спілкуватися з ними безпосередньо. Вони дали 
нам дуже багато візуальної інформації та текстів. Знялися в нашому 
фільмі, виконували свої ролі. Починаючи від головних героїв, які 
мають бойовий досвід, і закінчуючи паталогоанатомами й судмедекс-
пертами. Ці спеціалісти грали самі себе. Чому історія саме така, а не 
інакша? Бо я щоразу рухаюся в незнайомій ситуації із розплющеними 
очима, дуже інтуїтивно. Мені важко проаналізувати, чому так, а не 
інакше. 

Донбас, територія, що колись процвітала, сьогодні і в 
найближчому майбутньому фактично зникне з мап Європи. 
Саме так собі це уявляв, і в моїй уяві постала Атлантида з да-
вньогрецького міфу 

Так склалося в моїй творчій кар’єрі, що коли я знімав докумен-
тальне кіно ще під час навчання, як-от «Тінь проти сонця» чи «Старі 
люди», то розумів, що ці стрічки за великим рахунком не є докумен-
тальними. Ті фільми були придуманими, актори грали самі себе за 
написаним сценарієм. Це було ігрове кіно, яке я назвав документаль-
ним. Для мене немає межі між документальним та ігровим кіно. 

Одна з моїх перших картин називається «На загадку про мою 
сім’ю». Я її повністю придумав і навіть намалював. Мої батьки, брат  
і сестра зіграли ролі самих себе. Мізансцени я вигадав, щоб досягти 
певного ефекту. Водночас для того щоб створити «Атлантиду», вико-
ристав метод документального дослідження, коли виходиш на лока-
цію, починаєш збирати інформацію про неї та робиш документальне 
кіно. А потім, коли переглядаєш матеріал, починаєш конструювати 
іншу реальність. Спираєшся на документальний, унікальний і правди-
вий матеріал, але конструюєш власну реальність. Цеглини справжні, а 
архітектура виходить унікальна, інша. Таким методом користуюся, 
починаючи від «Рівня чорного». Цю стрічку знято двічі: спочатку як 
документальний фільм, а потім як ігровий. 

Хоча відмінність усе ж є. Ігрове кіно знімати значно легше, ніж 
документальне. Кажу це як документаліст. У документальному кіно 
дуже залежиш від своїх героїв, маєш бути комунікабельним, м’яким, 
прозорим, щоб не травмувати, не викликати якогось дисонансу, щоб 
герої не закрилися, не відвернулися, не відштовхнули тебе. В ігрово-
му кіно таких проблем немає, усе набагато легше. Будуєш свій світ, як 
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хочеш, і цьому ніщо не може заважати, крім відсутності фінансів. 
Тому йдеться про виробничу відмінність, але водночас треба мати 
різні темпераменти, характери, досвіди й особливості, щоб знімати 
ігрове або документальне кіно. 

Є режисери, які знімали документальні картини про те, як 
вони створювали певну ігрову стрічку. У вашому випадку йдеть-
ся про стрічки, що постають як результат документального до-
слідження, яке ви здійснюєте перед створенням своїх худож- 
ніх картин. Але чи показуєте цей відзнятий матеріал, скажімо, з 
навчальною метою? 

– Не думав про це в контексті «Атлантиди». Якщо говорити про 
картину «Рівень чорного», то на майстер-класах я зрідка використо-
вую документальні кадри, щоб показати, що бачив і як знімав доку-
ментальним методом, що саме й чому трансформував із цього матері-
алу і що з того вийшло. Це своєрідний наочний матеріал для лекто-
рію. Хочу студентам сказати, що головне – прийти на локацію, не 
полінуватися дістати камеру, поставити штатив, натиснути на кнопку 
й чекати. Навіть якщо ви зняли щось таке, що вас не задовольняє, 
перегляд цього матеріалу може спонукати до мозкової діяльності: 
того, що ви згенеруєте геть іншого рівня сцену, мізансцену чи ще 
щось. Це частина руху, якщо ви користуєтеся методом документаль-
ного дослідження, і цим шляхом треба йти, не сподіваючись на швид-
кий результат. Якщо ж цього не робити, то ви взагалі нікуди не дійде-
те. 

Чи вибагливий глядач, який бачив ваші картини на різних 
міжнародних кінофестивалях? Чи готовий він жваво реагувати на 
такі непрості стрічки, як «Атлантида»? 

– Думаю, неважко зрозуміти, чому ця картина зачепила закор-
донну аудиторію. Я оповідаю досить просту історію, але не завжди у 
звичний спосіб. Маю на вазі візуальний підхід і розв’язання мізан-
сцен. Хоча посили мої досить прості. Інколи кажуть так: неважливо, 
яку історію ти оповідаєш, важливо, як ти це робиш. Думаю, «Атлан-
тиду» помітили саме з цієї причини. Глядачі звернули увагу на те, 
якими художніми засобами я це роблю, яким є мій підхід до кіно й 
кіномови. Я пропоную доволі травматичну історію, змушую дивитися 
на страшні речі, але роблю це так, щоб не викликати у глядача відрази 
й не паралізувати його відчуття. 

Про російсько-українську війну знято картини різного  
жанру: і бойовики, і комедії. Проте, здається, не вистачає глибо-
кого, тонкого й водночас критичного кіно на цю тему. Україн-
ський артхаузний кінопродукт на тему війни досі є надзавдан-
ням? 
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– Поки триває війна, для мене ця тема найважливіша у твор-
чості. Також цікавить тема політичної незрілості й деградації суспіль-
ства. Це мені найдужче болить, але поки що займаюся війною. Мій 
наступний фільм також буде дотичним до неї. Це правильно й норма-
льно, так мусить бути: у країнах, на території яких триває воєнний 
конфлікт, тема війни найважливіша. Таке кіно може бути дуже різ-
ним: від простих, пропагандистських гасел і до складних тонких кон-
струкцій, що обслуговуватимуть підготованіших і інтелектуально 
розвинутіших глядачів. Усі ніші мусять бути заповненими. Розумію, 
що хоча моє кіно доволі просте, але для багатьох воно складне, бо за 
20 років відсутності різного кінопродукту глядач був привчений спо-
живати примітивні історії. Це зменшує нашу аудиторію. Якщо порів-
нювати прокат артхаусного кіно в нас і у Франції, то там він величез-
ний, бо французи вирощують свого розумного глядача. Роблять це зі 
школи, у якій викладають предмет «історія кіно». З першого класу 
дітям показують і розказують про кіно, і під кінець шкільного нав-
чання учні знають усі фільми, що були на фестивалях класу А, а та-
кож історію кінематографу. Якби в нас було так само, то скількох 
глядачів артхаусу ми мали б нині? 

Українське кіно поки що не постає в ролі критика, не тор-
кається актуальних для нашого суспільства тем, зокрема політи-
ки й політичної незрілості нашого суспільства. Чого нам для  
цього бракує: усвідомлення потреби такого кіно чи банальної 
сміливості? 

– Проблема в тому, що в нас загалом недавно почали знімати 
своє кіно. Ще немає й 10 років. За цей час постало нове покоління 
режисерів, які вже заявили про себе як якісних і талановитих кінема-
тографістів. Фільмів, про які йдеться, немає тому, що в нас загалом 
мало якісних фільмів в усіх жанрах. Якщо не припиняться фінансу-
вання й підтримка державною національного кіновиробництва, то за 
певний час ми матимемо потрібну кількість кінорежисерів, які висвіт-
люватимуть дражливі теми також. Наша кіноіндустрія зараз мікрос-
копічна, вона ледь-ледь дихає, бо тільки-но зародилася. Її не варто 
порівнювати з гігантською, найбільшою у світі американською кіно-
індустрією. Фільми мусять бути різні, і вони з’являтимуться. Що дов-
ший шлях ми пройдемо, то більше нових людей з’явиться, то більше 
різних кінокартин буде знято. Чи потрібно на це аж так багато часу? 
Думаю, що ні. За останні 7–8 років українські глядачі, які ходять на 
українське кіно, постали як помітне явище. Із кожним роком зростає 
розмір українського букофісу. Ми починали з 2–3%, а сьогодні маємо 
близько 10%. За 10 років ця цифра може становити 20–30%. Це свід-
читиме про те, що якість нашого кіно зросла, а також що український 
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глядач повірив у нього. Якщо буде знято десятки фільмів такої якості, 
як «Додому», «Мої думки тихі» чи «Атлантида», то згодом з’являться 
й інші якісні картини в інших жанрах. Українська кіноіндустрія дуже 
молода. У мене останнім часом таке враження, що те, що маємо, нині 
хочуть приглушити чи знищити. Тут ніхто не хоче зводити щось нове, 
мета єдина: забрати гроші в кінематографістів і назнімати на них те-
лесеріалів. 

Наприкінці вересня цього року Український Оскарівський 
комітет номінував вашу картину «Атлантида» на премію «Оскар» 
за найкращий фільм іноземною мовою. Номінування стрічки на 
цю чи іншу міжнародну відзнаку – це вдалий і потрібний для дис-
трибуції картини інструмент? 

– Усі кінематографісти розуміють, що йдеться про фантастич-
ний інформпривід, щоб їхню картину показали в сотню разів більшій 
аудиторії. Не приховую, що також про це мрію. Але є реальність, яка 
може бути іншою, і я готовий її прийняти. Ми з командою робитиме-
мо все, щоб максимально ефективно організувати оскарівську кампа-
нію, а також кампанії на здобуття «Золотого глобуса» й відзнаки  
Європейської кіноакадемії. Це частина просування нашого фільму. 
Стрічка «Атлантида» має також американського дистриб’ютора. Як-
що зробимо прокат картини в Америці, буде дуже класно. Це велетен-
ський ринок, на який усі мріють вийти. Також це потужний інформа-
ційний привід, можливість знову нагадати всьому світу про наші про-
блеми, з якими ми живемо. Усвідомлюємо це і працюємо далі. Задум 
не в тому, щоб потішити власне самолюбство. Ідеться про важливі 
інструменти, щоб наш меседж досяг якнайбільшої кількості людей» 
[53]. 

 
КЕЙС «ОКУПАЦІЯ І ДОВКІЛЛЯ». «Про вплив окупації та 

бойових дій на довкілля Донбасу Тиждень розпитав у директорки 
Департаменту з поводження 
з відходами та екологічної 
безпеки Міністерства захис-
ту довкілля та природних 
ресурсів Олени Колтик. 

Із яких джерел Мініс-
терство зараз отримує інфор-
мацію про стан екосистем 
на Донеччині та Луганщи-
ні? Чи проводяться якісь 
специфічні дослідження на 
підконтрольній території? 
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– Ситуація на території Донеччини та Луганщини в умовах 
конфлікту є доволі нестабільною. Наразі основні дані для моніторин-
гу екологічного стану ми отримуємо зі звітів військово-цивільних 
адміністрацій – саме на них покладено відповідальність за моніторинг 
природних компонентів. Проте і на державному рівні організовані 
певні системні вимірювання та дослідження. У Донецькій області є 
кілька постів вимірювання якості, які в реальному часі показують 
ситуацію із забрудненням повітря. Також через Державне агентство 
водних ресурсів України ми проводимо моніторинг якості поверхне-
вих вод по всій Україні, включно з територіями Донецької та Луган-
ської областей. Із І півріччя 2020 року державний моніторинг поверх-
невих вод у басейні річки Сіверський Донець здійснюється на 72 пос-
тах за 70 показниками, 37 із яких стосуються визначення хімічного 
стану масивів поверхневих вод. Окрім того, в басейні Сіверського 
Дінця встановлено три автоматизовані пости моніторингу стану води 
на річках Казенний Торець, Кривий Торець та Бахмутка. 

Це доволі близько до лінії розмежування, тож завдяки цим пос-
там ми отримуємо інформацію про стан водних артерій на тимчасово 
непідконтрольних територіях та можемо реагувати у разі зміни якості 
та кількості вод. Моніторинг хімічного стану поверхневих вод у ба-
сейні Сіверського Дінця здійснюється за такими показниками, як 
вміст важких металів (кадмію, свинцю, ртуті, нікелю) та органічних 
сполук (пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летючих органіч-
них сполук тощо). За вересень на двох постах моніторингу було за-
фіксоване перевищення допустимого рівня вмісту свинцю удвічі. Є 
також незначне перевищення рівня кадмію у районі поста моніторин-
гу на річці Кривий Торець. Рівень ртуті в нормі. У шести масивах 
поверхневих вод зафіксовано перевищення пестицидів та поліарома-
тичних вуглеводнів. Дані моніторингу можна переглянути у системі 
«Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України». 

Хто та як відстежує ситуацію на територіях, котрі перебу-
вають у тимчасовій окупації та у максимальній близькості до 
фронту? Якими є найбільші ризики для цих територій? 

– На жаль, можливість моніторингу є дуже обмеженою. Навіть 
представників Організації безпеки та співробітництва в Європі (ОБ-
СЄ) не завжди допускають на об’єкти, які потребують особливої ува-
ги. Але ми маємо, назвімо це так, очевидну інформацію про те, що 
більшість із цих об’єктів перебувають поза контролем і так чи інакше 
становлять загрозу для екології краю. У різних ситуаціях, пов’язаних 
із ризиками забруднення навколишнього середовища на тимчасово 
окупованих територіях, ми співпрацюємо з правоохоронними органа-
ми та СБУ. З початком війни там працюють різні міжнародні органі-
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зації, які проводять моніторинг природних компонентів як на терито-
ріях, що межують із лінією фронту, так і на тимчасово окупованих 
територіях у тому обсязі, в якому їм вдається це зробити. 

За оцінкою експертів Програми ООН із навколишнього середо-
вища, внаслідок конфлікту в Донбасі зруйновано екосистеми на тери-
торії щонайменше 530 тисяч гектарів, в тому числі у 18 природних 
заповідниках загальною площею 80 тисяч гектарів. Крім того, по-
страждало 150 тисяч гектарів лісів. Унаслідок бойових дій і навчань 
вигорає ліс та степ, снаряди отруюють ґрунти. Це все, на превеликий 
жаль, маємо сьогодні й на території Донбасу, окупованій Росією. Так, 
заповідник «Крейдова флора» побили «Гради», на території заповід-
ника «Трьохізбенський степ» на Луганщині досі воюють, північну 
частину національного природного парку «Меотида» зруйнували 
бойовики. Залишились окопи та бліндажі і на території ще однієї при-
родної перлини країни – національного природного парку «Святі Го-
ри» під Слов’янськом. Цьогорічні лісові пожежі на Луганщині побили 
30-річний рекорд, знищивши понад 22 тисяч гектарів лісів лише у 
Луганському обласному управлінні лісового та мисливського госпо-
дарства. На відновлення знищених вогнем лісів необхідно щонай-
менше 10 років. Нині на місці вигорілого лісу на площі 6 гектарів 
висаджено саджанці, на площі 31 гектара доповнено лісові культури. 
Звісно, це лише початок, оскільки для повного лісовідновлення необ-
хідно розробити згарища, підібрати породи, які там приживуться,  
і тоді запускати масштабний проєкт. 

На висновки яких дослідників ви спираєтесь? 
– Ми вдячні міжнародним партнерам, які залучають експертів 

із різних країн світу та українських фахівців до консультування щодо 
вирішення гострих екологічних проблем, пов’язаних із бойовими 
діями та окупацією. Окремо цим питанням займається Державна еко-
логічна академія післядипломної освіти та управління, де створений 
спеціальний Центр еколого-ресурсного відновлення Донбасу. 

Зараз ведуться перемовини з Державним космічним агентством 
України, щоб ми мали змогу використовувати знімки з космосу для 
спостереження за станом природних та промислових об’єктів на всій 
території України, зокрема на окупованій частині Донбасу та шельфу 
територіальних вод України, Керченської затоки та півострова Крим. 
Є домовленість, що у разі фіксації екологічних проблем на небезпеч-
них об’єктах на цих територіях ця інформація потраплятиме у наше 
Міністерство також. Можливо, нам буде корисною й інформація  
щодо видобутку корисних речовин або відсутності роботи на шахтах 
для оцінки, наприклад, масштабів можливої загрози внаслідок їх за-
топлення. Цю інформацію теж можна отримати з космосу. 
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Наскільки гострою наразі є проблема забруднення ґрунто-
вих вод внаслідок неконтрольованого затоплення шахт на тимча-
сово окупованих територіях? 

– У сфері захисту довкілля немає окремих проблем. Будь-які 
гострі ситуації спричинюють наслідки для всіх компонентів екосис-
теми. Але в цьому регіоні, на наш погляд, найгострішими є дві про-
блеми. Вони здебільшого сконцентровані в «сірій зоні», але в разі 
загострення вплинуть на життя всього регіону. Це затоплення шахт і 
безконтрольне зберігання промислових відходів. Затоплення гірничих 
виробіток шахт і, як наслідок, припинення відкачування шахтних вод 
із шахт, котрі гідрогеологічно пов’язані між собою, можуть призвести 
до серйозних наслідків. Наприклад, потрапляння високомінералізова-
них забруднених шахтних вод у поверхневі та підземні води може 
суттєво вплинути на якість води у колодязях місцевого населення та у 
великих водозаборах, які забезпечують водою весь Первомайсько-
Стаханівський регіон. Зміни фізико-механічних властивостей гірських 
порід та додаткові зрушення, що виникають при цьому, можуть утво-
рювати на поверхні провали над порожнинами у підземному просторі. 
Не виключаються обвали гирл шахтних стволів, просадка земної по-
верхні, підтоплення. Це призведе до порушення нормального функ-
ціонування шахтарських міст і селищ, під якими проходять виробітки 
вже закритих шахт. Деформація породи внаслідок її розмокання під 
час затоплення шахт може призводити до пошкоджень будівель і спо-
руд. 

Більшість шахт, котрі належать, наприклад, до ДП «Первомай-
ськвугілля», перебувають на тимчасово окупованій території чи в зоні 
зіткнення. Це шахти «Первомайська», «Голубівська» та «Золоте», 
причому копальні останньої фактично перерізані лінією фронту. Тому 
деякі процеси на тій території ми можемо відстежувати лише там, де є 
змога проводити спостереження, за різними непрямими ознаками. 
Наприклад, якщо шахта не отримує електропостачання, це означає, 
що з великою ймовірністю там не відбувається відкачування води. 
Відповідно, зростають ризики. Більшість негативних наслідків уже 
зараз фіксують у своїх відкритих звітах міжнародні організації, але з 
часом вони можуть стати ще помітнішими. Наразі ми розробляємо 
методику оцінки шкоди, заподіяної навколишньому середовищу та 
інфраструктурі внаслідок бойових дій та незаконного використання 
природних ресурсів. Сподіваюсь, ця методологія дасть розуміння, на 
яких компонентах треба зосередити увагу в ході моніторингу, а також 
розробити план відновлення екології Донбасу після закінчення конф-
лікту. 

Наскільки можливо відслідкувати забруднення довкілля 
Донбасу через витоки зі сховищ на підприємствах хімічної та ву-
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гільної промисловості на окупованій території, а також у «сірій 
зоні»? 

– Останнє дослідження, де вивчались, зокрема, хвостосховища 
(комплекси споруд для захоронення відходів гірничо-збагачувальних 
комбінатів – Ред.), було проведено ОБСЄ у 2019 році в межах проєкту 
«Допомога в розширенні системи моніторингу довкілля на Донбасі». 
Вивчення ситуації відбувалося, зокрема, на Авдіївському коксохіміч-
ному заводі, на фенольному заводі у Новгородському, а також на 
Центральній збагачувальній фабриці у Торецьку. Найбільшим ризи-
ком є те, що у будь-який момент хвостосховища, котрі перебувають у 
небезпечній зоні, можуть бути зруйновані під час бойових дій. І ситу-
ація, яку ми досліджували, може миттєво стати катастрофічною. Є 
припущення щодо забруднення через пошкодження місць захоронен-
ня радіоактивних та інших шкідливих речовин. Але з огляду на недо-
ступність реальних досліджень ми не маємо фактів, які б могли на 
100% це підтвердити чи спростувати. Саме тому важливо обговорю-
вати ці питання на найвищому рівні, в тому числі й під час перемовин 
Тристоронньої контактної групи (ТКГ). 

Чому прогресу в цьому питанні під час перемовин майже не 
відчувається? Що саме стоїть на заваді? 

– Наша підгрупа, яка займається екологічними питаннями, пе-
ребуває у складі іншої підгрупи – соціально-економічного напрямку в 
складі ТКГ. Ми неодноразово наголошували на необхідності допуску 
міжнародних організацій до об’єктів підвищеної небезпеки на тимча-
сово окупованих територіях. А також узгодження переліку об’єктів, 
руйнування яких може призвести до екологічної катастрофи по різні 
боки лінії фронту. Також нам йшлося про створення зон безпеки на-
вколо них. Гострим залишається питання поновлення відкачування 
води на більшості шахт та отримання відомостей про стан об’єктів 
критичної інфраструктури по той бік лінії фронту. Наразі консенсусу 
в цих питання не досягнуто. Представники окупаційної влади ігнору-
ють будь-які ініціативи: питання екологічної безпеки в цьому випадку 
розглядається у політичній площині. І це, на жаль, заважає діям, які 
дозволили б не довести ситуацію до безповоротних змін.  

Наразі почався процес економічної трансформації Донбасу, 
в межах якого заплановане закриття шахт, переведення деяких у 
режим водозливу тощо. Якою ви бачите роль міністерства у цьо-
му процесі? 

– Рішенням Уряду від 27 травня 2020 року було, по суті, 
роз’єднано Міністерство енергетики та захисту довкілля України, яке 
раніше опікувалося обома питаннями, та створено окреме Міністер-
ство довкілля. До роз’єднання представники Мінекоенерго входили 
до складу робочої групи з трансформації вугільних регіонів, створеної 
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при Мінрегіоні. Що ж стосується нашого бачення, то питання полягає 
у тому, як правильно закрити шахти, щоб це відбувалося організова-
но, контрольовано, а не так, як зараз відбувається на окупованих те-
риторіях – зі значними ризиками для довкілля. Є приклади європейсь-
ких країн, досвід яких можна використовувати в цьому процесі. Так, 
Великобританія доволі швидко перейшла на інші джерела енергії і 
зараз має велику частку виробництва відновлювальної енергетики, 
зберігаючи екологічний баланс. Але ми не маємо такого ресурсу, як 
британці, щоб здійснити швидкий стрибок, тому нам треба ретельно 
підготуватися до поступового процесу. 

Що відбувається зі сміттям на Донеччині та Луганщині? 
– Ситуація на Донбасі щодо цього подібна до стану речей по 

всій країні. В Україні триває підготовка законодавчої бази для рефор-
мування системи управління відходами відповідно до найкращих 
європейських практик. Одночасно з доопрацюванням рамкового за-
конопроєкту №2207-1Д провадиться активна робота над напрацюван-
ням секторальних нормативно-правових актів. В Угоді про асоціацію 
з Європейським Союзом (ЄС) ми зобов’язались привести наші прави-
ла в цій сфері у відповідність до директив ЄС. Цей законопроєкт пе-
редбачає запровадження ієрархії поводження з відходами, відповідно 
до якої відходи мають збиратися, перероблятися, повторно викорис-
товуватися, безпечно та екологічно утилізуватися і лише у крайньому 
випадку те, що неможливо переробити у жоден спосіб, має захороню-
ватися на полігоні. Але сьогодні ми маємо наслідки «лінійного» мис-
лення, коли майже всі відходи потрапляють на захоронення. Споді-
ваюсь, що цей законопроєкт змінить, зокрема, стан речей із хвосто-
сховищами видобувної галузі та промисловості. Йдеться про законо-
давчо закріплену відповідальність та планування екологічного збері-
гання та утилізації будь-яких залишків виробництва. Щоб у подаль-
шому у нас не виникало ситуацій, коли хвостосховища стають джере-
лом небезпеки у мирному житті або за форс-мажорних обставин. 

Чи відрізняється ваш особистий досвід громадської активі-
стки у сфері екології від досвіду роботи в державних органах? 

– Організація ReThink, співзасновницею якої я є, займається 
проблемою відсутності переробки відходів в Україні як такої, просу-
ванням принципів кругової економіки та популяризацією зменшення 
використання пластику. Зокрема, ще у квітні 2018 року ми ініціювали 
першу петицію стосовно заборони використання пластикових пакетів. 
Вона успішно зібрала необхідну кількість голосів, але владою ця іні-
ціатива була проігнорована. Звісно, я бачу відмінність між роботою у 
громадському секторі і, наприклад, у міністерстві. Коли ти громадсь-
кий активіст, ти вільніший у своїй позиції, можеш озвучувати крити-
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ку, і від тебе ніхто постійно не вимагає якихось важливих рішень. 
Участь у роботі державних органів я бачу як логічний крок до реалі-
зації тих ініціатив, на яких я наполягала як активістка. Сподіваюсь, 
мій досвід не лише буде корисним для мене особисто, а й позитивно 
вплине на зміни у важливій сфері життя країни.  

Олена Колтик народилася у Львові у 1990 році. Закінчила На-
ціональний університет «Києво-Могилянська академія» за спеціальні-
стю «Економічна теорія». Співзасновниця громадської організації 
ReThink, із 2019 року – голова патронатної служби при Міністерстві 
енергетики та захисту довкілля, з жовтня 2020 року – директорка де-
партаменту з поводження з відходами та екологічної безпеки Мініс-
терства захисту довкілля та природних ресурсів» [62]. 

«Чому розробка газових родовищ на Донеччині завжди 
спричиняє масові протести. Нещодавно на Донбасі знов спалахнув 
черговий «екологічний» скандал, спричинений маніпулятивним поєд-
нанням подій, що, як з’ясувалося, насправді не були між собою 
пов’язані. Мешканці міст на півночі Донецької області почали скар-
житися на різке погіршення якості централізованої води. Окрім спе-
цифічного запаху, у Краматорську, наприклад, зафіксували випадки 
раптової загибелі домашніх акваріумних рибок після оновлення води. 
Але на скарги, що їх масово озвучували мешканці Слов’янська, Кра-
маторська і Дружківки, спочатку не було реакції ні від керівництва 
області, ні від власників підприємства «Вода Донбасу», які запевняли, 
що «всі показники перебувають у межах норми». Аж поки в регіо-
нальних медіа з’явилася доволі буденна новина від НАК «Нафтогаз 
України» про початок подання газу зі Святогірського газоконденсат-
ного родовища до системи магістральних газопроводів. 

Умовний рефлекс 
Після цього ланцюгова реакція, у якій поєдналися географічна 

необізнаність, брак якісної комунікації влади й певні політичні інте-
реси, передбачувано призвела до скандалу. В області стрімко поши-
рилися плітки про початок видобутку газу щільних порід (так званого 
сланцевого газу) у туристичному містечку Святогірськ, розташовано-
му на річці Сіверський Донець – єдиній водній артерії регіону. Прис-
трасті підігріла також заява очільника Нафтогазу Андрія Коболєва. 
«Їхня особливість у тому, що вони пробурені в так звані щільні колек-
тори, – розповів Коболєв про свердловини Святогірського родови-
ща. – Тобто в породи з низькою проникністю, з яких набагато важче 
видобувати газ. Але можливо, якщо застосовувати сучасні технології. 
Ба більше, запуск Святогірки – це хороший заділ, щоб якнайшвидше 
розпочати освоєння Юзівської площі». 

Зв’язок між проблемами з водою на Донеччині й розробкою 
Святогірського родовища намагалися спростувати на різних рівнях. 
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Представникам Донецької ВЦА довелося навіть пояснювати, що Свя-
тогірське газоконденсатне родовище, розробку якого запустив Нафто-
газ, розташоване зовсім не біля Святогірська й узагалі не на Донеччи-
ні, а поблизу міста Ізюм на Харківщині. І що технологія гідророзриву, 
яку там використали, – це не загрозливе ноу-хау, а звичний метод, 
яким користуються вже понад 60 років, зокрема й на шахтах Донбасу. 
Відмінність полягає лише в хімічному складі речовин, які в різний час 
і за різних умов використовують для видобування копалин. 

 

  
 

Не переконало людей і розслідування, яке здійснила робоча 
група фахівців Сіверсько-Донецького басейнового управління водних 
ресурсів, лабораторії моніторингу вод та контролю якості води 
Слов’янського відділення «Води Донбасу», а також низки установ 
Харківської області, де врешті й виявили причину погіршення води. 
«У водах річки Сіверський Донець, де бере початок канал Сіверський 
Донець – Донбас (який є єдиним питним джерелом для 4 млн жителів 
Донеччини), зафіксовано перевищення фонових показників амонію 
приблизно у 2–4 рази, – сповістив голова ВЦА Донецької області 
Павло Кириленко. – Щоб з’ясувати причини, лабораторії зробили 
аналіз води в річці та її притоках. Найбільшу концентрацію амонію 
(14,25 мг/л) зафіксовано в Харківській області в річці Уди, яка є при-
токою Сіверського Донця. Зважаючи на результати аналізів, у компа-
нії «Вода Донбасу» припускають, що найімовірнішим джерелом за-
бруднення є очисні споруди одного з комунальних підприємств Хар-
ківської області». 

Перший підхід 
Але хвиля антисланцевої істерії, попри наявність і багатьох ін-

ших екологічних проблем, на Донбасі запускається з пів оберта. Про-
ти видобування газу почали збирати підписи місцевих мешканців, у 
соціальних мережах з’явилися відео з фейковими доказами «страш-
них наслідків» видобування газу, лунали заклики різноманітних полі-
тичних діячів до протестів. 

А головне – те, що технологію видобутку, про яку розповів  
Андрій Коболєв, пов’язали з прикрим випадком забруднення Сівер-
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ського Донця, а потім усе це асоціювали з давньою панікою довкола 
компанії Shell, яка ще до війни здійснювала розвідку родовищ слан-
цевого газу на Донбасі методом гідророзриву (фрекінгу). Усе це дає 
підстави підозрювати, що знову йдеться про цілеспрямоване нагні-
тання істерії, що має чіткі цілі й конкретних замовників. Хоча зараз 
акцентують уже не на «втручанні західних корпорацій», а на роботі 
української державної компанії, проте проросійські сили не марнують 
нагоди вкотре дестабілізувати ситуацію на Донбасі. 

Є підстави підозрювати, що знову йдеться про цілеспря-
моване нагнітання істерії, що має чіткі цілі й конкретних за-
мовників. хоча зараз акцентують уже не на «втручанні захід-
них корпорацій», а на роботі української державної компанії 

На думку багатьох експертів, «антисланцеві» протести 2012–
2013 років стали своєрідним тренуванням перед «русской весной» на 
Донбасі. «Росія, як завжди, тримала руку на пульсі: вона скористалася 
ситуацією для спроби керувати великою масою людей на Донбасі. 
Так, це була своєрідна генеральна репетиція сепаратистського руху. Я 
виступав щодо газу на масових зборах у Слов’янську, де протест було 
організовано майже так, як потім ми бачили навесні 2014 року. Тому 
чітко відчував атмосферу й агресію, бачив виконавців організованих 
протестів», – розповідав у інтерв’ю Тижню (детальніше див. Тиждень 
№ 25/2017) керівник державного підприємства «Донецькгеологія» 
Микола Жикаляк. Певні паралелі справді можна побачити, якщо зга-
дати, хто і як здійснював акції спротиву в населених пунктах на пів-
ночі Донеччини. У 2013 році, коли Shell заявила про початок розвіду-
вальної діяльності, на території області відбулися десятки мітингів 
протесту. «Як організатори лідирують комуністи. Але тема дуже 
«смачна», тому до них приєдналися й інші партії та громадські орга-
нізації. Я противник того, щоб політики заробляли свій політичний 
капітал на необізнаності та страхах людей», – розповідав тодішній 
очільник Донецької ОДА Андрій Шишацький. 

Комуністи, вітренківці та структури Віктора Медведчука мали 
на Донбасі досить велику аудиторію та неприховано лобіювали росій-
ські інтереси. КПУ тоді ситуативно перейшла в опозицію до «Партії 
регіонів» і звинувачувала останню у зраді, зокрема й щодо «єдності 
братніх народів». Тому на «антисланцевих» мітингах можна було 
побачити й політичні гасла на зразок «Даешь Таможенный союз» або 
«Соглашение с МВФ – долговая яма для Украины». «Невже історія не 
навчила наших сьогоднішніх правителів, що жартувати з націоналіс-
тами не можна. Це спроба погрожувати Росії відрубаним пальцем. 
Подивіться на час, який вони вибрали. Коли провалено зовнішньопо-
літичний напрям, коли є чимало проблем із ціною на газ – вони вирі-
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шили полякати Росію», – ділився на одному з таких мітингів перший 
секретар Донецького обкому КПУ, народний депутат трьох скликань 
Микола Кравченко. 

 

   
 

Але серед тих, хто виходив на площі, були дуже різні люди. 
Хтось, як-от Денис Пушилін, згодом зробив кар’єру в російських оку-
паційних структурах, а хтось залишився в українському політичному 
полі. Наприклад, учасників одного з мітингів у Донецьку лякав «еко-
логічним Чорнобилем» тодішній лідер «Союза спасения Донбасса» 
Дмитро Вєрзілов, який уже кілька місяців є головою міста Часів Яр, 
де його обрали як кандидата від ОПЗЖ. Зараз екологічна стурбова-
ність уже не заважає йому сприяти перетворенню міста на кар’єр із 
видобування глини, яку багато років експортують його проросійські 
спільники – родина ексдепутата-регіонала Владислава Лук’янова. 

Окремий прошарок протестувальників – місцеві екологічні ак-
тивісти, які заперечують свою причетність до проросійських кіл: мов-
ляв, Москва втручається взагалі в усе, що може призвести до супере-
чок в Україні. «Я не знаю, хто там іще протестував, мені тоді було 
байдуже. Я читала про фрекінг, зокрема ресурси англійською, і була 
проти цього, – пояснює Наталя Жукова з екологічної організації  
«Бахмат». – Я не вірю, що в державі мало газу, який видобувають 
звичайним способом. Але заводити західні корпорації та непрозоро 
щось там розподіляти й видобувати – тоді мене це обурювало». Утім, 
саме цих екоактивістів Shell відправляла на екскурсію у США на там-
тешні свердловини, після чого їхнє ставлення до видобутку сланцево-
го газу змінилося. «Нам відкрито розповіли про технології, показали, 
яку територію вони охоплять, продемонстрували, як це працює в Пен-
сильванії. Ця компанія працювала дуже відкрито й дуже переконли-
во», – розповідала в інтерв’ю «Новинам Донбасу» керівниця ГО «Ма-
ма-86» Галина Олійникова, яка у 2013 році була однією з активних 
учасниць протестів. Вона наголосила, що досі вважає незакритим 
питання ймовірності забруднення вод Сіверського Донця, з якого, на 
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її думку, і братимуть воду для впровадження технології гідророзриву, 
без якого видобувати газ на Юзівській площі невигідно. 

Ціна комунікації. Але під час презентації першої в Україні бу-
рової установки від Shell біля села Веселе Харківської області, на якій 
у 2013 році вдалося побувати авторці цих рядків, фахівці компанії 
наголошували, що для гідроударів використовуватимуть воду лише з 
власних свердловин, а також демонстрували спеціальні технології 
зберігання й утилізації забрудненої води. Журналістам показували 
резервуар із рідиною мутного кольору без запаху, яка пройшла крізь 
вібросито – залишки традиційного бурового розчину з хімічними 
елементами четвертого класу небезпеки. Цю рідину мали утилізувати 
на спеціальних заводах, але тоді зберігали у шламових коморах, дно 
яких було вкрите спеціальною плівкою, що запобігала просочуванню 
рідини в землю. За словами фахівців, після відповідного очищення 
теоретично її можна використовувати для буріння вдруге, але вигід-
ніше утилізувати. Тимчасом агресивна манера спілкування протесту-
вальників, які на власних машинах супроводжували автобус із журна-
лістами до самої свердловини, була гідна подиву. Однак згодом таку 
поведінку довелося спостерігати на всіх проросійських мітингах, що 
відбувалися на Донбасі. 

Поки тривали протести, компанія Shell брала участь у трьох 
проєктах газовидобування в Україні, зокрема й на Юзівській площі, 
де зараз почав працювати Нафтогаз. Також був проєкт розробки кон-
тинентального шельфу Чорного моря «Скіфська площа», який Shell 
планувала реалізовувати разом із ExxonMobil, OMV Petrom та НАК 
«Надра України». Але з початком бойових дій компанія Shell пішла з 
України. Попри зусилля держави, знайти нових інвесторів для роз-
робки Святогірського родовища не вдалося. Поновити законсервовані 
роботи державне підприємство самостійно планувало ще торік, але 
тільки у 2021 році Нафтогазу вдалося запустити пробний промисло-
вий потік. 
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Та попри перспективність цього напряму, без залучення додат-
кових інвестицій це навряд чи швидко стане революційним проривом 
у забезпеченні України власним газом. А нові протести, що спалаху-
ють під гаслом «не дражнити Росію», точно не заохочують компанії, 
які могли би зацікавитися у співробітництві задля розробки цього 
родовища. Що ж до довкілля, то зараз активісти мають повне право 
вимагати дотримання екологічних норм від державних підприємств, а 
не від «іноземців, які прийшли знищити українську землю». Залиша-
ється тільки сподіватися, що це колись почне відбуватися в конструк-
тивному ключі, коли громадськість справді контролюватиме вико-
нання екологічних норм і дотримання технологій, а не просто вимага-
тиме знизити ціну на споживаний газ і перенести свердловини «як-
найдалі від мого дому»» [63].  
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4. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ВИМІР 
 
Науково-технічний вимір: 1) нерозвиненість інноваційної 

інфраструктури (інкубатори, наукові та технопарки тощо), а та-
кож інституційного забезпечення (організаційно-законодавчих за-
ходів) її сталого розвитку; 2) деградація і занепад «прикладних» 
ланцюгів (СКТБ, ПКТІ і т.п.) циклу «дослідження – виробництво» 
у цивільних секторах промисловості, охороні здоров'я і освіти;  
3) відсутність державної і регіональної підтримки «інноваційного 
ліфта» (системи підтримки інновацій від школи до комерційного 
впровадження на внутрішньому та зовнішньому ринках); 4) наяв-
ний дефіцит децентралізованих джерел фінансування прикладних 
розробок, зокрема  енергозберігаючих технологій у виробничої 
сфері і комунальному господарстві; 5) відсутність мотивації біз-
несу загалом до фінансування інновацій і зокрема великих підпри-
ємств до впровадження інновацій вітчизняних фахівців і винахід-
ників з малого і середнього бізнесу (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Динаміка інтегрального показника інноваційної складової  

Донецької області у 2000-2017 рр.  
(розраховано Ю.М. Харазішвілі за даними облстату) 

 
У Донецькій області пошкоджено та зруйновано понад 10 тис. 

громадських об’єктів, зокрема 176 шкіл, 86 дитячих садків, 28 профе-
сійно-технічних, 19 вищих навчальних закладів і 26 об’єктів фізкуль-
тури і спорту. В Луганській області зруйновано і пошкоджено 40 до-
шкільних та загальноосвітніх закладів. Згідно з загальними підрахун-
ками, суму збитків оцінюють у 4,9 млрд дол. Зменшення контингенту 



279 

навчальних закладів у середньому становить від 50 до 100 %, залежно 
від рівня і типу закладу [7, с. 231].Заклади вищої освіти та інститути 
Національної академії наук частково перемістилися на підконтрольну 
Україні територію. Втім, не менше занепокоєння викликають засади 
розбудови освіти в «ЛНР»/ «ДНР» та методи роботи з молодим поко-
лінням, які там застосовують.  

Промисловість регіону, яка за своїми технічними характерис-
тиками відповідала кінцю XX ст. і трималася лише на державних до-
таціях, нині в низці місцевостей вщент зруйновано. Конкурентні ви-
робництва за повідомленнями українських ЗМІ ще минулого року 
«евакуйовані» до Росії, попросту – розграбовані.  

Заморожування конфлікту за абхазьким чи то осетинським, бо-
снійським чи придністровським сценарієм, про що повсякчас спере-
чаються російські та міжнародні експерти та середовище соціальних 
мереж, є практично неможливим унаслідок його виробничої специфі-
ки. Наслідком названих вище конфліктів стала аграризація регіонів, 
затвердження натурального господарства як стратегії фізичного ви-
живання. В Донбасі з його найвищим у Європі рівнем урбанізації, 
чотирма мільйонами індустріального населення, забрудненими, а 
тепер – ще й замінованими землями, сільським населенням, що стано-
вить мізерну частку соціуму (пересічно 10%), сценарій аграризацп 
дорівнюватиме гуманітарній катастрофі небаченого в сучасній Європі 
рівня. Все це потребує інвестицій як від міжнародних організацій 
донорів, так і від приватних іноземних та вітчизняних інвесторів від 
гарантії держави (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2. Динаміка інтегрального показника інвестиційно-фінансової 

складової Донецької області у 2000-2017 рр.  
(розраховано Ю.М. Харазішвілі за даними облстату) 
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КЕЙС «12 ШАГОВ МЮНХЕНА: ЗРАДА? ПЕРЕМОГА? КОМ-
ПРОМІС?». «Для сторонников компромисса возобновление перего-
воров в нормандском формате – свидетельство того, что позитивные 
сдвиги возможны. А возражения критиков «12 шагов» могут стать 
самосбывающимся пророчеством – если большинство решит, что 
мирные планы репутационно опасны даже для экспертов, не говоря 
уже о политиках, а компромиссы невозможны, то мирного решения и 
не будет.  

Совсем небольшой, фактически двухстраничный документ  
«12 шагов к большей безопасности на Украине и в Евро-
атлантическом регионе», представленный на знаменитой ежегодной 
Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, произвел ред-
кий по силе резонанс, особенно среди украинских политиков и тех, 
кто симпатизирует Киеву на Западе. В предложениях экспертов 
усмотрели даже не пророссийский уклон, а чуть ли не российскую 
спецоперацию. Ее кульминацией якобы должно было стать то, что 
министр иностранных дел Сергей Лавров обнародовал бы концепцию 
и придал бумаге некий официальный статус. 

Напряжения добавило загадочное исчезновение текста с сайта 
Мюнхенской конференции. Это немедленно расценили как давление 
бывшего украинского президента Петра Порошенко и его американ-
ских союзников. Вскоре текст вместе со ссылкой на американскую 
критику появился на сайте вновь под заголовком «Противоречивая 
дискуссия». 

Реальных оснований для такой шумихи сам текст, пожалуй, не 
давал. Но тем важнее понять механизмы и значение возникшей пере-
палки. 

Кто посмел. Самое удивительное в случившемся было то, что 
многие критики в принципе усомнились, что авторы «12 шагов» име-
ют право выступать с такими инициативами. Хотя под текстом как 
инициаторы процесса значатся тяжеловесы дипломатии, регулярно 
выступающие с предложениями по укреплению международного 
мира и безопасности – бывший министр обороны Великобритании 
Дес Браун, председатель Мюнхенской конференции посол Вольфганг 
Ишингер, бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, 
бывший министр энергетики США Эрнест Мониц, бывший американ-
ский сенатор Сэм Нанн. 

Документ готовили около сорока человек, включая Александра 
Хуга, руководившего до недавнего времени Специальной наблюда-
тельной миссией ОБСЕ на Украине, заслуженного украинского посла 
Александра Чалого, ряд ведущих западных, украинских и российских 
специалистов по постсоветскому пространству и международной 
безопасности. 
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Двадцатидевятилетняя депутат Верховной рады от президент-
ской партии Елизавета Ясько, возглавляющая украинскую делегацию 
в Парламентской ассамблее Совета Европы, называет авторов доку-
мента экспертами в кавычках, «идейными и политическими оппонен-
тами», которые либо «не знают Украины», по-детски верят в мифы 
«российско-советской пропаганды», либо «с ними все понятно». 

Частый упрек в адрес различных экспертных инициатив – об-
суждение страны в отсутствие ее представителей – критики пытаются 
предъявить и здесь. А подписавших текст украинских экспертов объ-
явили неправильными, неуполномоченными или вовсе не влияющими 
на содержание предложений. Хотя последнее утверждение тут же 
опровергли сами украинские специалисты. 

Некоторые комментаторы прямо намекают, что эксперты, об-
суждающие международные вопросы, должны полностью следовать 
официальной политике своей страны, а содержание подготовленных 
предложений согласовывать с Министерством иностранных дел. По-
этому предсказуемый ответ украинского МИДа, что бумага не соот-
ветствует официальной позиции Киева, преподносится как улика про-
тив то ли всех авторов, то ли украинских участников. 

Резонанса добавил и статус Мюнхенской конференции как цен-
трального, по крайней мере на Западе, форума по вопросам междуна-
родной политики. Отсюда апелляции к председателю конференции, 
послу Ишингеру, пытавшемуся объяснить, что на конференции долж-
но быть место для разных предложений. Эти объяснения не успокои-
ли упорных критиков, подозревающих то ли конференцию, то ли За-
пад в целом в подготовке сговора с Россией. 

Тем временем в России пока не возникло особого интереса к 
экспертным предложениям. Для Российского совета по международ-
ным делам, который поддержал эти «12 шагов», это лишь один из 
многих проектов, а публикация экспертных комментариев и рекомен-
даций, в том числе вызывающих споры, – обычное дело. А из Москвы 
даже прозвучали суровые комментарии, чуть ли не зеркально отра-
жающие украинскую аргументацию: мнение участвовавших россий-
ских экспертов, де, не совпадает с официальной позицией российско-
го МИДа, а сами предложения то ли бесполезны, то ли вредны. 

О чем речь. Авторы «12 шагов», очевидно, не ставили перед 
собой задачу поддержать какую-то из сторон конфликта, что отчасти 
и привело к критике отовсюду. Представители Киева ожидали услы-
шать на западной конференции традиционную и безусловную под-
держку, пусть даже и риторическую. 

Эксперты хорошо знакомы с позициями и аргументацией всех 
участников конфликта, с их красными линиями. По-видимому, имен-
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но с учетом красных линий и вырабатывались компромиссные пред-
ложения. Эксперты искали окно возможностей, причем на кратко-
срочную перспективу. Вопрос, который виден за многими предложе-
ниями: можно ли что-то сделать для стабилизации и движения в сто-
рону урегулирования уже сейчас, при существующих политических 
раскладах? За скобками, таким образом, остается многое, что может 
быть принципиально важно, но нереализуемо в нынешних условиях. 

Предложения поделены на четыре блока. Первый посвящен во-
просам безопасности. Тут все фактически сводится к мерам, позволя-
ющим снизить вероятность военных инцидентов в зоне конфликта и 
помочь обеспечить прекращение огня. Второй блок – гуманитарные 
вопросы: поиск пропавших без вести и разминирование. 

Третий касается вопросов экономики: эксперты предлагают ме-
ры по восстановлению Донбасса, его критической инфраструктуры, 
объектов здравоохранения и образования. Там же говорится о том, 
чтобы обсудить возможность совмещения Украиной свободной тор-
говли с ЕС и Россией, и о разработке дорожной карты, проясняющей 
зависимость между санкциями и реализацией Минских соглашений. 

Наконец, четвертый блок – политические вопросы: предлагает-
ся запустить новый евро-атлантический диалог по вопросам безопас-
ности; конкретизировать общие интересы России и ЕС, где возможно 
взаимодействие (наука, приграничное сотрудничество, экология); 
запустить инклюзивный национальный диалог на Украине и диалог 
Украины с соседями. 

Наибольшее возмущение украинских комментаторов вызвало 
последнее предложение – национальный диалог, который Украине 
будто бы навязывают из-за рубежа. Хотя экспертная группа, даже 
высококвалифицированная, не обладает возможностями, да и намере-
нием что-то навязывать. Но если речь всерьез идет о реинтеграции 
страны, то такой диалог в любом случае потребуется. И не после, а 
до. 

Авторов упрекают, что предложения не новы. Но сейчас нужно 
не столько новаторство, сколько динамика – осторожное движение в 
направлении урегулирования. Работу экспертной группы можно рас-
сматривать и как упражнение в поиске консенсуса – если немалое 
число специалистов из разных стран сходятся во мнении, что эти  
«12 шагов» приемлемы, то стоит попытаться их сделать. 

Повод нашелся. Судя по победе Зеленского на недавних выбо-
рах, да и просто по соцопросам, большинство украинцев выступает за 
скорейшее прекращение боевых действий в Донбассе. Но вот вопрос 
об условиях мирного урегулирования остается на Украине предметом 
даже не столько споров, сколько подспудного несогласия, которое 
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редко проговаривают. Собственно, и сам Зеленский заранее не вда-
вался в детали своего видения мирного процесса, чтобы не раскалы-
вать свою базу поддержки. 

В украинском экспертном сообществе, особенно среди между-
народников, большинство заметных голосов относятся к Зеленскому 
скептически, а сформулированные еще при Порошенко подходы к 
конфликту считаются в целом адекватными. Для этой части украин-
ских экспертов мюнхенские «12 шагов» стали поводом к мобилиза-
ции. 

Жесткое заявление с критикой предложений подписали около 
семидесяти украинских публичных фигур и организаций. Эта группа 
настаивает, что никаких сложных планов урегулирования не требует-
ся, достаточно простого усиления давления мирового сообщества на 
Россию, чтобы принудить ее вернуться на позиции до 2014 года и 
компенсировать Украине нанесенный за время конфликта ущерб. 

Спор вокруг «12 шагов» пошел по модели, хорошо известной в 
украинской общественной дискуссии, где разнообразие оценок собы-
тия низводится до двух – предательство или победа. Скромные экс-
пертные предложения стали выглядеть прямой и явной угрозой, а их 
исчезновение из залов и с сайта конференции – достижением про-
грессивной общественности. 

Существенная часть упреков в адрес «12 шагов» связана с тем, 
что авторы сформулировали их дипломатическим, обходящим острые 
углы языком, что позволило собрать под документом подписи экспер-
тов, мнения которых далеко не идентичны. Американские и украин-
ские критики объясняют, что адекватный, с их точки зрения, текст 
должен был бы содержать прямое указание на Россию как инициатора 
и мотор конфликта. 

Вполне вероятно, что часть авторов «12 шагов» из числа запад-
ных и украинских экспертов вполне разделяют недовольство россий-
ской политикой, но не считают, что выражение этого недовольства – 
это надежный способ снизить напряжение в зоне конфликта. 

Характерно, что и с российской стороны звучит мнение, что 
экспертные предложения с российским участием создают «у партне-
ров по переговорам искаженное впечатление о готовности России к 
ненужным ей компромиссам». 

В поисках окна. Авторы «12 шагов» показывают, каким им 
видится окно возможностей для урегулирования конфликта. Наверня-
ка им хотелось бы, чтобы оконный проем был шире и имел более 
удобную форму, но оснований для такого оптимизма они не находят. 
Большинство критиков инициативы полагают, что окно возможностей 
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закрыто вовсе. Причем украинские критики винят в этом Россию, а 
российские – Киев. 

Показателен вопрос об антироссийских санкциях. Официальная 
Москва отказывается обсуждать снижение санкционного давления, 
считая его незаконной и ошибочной политикой Запада. Украинский 
мейнстрим склоняется к тому, что обсуждать с западными партнера-
ми нужно не снижение, а дальнейшее усиление санкций. 

Эксперты, ищущие компромиссы, приходят к выводу, что 
санкции, которые не изменятся вплоть до достижения некоего иде-
ального и не просматривающегося сейчас положения, неэффективны, 
поскольку не создают стимула для шагов в сторону урегулирования. 
Ни один из этих подходов не исчезнет полностью, вопрос только в 
том, какой из них будет в дальнейшем воплощаться в политической 
практике сторон. 

Чем дальше, тем больше разногласий вызывает и вопрос о пер-
спективности Минских договоренностей. Официально все участники 
процесса урегулирования принимают эти соглашения за основу, но 
компромиссный «Минск», очевидно, не устраивает ни украинских 
противников особого статуса отдельных районов Донбасса, ни сто-
ронников отделения Донбасса. Противоположные позиции, как это 
часто бывает, во многом поддерживают друг друга. Противники осо-
бого статуса скорее готовы смириться с фактической сецессией, чем с 
компромиссом, который, по их мнению, отравит украинский полити-
ческий процесс. 

Кредит доверия президенту Зеленскому со стороны избирате-
лей не вечен, а каждый случай эскалации в зоне конфликта усиливает 
позиции сторонников бескомпромиссных подходов. После шести лет 
конфликта реинтеграция Донбасса представляется все более сложной 
задачей, а если в бесплодных переговорах будут потеряны еще не-
сколько лет, она станет и вовсе нерешаемой. Перспектива появления с 
какой-либо из сторон более договороспособных лидеров более чем 
туманна. 

Время работает против сторонников компромисса, именно по-
этому эксперты, выступающие за компромисс, начинают с малого – с 
того, что уже сейчас могло бы создать позитивную динамику. Возоб-
новление переговоров в нормандском формате для них – свидетель-
ство того, что положительные сдвиги возможны. Замечания критиков, 
утверждающих, что окно возможностей иллюзорно, могут стать са-
мосбывающимся пророчеством – если большинство придет к выводу, 
что мирные планы репутационно опасны даже для экспертов, не гово-
ря уже о политиках, а компромиссы невозможны, то мирного реше-
ния и не будет» [26]. 
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КЕЙС «ОТГ ДОНЕЧЧИНИ». «Як вплинуть законодавчі зміни 
через COVID-19 на життя об’єднаних територіальних громад До-
неччини. На Донеччині нині офіційно створено 20 об’єднаних терито-
ріальних громад (ОТГ). Із них фактично працюють тільки 13 – це ті, 
що вже пройшли процес обрання місцевої влади або з’явились у про-
цесі приєднання до міст обласного значення. Інші існують лише у 
юридичній площині й насправді функціонувати почнуть тільки після 
виборів. Наприклад, Добропільська громада створена ще у 2018 році 
за процедурою об’єднання, але досі не працює, бо через складну си-
туацію там не призначено вибори. Згідно зі стратегічним плануван-
ням, на підконтрольній території Донеччини має бути створено ще  
25 ОТГ, а згодом – іще 20 на тій, що зараз перебуває в окупації. Проте 
епідемія COVID-19 вносить у життя громад власні корективи. 

«Зараз парламент України вносить зміни до законодавства, то-
му змінюються також правила і для ОТГ. Ідеться про зміни до дер-
жавного бюджету, які стосуються інструментів державної підтримки 
об’єднаних громад і змін до Податкового кодексу, а також деяких 
законодавчих актів, спрямованих на забезпечення економічних гаран-
тій у зв’язку з епідемією, – коментує ситуацію Максим Ткач, керівник 
Донецького регіонального офісу програми «U-LEAD із Європою». – 
У державному бюджеті фактично урізали інструменти підтримки 
соціально-економічного розвитку громад. Через ситуацію з каранти-
ном у поточному році в бюджеті не передбачено коштів на субвенцію 
для розвитку інфраструктури громад. Цю субвенцію з державного 
бюджету розраховують за конкретними показниками, і вона залежить 
від кількості сільського населення та площі ОТГ».За словами Ткача, 
цього року планували, що всі об’єднані громади отримають інфра-
структурну субвенцію на загальну суму понад 2 млрд гривень. Зокре-
ма, у Донецькій області на субвенцію у 38,5 млн сподівалися ті  
13 громад, що фактично працюють. Але відповідно до останніх змін, 
до бюджету цю субвенцію не включили. «Наразі точаться дискусії 
між експертами, асоціаціями органів місцевого самоврядування й 
депутатами щодо повернення цієї субвенції, – розповідає експерт. – 
Зменшено також субвенцію на соціально-економічний розвиток тери-
торій: фактично, до обсягу 2019 року, що становить приблизно 75% 
від запланованого на 2020 рік. Зменшили суму на Державний фонд 
регіонального розвитку (ДФРР). На поточний рік через ДФРР плану-
вали профінансувати проєкти на загальну суму 7,5 млрд гривень, але 
2,6 млрд забрали. Відповідно, буде зменшено фінансування в усіх 
регіонах». 

Про те, що місцевий бюджет справді може втратити значні над-
ходження, каже й Олексій Ткаченко, керівник фінансового управління 
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Бахмутської ОТГ. «Наша об’єднана територіальна громада з’явилася 
торік у червні шляхом приєднання сільських населених пунктів до 
міста обласного значення Бахмут. Ми повинні були отримати значні 
кошти у вигляді субвенції на створення ОТГ, яка мала бути спрямо-
вана на розвиток сіл, що приєдналися до громади. Але, схоже, нічого 
не отримаємо. Це сума від 2,5 до 4,5 млн гривень, наразі не можу ска-
зати точно скільки, бо субвенцію ще навіть не розподіляли державним 
бюджетом», – розповідає Ткаченко. 

Другим суттєвим чинником, що впливає на бюджети громад, є 
надання пільг на сплату місцевих податків: оплати за землю й неру-
хоме майно та єдиного податку. За підрахунками експертів, збитки від 
цих податків можуть становити до 3% у податках на землю й близько 
2% через зменшення сплати єдиного податку. Але, звісно, усе може 
швидко змінюватися в бік збільшення чи зменшення, залежно від 
поточної ситуації в країні. «Якщо говорити про Донеччину, ми попе-
редньо підрахували, що 10 наших ОТГ через зменшення податків на 
землю не дорахуються близько 4 млн гривень, а надходження від 
сплати єдиного податку загалом скоротиться десь на 1,5 млн. До того 
ж у зв’язку з карантинними обмеженнями зменшилась економічна 
активність: деякі підприємства змушені робити перерву, хтось корис-
тується пільгами. Втрати через зменшення податкових надходжень 
від юридичних осіб сягнуть 8–10%, що у гривневому еквіваленті ста-
новитиме 45–50 млн. Загалом у бюджетах тих 10 ОТГ, де ми здійсни-
ли підрахунки, очікується сукупне недофінансування в розмірі близь-
ко 50–55 млн гривень, що становить 6–7% власних надходжень», – 
прогнозує Ткач. 

Звісно, коли знижуються доходи, обмежуватимуть і видатки. 
До того ж частину коштів буде спрямовано на протиепідемічні захо-
ди, що забиратиме ресурси, заплановані на фінансування інших про-
єктів громад. Навряд чи в бюджетах ОТГ є багато резервних фондів, 
хоча, можливо, у майбутньому такі фонди створюватимуть, виходячи 
з досвіду цьогорічної епідемії. Поки що важко сказати, що саме «різа-
тимуть» громади, бо законодавчі зміни відбулися лише місяць тому, а 
потім усі очікували на перерозподіл держбюджету. Тепер керівництво 
ОТГ обчислюватиме зміни у власних бюджетах, які згодом буде за-
тверджено на сесіях. І аж тоді можна буде побачити, як конкретні 
ОТГ зменшуватимуть свої витрати, тобто стане зрозуміло, як це 
вплине на впровадження децентралізації. 

На думку Максима Ткача, насамперед зменшуватимуть фінан-
сування проєктів, спрямованих на розвиток ОТГ. Цю думку поділяє й 
Олексій Ткаченко, додаючи, що масштаби зменшень стануть відоми-
ми після подання декларацій суб’єктами господарювання. «Звільнен-
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ня на місяць від плати за землю й податку на нерухомість призведе до 
ненадходження цих податків до бюджету, а отже, ми втратимо близь-
ко 6 млн гривень, – міркує Ткаченко. – Водночас джерел покриття цих 
втрат немає. Остаточних цифр утрат через пільговиків не скажу, бо 
термін подачі декларацій – до 30 квітня. Тільки тоді ми зможемо під-
рахувати, скільки суб’єктів скористалися своїм правом. Це, звичайно, 
вплине на економічний стан громади. І річ не лише у платі за землю. 
Недорахуємося коштів також через вимушений простій, що означає 
2/3 окладу й недоотримання податку з доходів фізичних осіб, звіль-
нення найманих працівників у ФОПів». За словами Ткаченка, збіль-
шення максимального рівня доходів для сплати єдиного податку при-
зведе до зменшення кількості платників, а відтак – до зменшення над-
ходжень із єдиного податку. Поки що програми не зменшувалися, 
наразі Бахмутська ОТГ фінансує першочергові потреби, але профіна-
нсувати всі не вдасться. Оцінюючи втрати громади, Ткаченко розпо-
вів, що за 16 днів квітня, порівняно із аналогічним періодом березня, 
доходи зменшились приблизно на 1 млн гривень. 

Більш оптимістично налаштовані сільські громади, які впевне-
ні, що навіть відсутність субвенцій не матиме кардинального впливу 
на їхню життєдіяльність. Такої думки дотримується Микола Діхтенко, 
голова Андріївської громади, що у Слов’янському районі на Донеч-
чині. Він зауважує, що за два роки, які вони живуть за правилами 
децентралізації, він особисто впевнився, що ця система не тільки дає 
селу змогу повернути привабливість, а також є запорукою сталого 
розвитку навіть у складних умовах. «До нас почали переїжджати ро-
дини, бо побачили певні переваги, порівняно з містом, – розповідає 
Діхтенко. – Наприклад, ми безкоштовно годуємо дітей у дитячих сад-
ках і школах, почали активно ремонтувати об’єкти комунальної та 
соціальної сфери. Думаю, що виклик, спричинений COVID-19, сіль-
ські громади переживуть спокійніше, ніж більшість міст. У населених 
пунктах нашої ОТГ під час карантину з’явилися люди, що мають тут 
нерухомість, яку використовують як дачі. Бо в селі простіше пережи-
ти карантин». Діхтенко зізнається, що у громаді ще не проводили 
засідання сесії щодо змін у місцевий бюджет, як вимагає закон «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпе-
чення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з по-
ширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)». Утім, депутати 
Андріївської ОТГ регулярно влаштовують дистанційні обговорення 
задля розв’язання поточних питань. 

 «Ще важко сказати точно, наскільки сильно ми постраждаємо 
економічно, але не думаю, що ця цифра буде критичною саме для 
нашого бюджету, – запевняє голова ОТГ. – Найімовірніше, через  
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зменшення різних видів субвенцій доведеться, наприклад, розтягнути 
в часі утеплення дитячого садочка. Але, можливо, вдасться викроїти 
на це якісь кошти із надлишків, що з’являться через перевиконання 
бюджету. На території громади є лише два магазини, які були змуше-
ні зачинитися через карантин, але всі інші суб’єкти, зокрема й сіль-
ськогосподарські підприємства, працюють. На поточний момент вони 
сплачують податки й не повідомляли, що хотіли б скористатися пра-
вом відтермінування або податковими канікулами, передбаченими 
законом для суб’єктів господарювання. Думаю, у їхній діяльності 
нічого не зміниться і бюджет громади суттєво не постраждає. Бо саме 
сплата за оренду землі становить майже половину надходжень у  
бюджет нашої громади». 

Максим Ткач прокоментував також деякі законодавчі зміни, що 
стосуються роботи самоврядування в ОТГ. «Рішення про запрова-
дження дистанційних сесійних засідань на рівні зі звичайними пле-
нарними було важливим і своєчасним у зв’язку з карантинними захо-
дами, – твердить експерт. – Це дасть змогу не гальмувати роботу міс-
цевого самоврядування й не блокувати важливі для громади питання. 
Також важливо, що Кабінету Міністрів надали право визначати адмі-
ністративний центр ОТГ. Це важливо для подальшого впровадження 
реформи». Хоча, додає Ткач, саме на Донеччині майже всі дискусійні 
питання щодо специфіки об’єднання досі вже розв’язано, а демокра-
тичні процеси, які передували створенню громад, є природними й не 
можуть бути ні швидкими, ні простими» [44]. 

«Ми не виграємо війну, допоки не готові змінити установки 
нашої політики, нашої групової громадської діяльності і нашого інди-
відуального переживання. Наявні установки в'їлися в ментальність, в 
плоть і кров нашої громади. Їх можливо змінити лише довгим переви-
хованням чи великою війною з рефлексією поразок. 

1. Ми граємо в чужу гру, а не в свою. 2. Ми захищаємо свою 
слабку позицію, а не намагаємося її принципово змінити, посилити і 
агресивно нав'язати іншим. 3. Ми опираємося на героїв та на націона-
льний міф, а не на інаваторів-мислителів та на світовий чи вселюд-
ський міф. Фронтирна країна завжди існує в світових масштабах, і 
повсякчас в історії руйнується, якщо не в змозі робити зусилля і дося-
гати цих масштабів. Ми ніколи не зможемо вирішити проблему війни 
з Росією, якщо не почнемо грати свою гру і руйнувати гру чужу. При 
цьому своя гра ведеться по своїх правилах, за свої цілі і з сильної 
позиції. Мінський формат, Нормандський формат, Будапештський 
формат це чужа гра. "Формат Донецького аеропорту" – це наша гра, 
хоч і заснована на втратах. Є інші способи своєї гри, невійськові, але 
вони вимагають інтелектуальних зусиль. Тобто є небагато сценаріїв, 
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які дозволяють створити сильну позицію у протистоянні з набагато 
сильнішим суперником. Всі такі сценарії пов'язані з різними способа-
ми інтелектуальних та організаційних зусиль, за якими стоять іннова-
ції та інавації. Виграти війну чисто військовими засобами можливо, 
але для цього потрібні інаваційні військові технології і сильна воля 
військового стратега. Ми не захотіли іти цим шляхом, бо традиційно 
не покладаємося ані на інтелектуалів, ані на воїнів. Ба більше – ми їх 
боїмося. 

Виграти війну на виснаження теж можливо, але для цього по-
трібні соціальні інавації і сильна воля політичного стратега для їх 
впровадження. Ми не захотіли іти цим шляхом, бо традиційно покла-
даємося на торгашів та злодіїв при владі. І при цьому ми їх ненавиди-
мо. Спроба замінити їх на відомих медіа-персон нічого не дасть. Ви-
грати війну за участю міжнародної демократичної спільноти і з міні-
мальним застосування військової сили для стримування агресії теж 
можливо, але для цього потрібне авторитарне стратегування, тобто 
стратегічна шахова гра в умовах обмеженої демократії всередині Ук-
раїни. Ми спробуємо показати, як можна виграти війну за участю 
міжнародної спільноти з поміркованим застосуванням військової 
сили. Перший крок – зруйнувати чужу гру, запропонувати свою гру і 
посилити свою позицію. Щоб посилити позицію, необхідно змінити 
концептуальне бачення ситуації. В поняття своєї гри входить і розбу-
дова уяви про нове спільне майбутнє – тобто відповідь на питання 
навіщо на жити далі разом. Яке майбутнє стане плацдармом спільних 
дій. Не треба відновлювати індустріальний радянський Донбас – тре-
ба робити його заново і коло цього об'єднувати інтелект, молодь, ре-
сурси. 

Донбас тимчасово виводиться з України, поки Україна  
переінакшується. Інакше концептуальне бачення ситуації таке. Ми 
вели декілька війн – традиційну збройну, інформаційну, економічну, 
дипломатичну. Зараз по всіх цих напрямках намітилася рівновага та 
замороження, що грає на користь агресору. Але також ми ведемо ще 
одну війну: Росія екологічно знищує Донбас, Україна екологічно ни-
щить Крим. Якщо на Крим Росії в екологічному сенсі начхати, для неї 
він лише військова база, то Україні на Донбас не начхати. Екологічна 
катастрофа все сильніше загрожує російським територіям біля Донба-
су. І вона теж не може її ігнорувати. Вона загрожує і Чорному морю 
та іншим країнам. 

Саме тому Україна має оголосити Донбас міжнародною зоною 
соціо-гуманітарної та екологічної катастрофи, що її наслідки відчує 
світ далеко поза межами Донбасу й України. На цих підставах, Украї-
на виводить Донбас за межі власної юрисдикції і оголошує його зо-
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ною екологічної катастрофи з міжнародним управлінням, з метою 
подолання катастрофи шляхом реалізації міжнародних же програм  
і проєктів, скажімо, років на 10-20 з чітким описом кроків, як туди 
після проробленої роботи повертається інакша Україна. 

Україна на рівні ООН приймає нормативні документи виведен-
ня Донбасу під міжнародний суверенітет і повернення його під влас-
ний суверенітет. Цей перший крок змінює міжнародний статус Дон-
басу. Його публічні установки такі – Україна опинилися заручником 
світового протистояння, що зруйнувало Донбас; тепер світ має допо-
могти Україні зупинити катастрофу і відбудувати Донбас. 

Це дасть можливість Україні підготуватися до інтеграції Дон-
басу у інакшу Україну. Інакша Україна означає фундаментально змі-
нену Україну, тобто на території України проводиться декілька взає-
мопов'язаних процесів. Спочатку вибудовується бачення нової Украї-
ни в постглобальному світі. Перший крок далі – приймається інава-
ційна Конституція і принципово змінюється політична і соціо-
культурна модель України. 

Другий – процеси функціонування і процеси розвитку розділя-
ються в державному та муніципальних бюджетах. Бюджети розвитку 
стають ініціаторами масштабних проєктів та програм, куди включа-
ється бізнес. 

Третій – для виконання таких масштабних проєктів приймаєть-
ся законодавство про публічно-приватне партнерство і запускається 
процес програмно-проєктної публічно-приватної діяльності, де для 
бізнесу і публічних структур прописуються норми взаємодії у масш-
табних проєктах. 

Четвертий – на рівні Президента створюється дві принципово 
різні структури управління: "Ситуаційна кімната" та "Стратегічна 
кімната". Перша структура займається ефективним і повсякчас кризо-
вим менеджментом ситуацій. Друга структура займається безперерв-
ним процесом стратегування з застосуванням амбівалетних стратегій 
та використовуючи петлі Бойда. Ці процеси теж відбуваються протя-
гом 10-20 років. Потім відбудований Донбас повертається у інакшу 
Україну. 

Гра в Будапештський формат через ООН. Гра в Будапешт-
ський формат можлива лише тоді, коли Україна повністю поламає гру 
міжнародної спільноти разом з Росією в Мінський формат та в Нор-
мандський формат. Водночас Будапештський меморандум, на якому 
зазвичай пропонують будувати Будапештський формат, дає для Укра-
їни дуже слабку позицію. Але цю позицію можна посилити. Покаже-
мо схематично, як можна посилити позицію України по Будапешт-
ському меморандуму. Україна, як одна з країн-засновниць ООН, звер-
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тається в ООН за роз'ясненнями щодо статусу Будапештського мемо-
рандуму з такими запитаннями. 

1. Який статус Будапештського меморандуму, чи можна його 
розглядати як договір, в якому Україна відмовляється від ядерної 
зброї, а інші сторони гарантують їй територіальну цілісність? Україна 
нагадує, що цей статус має бути визначено ООН прямо і недвозначно, 
бо мова іде про долю цілої країни і будь-які непрямі чи неоднозначні 
формулювання означатимуть відмову у відповіді на питання. 

2. Якщо Будапештський меморандум має статус юридично нік-
чемного документу, то Україна хотіла би денонсувати цей документ 
через ООН. В такому разі Україна залишає за собою право відновлен-
ня ядерного потенціалу. Нагадаємо, що участь України в Договорі про 
нерозповсюдження ядерної зброї, як в українському, так і міжнарод-
ному правових полях, є "обумовленою (conditional)" саме Будапешт-
ським меморандумом і його чинністю. І за умови визнання його "нік-
чемним", Україна не є пов'язаною жодними зобов'язаннями щодо 
ядерної зброї. 

3. Якщо Будапештський меморандум має статус договору, то 
Україна вимагає від членів ООН, підписантів Будапештського мемо-
рандуму, дієвого виконання гарантій щодо відновлення суверенітету 
України над Кримом і Донбасом. В разі, якщо Росія не погоджується 
на це, вона має бути виключена з ООН, чи, принаймні, втратити ста-
тус постійного члена Радбезу ООН, оскільки він і так є доволі "про-
блематичним" з огляду на неправову природу "спадковості" Росії по 
відношенню до СРСР. 

4. Якщо ООН в особі підписантів Будапештського меморанду-
му не погоджується з вимогами України, то Україна виходить з ООН. 

5. Україна має заявити, що національно-державна модель ООН, 
в якій протиріччя між сильними країнами вирішуються за рахунок 
слабких країн, недієва, не має смислу і безперспективна. Як країна-
засновник ООН Україна має на це моральне право. Україна має за-
кликати інші країни до створення нової світової організації, де буде 
реалізовано недержавну модель членства. 

Це дуже серйозна гра з дуже серйозними наслідками не лише 
для України, але і для світу. Світові не потрібна така недієва ООН, 
яка хоче вирішувати проблеми західних країн з Росією через руйну-
вання територіальної цілісності України. 

Масштаб гри і своя позиція. Можна критикувати, корегувати і 
покращувати кожну з цих моделей. Але зверніть увагу, що кожна з 
цих стратегічних моделей має світовий масштаб, пропонується як 
інаваційна ініціатива України, ламає гру сильних країн разом з Ро-
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сією, нав'язує гру України, посилює позицію України і дає можли-
вість хоч якось перемогти. 

Перша стратегічна гра-схема-модель переводять ситуацію у 
простір, де Росія практично мало що може зробити. Друга стратегічна 
гра-схема-модель роблять ціну поразки України неприйнятною для 
Заходу та Росії. Водночас обидві ці стратегічні гри-схеми-моделі  
можливі лише за умови наявності центру стратегування в Україні. Ані 
РНБОУ, ані Інститут Стратегічних Досліджень не є такими центрами. 
Тобто, щоб грати стратегічно, потрібні стратегічні гравці, а не політи-
ки і не дослідники чи аналітики стратегій. Ці стратегічні гравці мають 
бути включені в систему прийняття державних рішень. 

Друга умова це мужність умовного правлячого класу. Україна, 
як власне і решта світу, вже давно не мають мужніх політиків. Суб-
пасіонарність та субдомінантність світової політики дозволяє такому 
гопнику як Путін творити все, що забажається. 

Третя умова це легітимність мислення в Україні. Допоки мис-
лення під забороною і країною панує інтелектофобія, навіть розроб-
лені перспективні моделі стратегії не можуть бути впроваджені і роз-
винуті. Будь-яка участь у чужій грі це шлях до програшу у війні. Як-
що ми не здатні все це зробити, потрібно готуватися до важкої і тра-
гічної поразки і до розколу України. Це принаймні чесно» [18]. 
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ПРОПОЗИЦІЇ 
 
1. Пропонується організувати із залученням коштів іноземних 

державних та приватних донорів постійно діючу щорічну або щодво-
річну Міжнародну конференцію «Катастрофа Донбасу: міжнарод-
на співпраця в локалізації та ліквідації наслідків шляхом модер-
нізації та смарт-спеціалізації» (один рік на території Донецької об-
ласті, другий – на території Луганської області), метою якої повинно 
стати утворення Міжнародного фонду «Перезавантаження Донба-
су – 4.0», який би передбачав створення відповідних галузевих відді-
лень: 

екологічного – з фінансування проєктів ліквідації наслідків за-
криття та затоплення шахт та їх шкідливого впливу на довкілля; 

соціального – з фінансування проєктів в сфері освіти (загальної, 
професійної, вищої), сприяння підприємницьким університетам (в 
тому числі реалізації проєкта «Інноваційного ліфта «від школи – до 
Європи»), розвитку кооперативного руху на селі та в ОТГ, охороні 
здоров’я, модернізації житлово-комунального господарства, рекреації, 
інклюзивного розвитку, туризму; 

неоіндустріальної модернізації – з фінансування проєктів 
смарт-спеціалізації та «Індустрії 4.0», створення мережі індустріаль-
них парків, організації сучасних високотехнологічних виробництв, 
шляхом приєднання до високотехнологічних європейських та світо-
вих кластерів та ін.; 

наукового та інноваційного - з метою розбудови регіональної 
інноваційної системи шляхом фінансування проєктів розбудови інно-
ваційної інфраструктури (бізнес-інкубаторів, наукових парків, техно-
парків, хабів – транспортних, медичних і т.і. ), сектору ІТ-індустрії, 
НДДКР з пріоритетних середньострокових науково-технічних напря-
мів розвитку регіонів. 

2. Для реалізації цих проєктів на законодавчому рівні в регіоні 
потрібно створити спеціальний режим інноваційно-інвестиційної 
діяльності (по анаології з досвідом Ірландії та Фінляндії він може 
бути названий «Інноваційним офшором»), який буде передбачати 
стимулюючі умови у сфері оподаткування, кредитування, митної по-
літики для устаткування та особливий режим валютного курсу для 
реалізації цих проєктів.  

3. Оскільки для проведення цієї роботи та її науково-мето-
дичного супровіду, потенціалу обласних і місцевих органів управлін-
ня явно недостатньо пропонується створити з залученням коштів 
проєктів міжнародної технічної допомоги «Центр стратегування та 
оргпроєктування «Майбутнє Донбасу» (головний офіс – у Києві на 
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базі Інституту економіки промисловості НАН України, Донецьке від-
ділення – м. Краматорськ або Слов‘янськ, Луганське відділення –  
м. Сєвєродонецьк) як неприбуткову громадську спілку за участю екс-
пертної спільноти (Академія економічних наук України), підприємців 
регіону,  Донецької та Луганської торгово-промислових палат, та 
Агенцій регіонального та місцевого розвитку. Цей центр у тісній 
співпраці з Донецьким регіональним центром НАН України та МОН 
України та ЛОНКР, може стати «мозковим центром» моніторингу та 
кординації місцевих стратегій та програм відновлення та «розумної 
неоіндустріальної спеціалізації» Донбасу.  

4. З метою об’єднання зусиль промисловців, підприємців, нау-
ково-освітньої експертної спільноти, представників державного уп-
равління та місцевого самоврядування в справі відновлення економі-
чного потенціалу та неоіндустрівльного відродження Донбасу пропо-
нується заснувати Громадянську платформу «Індустрія Донбасу – 
4.0». У якості ініціаторів такого руху могли б виступити Академія 
економічних наук України, Агенції регіонального розвитку, торгово-
промислові палати, а також Краматорська міська рада директорів 
промислових підприємств, Донецький науковий центр НАН України 
та МОН України та Донецьке відділення УСПП та інші.  

5. Донецький науковий центр НАН України та МОН Укра-
їни може стати пілотним проєктом зі створення регіональної 
інноваційної системи у якості своєрідного ядра, навколо якого буде 
формуватися сучасна регіональна інноваційна інфраструктура. На цій 
основі може бути започатковане формування мережі корпорацій від-
новлювального (випереджаючого) розвитку від окремих ОТГ до 
Донецького економічного району (у складі Донецької та Луганської 
областей). Ці корпорації можуть утворювати відповідні Фонди. Зо-
крема.  

Фонд розвитку виробництва – для фінансування проєктів 
інноваційної інфраструктури індустріальних парків, формування «то-
чок зростання Індустрії 4.0», кластерів, розвитку фінансової інфра-
структури (лізингу).  

Фонд інновацій та науково-технічного розвитку – для фінан-
сування проєктів бізнес-інкубаторів, наукових парків, технопарків, 
сектору ІТ-індустрії, НДДКР з пріоритетних середньострокових нау-
ково-технічних напрямів розвитку регіонів.  

Фонд соціального розвитку – для фінансування проєктів в 
сфері освіти (загальної, професійної, вищої), сприяння підприємниць-
ким університетам, охороні здоров’я, модернізації житлово-
комунального господарства, рекреації, туризму. 
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6. Алгоритм «інноваційного ліфта» для поглиблення інте-
грації  університетської та академічної науки з бізнесом та вихо-
дом на європейський науково-освітній простір та ринок: 1) ство-
рення Філії або лабораторії головного по проблемі інституту НАН 
України при відповідній кафедрі українського університету-партнера; 
2) укладання Угоди про співпрацю з європейським (іноземним) уніве-
рситетом-партнером та спільна участь в європейських науково-
освітніх грантових програмах для отримання фінансування; 3) забез-
печення структурних підрозділів, що займаються дослідженнями у 
сфері розвитку високих технологій (зокрема, наприклад, нано- та біо-
технологій) взаємодоповнюючим обладнанням: 4) забезпечення кад-
рами, стажування, наукові обміни (студентами, аспірантами, докто-
рантами, науковцями, викладачами); 5) забезпечення додаткового 
фінансування шляхом залучення коштів європейських, національних 
та регіональних програм, місцевих бізнес-структур або через систему 
різноманітних фондів; 6) підготовка пропозицій до вироблення націо-
нальних та регіональних  стратегій «smart-спеціалізації» та диверси-
фікації традиційних галузей спеціалізації регіонів і міст країн-
партнерів; 7) введення на фізичних та біологічних спеціальностях 
університетів-партнерів спецкурсів «Основи економіки та підприєм-
ницької діяльності», «Економіка нанотехнологій», «Економіка біоте-
хнологій»; 8) забезпечення бізнес-інкубування малих підприємств і 
тиражування нано- і біорозробок на базі місцевих інкубаторів, науко-
вих та технопаркових структур університетів-партнерів, в тому числі 
з використанням схеми франчайзингу. 

7. В межах Мінського процесу слід утворити окрему перегово-
рну групу з визначення, локалізації та розробки системи заходів з 
ліквідації саме наслідків екологічної катастрофи довкілля на Дон-
басі. Це дозволить шукати шляхи контактів між розділеними терито-
ріями, відкриє дорогу російським інвестиціям у відновлення екології 
довкілля та інфраструктури регіону. Формування міжнародних фондів 
організацій донорів з фінансування екологічних та інфраструктурних 
проєктів може стати своєрідним сигналом-маркером для приходу в 
регіон приватних іноземних інвестицій. 
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