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Варшава, 15.04.2014р. 

Вторгнення Росії до Східної України. Російський спецназ провокує масштабний військовий 
конфлікт у Європі 

 
Невеликі групи сепаратистів за підтримки російських військ спеціального призначення взяли під 
контроль декілька міст у Східній Україні. Офіційно повідомляється про одного загиблого, ще 
близько десяти людей отримали вогнепальні поранення. Влада України прийняли рішення 
розпочати великомасштабну антитерористичну операцію, залучивши Збройні сили України. 

На даний момент загостреною є ситуація в трьох областях Східної України, що межують з 
Російською Федерацією, – Донецькій, Луганській та Харківській. Більше тижня тому, 
06.04.2014р., невеликими групами з декількох сотень осіб були захоплені адміністративні 
будівлі в Донецьку (будівлі обласної державної адміністрації (ОДА) та Служби безпеки України 
(СБУ)), Луганську (будівля СБУ) та Харкові (будівля ОДА). Під час захоплень будівель СБУ були 
розграбовані збройні арсенали. Слідом за цим сепаратисти заявили про незалежність 
«захоплених» регіонів від України, а також про необхідність проведення місцевих 
референдумів про статус регіонів1. 

08.04.2014р., в результаті проведеної спецоперації, українським спецслужбам вдалося 
звільнити будівлю Харківської ОДА. При цьому було затримано близько 70 сепаратистів. 
Упродовж усього тижня проводилися переговори між сепаратистами Донецької та Луганської 
областей і владою України, однак вони не дали результатів. 

12.04.2014р. ситуація почала ще більше загострюватись – групи бойовиків під прикриттям 
невеликої кількості цивільних осіб почали захоплювати адміністративні будівлі в інших містах 
Донецької області – Артемівську, Горлівці, Дружківці, Єнакієвому, Краматорську, 
Красноармійську, Красному Лимані, Макіївці, Маріуполі, Слов'янську і Харцизьку. Події у всіх 
містах розвивалися приблизно за одним і тим же сценарієм – захоплення відділень міліції або 
СБУ (і подальше розграбування збройних арсеналів), захоплення будівель міських рад, 
установка блокпостів на в'їздах/виїздах з міст і на під'їздах до стратегічних об'єктів (аеропорти, 
залізничні вузли). Усі події свідчать про те, що це є спланованою спецоперацією. 

У Маріуполі та Харкові відбулися сутички між прихильниками єдності України і проросійськими 
активістами. Останні атакували і жорстоко побили активістів, які виступають за цілісність 
України. У Маріуполі серйозні травми отримали близько 20 осіб. У Харкові під час зіткнень 
постраждало близько 50 осіб, 10 – були госпіталізовані2. 

 

Антитерористична операція в Слов'янську 

12.04.2014р. в Слов'янську Донецької області декількома десятками озброєних людей було 
захоплено районне відділення міліції. Як і під час кримських подій, вони були одягнені в 
однакову уніформу без розпізнавальних знаків, а також були добре озброєні. Жодних вимог 
загарбники що не висували, але заявили, що вони є прихильниками самопроголошеної 

                                                 
1 http://tyzhden.ua/News/107003/PrintView  
2 http://ua.korrespondent.net/ukraine/events/3348702-pid-chas-zitknen-v-kharkovi-postrazhdaly-blyzko-50-ty-osib-mvs  
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«Донецької Народної Республіки». Під час захоплення були використані димові шашки і 
здійснювалися постріли в повітря. За свідченнями очевидців, загарбники, погрожуючи зброєю, 
відганяли від будівлі міліції випадкових перехожих і забороняли вести їм відео-та фотозйомку3. 

На в'їздах у місто були розставлені озброєні блокпости. 

Вранці 13.04.2014р. міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що в Слов'янську 
почалася антитерористична операція (АТО) під керівництвом Служби безпеки України4. 

У ході проведення АТО сталася перестрілка на блокпостах перед в'їздом до міста. У результаті 
перестрілки загинув один співробітник СБУ (капітан Геннадій Біличенко), ще п'ятеро 
правоохоронців були поранені. Також відбувалася перестрілка в центрі міста. У зв'язку з 
втратами, АТО була припинена. Зараз місто знаходиться під контролем сепаратистів5. 

14.04.2014р. в Слов'янськ прибули озброєні бойовики з Криму. Вони заявили, що прибули в 
місто для забезпечення «світлого майбутнього місцевих жителів»6. 

 

Збройні диверсії на сході України проводяться за підтримки та координації спецслужб Росії 

Сценарій, за яким розвиваються події в містах східної України, дуже схожий на той, що був 
реалізований у Криму. Захоплення адміністративних будівель проводиться добре озброєними 
бойовиками, аналізуючи поведінку яких, можна зробити висновок, що вони мають спеціальну 
військову підготовку. Підпорядковуючись їм діють цивільні особи, які виконують роль «живого 
щита». На відеозаписі захоплення районного відділення міліції в Краматорську добре видно, як 
озброєні бойовики діють під прикриттям кількох десятків цивільних осіб7. 

Варто відзначити, що бойовики мають найсучасніші зразки зброї, яких немає в арсеналі 
української армії, проте є в Російській Федерації8. Вони також екіпіровані одягом, який 
поширений в збройних силах Російської Федерації9. 

Факт «професійного» оснащення бойовиків також підтвердили спостерігачі ООН10. 

                                                 
3 http://glavred.info/proisshestvija/zahvat-boevikami-milicii-v-slavyanske-novye-podrobnosti-opublikovany-foto-276775.html  
4 https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/620052841418159?stream_ref=10  
5 http://www.rbc.ua/rus/news/accidents/slavyansk-onlayn-translyatsiya-sobytiy-13042014102500  
6 http://glavred.info/politika/vezhlivye-zelenye-chelovechki-iz-kryma-perebazirovalis-v-slavyansk-opublikovany-foto-i-video-276929.html  
7 http://www.radiosvoboda.org/content/%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-

%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82-
%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8/25332027.html  

8 http://www.radiosvoboda.mobi/a/25332896.html  
9 https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine/posts/632359656834706?stream_ref=1  
10 http://www.unian.ua/politics/907425-sposterigachi-oon-budivli-u-slovyansku-zahoplyuvali-dobre-ozbroeni-opolchentsi.html  
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Екіпірування бойовиків, які брали участь у захопленні адмінбудівель на Сході України 

14.04.2014р. в ЗМІ була поширена перехоплена телефонна розмова «слов'янських бойовиків» з 
керівництвом з Росії11. Запис свідчить, що в Східній Україні здійснюється великомасштабна 
військова операція, яка реалізується силами розвідувально-диверсійних груп Головного 
розвідувального управління генерального штабу Збройних сил РФ. 

14.04.2014р. операцією по захопленню відділення міліції в Горлівці керував підполковник 
російської армії12. 

Свідченням того, що в захопленні адміністративних будівель в Донецькій області беруть участь 
військові збройних сил РФ, є неодноразові затримання офіцерів російської розвідки на території 
України. Також очевидці подій повідомляють, що загарбники мають типовий російський акцент 
і вживають нетипові для регіону слова13. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
11 http://www.pravda.com.ua/news/2014/04/14/7022400/  
12 http://www.pravda.com.ua/news/2014/04/14/7022375/  
13http://www.radiosvoboda.org/content/%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-

%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82-
%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8/25332027.html  
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Сепаратисти мають низький відсоток підтримки серед місцевого населення 

Характерною особливістю проросійських і сепаратистських виступів у містах Східної України є їх 
нечисленність. Так, у Харкові та Донецьку, населення кожного з яких складає більше 1 млн. 
жителів, в проросійських мітингах беруть участь до 5 тисяч осіб. У містах районного значення в 
подібних мітингах бере участь кілька сотень людей. 

Згідно з останніми проведеними соціологічними опитуваннями (у лютому 2014р.), в Південно- 
Східних областях України тільки 12,5% підтримують ідею входження до складу Росії. 
Категорично проти виступають 74,5% жителів, ще 13% - вагаються з відповіддю14. 

 

Саботаж і бездіяльність місцевих правоохоронних органів 

Під час збройних захоплень адміністративних будівель у містах Східної України місцеві 
правоохоронні органи не чинили опору. З особливою легкістю були захоплені місцеві 
відділення міліції і СБУ, а також збройні арсенали. Усе це може свідчити про те, що 
сепаратистські виступи проходять за підтримки регіональної еліти, які мають вплив на міліцію. 
Наприклад, за інформацією журналістів, до організації захоплення відділення міліції в 
Слов'янську причетний Анатолій Могильов - член Партії Регіонів і колишній прем'єр- міністр 
Автономної Республіки Крим15. 

За інформацією українського військового експерта, керівника центру «Інформаційний опір», 
Дмитра Тимчука, близько 70% складу міліції Донецької області виступають на стороні 
екстремістів, або ж просто займаються саботажем. «Сьогодні ми отримали інформацію про те, 
що деякі з лідерів груп сепаратистів віддавали накази своїм підлеглим не стріляти в місцевих 
міліціонерів - мовляв, це «свої». За нашими даними, в «обробці» міліції агентура спецслужб РФ 
та екстремісти оперують в основному тим фактом, що український міліціонер отримує в 
місяць 300 доларів, тоді як у сусідній Ростовській області рядовий співробітник російської 
поліції отримує 1200 доларів. Цим і викликається бажання зрадників стати «частиною 
Росії»16, - повідомив експерт. 

 

Влада України заявила про залучення Збройних сил України до антитерористичної операції 

13.04.2014р. спікер парламенту України і за сумісництвом тимчасово виконуючий обов'язки 
президента України Олександр Турчинов заявив, що Рада національної безпеки і оборони 
України прийняла рішення залучити до проведення антитерористичної операції на сході України 
військовослужбовців Збройних сил України17. 

Залучення Збройних сил України пояснюється тим, що Україна розцінює події в східних регіонах 
як продовження військової агресії з боку Російської Федерації18.  

У свою чергу, Партія Регіонів, яку вважають проросійською силою, перейшла в опозицію і 
закликала українських військових не виконувати накази Києва19. 

Увечері 13.04.2014р. у Ростові-на-Дону відбулася прес-конференція колишнього керівництва 
України: екс-президента Віктора Януковича, екс-генпрокурора Віктора Пшонки, а також екс-

                                                 
14 http://ua.interfax.com.ua/news/general/194120.html  
15 http://provse.te.ua/2014/04/zahvat-separatystamy-slavyanska-orhanyzoval-byivshyj-premer-kryima-mohylev/  
16 http://7days-ua.com/news/70-militsiji-donetskoji-oblasti-vystupayut-na-botsi-ekstrymistiv-informatsijnyj-opir/  
17 http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_sbu-nachinaet-shirokomasshtabnuyu-antiterroristicheskuyu-operaciyu-s-privlecheniem-vooruzhennyh-sil-

ukrainy-turchinov/552350  
18 http://gazeta.ua/articles/life/_syumar-poyasnila-chomu-v-krayini-ne-vvoditsya-nadzvichajnij-stan/552397  
19 http://www.theinsider.ua/politics/534bdd0d0752f/  
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міністра МВС Віталія Захарченко. Віктор Янукович вкотре заявив, що владу в Україні захопили 
екстремісти, а також те, що в країні практично почалася громадянська війна20. 

13.04.2014р. відбулося екстрене засідання Ради безпеки ООН. Представники США, 
Великобританії, Франції та Австралії виступили з різким засудженням ролі Росії у подіях в 
Україні. Вони відзначили, що події, які відбуваються зараз на сході України аналогічні подіям у 
Криму. «Ми бачимо, що вибух насильства на сході України - не спонтанний. Ми бачимо, що 
реалізується кримський сценарій - спочатку діють агресивні проросійськи налаштовані люди, 
а слідом за ними приходять дисципліновані озброєні люди в масках і камуфляжі. Все це 
поширюється по інтернету. Незважаючи на заперечення Росії, їй вже ніхто не вірить. Росія 
не розуміє, що інтернет існує і заперечує очевидне»21, - заявив представник Франції Жерар 
Аро. 

 

Характер розвитку подій в Донецькій, Луганській і Харківській областях чітко свідчить про 
початок реалізації Росією «Кримського сценарію» в цих регіонах. Невеликі, але добре 
підготовлені, групи озброєних бойовиків взяли під контроль кілька міст Східної України. 
Діючи під прикриттям незначних груп цивільного населення, бойовики таким чином 
ускладнюють можливість проведення антитерористичної операції, оскільки виникає загроза 
загибелі цивільного населення. Місцеві жителі практично не підтримують сепаратистів, проте 
бояться виступати проти них, побоюючись розправи (як це було в Маріуполі та Харкові). 
Головним фактором, що стримує владу України на шляху до силового вирішення конфлікту, 
залишається скупчення великої кількості Збройних сил РФ на кордонах з Україною. Будь-які 
силові дії можуть спровокувати вторгнення російських військ в Україну. Щоб не допустити 
цього, світова спільнота зобов'язана найжорсткішими методами реагувати на агресію, що 
здійснюється з боку Росії. 

Фонд «Відкритий Діалог» підтримує нещодавнє рішення Парламентської асамблеї Ради 
Європи про позбавлення Росії права голосу до кінця 2014 року. Ми вважаємо, що Росія 
зловживає своїм членством в міжнародних організаціях, з метою блокування прийняття 
важливих рішень. Що стосуються України та лобіювання власних інтересів. Переховуючи на 
своїй території Віктора Януковича і Віталія Захарченка, які перебувають в розшуку за запитом 
Інтерполу, Росія порушує зобов'язання перед цією організацією. У зв'язку з цим актуальним є 
призупинення членства Росії в ОБСЄ та ООН, а також підняття питання про виключення Росії з 
системи Інтерполу. Ситуація в Східній Україні загрожує перерости в великомасштабний 
військовий конфлікт, якщо не будуть вжиті термінові необхідні заходи. Мирні переговори з 
екстремістами виявилися безрезультатними, що може свідчити про навмисне «роздування» 
конфлікту екстремістами. Для врегулювання ситуації міжнародне співтовариство має надати 
Україні допомогу (матеріальну і теоретичну) в організації та проведенні антитерористичних 
операцій. 

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, звертайтесь:  

Андрій Осаволюк - andriy.osavoliyk@odfoundation.eu  

Людмила Козловска - lyudmylakozlovska@odfoundation.eu  

Фонд «Відкритий Діалог» 
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21 http://www.unian.net/politics/907581-v-shage-ot-chrezvyichaynogo-polojeniya.html  
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