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9 липня у 1997 році
Україна та НАТО підписали
Хартію про особливе
партнерство, розпочавши
таким чином співробітництво
між нашою країною та
Північноатлантичним
альянсом.
Проте діалог між
Україною та НАТО розпочався
ще у 1992 році, коли Україна
вступила до Ради
євроатлантичного
партнерства, у 1994 році ми
взяли участь у програмі
«Партнерство заради миру».
Після підписання Хартії,
почав діяти Комітет УкраїнаНАТО, разом з тим
відбувалося багато різних
зустрічей і робочих контактів.
Щодо наміру України
приєднатися до
Північноатлантичного
альянсу на офіційному рівні
— вперше було заявлено у
травні 2002 року на засіданні
РНБО. А вже в жовтні того ж
року у Верховній Раді
відбулися парламентські
слухання щодо НАТО,
внаслідок яких було ухвалене
рішення: «Визначальним
фактором успішного
просування України цим
курсом є підготовка України
до членства в НАТО…»
У червні 2003 року
парламент ухвалив закон

«Про основи національної
безпеки України», який
підтвердив бажання українців
щодо інтеграції в структури
Північноатлантичного
альянсу. А у 2004 році наміри
України щодо приєднання до
НАТО були викладені в новій
редакції «Воєнної доктрини
України».
Проте згодом пункти про
співпрацю з НАТО були
виключені з Доктрини. Під час
президентства Ющенка
Україна знову взяла курс на
євроатлантичну інтеграцію
держави з метою прискорити
вступ до НАТО. Попри це на
Бухарестському саміті НАТО
2008 року ухвалили рішення
не запрошувати Україну до
приєднання до Плану дій
щодо членства. А потім,
прийшовши до влади,
команда Януковича 2010 року
взагалі вилучила з закону
«Про основи національної
безпеки України»
формулювання щодо
інтеграції України в НАТО.
Незважаючи на це,
впродовж цих років Україна
залишалася країноюпартнером НАТО та брала
участь у всіх основних
поточних миротворчих місіях
під її керівництвом. Українські
миротворці були залучені до
виконання завдань у складі

Міжнародних сил безпеки в
Косовому, Тренувальної місії
НАТО в Іраку, Міжнародних
сил сприяння безпеці в
Афганістані.
Після російської анексії
Криму та початку воєнних дій
на території Донецької та
Луганської областей
співпраця між Україною та
НАТО вийшла на новий
рівень. У грудні 2014 року
Верховна Рада ухвалила
рішення про відмову України
від позаблокового статусу,
який виявився неефективним
у контексті забезпечення
безпеки держави від
зовнішньої агресії та тиску.
Наразі одним з основних
пріоритетів практичної
підтримки, яку НАТО надає
Україні, є підтримка реформ у
Збройних Силах.
У грудні 2015 року
Україна та НАТО підписали
дорожню карту з обороннотехнічного співробітництва.
Цей документ визначає
основні заходи
співробітництва, розвитку
України у сфері озброєння і
військової техніки, досягнення
взаємосумісності з силами
НАТО у цій галузі, а також
надання допомоги Україні
щодо переходу на технічні
стандарти Альянсу. У червні
2017 року Верховна Рада
ухвалила Закон України «Про
внесення змін до деяких
законів України щодо
зовнішньополітичного курсу
України», який одним з
пріоритетів національних
інтересів держави визначає
членство в НАТО.
12 червня 2020 року
Північноатлантична рада
визнала Україну членом
Програми розширених
можливостей НАТО. Цей
статус є частиною
партнерської ініціативи НАТО
щодо взаємодії, метою якої є
підтримка та поглиблення
співпраці між союзниками й
партнерами, які зробили
значний внесок в операції та
місії під проводом НАТО.
За матеріалами
АрміяІнформ

У лютому 2014 року
розпочалася російсько-українська
війна. Агресія путінської Росії
стартувала з окупації та анексії
Криму, масованих артилерійських
обстрілів із території Російської
Федерації та відкритого
вторгнення російської регулярної
армії на сході України. Наступ
військ РФ вдалося зупинити
завдяки спільним зусиллям
українців, які стали на захист
держави у лавах Збройних сил
України, Національної гвардії
України, добровольчих формувань
та масового волонтерського
руху.
Українські військові здобули
низку важливих перемог, які
завадили окупантам повністю
захопити Донецьку та Луганську
області та просунутися вглиб
території України.
У червні 2014 року сили АТО
розпочали активні дії проти
незаконних збройних формувань,
провели операції задля звуження
кола ізоляції, блокування
постачання терористичним
угрупованням озброєння,
боєприпасів, людських ресурсів,
очищення від окупантів
українських територій та
встановлення контролю над
ними.
Так, 6 років тому були
звільнені такі міста Донецької
області: Лиман (4 червня),
Маріуполь (13 червня), Слов'янськ,
Краматорськ, Дружківка та
Костянтинівка (5 липня), Бахмут
(6 липня), Сіверськ (12 липня),
Торецьк (21 липня), Авдіївка (30
липня), Красногорівка (1 серпня),
Мар'їнка (5 серпня), і Луганської
області: Щастя (14 червня),
Рубіжне (21 липня),
Сєвєродонецьк (22 липня),
Лисичанськ (24 липня), Міусинськ
(8 серпня), Гірське (13 серпня) та
інші населені пункти у цих
областях.
Як були захоплені міста та як
їх звільняли сили АТО.
Лиман / Красний Лиман
Лиман (на той час – Красний
Лиман) був серед перших міст,
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захоплених бойовиками «ДНР» та
російськими окупантами у квітні 2014
року. На в'їзді до міста з'явилися
блок-пости. У квітні-червні сили АТО
блокували основні сили противника у
Слов'янську та вели бої поблизу
Лиману. Проти бойовиків,
зосереджених на залізничній станції
Красний Лиман, була застосована
авіація. Під час звуження кільця
оточення навколо Слов'янська сили
АТО визволили Лиман 4 червня.
Наступного дня Президент України
Петро Порошенко призначив
підполковника Костянтина
Матейченка головою районної
державної адміністрації. 18 лютого
2016 року на виконання
декомунізаційного законодавства
місто Красний Лиман перейменовано
на Лиман.
Маріуполь
Під час Революції Гідності в
Маріуполі сформувалися організовані
групи прихильників та противників
Майдану. Після втечі з України
Віктора Януковича учасники
Антимайдану виступили проти
української влади, а згодом
підтримали проголошення так званої
«ДНР». У квітні 2014 року
заколотники захопили будівлю міської
ради, а 9 травня здійснили збройний
напад на міське управління МВС та
інші об'єкти силових відомств. Для
уникнення ескалації конфлікту 10
травня керівництво АТО вивело з
Маріуполя бійців 72 окремої
механізованої бригади та
Національної гвардії. 13 червня після
ретельного планування сили АТО
розпочали операцію з відновлення
контролю над містом. Десантники
оточили Маріуполь, а вояки
добровольчих батальйонів та
Національної гвардії увійшли в місто
та, долаючи систему саперних
загороджень, ліквідували ключові
опорні пункти терористів.
Слов'янськ
12 квітня 2014-го загін із Росії під
командуванням Ігоря Гіркіна
(«Стрєлкова») захопив Слов'янськ.
Спроби визволити місто від окупантів
13 та 14 квітня виявилися невдалими,
тому командування АТО розпочало
облогу Слов'янська, звужуючи кільце
оточення.

Основні бої точилися на блокпостах за контроль над
комунікаціями. 1-4 липня сили АТО
визволили низку передмість,
зокрема, Миколаївку. 5 липня
бойовики поспішно залишили
Слов'янськ та втекли до Донецька.
Костянтинівка
28 квітня озброєні бойовики
захопили міську раду та відділ міліції
Костянтинівки. 4 травня українські
військові спробували звільнити місто.
З двох вертольотів у Костянтинівці
висадився десант сил АТО.
Найзапекліший бій тривав за
телевежу Костянтинівки. Однак
звільнення Костянтинівки відбулося
лише через два місяці, коли бойовики
«ДНР» втекли до Донецька, так само
як зі Слов'янська, Краматорська і
Дружківки.
Краматорськ
Міста Краматорськ та Слов'янськ
захопили в один день – 12 квітня
2014 року. Нетривалий опір
загарбникам чинив тільки міський
відділ міліції. Бойовики активно
використовували цивільне населення
для блокування колон та укріплених
позицій українських військових. Ще
на початку проведення АТО
українські десантники та
спецпризначенці під командуванням
Сергія Кривоноса закріпилися на
краматорському військовому
аеродромі, який став основним
опорним пунктом. Бої в околицях
Краматорська тривали у травні та
червні.
Бахмут
6 липня 2014 року було
звільнено Бахмут. 4 липня сили АТО
здійснили розвідувальний рейд,
знищивши у місті штаб бойовиків, а
ще через два дні Бахмут звільнили
підрозділи Національної гвардії та
Збройних сил України.
Сіверськ
12 липня 2014 року було
визволено Сіверськ (Донецька
область).
Рубіжне Луганської області і
Торецьк Донецької області
21 липня 2014 року було
звільнено Рубіжне Луганської області
і Торецьк Донецької області.
Бойовики «ЛНР» закріпилися у
Рубіжному у травні 2014 р. 22 травня
поблизу міста у засідку бойовиків
потрапили вояки 30-ї механізованої
бригади Збройних Сил України. В
бою було підбито українську
військову техніку, загинуло троє бійців
і ще п'ятеро дістали поранення. . В
ніч на 21 липня сили АТО оточили
Рубіжне. Зведена група батальйонів
«Чернігів», «Айдар» та «Луганськ-1»
закріпилася на території трубного
заводу. Після цього сили АТО взяли
під контроль будівлі міського
відділення міліції та міської ради. На
ранок українські військові та
правоохоронці завершили зачистку
приватного сектору в Рубіжному.
Торецьк (тоді - Дзержинськ)
перебував під контролем бойовиків
«ДНР» з травня 2014 року. Ключова
роль у звільненні міста належала

частинам спецпризначення.
Зранку 21 липня група морського
спецназу в обхід блокпостів бойовиків
непомітно зайшла в місто і захопила
будівлю міської ради, затримавши
терористів, які там перебували.
Бойовики заповзялися повернути
контроль над центральною
адміністративною будівлею
Дзержинська. Однак штурм
захлинувся, а обстріл міськради з
танків, БМП та ПТУРів не змусив
спецназ здатися чи відступити. Ще
одна група українських спецназівців
ліквідувала кілька позицій бойовиків
на в'їздах до міста та зайняла позиції
поблизу міськради, наводячи удари
артилерії та авіації. Зазнавши
значних втрат у людях та
бронетехніці, сепаратисти відступили,
а після того, як основні українські
сили завершили часткове охоплення
Дзержинська, втекли у напрямку
Донецька. До вечора 21 липня сили
АТО повністю контролювали місто. У
лютому 2016 року Верховна Рада
України, виконуючи декомунізаційне
законодавство, перейменувала
Дзержинськ на Торецьк.
Сєвєродонецьк
22 липня сили АТО звільнили
Сєвєродонецьк Луганської області.
У травні 2014 року
Сєвєродонецьк захопили бойовики
«ЛНР». Понад два місяця вони
тероризували місцеве населення. У
липні сили сектору «А» розпочали
операцію з визволення ЛисичанськоСєвєродонецької агломерації. Після
Рубіжного настала черга
Сєвєродонецька. 22 липня підрозділи
Національної гвардії України,
Збройних сил України та
добровольчих батальйонів атакували
збройні формування «ЛНР» з двох
боків. У другій половині дня дві
колони сил АТО – одна з боку Старої
Краснянки, а друга з Варварівки –
увійшли в Сєвєродонецьк. Під час
короткої, але запеклої перестрілки із
застосуванням стрілецької зброї,
гранатометів, важкої бронетехніки і
авіації українські війська визволили
місто.
Цього ж дня сили АТО звільнили
Соледар (Донецька область) і
Попасну (Луганська область).
Лисичанськ
24 липня українські військові
звільнили Лисичанськ (Луганська
область).

Лисичанськ опинився під
контролем бойовиків «ЛНР» у
травні 2014 року. Згодом він
став основним опорним
пунктом терористів у
ЛисичанськоСєвєродонецькій агломерації.
Після звільнення Рубіжного та
Сєвєродонецька сили АТО з
секторів «А» і «С» провели
масштабну загальновійськову
операцію у Лисичанську.
Батальйонно-тактичні групи
24-ї і 95-ї бригад, долаючи
опір противника, вийшли на
західні околиці міста. Тут
силам АТО довелося
подолати укріплені позиції з
привареного до залізничних
рейок потяга. З півночі
наступали батальйонно-тактичні
групи 51-ї бригади і частини
Національної гвардії. Запеклі бої
зав'язалися в щільній міській забудові
Лисичанська. Базу ватажка
терористів Мозгового на скляному
заводі сили АТО взяли штурмом.
Усього на зачистку Лисичанська було
витрачено кілька днів.
24 липня у місті нарешті
запанував мир.
Георгіївка
27 липня 2014 року сили АТО в
районі Луганського аеропорту
визволили Георгіївку.
Авдіївка
30 липня 2014 року звільнено
Авдіївку (Донецька область)
частинами 93-ї ОМБр та «Правим
сектором». Українські військові
обійшли позиції бойовиків та
атакували ворога з боку
об'їзної. Ввечері наступного
дня, долаючи опір терористів,
до Авдіївки зайшли бійці
«Правого сектору». З боями
вони дійшли до центру міста,
зайняли виконком міської ради
та управління міліції.
Наступного дня сили АТО
провели зачистку, остаточно
звільнивши від окупантів
Авдіївку.
Красногорівка
1 серпня 2014 року
звільнено Красногорівку
(Донецька область).
Просуваючись у напрямку
Донецька, сили АТО брали під
контроль донецькі передмістя.
Завдання визволити Красногорівку
командування Сектору «Б» поклало
на дніпропетровський 20-й батальйон
територіальної оборони, посилений
спецназівцями з 3-го полку,
добровольцями «Донбасу» і «Правого
сектору», а також кількома
одиницями важкого озброєння та
бронетехніки. 1 серпня 2014 року дві
штурмові групи сил АТО обійшли
Красногорівку з півночі та зайшли у
місто з тилу. Атака українськими
військами зі сходу стала абсолютною
несподіванкою для бойовиків. Одна зі
штурмових груп атакувала
центральну частину міста з
адмінбудівлями, в той час як інша
прочісувала південну, промислову
частину Авдіївки. Військовий спецназ
діяв у північній частині міста.

Нечисельна група 20-го БТрО вела
сковуючі та відволікаючі дії на заході.
Опорний пункт бойовиків в районі
Собачої гірки був знищений
мінометним вогнем. Оборона
противника розвалилася майже
відразу. Єдиним серйозним
зіткненням став бій у районі міського
військкомату. Силам АТО знадобився
день для визволення Красногорівки.
Мар'їнка
5 серпня 2014 року звільнено
Мар'їнку (Донецька область).
Районний центр Мар'їнка
безпосередньо примикає до східних
околиць Донецька. Влітку 2014 р.
сили Сектору «Б» почали планомірно
брати під контроль донецькі
передмістя, створюючи плацдарми
для подальшого наступу. Вранці 4
серпня батальйони «Азов» та
«Шахтарськ» отримали наказ вибити
ворога з Мар'їнки. Добровольців
підтримала бронетехнікою 51-ша
механізована бригада. Сили АТО
спробували розсікти укріплений район
бойовиків на дві частини, однак
зіштовхнулися із запеклим опором.
Не з першої спроби, але центральні
позиції терористів вдалося взяти.
Після того українські бійці почали
зачистку Мар'їнки у східному та
західному напрямках. Розуміючи, що
місто не втримати, бойовики «ДНР»
розпочали обстріл Мар'їнки з
мінометів, гранатометів, гаубиць та
установок «Град». Тим не менше,
сили АТО виконали поставлене
завдання і повернули в Мар'їнку мир і
законну владу.

Міусинськ
8 серпня 2014 року сили АТО
визволили Міусинськ (Луганська
область), перервавши сполучення
бойовиків між Сніжним (Донецька
область) та Хрустальним (Луганська
область).
Гірське
13 серпня 2014 року українські
сили визволили Гірське (Луганська
область).
Станиця Луганська
21 серпня 2014 року від окупантів
звільнено Станицю Луганську
(Луганська область).
За метеріалами Українського
інституту національної пам’яті
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Російські тролі
поширювали фейки про те,
що в Україні готують бійців
для Ісламської держави
Американська компанія
Graphika опублікувала звіт з
результатами дослідження
мережі російської
дезінформації. Фейки
системно поширювали на
семи мовах на 300 сайтах і
соціальних платформах,
включаючи Facebook, Twitter
і YouTube. Всього дослідники
вивчили 2500 повідомлень,
написаних з початку 2014
року. Третина з них
стосувалася України.
Liga.Tech розповідає, що
треба знати про нові
дослідження організованої
російської пропаганди.
Що сталося?
16 червня американська
компанія Graphika
опублікувала звіт, в якому
виклала результати свого
дослідження дезінформації в
інтернеті. Разом з
дослідними командами
Facebook, Twitter, Medium і
Reddit, Graphika вивчила
2500 одиниць контенту,
розміщених в соціальних
мережах і на локальних
форумах від Пакистану до
Австралії з початку 2014
року і до квітня 2020 року.
Третина цих фейків

стосується України.
Найпопулярніша теза –
“Україна – це failed state”.
В постах
підкреслювалося, що
Україна – корумпована
держава, де при владі
перебувають неонацисти.
Для розміщення
фейків мережу
використовувала 300
сайтів і платформ. Серед
них – LiveJournal, Facebook,
Blogspot, WordPress, Reddit,
Medium, Twitter. Фейки
розміщували на семи мовах
– російською, англійською,
німецькою, французькою,
іспанською, шведською та
українською.
Чому це важливо?
Це не єдина мережа, за
допомогою якої Росія
намагається впливати на
світовий порядок. Graphika
так і не змогла встановити,
хто стоїть за цією мережею
фейків. Були підозри, що це
може бути Головне
розвідувальне управління
або Агентство інтернетдосліджень з CанктПетербурга, відоме як
“Ольгинська фабрика
тролів”, але вони не
підтвердилися. Однак
характер контенту і джерела
його поширення свідчать про
його російське походження.
Найактивнішим і
впливовим у всій мережі є
користувач Blue Man. З
початку 2014 року його
написав в LiveJournal 226
постів, які мали значне
охоплення. Спочатку вони
були спрямовані проти
російської опозиції і Олексія

Навального.
Після Майдану характер
постів Blue Man почав
писати про Україну. Тон його
постів в основному
глузливий і саркастичний –
він висміює корупцію в
Україні і пише про
неонацистів при владі. У
своїх постах він вживав
українські слова –
“перемога”, “незалежність”,
“свідомі” – з метою
глузування.
Учасники мережі
поширювали дезінформацію
про колишнього президента
України Петра Порошенка,
міністра фінансів Наталії
Яресько та прем'єр-міністра
Арсенія Яценюка.
25 березня 2015 року в
мережу потрапило “лист”
американського сенатора
прем'єр-міністру України
Арсенію Яценюку. У ньому
Коркер закликав останнього
зменшити етнічну
напруженість в Україні. Цей
лист було відразу
спростоване як фейк, в
ньому багато помилок і
невластивих для англійської
мови виразів.
Також був спростований
інший фейк: про те, що
“Правий сектор” готує бійців
для Ісламської держави
(ISIS). Його автори замість
абревіатури ISIS
використовували в постах
IG, кальку з російського
“Ісламська держава”.
Крім України, мережу
фабрикувала фейки проти
Туреччини, Німеччини, США,
Великобританії, країн Балтії.

Що далі?
Автори дослідження
відзначають, що мережа
дезінформації продовжує
діяти і виробляти контент
досі. Однак вони
сумніваються в ефективності
такої мережі – багато
повідомленнь створювалися
одноразовими акаунтами і
лише кілька фейків стали
вірусними.
В середньому один
акаунт в мережі живе не
більше семи хвилин –
з'являвся, публікував
повідомлення і зникав. На
думку фахівців Graphika, це
робилося для того, щоб
убезпечити себе від служб
безпеки інших держав.
Однак були випадки,
коли фейки досягали своєї
мети. У 2016 році російська
мережа поширювала фейки
проти опонента Дональда
Трампа Хілларі Клінтон і її
чоловіка Білла Клінтона.
Хілларі звинувачували в
корупції, а її чоловіка – в
подружній невірності. Тролі
також намагалися вплинути
на результати виборів у
Франції, Німеччині та
Великобританії, але
безуспішно.
Дослідники закінчують
свою доповідь на
оптимістичній ноті – в 2020
році західний світ набагато
краще готовий протистояти
російським фейк, ніж в 2016
році.
За матеріалами
веб-сайту Міжнародного
центру протидії
російській пропаганді

#Мандруй_Україною
Пам'ятка архітектури ХІІІХУІІІ ст. У 2-й пол ХУ ст.
Олеський замок перестав
бути оборонною спорудою і
перетворився у резиденцію
магнатських родів –
Даниловичів, згодом
Собеських, Жевуських. У 1629
р. в Олеському замку
народився майбутній король
Польщі Ян ІІІ Собеський.
Експозиція замку
представляє вітчизняне
мистецтво Х-ХІХ ст. Тут
зібрано ікони, безцінні твори
живопису, скульптури,
ужиткового мистецтва
(зокрема, меблі та гобелени).
Особливу вартість має збірка
скульптури ХУІ-ХУІІІ ст.,
українського портрету ХУІ-ХІХ
ст. В комплекс, крім замку, входить
колишній монастир капуцинів з
костелом св. Йосифа (1739 р.,
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яких зберігаються колекції
дерев'ної скульптури 15-20
ст.
Робочий час:
Вівторок - п'ятниця:
11:00 - 17:00 (каса до
16:30)
Субота та неділя:
11:00 - 18:00 (каса до
17:30)
Понеділок: вихідний
Адреса:
Львівська обл., Буський рн, смт. Олесько, вул.
Замкова, 30
Телефон:
+38 03 264 2-52-80
архітектор – Мартин Добравський). В
монастирі позташована експозиція
ренесансної скульптури, є виставкові
зали та студійні фондосховища, в

За матеріалами відділу
культурологічної роботи у
військах (силах) Центру МПЗ ЗСУ
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