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Сім років тому на сайті Радіо
Свобода була оприлюднена моя
стаття «Розвідка України – спра-

ва президента?». На неї відгукнувся ге-
нерал-майор запасу Александр Шар-
ков: «Я як перший начальник зов-
нішньої стратегічної розвідки неза-
лежної України повністю поділяю
стурбованість автора статті з приводу
стану справ у цій найважливішій для
національної безпеки сфері діяль-
ності нашої держави в умовах від-
вертої військової агресії з боку «брат-
ньої» сусідньої Росії. Потрібні кар-
динальні, в тому числі кадрові, захо-
ди. Зволікання загрожує величезними
військовими, політичними і еконо-
мічними втратами! Історія це одноз-
начно підтверджує».

Нині можемо констатувати, що
думку генерала-розвідника підтвер-
дила скандальна історія з «Вагнер-
гейтом». І не тільки.

Усвідомлення небезпеки дозволяє
краще зрозуміти, що першорядне, а що
другорядне. І найголовніше – зму-
шує діяти безпомильно, без розкачки.
Про це ще 2500 років тому знав ки-
тайський стратег Сунь-цзи, який на-
голошував, що для перемоги над во-
рогом треба про нього володіти мак-
симально повними знаннями, які мож-
на отримати лише від людей і лише за
допомогою розвідки, за допомогою
спецслужб.

У грудні 1952 року під час підго-
товки проекту постанови ЦК КПСС
«Про Головне розвідувальне управ-
ління МҐБ СССР» на одному із засі-
дань Комісії Сталін зауважив: «У роз-
відці ніколи не будувати роботу так,
щоб направляти атаку в чоло. Роз-
відка має діяти обходом. Інакше бу-
дуть провали, і важкі провали. <…>
Постійно змінювати тактику, ме-
тоди. Постійно пристосовуватися
до світової обстановки. <…> Най-
головніше, щоб у розвідці навчилися ви-
знавати свої помилки. <…> Не мож-
на бути наївним у політиці, але надто
не можна бути наївним у розвідці.
<…> Розвідка – свята, ідеальна для
нас справа. У розвідці має бути кіль-
ка сотень людей-друзів (це більше,
ніж агенти), готових виконати будь-
яке наше завдання».

Мав рацію найкращий друг чекіс-
тів: «Не можна бути наївним у полі-
тиці, але надто не можна бути на-

ївним у розвідці ».
Однак цю універ-
сальну пораду-ін-
струкцію чомусь не
взяв до уваги на-
чальник ГУР МО Ук-
раїни Кирило Буда-
нов. Досить згадати
відверто замовне ві-
деоінтерв’ю, яке він
дав Олексію Арес-
товичу 19 серпня ми-
нулого року, та вель-
ми контроверсійне
інтерв’ю «Military-
Times» (Russia pre-
paring to attack Uk-
raine by late Janua-
ry: Ukraine defense
intelligence agency
chief.) 21 листопада.

Нинішній очіль-
ник українського
ГУР, очевидно, не
знайомий зі свідчен-
нями Александра Са-
харовського, який
майже два десяти-
ліття очолював зовнішню розвідку
СССР: «У сучасному світі, коли ядер-
на зброя зробила застосування вій-
ськової сили застарілим методом,
тероризм повинен стати нашою
основною зброєю».

І став. Уже в наш час. У вересні
2016 року в Рівному був убитий ко-
лишній майор ГУР Іван Мамчук – по-
мста за те, що 2008 року допомагав
грузинам збивати російські літаки. У
квітні 2017-го в Маріуполі був підір-
ваний полковник СБУ Олександр Ха-
раберюш, агентом ФСБ вчинена не-
вдала спроба замаху на подружжя
Осмаєвих, демонстративно вбиті шля-
хом підриву автомобіля полковник
ГУР Шаповал і полковник контрроз-
відки СБУ Возний. Безумовно, без
«крота» не обійшлося.

Є й інші трагічні історії. Ввечері 9
грудня 2015 року під час проведення
«спецоперації щодо припинення ді-
яльності диверсійно-розвідувальної
групи» бійці СБУшної «Альфи», ви-
конуючи чиєсь замовлення, в київській
квартирі вбили Олега Мужчиля, героя
російсько-української війни.

«Ліквідація співробітника ГУР Мі-
ноборони Олега Мужчиля, більше ві-
домого у ветеранських колах як «друг

Лісник», у 2015 році Службою безпеки
Україні – це політичне вбивство. Про
це заявив підполковник ЦСО «Альфа»
Андрій Дубовик – один з героїв ро-
сійсько-української війни в інтерв’ю
Геннадію Друзенко» (інтернет-ви-
дання «Апостроф», 30 березня 2021 –
https://apostrophe.ua/ua/news/socie-
ty/2021-03-30/ubiystvo-olega-mujchi-
lya—-podpolkovnik-zayavil-o-prichas-
tnosti-rukovodstva-ukrainyi/227393).
Пряма мова Дубовика: «Поступила
вказівка на ліквідацію. Я не можу
сказати точно, хто давав. Але на базі
був представник адміністраці прези-
дента. За словами очевидців був Та-
ранов, був Устіменко (командир «Аль-
фи», він керував операцією), був яки-
йсь зв’язок с Банковою... Це було по-
літичним вбивством».

8 липня 2020 року СБУ затримала
оперативну групу розвідників ГУР
МО України. Того ж дня був був об-
стріляний командир групи (позивний
«Швед»), який відїжджав на машині
від будинку на Позняках, де мешкав.
В інтерв’ю Цензор.Нет (https://cen-
sor.net/ru/r3229919) підполковник ЗСУ
Михайло Ніколов розповів про бру-
тальне затримання військових роз-
відників: «Змушений назвати речі
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своїми іменами – операція зі звільнення
полонених в ОРДЛО була зірвана ке-
рівництвом України… У мене виник-
ло враження, що ціль була просто роз-
крити операцію і зв’язати нам руки.
Це може бути вигідно тільки ворогові.
Хоча Міноборони повністю підтвер-
дило наші повноваження, СБУ не за-
криває справи... Відбувається сис-
темний «злив» інформації, причому це
робиться публічно, ніби випадково.
Нашу групу розкрили вже після на-
шого затримання. Групі захоплення
Альфа СБУ сказали, що ми терорис-
ти. Вони не повірили, що ми є співро-
бітниками Міноборони. Коли побачи-
ли документи та дізналися, чим ми
займаємось, то «альфівці» сміяли-
ся: «Як ви можете безкоштовно йти
до Донецька, ми й за гроші туди не пі-
демо, країна це не оцінить!» Якщо
чесно, я побачив, що в СБУ є сепара-
тисти, які не збираються воювати з
ворогом». 

У висліді була зірвана ретельно
спланована і підготовлена спецопе-
рація зі звільнення українців з росій-
ської катівні в Донецьку – так звано-
го концтабору «Ізоляція». З цього
приводу на Youtube можна перегля-
нути цікавий сюжет – «Як керів-
ництво країни зірвало спецопера-
цію зі звільнення українців»
(https://www.youtube.com/watch?v=xS5
L4Y0stII).

У статті «Троянські коні» в Украї-
ні» (https://universum.lviv.ua/magazi-
nes/universum/2020/4/tr-koni.html) я
вже писав, як 1 липня 2020 року слід-
чі ДБР провели санкціоновані огляди
військової техніки на території кількох
військових частин Повітряних сил
Збройних сил України, незаконно ви-
лучивши при цьому 7 приладів НВЧ
(клістрони) і тим самим привівши
зенітні установки у небоєздатний
стан. По суті агресорові був надісла-

ний сигнал про можливі шляхи по-
ниження рівня боєздатності україн-
ських ЗСУ – параліч ППО регіону або
й країни. Отримавши результати слід-
ства (для російської агентури в Україні
це навряд чи становитиме непере-
борну перешкоду), московити зрозу-
міють, яким чином СЗРУ чи ГУР МО
доставляла з РФ дефіцитні клістрони,
хто їх продає, який маршрут, де вікна
на кордоні тощо. «Декілька клістро-
нів – це декілька непрацюючих ком-
плексів виявлення, наведення і ура-
ження. Це більше доби діра в нашому
повітряному просторі завширшки де-
кілька сотень кілометрів» (генерал-
лейтенант Михайло Забродський, Ге-
рой України). 

Того ж злощасного липня 2020-го
стався провал філігранної операції
по затриманню «вагнерівців». 

5 листопада, цьогоріч, на пропо-
зицією Міністерства освіти і науки (?!)
Кабінет міністрів вирішив ліквідува-
ти Академію зовнішньої розвідки Ук-
раїни – єдину навчальну установу та-
кого штибу.

25 листопада журналістка Яніна
Соколова в Шоу СОРОМНО!
(https://www.youtube.com/watch?v=_yar
7gl-VMg) висловила припущення про
існування «крота» в Офісі президен-
та України. Назвала прізвища Дем-
ченка і Литвиненка. За її словами, 7 ве-
ресня 2021 року був зокрема підпи-
саний наказ 45421 Д 2021, згідно яко-
го розформовується Департамент зов-
нішньої розвідки, який займався ро-
сіянами на окупованих територіях
Донбасу, Криму і безпосередньо в
Росії. Департамент складався із 180
людей… 

Як бачимо, йдеться вже не про
помилки/випадковості, не про якісь
незрозумілі тенденції, а про СИС-
ТЕМУ. Навіть з на ведених історій-
пазлів уже мож на скласти цілісну

картину. Ми мо -
волі напрошу-
ються висновки.
Невеселі…

У РФ правлять
чекісти, ґебня. Їх-
ній ідеал – Сталін
і СССР. Їхні мето-
ди – теракти,
вбивства, репре-
сії і... війна. Ні-
чого дивного в
цьому немає. Ни-
нішній міжна-
родний тероризм
був сконструйо-
ваний на Луб’ян-
ці в штаб-квар-
тирі КҐБ після

шестиденної війни на Близькому Схо-
ді в 1967 році. Про це свого часу ар-
ґументовано розповів генерал-лейте-
нант Іон Пачепа, очільник румунської
розвідки – найвисокопоставленіший
перебіжчик-спецслужбіст із країн со-
ціалістичного блоку. 

«На жаргоні КГБ зміна минулого
називалося «поданням чого-небудь в
образі чогось іншого» (по суті, «фаб-
рикуванням», або «фальсифікацією»,
або «підтасовуванням фактів») і
було суворо засекреченою інформа-
цією... Метою Росії є маніпулювання
майбутнім, а не тільки отримання
знань про минуле. Через це ідея по-
лягає в тому, щоб фабрикувати нове
минуле для об’єктів супротивника і
змінити їхнє сприйняття в світі »
(Іон Пачепа). 

Кремлівська пропаганда, взявши
на озброєння знамениту фразу Мао
Цзедуна про те, що брехня, повторе-
на сто разів, стає правдою, запрацю-
вала в посиленому режимі. Антиук-
раїнському. Антизахідному.

1990 року в інтерв’ю «Московским
новостям» генерал КГБ Олег Калугін
слушно зрезюмував: «Коли людей по-
стійно змушують дивитись в один бік,
коли вони позбавлені інформації, вони
перестають думати». Людей можна
відучити думати й в інший спосіб – за-
кидавши їх величезним обсягом ін-
формації, в якій відсутні державні
дороговкази й орієнтири. 

Цього українська влада не розу-
міє. Бо вже три десятиліття тому
навіть з відкритої преси можна було
передбачити можливий сценарій
розвитку подальших стосунків з
Росією. Ось що писав московський
«Собеседник» (№22, 1992). «Россия
справедливо считает Крым своим –
потом и кровью многих поколений
русских людей полита дорога к нему
и он сам. <...> А пока что украин-
ские власти делают одну ошибку за
другой, раз за разом ставя ножку на
югославскую тропинку: объявили и
Крым, и Севастополь своими
<…>Итак, если Россия не отсту-
пится от Крыма, между нею и
Украиной в самом недалеком буду-
щем начнется вооруженный кон-
фликт. Это очевидно»…

КҐБ був державою в державі, а те-
пер сам перетворився в наддержаву.
Путінський режим успадкував від
СССР надійні нелегальні зв’язки на
оперативному рівні (СВР, ГРУ, ФСБ),
володіє й ефективною мережею ка-
налів упровадження агентури в Ук-
раїні.

У будь-якій державі є так звана
п’ята колона, приховані колаборанти.

Голова ТСК ВРУ 
Мар’яна Безугла
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Надто в Україні. Чергове цьому під-
твердження: «слуги народу» знову
демонструють гострий рецидив ук-
раїнофобії – нещодавно 29 депутатів
на чолі з одіозним Бужанським заре-
єстрували у Верховній Раді законоп-
роєкт №6336, мета якого є позбав-
лення незалежності Уповноваженого
з захисту державної мови. 

Британський політологічний до-
слідницький інститут «Товариство
Генрі Джексона» оприлюднив допо-
відь професора Ендрю Фоксолла «Пу-
тін бачить і чує все: як російські роз-
відувальні служби загрожують Спо-
лученому Королівству». З неї випли-
ває, що близько 75 тисяч росіян, які
мешкають у Лондоні, працюють на
ФСБ, ГРУ і Службу зовнішньої роз-
відки Росії. «Російські шпигуни у
Британії доволі заповзято виконують
широкий список «активних дій», за-
тверджених у Росії, у плані здійснен-
ня зловісних зусиль, спрямованих на
підрив британського суспільства», –
вважає Ендрю Фоксолл.

Напрямні принципи «тотальної
розвідки» в Третьому Райху сформу-
лював Рудольф Гесс, заступник Гіт-
лера: «Кожен може бути шпигуном;
кожен повинен бути шпигуном; немає
таємниці, про яку не можна було б до-
відатись». Цією інструкцією нині
послуговується режим Путіна.

У США напередодні вибуху Дру-
гої світової війни було майже 50 тисяч
німецьких агентів. «Домашня при-
слуга, продавці в бакалейних лавках,
перукарі, сестри милосердя, шофери,
оперні співачки, рахівники – всі вони
надсилали свої щотижневі доповіді в
регіональні офіси» (з книги Курта
Рисса «Тотальне шпигунство»)…

2004 року в інтерв’ю українській
службі Бі-Бі-Сі колишній полковник
КҐБ Олег Гордієвський, який 1985
року втік на Захід і зараз мешкає у
Лондоні, розповів, що в Києві рези-
дентура ФСБ і ГРУ налічує понад 100
осіб. А скільки сьогодні? Скільки ак-
тивно діючих і законсервованих аген-
тів нині перебуває на зв’язку в росій-
ських резидентів в Україні?.. Горді-
євський також пояснив, що «всі об-
ласні й крайові управління ФСБ мають
завдання вербувати агентуру в Ук-
раїні – тобто якщо впливовий украї-
нець приїздить у відрядження чи в ро-
динних справах до Сибіру, то до ньо-
го приставлятимуть людей ФСБ, щоб
завербувати, щоб той українець сидів
у Львові чи Києві чи Дніпропетров-
ську і повідомляв щось цінне Москві».

Тож українським спецслужбам
треба активніше займатись глибин-
ними розробками агентури , які вклю-

чають професійне стеження за по-
тенційними організаторами та ймо-
вірними керівниками проросійського
підпілля, складну й небезпечну робо-
ту під прикриттям. 

«В Україні люди живуть і абсо-
лютно не відчувають себе українця-
ми. Якщо завтра на тлі невдоволен-
ня президентом і нинішньою владою
прийде нова партія й пообіцяє долар
по 8 грн та збільшити пенсії удвічі,
але спонсоруватиметься російською
стороною або мати якісь домовле-
ності з РФ, то люди за неї проголо-
сують» (Цві Аріелі, ізраїльський ін-
структор-волонтер).

У США напередодні вибуху Дру-
гої світової війни було майже 50 тисяч
німецьких агентів. «Домашня при-
слуга, продавці в бакалейних лавках,
перукарі, сестри милосердя, шофери,
оперні співачки, рахівники – всі вони
надсилали свої щотижневі доповіді в
регіональні офіси» (з книги Курта
Рисса «Тотальне шпигунство»).

Чверть десятиліття тому Олек-
сандр Скіпальський, фундатор ГУР
Міністерства оборони України, за-
явив, що «активність російських
спецслужб в Україні добре поміт-
на». Ще одне його свідчення: «Кіль-
кість впливових персоналій в Украї-
ні, які є потенційними зрадниками, а
потім стають відкритими ворогами,
зашкалює. Якби сьогодні настав день
Х, усі були б шоковані точно так
само, як шоковані були ситуацією в
Криму. Ми начебто заборонили Ко-
муністичну партію, але я впевне-
ний, що російський комуністичний
центр має в Україні конспіративні
структури та персоналії. Лідери та
керівники замаскованих антиукра-
їнських організацій відчувають себе
привільно, і з боку держави й пра-
воохоронної системи жодних обме-
жень для них немає, а їх корупційні
зв’язки дають їм
можливість спіл-
куватися з воро-
гом і звіряти свої
дії».

І що? До ни-
нішнього курато-
ра українських
розвідувальних
структур Руслана
Демченка та
очільника ОП Ан-
дрія Єрмака не-
має питань в цьо-
му контексті? 

«Усі вороги,
які мають хоча б
найменші прикме-
ти антиукраїн-

ської діяльності, – це об’єкти кон-
спіративного контролю з боку на-
шої правоохоронної системи, і, на-
самперед, СБУ» (Олександр Скіпаль-
ський).

А це висновок Ігоря Смешка, ко-
лишнього начальника ГУР МО і го-
лови Служби безпеки у 2003–2005 ро-
ках: «Якщо верхівка України почне ре-
ально очищуватися від агентів впли-
ву Росії, спливуть старі зв’язки. Ні-
кому в нашій політичній еліті цього не
треба… На жаль, усі наші олігархи
мають критичний масив компроме-
тувальної інформації в руках спец-
служб РФ». На думку екс-начальни-
ка ГУР МО Василя Бурби, серед ук-
раїнської влади є «кріт», який передає
інформацію ворогові.

Сер Френсіс Уолсінгем, один із за-
сновників англійської Секретної служ-
би, вирік знамениту фразу: «Ця ро-
бота надто важка і брудна, тому
займатися нею можуть тільки
джентльмени».

Сентенція про важливість розвід-
ки, виголошена британцем ще у XVI
столітті, досі залишається актуальною.
Тож постає закономірне питання: чи є
в Україні справжні джентльмени? 

Відповідь позитивна. Джентльме-
ни в України є. Справжні. Навіть не-
завершені (не з вини розвідників)
операції ГУР МО України це під-
тверджують. 

Питання в іншому: чи спроможні
«слуги народу» допомогти вітчизня-
ним джентльменам здійснити воєнну,
інформаційну, культурну й економіч-
ну деокупaцію України від російської
скверни?

Питання риторичне. Бо склада-
ється враження, що за українськи-
ми джентльменами полює не лише
ворог…

Олег К. РОМАНЧУК


