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«Не знаю, чи є ще такий народ
на світі, який мав би стільки героїв
і стільки зрадників, як їх мають ук-

раїнці».
Роман Купчинський

12січня 2022 року директор
ЦРУ Вільям Бернс особисто
прибув до Києва аби переко-

нати Володимира Зеленського в се-
рйозності намірів Путіна. Президен-
тові України були надані детальні
плани нападу. Однак висновки не
були зроблені. Не були належним чи-
ном облаштовані позиції, не були збу-
довані укріплення. 

Натомість Володимир Зеленський
19 січня взявся випромінювати перед
громадянами України незрозумілий
оптимізм у дусі совєтського КВН
(«ми начінаєм КВН…») або ж по-
лум’яних передовиць друкованого ор-
гану ЦК КПСС газети «Правда». Зга-
даймо: «Хіба загроза масштабної
війни з’явилась тільки зараз? Ці ри-
зики існують не один день. І вони не
стали більшими... Що робити вам?
Тільки одне. Зберігати спокій, холод-
ну голову, впевненість у своїх силах, у
свої армії, у нашій Україні. Не накру-
чувати самих себе, на все реагувати
мудро, а не емоційно! Не думати
тривожно і постійно «Що ж буде за-
втра, що ж буде в майбутньому». А
знати. Розповідаю. 22 січня ми від-
значимо День Соборності України.
Відкриємо Запорізький міст. За рік –
збудуємо найбільшу трасу в Україні
від Ужгорода до Луганська. Будемо
будувати дороги, мости, школи, ста-
діони, вагони, літаки і танки. Вакци-
нуємо переважну більшість населен-
ня. В квітні – відзначимо Великдень.
В травні як завжди – сонце, вихідні,
шашлики, і звісно – День Перемоги. А
далі літо. Ми будемо здавати ЗНО,
вступати до університетів, плану-
вати відпустку, копати городи, од-
ружуватись і гуляти весілля. А далі
осінь. Де сподіваюсь – ми будемо вбо-
лівати за нашу збірну на Чемпіонаті
світу з футболу в Катарі. А далі
зима».

До початку війни залишався мі-
сяць, а Зеленський у своєму звернен-
ні не висловив жодних претензій мос-
ковитам. Натомість взявся звинува-
чувати вітчизняні масмедіа та західних
партерів у поширенні неперевіреної ін-
формації про начебто підготовлене
Путіним вторгнення. Хоча про загро-
зу російського вторгнення офіційно за-

явив ще 21 листопада 2021 року навіть
начальник ГУР МО Кирило Буданов:
«РФ зосередила понад 92 тис вій-
ськовослужбовців біля кордонів Ук-
раїни і готується до нападу наприкінці
січня або на початку лютого 2022
року, при цьому оцінки термінів цієї
атаки у розвідок США та України
майже збігаються».

І що? Зеленський жодним словом
не обмовився про конечну потребу мо-
білізації суспільства перед ймовір-
ною агресією. Щоправда згадав про
будівництво танків, хоча керівництво
Харківського танкового заводу імені
Малишева повідомило, что за браком
обігових коштів, через заборгованість
по зарплаті чверть працівників буде пе-
реведено на одноденний робочий день.

В інтерв’ю «Гордону» міністр за-
кордонних справ України Дмитро Ку-
леба розповів, що 22 лютого президент
США під час особистої зустрічі з
ним сказав, що буде війна. Кулеба за-
цитував слова Байдена: «Буде війна.
Ми будемо з вами до упору, до кін-
ця». Цю інформацію міністр одразу ж
передав Володимиру Зеленському.
Той сказав: «Добре, це теж врахо-
вуємо у загальній картинці».

Того ж дня одіозний голова Комі-
тету Верховної Ради з податкової та
митної політики Данило Гетманцев іс-
терично виступив проти виділення
додаткових коштів для ЗСУ – в зако-
нопроєкті від «Європейської солідар-
ності» йшлося про виділення в бюд-
жеті додаткових 50 мільярдів гри-
вень для підвищення виплат військо-
вим, поповнення матеріальних резер-
вів і закупівлю озброєнь. У висліді на
будівництво й ремонт доріг 2022 року

було передбачено 140 мільярдів
гривень, а на закупівлю, ремонт,
модернізацію озброєнь та техніки

збройних сил – лише 28 мільярдів.
У цьому контексті вже не дивує,

що за десять днів до вторгненя ра-
шистів на КПВВ «Чонгар» та «Ка-
ланчак» розпочали курсувати шатли
від пункту пропуску до адмінмежі. 

А вже через десять днів цим мар-
шрутом на територію України увійш-
ли війська РФ, захопивши південь
країни, Херсон, Мелітополь, Енерго-
дар та заблокували Маріуполь… 

24 лютого, аби виграти дорого-
цінний час, українське командування
вирішило підірвати Генічеський ав-
томобільний міст на Херсонщині.
Морський піхотинець Віталій Ска-
кун замінував важливий стратегіч-
ний об’єкт, але вчасно відійти не
встиг – до мосту вже рушили російські
танки. Відважний морпіх лише встиг
повідомити про підрива мосту. Його
руйнація уповільнила просування во-
рога, а підрозділ зміг передислокува-
тися та організувати оборону. Віталію
Скакуну було присвоєно звання Героя
України. Посмертно.

Того ж дня підполковник Волод-
мир Шубравий з невеликою групою
бійців-прикордонників на блок-по-
сту, розташованому на стратегічному
бетонному мосту через річку Уж і че-
рез який проходить автотраса Мо-
зир-Київ, зробили те, що повинні
були зробити наші сапери на півдні Ук-
раїни. 

Цей блок-пост за 30 кілометрів од
Білорусії. До Києва 90 кілометрів.
Таку відстань військова колона долає
за дві з половиною години – своєрід-
ний марш-кидок.

Уранці 24 лютого з Мозиря поча-
ли рухатись колони ворожих танків,
БМП, вантажних автомобілів з ра-
шистським спецназом. Наші бійці
пропустили танки на бетонний міст і
підірвали його. Ворожа техніка опи-
нилась в річці. 
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Плацдарм прикордонники утри-
мували близько 5-6 годин. За цей
час біля Києва виростала лінія обо-
рони…

«Як могло трапитися, що прак-
тично як на параді, за п’ять-сім днів
практично без бою був взятий Хер-
сон, Нова Каховка, Мелітополь?» –
дивується генерал-лейтенант СБУ, Ге-
рой України Григорій Омельченко в ін-
терв’ю Прямому. І далі: «Вже 3 бе-
резня, через тиждень після повно-
масштабного вторгнення, був по-
вністю оточений Маріуполь. Я чекав
реакції вищого військово-політичного
керівництва на те що трапилось. Як
генерал СБУ, як колишній начальник
відділу військової контррозвідки і
слідчий, як кандидат юридичних наук
я розцінюю це не як якусь злочинну
халатність. Це пряма зрада…

Я знаю, що всі мости, які з’єдну-
вати півострів Крим з материковою
Україною, були настільки профе-
сійно заміновані такою кількістю
вибухівки, що якби їх підірвали, то
відновити навіть за декілька місяців
було б неможливо. 

Весь південь, Херсонська об-
ласть, був замінований так, що
рвало б на шматки танки, якби їм
у випадку десантування вдалось
туди потрапити. Однак шляхи
були розміновані. 

А ще є вже всесвітньо відомий Ан-
тонівський міст через Дніпро, який

з’єднує дві частини Херсона, і заліз-
ничний міст поруч. Чому вони не були
підірвані? 

Далі. Нова Каховка. Дамба. Міст,
який з’єднує два береги Дніпра і через
який немов на параді пройшла росій-
ська бронетехнік, в відтак були оку-
повані чималі території Запорізької
області, зокрема Енергодар, де роз-
ташована Запорізька АЕС. 

Кожна людини, яка навіть не слу-
жила у війську, розуміє, що Збройні
сили – це не колгосп. Це сувора вико-
навча вертикаль. Є Верховний голов-
нокомандувач, президент України. Є
Головнокомандувач ЗСУ, начальник
Генерального штабу. Є Центральне
управління інженерно-саперних військ
ЗСУ. У своїй структурі воно має різ-
номанітні окремі полки. Один з них
знаходиться в Одеській області, ще
один – у Запорізькій. Є командири цих
частин. Виникає просте запитання:
хто віддав командирам саперів наказ
не підривати мости або наказав їх
розмінувати? У мене є свідчення по-
садових осіб, що за тиждень до
вторгнення були розміновані заго-
родження.

Радник, чи помічник, чи прессек-
ретар керівника Офісу президента
Олексій Арестович каже, що пів-
день України ми… Вжив неценезур-
не слово. 

Від секретаря РНБОУ я почув,
що проблемою розмінування тери-

торії півдня України нехай розбира-
ються правоохоронні органи. Міністр
оборони також сказав, що розбере-
мося і винні будуть покарані після пе-
ремоги… 

Ні. Під час війни за вчинення та-
ких злочинів має бути моментальне
покарання. Там не було злочинної ха-
латності. Там повністю була зрада.
Пред’явили звинувачення у державній
зраді керівникам СБУ в Херсонській
області, управлінню СБУ в Криму,
якими начебто були видані мапи мін-
них полів… Даруйте. На кого це роз-
раховано? Для наївних людей? Чи
«диванних експертів»? Та не було
мап мінних полів у працівників служ-
би безпеки. За тиждень до широко-
масштабного вторгнення вже все
було розміновано. 

У мене запитання до керівниц-
тва ГУР МО і новопризначеного ке-
рівника військової розвідки. Куди ди-
вилася розвідка? 

Немає сьогодні в нас такого на-
чальника контррозвідки який був у Не-
стора Махна – Льови Задова. Він
дуже швидко, впродовж трьох днів,
знайшов би винних. За законами вій-
ськового часу їх поставили б до стін-
ки і прилюдно розстріляли».

Наразі запитання без відповідей.
Чекатимемо на з’ясування всіх об-
ставин здачі півдня України після Пе-
ремоги?

Олег К. РОМАНЧУК


