
Депутат Верховної Ради Павло КИШКАР: 

Павло Кишкар — депутат Верхо-
вної Ради. До обрання в парламент 
від об’єднання «Самопоміч» коман-
дував групою інформаційної війни 
батальйону «Донбас» Національної 
гвардії України. Поспілкуватись із 
Павлом вдалось у період пере-
бування його на Волині у справах 
нововолинських шахтарів. 

— Росія проводить бойові дії не 
тільки на Донбасі, але й в інформа-
ційному просторі. Як ви бачите ви-
рішення проблеми інформаційно-
го наповнення українських медіа? 

— Потрібно почати з нуля ство-
рювати систему інформаційної без-
пеки, якої зараз не існує. Міністер-
ство інформації не працює. Штату 
немає. Є тільки міністр. Міністр 
заради міністерського звання. Ні-
якої реальної роботи ні міністр, ні 
так зване міністерство не здійснює. 
Всі пропозиції, які ми напрацювали 
(має на увазі фракцію «Самопоміч». 
— Авт.), передані міністру особисто. 
Будемо мати надію, що він до них 
дослухається й у нього буде розумін-
ня того, що це має бути комплексна 
робота і взаємодія Мінінформації з 
Міністерством оборони, службами, 
які займаються розвідкою, МЗС. 
Ідеально, щоб за це відповідала одна 
людина. Яким чином це буде органі-
зовано — не знаю. 

— Тобто наразі все у зародково-
му стані? 

— Сьогодні все, що є в інформа-
ційному просторі, робиться силами 
активістів та волонтерів. Повернуся 
до наших ідей. Ми говоримо про 
необхідність створення російсько-
мовних каналів потокового відео з 
достовірною українською інформа-
цією, інформаційних центрів для 
громадян Російської Федерації та 
громадян, які перебувають на оку-
пованих територіях, із метою їх ін-
формування про реальну ситуацію 
в Україні, про створення емейл-роз-
силок із відображенням реальної си-
туації. Ми говоримо, але ніхто цьо-
го не робить. Усе пущено на відкуп 
громадським активістам і волонте-
рам, тому не варто очікувати на ре-
зультат. В інформаційному полі, яке 
існує в Україні, не прослідковується 
ідеологічна складова. Ніхто цим сис-
темно не займається. На жаль. 

— Щодо цивільного захисту на-
селення. На рівні адміністрацій, як 
ми бачимо, не відбувається жодних 
дій. Думаємо, що війна десь там да-
леко і не вийде за ті межі, в яких за-
раз є. Але, дивлячись на поведінку 
Росії, можна припустити, що цей 

конфлікт дуже швидко здатний 
перерости у широкомасштабні бо-
йові дії. 

— Щодо відповідальності осіб 
облдержадміністрацій і місцевих ор-
ганів влади — тут має сказати своє 
слово громадськість, потрібно тис-
нути на чиновників, піднімати пи-
тання на загал в усіх засобах масової 
інформації. І це швидше змусить 
місцеву владу дослухатися. 

— Яка ваша думка стосовно 
тривалості військового конфлікту 
на Донбасі? 

— Я не знаю стратегічного за-
думу, адже багато військових речей 
є таємницею і довідатися та про-
аналізувати їх ми не можемо. Але є 
чітке переконання, що цього року 
конфлікт буде вирішений. На мою 
думку, перемогою Української дер-
жави. Є велика кількість людей, не-
байдужих до ситуації, велика кіль-
кість патріотів, які бажають воювати 
і мають відповідний стан здоров’я, є 
чітке розуміння тих процесів, що 
відбуваються всередині Російської 
Федерації — вони фактично на межі 
вибуху. І ми мусимо в своєму інфор-
маційному просторі підсилити рух і 
тенденцію. Сукупність подій на во-
єнному театрі дій і в громадянсько-
му суспільстві РФ приведе до завер-

шення війни. 
— Дуже оптимістичний сцена-

рій… 
— Реалістичний. Потрібно, щоб 

кожен робив щось для загальної пе-
ремоги, і, думаю, ми швиденько це 
вирішимо. 

— Днями у вас була зустріч із 
гірниками Нововолинська. Ново-
волинськ — шахтарське місто, і 
велика кількість людей живе за ра-
хунок роботи в шахтах. Їх закриття 
призведе до безробіття. Як уникну-
ти цього? 

— Я постійний учасник робо-
чих нарад при Міністерстві енер-
гетики та вугільної промисловості. 
Ми цілком свідомі того, що шахти 
і робочі місця у Волинському ба-
сейні мають бути збережені. Яким 
чином? На наш погляд, це добудо-
ва шахти № 10. Проблема достав-
ки вугілля до кінцевого споживача 
— питання державної ваги. Мною 
особисто підготовлено звернення 
до прокуратури щодо перегляду ви-
конання положень інвестиційних 
зобов’язань ДТЕКу (ДТЕК — най-
більша приватна енергетична ком-
панія України, чиї підприємства 
працюють у сферах видобутку та 
збагачення вугілля, а також на рин-
ках генерації та постачання електро-

енергії; є енергетичним підрозділом 
СКМ, а та в свою чергу належить 
Ринату Ахметову. — Ред.), інвести-
ційних зобов’язань компанії Ната-
лії Королевської щодо центральної 
збагачувальної фабрики «Червоно-
градська». Що дозволить нам у по-
дальшому говорити про повернення 
їхніх активів до державної власності 
та збереження контакту між видобу-
вачем і споживачем вугілля, першо-
чергово це стосується ТЕС. 

Зверніть увагу, держава на сьо-
годні не має програми енергетичної 
безпеки. Фракція об’єднання «Са-
мопоміч» невпинно працює над її 
розробкою. Залучені майже всі де-
путати, понад 60 експертів, у тому 
числі з-за кордону. Думаю, в най-
ближчі 2–3 місяці будемо мати го-
товий документ у вигляді стратегії 
енергетичної безпеки країни, який 
буде представлений для обговорен-
ня громадськості. В подальшому та-
ких помилок, як відмова від власних 
ТЕС, які дають робочі місця за різ-
ними напрямками, не буде. Сьогодні 
ми в жорсткій опозиції до діяльності 
корпорації «ДТЕК». 

— А дев’яту шахту потрібно за-
крити? 

— Шахта № 9 буде закрита, а 
шахтарі мають бути забезпечені ро-
бочими місцями. І це рішення фрак-
ції «Самопоміч». 

— Повернемося до військових 
дій на Сході. Як вважаєте, варто 
було утримувати аеропорт? 

— Так. І для цього було зроблено 
все можливе. Звісно, були певні по-
милки у плануванні, забезпеченні 
і веденні бойових дій. Це призвело 
до полону наших хлопців. Думаю, 
що зміна керівництва Генерально-

го штабу, керівництва Міністерства 
оборони і керівництва Антитеро-
ристичного центру — назріла. Ці 
люди повинні бути притягнуті до 
відповідальності, а нові, з оператив-
но-тактичним та стратегічним мис-
ленням, мають прийти до керівни-
цтва Збройними силами й очолити 
АТО загалом. 

Є речі, які мені не зрозумілі, й я 
хотів би, щоб мені, як народному де-
путату, їх пояснили, або ж буду ого-
лошувати про вихід із коаліції. Буду 
в жорсткій опозиції до людей, які ні-
чого не роблять щодо забезпечення 
воїнів усім необхідним, збереження 
їхнього життя, здоров’я, створення 
можливостей для ведення бойових 
дій. Грати в піддавки на війні нікому 
не дозволю, бо ці піддавки кошту-
ють життя. Наші вояки мають бути 
забезпечені всім необхідним для 
того, щоб вести бойові дії відкрито 
і мати змогу не тільки оборонятися 
чи чекати обстрілу «Градами», але й 
робити оперативно-тактичні манев-
ри, використовуючи новітні зразки 
озброєння. 

— Зараз в інформаційному 
просторі йде обговорення черго-
вої хвилі мобілізації та потреби 
в оголошенні воєнного стану в 
Україні. 

— У нас є чітка позиція — ми за 
введення воєнного стану, принаймні 
на окремих територіях, тому що ві-
йну потрібно називати війною. Але 
я наголошую, що проведення самої 
мобілізації не вирішує серйозні пи-
тання. Наприклад, якісної підготов-
ки військових і забезпечення їх необ-
хідним. Тобто хоч сто тисяч людей, 
які не вміють стріляти, мобілізуйте 
— нічого не зміниться на фрон-
ті. Ми мусимо визнати, що мають 
бути системні кроки вдосконалення 
самої системи управління, а потім 
уже проведення тих чи інших мобі-
лізаційних заходів. На сьогоднішній 
момент мобілізація є засобом для 
підсилення, зокрема, морально-во-
льових якостей вояків на Східному 
фронті, забезпечення резервів. Про-
водиться вона в чіткому дотриманні 
законодавства і до прийнятого зако-
ну про часткову мобілізацію. Однак 
системні питання не вирішені, й ми 
зі свого боку будемо їх озвучувати, 
кричати при необхідності. Потрібно 
буде виходити з коаліції — виходи-
тимемо, треба буде здати мандат і 
піти на фронт — здамо та підемо на 
фронт. Хочеться провести системні 
зміни, щоб люди залишилися живі й 
це все завершилось. 

Розмовляв Михайло ГАРЩАЛЬ 
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Бойовики застрелили лікаря, 
який не зміг допомогти їхньому 
ватажку 
В Донецьку застрелили лікаря за те, що він не зміг надати 
допомогу бойовику. Про це під час брифінгу повідомив 
речник АТО Андрій Лисенко. «У нас є інформація, що морги 
та колишні лікарні, зокрема, в Донецьку забиті тілами. 
Не вистачає ліків для того, щоб надавати допомогу. Є 
інформація, що навіть страждають наші лікарі. Був факт, що 
застрелили одного, який не зміг надати, на думку бойовиків, 
належну допомогу їхньому ватажку», — повідомив Лисенко. 

Аби зірвати мобілізацію, 
Росія пускатиме українців 
без закордонних паспортів 
Росія переходить із більшістю країн СНД на 
взаємні поїздки за закордонними паспортами, 
однак для України це правило діяти не 
буде. Російське високопоставлене джерело 
пояснило це намаганням зірвати мобілізацію в 
Україні, передає канал новин «24». 

Хоч сто тисяч людей, які 
не вміють стріляти, 
мобілізуйте — нічого 
не зміниться на фронті. Ми 
мусимо визнати, що мають 
бути системні кроки 
вдосконалення самої 
системи управління, а 
потім уже проведення тих 
чи інших мобілізаційних 
заходів 

Волинь готова 
прийняти ще 400 
переселенців 

28 «кіборгів» зникли безвісти 
в аеропорту 

Прем’єр-міністр дав вказів-
ку головам облдержадміні-

страцій подати дані щодо точної 
кількості осіб, яких вони можуть 
прийняти і розмістити на тери-
торії області. Адже лише за два 
дні з Дебальцевого було вивезе-
но 2 тис. 240 осіб. 

Окрім того, в регіонах необ-
хідно провести інвентаризацію 
тих об’єктів незавершеного бу-
дівництва, які перебувають на 
стадії готовності більше ніж на 
80%. Адже уряд планує розроби-
ти програму, згідно з якою вони 
будуть завершені, аби в подаль-
шому там розмістити вимуше-
них переселенців. 

Голова ВОДА Володимир 
Гунчик доповів, що на Волині на 
сьогодні перебуває 3100 виму-
шених переселенців. Станом на 
1 лютого 2015 року область гото-
ва прийняти ще 392 особи. 

У Генштабі кажуть, що 28 вій-
ськових вважаються зниклими 

безвісти в районі аеропорту Доне-
цька станом на 2 лютого. 

Про це розповів в. о. речника 
Генерального штабу ЗСУ Владис-
лав Селезньов у ефірі телеканалу 
«24». 

«Ми тримаємо під вогневим 
контролем донецьке летовище. На 

території аеропорту не вщухають 
обстріли та бої, наші пошуково-
рятувальні підрозділи не можуть 
туди дістатися. Станом на сьогодні 
вважаються зниклими на теренах 
донецького летовища 28 україн-
ських військовослужбовців», — 
заявив він. 

Як відомо, 19 січня в аеропор-
ту Донецька бойовики підірвали 
частину перекриття другого по-
верху, де були українські бійці. 

22 січня стало відомо, що 
новий і старий термінали, вежа 
управління, все, що могло послу-
жити як опорний пункт оборони 
в Донецькому аеропорту, повністю 
знищене. Командування сил АТО 
було змушене відвести військових 
на півтора кілометра від злітно-
посадкової смуги. 

«Сама смуга також приведена 
внаслідок бойових дій у непри-
датний стан, і аеропорт як об’єкт 
військового значення втратив 
свою цінність», — заявляв Му-
женко. 

Грати в піддавки на війні не дозволю нікому

Посольства не видають «шенгенки» за 
біометричними паспортами 

Візові центри деяких посольств 
країн Шенгенської зони відмов-

ляються приймати від громадян 
України біометричні документи для 
оформлення віз. Про існування такої 
проблеми повідомляють експерти, та-
кож її визнають дипломати. 

«На сьогодні за біометричними 
паспортами неможливо відкрити 
шенгенські візи. Проблема в тому, 
що кожне консульство повинне 
мати при собі фізично бланк біоме-
тричного паспорта. Однак із МЗС у 
посольства не передано достатньої 
кількості паспортів, щоби посоль-
ство могло звірити (зі зразком) і пе-
ревірити, чи це справжній паспорт», 
— заявив голова правління Україн-
ського інституту міжнародної по-
літики Ростислав Томенчук у поне-
ділок на прес-конференції в УКМЦ. 
Він зазначив, що «в МЗС знають про 
цю проблему. За нашими даними, 
міністерство має вирішити її про-
тягом тижня», — повідомив експерт. 

У МЗС України визнали, що у 
виникненні проблеми винною є 

українська сторона. Hubs цитує на-
чальника управління зв’язків зі ЗМІ 
міністерства Олену Ващенко, яка 
стверджує, що зразки нових доку-
ментів направили в консульства та 
посольства для ознайомлення лише 
в електронному вигляді. Вона за-
уважує, що у паперовому вигляді 
документи не отримав ще сам МЗС. 
«Зразки нових паспортних біоме-
тричних документів будуть надані 
дипломатичним представництвам 
і консульствам, акредитованим 
в Україні, після їх отримання від 
ДП «Поліграфічний комбінат «Укра-
їна», — відповіла Ващенко на запит 
Hubs. Варто відзначити, що голова 
Міністерства закордонних справ 
Павло Клімкін ще в грудні 2014 року 
стверджував, що відомство отрима-
ло зразки бланків. Щоправда, тоді 
не уточнювалося, чи достатня кіль-
кість зразків надана виробником. 
Як відомо, Україна від 12 січня роз-
почала оформлення біометричних 
паспортів громадянина для виїзду за 
кордон. 


