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З оцінок Генерального штабу ЗС РФ: «Возросла роль невоенных способов в
достижении политических и стратегических целей, которые в ряде случаев
по своей эффективности значительно превзошли силу оружия. Соотношение
невоенных и военных мер 4:1»
• Гібридна війна – комплекс різнорідних дій проти супротивника
регульованої величини та комбінованого характеру, що застосовуються по
певному алгоритму, де воєнні засоби не є домінуючими.
• Крипто-війна - це прихована форма поступового, систематичного і
довготривалого нанесення збитку супротивникові з метою максимального
виснаження його потенціалу до моменту, коли буде прийнято рішення про
агресію класичного або гібридного типу.
• Проксі-фаза є етапом інтенсивного використання наявних у державиагресора невійськових сил і засобів проти держави-жертви з метою
отримання кумулятивного ефекту дисфункції його економіки і роботи
державного апарату напередодні дифузного вторгнення.
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Систематичне завищення ціни газу для газоємної
економіки України як базовий елемент крипто-війни
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Інфраструктурний компонент крипто-війни:
байпаси газо- та нафтотранспортної систем України
(Енергетична Стратегія РФ 2003 року)
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Стратегічний задум Кремля:
прибрати західних конкурентів
російських держкомпаній,
створивши невизначеність та
неприйнятно високі військовополітичні ризики в зоні
перспективного видобутку
традиційних і нетрадиційних
вуглеводнів на півдні та сході
України, зокрема, на шельфі
Чорного моря навколо Криму

Система ПівнічПівдень енергопостачання АРК

Система Схід - Захід
енергопостачання
окупованого Криму

Плани РФ по розвитку генерації на
півострові: 2225 МВт у 2020 р.
Міненерго РФ оперує цифрою потреб Криму в 1442
МВт потужності, в той час як система Північ-Південь
з материка (1250 МВт) була достатньою для АРК.
Загальна максимальна потужність після реалізації
усіх проектів – 2225 МВт. Такий рівень потужностей
пов’язаний із зростаючими потребами угруповання
збройних сил РФ в Криму, що динамічно
нарощується до рівня часів СРСР.
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NPP Coolers

alternative target –
smoke pipes of TPP

«Російська весна-2014». Основні рекомендації в рамках «проекту «Новоросія» по
ураженню енергетичної інфраструктури:
За сценарієм наступальних дій – артилерійські удари або удари БПЛА по вразливих
об’єктах генерації.
За сценарієм прихованих диверсійних дій передбачалося виведення з ладу системи подачі
води на охолодження енергоблоків АЕС.
За кібер-сценарієм пропонувалися кібер-атаки проти системи оперативного
диспетчерського управління ОЕС України.
Наслідок - «системна аварія в масштабах всієї об'єднаної енергосистеми» з подальшим
блекаутом ОЕС.

Диверсійні дії проти системи основного
транзитного газопроводу
Уренгой – Помари – Ужгород:
2 вибухи 12 травня 2014 р. – поблизу с.
Небилів Рожнятинського р-ну, ІваноФранківшина (перехід р. Лімниця),
1 вибух 17 червня 2014 р. поблизу с. Ісківці
Лохвицького р-ну, Полтавщина.

Простори Крим – Донбас, Азов та північно-західний сектор Чорного
моря: зони військових інтересів агресора (за адм. І. Кабаненком)
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Зона енергетичних
та ресурсних
інтересів агресора
для підвищення
енергетичної
стійкості
окупованих
територій.
Запорізьза АЕС:
6 х 1 ГВт +
Запорізька ТЕС:
3,6 ГВт +
Каховська ГЕС:
0,35 ГВт +
Головний шлюз П.Кримського каналу
(постачання води з
Дніпра до Криму)

Kurdish factor in Turkey is on Russian side:
- counteracting to competitive gas
sources and supply routes through Turkey;
- promoting Nord Stream-2 and Black Sea
pipeline to replace routes for the nonRussian gas streams (Azerbaijan,
Turkmenistan, Iran)
From regional news agencies: Gas supplies were halted
through Baku-Tbilisi-Erzurum, the pipeline was blown
up in Turkey’s eastern Sarikamis region on August 25. It
was a second explosion in the pipeline in the same area
in less than a month. The PKK group took responsibility
for the blast…
The pipeline was blown up previously on August 3.
Responsibility for the attack was taken by the PKK,
which had also taken responsibility for similar sabotage
attacks on the Iran-Turkey gas pipeline on July 27 and
on the Iraq-Turkey oil pipeline on July 28.

Інфраструктурний компонент крипто-війни РФ проти Європи: усі труби –
в одних руках, усі маршрути – під контролем, жодних конкурентів зі сходу.
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Висновки
• Газовий важіль впливу на Україну в ході гібресії виявився неефективним з огляду на впливи ЕльНіньо (теплі зими), падіння цін на нафту та реверсні постачання газу з ЄС до України.
• Враховуючи економічну несамодостатність окупованих територій як Криму так і окремих районів
сходу України, зберігається мотив Росії сполучити ці території. При цьому існує як суто воєнний
мотив, так і енергетичний резон.
• Росія використовуватиме проксі-методи для протидії європейським спробам диверсифікувати
постачання газу до ЄС та реалізувати проекти постачання газу з неросійських джерел.
• Потрібний посилений моніторинг російської активності всередині країн-членів НАТО та ЄС. Росія,
за логікою війни нового покоління, багато в чому буде діяти зсередини, а не ззовні.
• Росія веде крипто-війну проти ЄС. Вона буде діяти на кібер-ураження європейських енергетичних
мереж, намагаючись спровокувати блек-аут.
• Необхідний моніторинг технологічних спроможностей Росії по використанню енергетичної
інфраструктури для цілей доставки ядерної зброї.
• Відповідно до технологій протидії агресіям гібридного типу, необхідним є примус агресора до
миру невоєнним шляхом або ж створенням для нього сценарію мультикризи зсередини
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