
МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні Члени журі,  

тема мого дослідницького проєкту: «Українська військова місія в Іраку 

(2003-2008 рр.)». 

На межі двох тисячоліть світ не став стабільнішим. Конфлікти спалахують, 

як і раніше. З огляду на це ООН сьогодні постає не єдиним органом, який 

запроваджує миротворчі операції. Активну роль відіграють Організація 

Північноатлантичного Договору (НАТО), Організація з безпеки та 

співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Європейський Союз (ЄС). 

Мій тато завжди з вдячністю розповідає про свого старшого побратима по 

батальйону «Айдар» Сергія Туренка, який навчав його військовій справі у 

2014 р. А здобув він досвід перебуваючи в Афганістані та Іраку. Про Афганістан 

я чув, у нашому шкільному музеї є фото загиблих земляків, а про Ірак я не знав, 

тому мене зацікавила ця тема. 

Джерельну базу дослідження становлять законодавчі й нормативно-правові 

акти України, міжнародні договори, інші офіційні документи України й 

міжнародних організацій, довідкові документи й оглядові матеріали та 

публікації, які висвітлюють діяльність українських військ в Іраку, а також 

розкривають етапи формування зовнішньополітичної діяльності нашої держави.  

У нашому дослідженні було використано й неопубліковані джерела, 

передусім варто відзначити спогади безпосередніх учасників та очевидців тих 

подій. Нам вдалося відшукати учасників миротворчих місій і, зокрема, 

військової місії в Іраку – Олексія Бурана, Віталія Крижана, Влада Волошина, 

Сергія Туренка, Едуарда Вознія, Андрія Лисенка. 

Військовим консультантом виступив військовий журналіст, офіцер 

Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ Роман Туровець, учасник Української 

військової місії в Іраку у складі 5-ї окремої механізованої бригади. З ним вдалося 

встановити зв’язок через соціальну мережу Facebook.  

Наш проєкт є надзвичайно важливий в умовах гібридної війни, яка триває 

вже восьмий рік на теренах України. Штучність проблеми сепаратизму на Сході 

України та інспірованість конфлікту Росією обумовлює безпрецедентність 

такого типу конфлікту у світовій практиці. Досвід врегулювання конфліктів 

засвідчує, що для виконання мирної угоди — в українському випадку Мінських 

домовленостей — необхідне безпекове середовище, яке може гарантувати, як 

варіант, міжнародна (західна) миротворча місія.  

 

 

З повагою        Дмитро Демура 


