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На думку ворога
або дещо із спілкування професійних, хоч і відставних військових

Багато з них були в угрупованні
вторгнення на Донбас і в Сирії. Викрити
їх в пацифізмі або підіграванні Україні
ніяк не вийде навіть при великому
бажанні. Тим більше, що мова там йде не
“про взагалі”, а про конкретні питання
управління військами, про зв'язок,
артилерію, снайпінг, бронетехніку і інші
утилітарні речі. Крім того, проскакує там
і аналіз тих чи інших операцій,
включаючи 2014-15 роки і найостанніші
операції, які ще на слуху. Загалом, там мінімум політики, в яку там не лізуть з
цілком зрозумілих причин, а більше технічні питання, що стосуються
виключно недореспублік. Це читається
практично у всьому і видно, що автори
фільтрують свої пости, розуміючи, що
можуть заробити реальний термін на
рівному місці.
Саме в цьому ключі цікаво
спостерігати за трансформацією оцінки
того, як вони бачать перспективи війни за
Донбас і головне, як вони оцінюють те,
що Збройні Сили України роблять всі ці
три роки. Останнє - найцікавіше тому, що
висновки російських військових геть

відрізняються від тих помиїв, які ллють
наші борцуни з захватом і
“підвиванням”.
Загалом, там дуже високо оцінюють
суто тактичне рішення, відоме як
“Мінськ”. Російські військові тверезо
оцінюють цей хід як механізм затримки
для ЗС РФ. Влітку 14 року сили ЗС
України і ЗС РФ були не порівнюваними
як за чисельністю, так і по управлінню
військами, і головне - за ресурсами. За
три роки ситуація кардинально
змінилася, але що їх (експертів РФ)
засмучує найбільше - продовжує
змінюватися з наростаючими темпами.
Причому, вона змінюється по усіх
ключових напрямах і російські військові
бачать в цьому чіткий план і
послідовність дій. Перше, на що там
звертають увагу - перехід ЗС України на
нові зразки засобів шифрованого зв'язку.
Вони вважають, що вже закінчено етап
забезпечення стійким закритим зв'язком
на глибину аж до роти, а можливо і
глибше. Особливо росіян засмучує
масований перехід на такий рівень
бронетехніки ЗС України. Вони

вважають, що більшість танків вже
забезпечені новими засобами зв'язку, в
зв'язку з чим, незлим і тихим словом
згадують турків, які постачають свої
радіостанції Aselsan саме для техніки.
Тобто, вже побудовано нову систему
стійкого зв'язку і противник зазначає,
що за деякими епізодами бойових дій
вони вже не читають малюнок взаємодії
нашої піхоти і бронетехніки, з
використанням захищених каналів
зв'язку. Тобто, прямо на полі бою вони
бачать чітку взаємодію, що може бути
забезпечено тільки за рахунок
постійного зв'язку, стійкою до
придушення і перехоплення.
У зв'язку з цим там відзначають, що
недореспубліки не мають нічого
подібного. Натяком проходить думка
про те, що подібний рівень зв'язку, і то не скрізь, мають лише кадрові військові
РФ. Там прямо не пишуть про участь
кадрових, тому - всіляко замилюють цю
тему. Але що стосується недореспублік,
то там точно цього немає, і не
передбачається. Висока вартість
подібних радіостанцій, а як наслідок матеріальна відповідальність у разі їх
втрати, змушує місцевих борців за
Рейк'явік, позбавлятися від небезпечного
заліза.
Це, в свою чергу, спричинило за
собою два наслідки.
Перше. ЗС України вибудували
систему організації військ в рази більш
гнучку в плані управління.
Друге. Засоби РЕБ, завезені з РФ, різко
просіли в плані ефективності. Навпаки,
противник спостерігає багаторазове
підвищення активності роботи РЕБ ЗС
України, що вже призвело до стійкого і
постійного перехоплення всіх відкритих
каналів зв'язку і до оперативної реакції
на зняту з них інформацію. Як приклад,
наводяться випадки дуже дивної
“обратки”, яку все частіше демонструють
ЗС України.
2 стор.
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(Продовження. Початок на 1 стор.)
Йдеться про те, що в певних ситуаціях
противник викочує на вогневі позиції
важку артилерію з метою нанесення удару
по позиціях ЗС України. Раніше це
проходило в автоматичному режимі, потім
стало складніше, оскільки ЗСУ стали
використовувати комплекси
контрбатарейної боротьби, отримані з
США. Довелося міняти тактику і після
одного - двох залпів, переходити на нову
позицію, бо на це місце прилітала
“плюха”. Але тепер зафіксовані випадки,
коли “обратка” прилітала ще до того, як
противник міг дати хоч один залп. Тобто,
завдяки засобам РЕБ і іншим способам
розвідки, наші військові вже знали місце,
куди і коли висунеться артилерія
противника, після чого - накривали її як
тільки та прибула на вогневу позицію.
Такий стан справ дуже засмучує
противника, тому що показує злагоджену
роботу РЕБ, розвідки, що має відповідні
засоби спостереження, зв'язку, яку навряд
чи можна слухати, як це було в 2014 і
навіть - 2015 роках, і артилерії, що
працює з лякаючою точністю.
Примітно, що коли мова пішла про
пожежі на складах, місцеві фахівці
висловили дві цікаві думки, одна з яких є
певним продовженням нашої попередньої
статті. Перша думка стосувалася того, що
недореспубліки, безумовно, зав'язані на
ресурси ЗС РФ, але тепер уже всім
зрозуміло, що ЗС України, крім власних
можливостей (складських запасів також
працює в наростаючому темпі військова
промисловість), тепер чітко зав'язується
на ресурси НАТО, а це - бездонне
джерело. Противник зазначає, що в

американці витрачають десятки мільйонів
доларів на розробку високоточних
боєприпасів малої потужності. Все це
тому, що в совково-російської концепції
ведення бойових дій в принципі відсутнє
поняття “супутній збиток”. Вони на своїй
території (в Чечні) воюють таким же
способом, а за межами РФ - поготів. Їм
плювати на жертви мирного населення
міста, оскільки плювати і на власні втрати
особового складу.
Противник робить висновок про те, що
в цьому плані ЗСУ переходять на
стандарти Заходу, де взагалі не прийнято
марнотратство щодо боєкомплекту. Там
вміють рахувати гроші і створюють
системи озброєнь, які досягають
поставленої задачі одним - двома
пострілами, а не закиданням тонн
боєприпасів. Досить згадати, як росіяни
ракетами “Калібр” вражали “штаби ІГІЛ”,
яких не було в принципі, а якщо і були, то
на десяток чоловік особового складу
п'ятикілограмового заряду вистачило б з
“гумконвоі” і “північний вітер” можна
головою, але пригнали півтонни
грати з двох сторін, а тепер вони
вибухівки за тисячу кілометрів, і це розуміють, що ЗС України цілком освоїли
лише БЧ однієї ракети. Тому противник із
правила цієї гри.
заздрістю спостерігає дрейф української
армії на Захід. Вони цього не пишуть, але
Але другий висновок - куди цінніший і
розуміють, що ці зміни - всього лише
сумний для противника. Там зазначають,
показник зміни внутрішньої конструкції
що українська армія, за три роки, вже
армії, де життя військовослужбовця,
досить потужно наситилася технікою і
і взагалі - життя, цінується і зберігається,
обладнанням, що дозволяє вести дуже
а їм цього не бачити, як
прицільний вогонь. Цю особливість
3 стор.
власних вух.
противник зазначає вже років
зо два, але останнім часом - це
стало для нього неприємним
сюрпризом, в плані
систематичності. Звідси
випливає, що ЗС України
відпрацьовують ціль одним
зарядом, в той час як
артилеристи недореспублік
змушені витратити на порядок
більше боєприпасів для
досягнення того ж результату.
Зрозуміло, що при такій
точності стрільби, складські
запаси вже потрібні меншої
ємності.
Чи не правда, це щось
нагадує? Оскільки коментатори
не стосуються ЗС РФ, то ми
можемо самостійно
проаналізувати те, як ВКС РФ
засипають бомбами сирійські
міста. Про точність там просто
немає мови, населені пункти
перемелюють на щебінь. Це почерк росіян. Вони працюють
по площах, з величезною
витратою боєприпасів. Вони
просто не розуміють, навіщо
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цьому - не знаходять. Єдине, що їм
приходить на розум, так це необхідність
підтримки форми, тренування в бойових
умовах. Тобто, комусь треба
віджиматися від підлоги або
підтягуватися на турніку, кому-то стріляти по мішенях, а тут - роздовбали
колону або вирізали блок-пост просто
для тренування, щоб не втрачати форму.
До речі про форму. Підготовка
професійної армії - досить тривалий час
і Мінськ надав його. Деякий час назад
противник усвідомив, що ЗС України
поставили на потік підготовку снайперів
і на багатьох ділянках фронту вже
неможливо подуріти або просто вийти
на відкриту місцевість. Після заходу
великої партії гвинтівок 50-го калібру, це
стало дуже помітно, бо дірка від такої
кулі - близько 70 сантиметрів. Тобто,
(Продовження. Початок на 1,2 стор.) “Д” більшу частину військ. Одні і ті ж
сумно не тільки тому, кому вона
події оцінюються майже діаметрально
З безлічі спостережень і висновків,
прилетіла в будь-яку частину тіла і
протилежно. Так ось, про 14 рік там
зроблених ворогом, слід зазначити ще
один. Через деякий час, там дуже високо радять забути назавжди, бо чітко бачать своєю енергією порвала в мотлох, а й
ті зміни, які вже відбулися, і які повинні тим, хто буде збирати останки свого
оцінили тактичний хід “Мінськ”, який
відбутися в найближчому майбутньому, а товариша. Це ж не міна і не снаряд
перевів маневрену війну, в якій ЗС
прилетів, а одна єдина куля.
їх малюнок вже проглядається прямо
України було просто неможливо
Найсумніше те, що там усвідомлюють
зараз. Він противника ніяк не тішить.
змагатися з зайшли силами ЗС РФ, ми
Тобто, звідти видно, що ЗСУ активно кількість снайперів і розуміють, що мова
просто не мали на це ресурсів. Тому
йде не про “кочуючого снайпера”, а про
нарощує свої ресурси, як матеріальні,
переведення війни в позиційний стан
нову якість позиційної війни. З цього
так і людські, а головне, їх дуже
було вигідно нам і невигідно росіянам.
Але переклад війни в таку площину був турбують постійні тренінги та навчання, робиться висновок, що ЗСУ вибивають
особовий склад противника, як в
які йдуть в наших військах. Тому там
тільки зміною алгоритму подій, а далі радять забути переляканих строковиків, кількісному, так і в якісному вираженні,
кожна сторона могла використовувати
просто змітаючи фахівців або
з якими їм довелося зіткнутися на
перепочинок так, щоб підготуватися до
мотивованих військових, яких дуже
початку війни і бути готовими мати
наступної активної фази, найкращим
важко заміщати навіть за рахунок
справу з тими, хто вміє воювати і
чином.
кадрових росіян. Тобто, в наявності два
отримав прекрасну підготовку як в
І тут противник зазначає явні
зустрічні процеси. ЗСУ нарощує
теорії, так і на практиці.
відмінності в тому, як цей час
кількість добре підготовлених і
Наводяться дані про те, що в руки
використовували обидві сторони.
оснащених бійців, а противник втрачає
російських військових потрапили
Причому, тут він відзначає відразу два
все
це, не маючи системи підготовки,
основних елементи. Оскільки він вважає, методички, де виразно й просто
що Україна продалася Америці, то у всіх викладені пам'ятки про те, як діяти в тій
чи іншій обстановці, розроблені для ЗСУ.
змінах, що відбуваються в ЗСУ, він
Там вважають, що такі якісні посібники
бачить руку військових США, які
поступово підтягують українську армію могли зробити лише в США. Але тим не
менше, нічого подібного в
під принципи армії американської.
недореспубліках немає. Мало того,
Зрозуміло, що мова не йде про прямої
супротивника бентежить те, що
аналогії, але те, що відбувається
посилена підготовка ведеться з широким
поступовий злам внутрішньої совкової
структури ЗС України - безумовно. Грубо захопленням, а не тільки в елітних
підрозділах типу спецназу.
кажучи, для противника ЗСУ стають
сподіваючись на те, що в разі чого,
До речі про наш спецназі там теж
інший армією, не такою як у них самих,
вдасться протриматися кілька днів до
відгукуються дуже насторожено. Як
з іншими принципами організації та
підходу ЗС РФ.
зауважує автор такого дослідження, він
управління.
Але судячи з того, що пишуть з того
рішуче не розуміє сенсу рейдових
Оскільки ЗС РФ досить жорстко
боку, приходить розуміння безвихідності
“відгребли” і продовжують “відгрібати” операцій наших спеців. Вони заходять
ситуації, що склалася для РФ. Те, що
в Сирії від нерегулярних військових сил, далеко вглиб окупованої території, де з
називає себе недореспубліками, вже
засідок розстрілюють з ПТУР техніку і
то з регулярною армією, наведеної до
дуже навряд чи зможе протриматися ті
елементарного порядку, вони взагалі ще особовий склад, після чого - тихо йдуть. самі кілька днів, а чим далі, тим більше
не воювали. У текстах відзначається, що Крім того, вирізаний особовий склад
військові РФ приходять до висновку про
блокпостів або опорників, вже нікого не те, що влазити військами на Донбас уже
Сирію і Україну зараз не можна
порівнювати навіть близько, бо ЗСУ все дивує, а іноді зникають бійці, які
пізно. Мало того, вони щось там
швидше за все були захоплені в якості
більше набуває вид чіпкого, хижого
підозрюють, що такий їх крок вже
“язика”.
звіра. Там радять забути оцінки
чекають і тоді ЗСУ отримають куди
Коментатор зазначає, що практичної
української армії, засновані на досвіді
більш веселі речі, ніж ПТРК “Джавелін”.
2014 року, і так улюблену в РФ фразочку потреби в цих діях немає, бо мети можна
Це розуміє противник, але ніяк не
“в якому котлі служили”? До речі, про ті досягти іншими засобами. Це буде
розуміє наша сволота, яка розливає
котли там теж міркують досить тверезо і важливо, коли ЗСУ почнуть рух вперед
помиї на армію безсовісно і безкарно.
дають дуже високу оцінку тому, як ЗСУ (у чому вже немає ніяких сумнівів), а
Але ми запам'ятаємо її поіменно. Кожну.
вдалося вивести з довгої кишки сектора при стоянні на місці військ сенсу в
http://defence-line.org/
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Блогосфера

Все их скрепы строятся на лжи, крови и лицемерии
стран Запада и Украины я умолчу. И всё
это было сказано и всегда говорится с
такой агрессией и ненавистью,
направленной лично на меня, как на
представителя всех их бесконечных и
воображаемых врагов.
Они здесь все-все такие. Идущие по
улицам вам навстречу и по пути, едущие
с вами в метро, стоящие с вами в пробках
на дорогах, ваши коллеги, однокурсники,
приятели, знакомые, любовницы.
Пенсионеры... особенно пенсионеры и
конечно же, бывшие, настоящие,
будущие государственные служащие.
Они больны независимо от социального
статуса, уровня образования и
Заехал по делу и заодно попрощаться предпочтений в искусстве. И объединяет
с родственниками перед отъездом в Киев. их не любовь к Путину, а общее,
Мне сказали, что:
коллективное чувство ксенофобии и
- Я отщепенец и псевдогражданин
трижды проклятый, въевшившийся в их
- Я еду в нацистскую страну, где
костный мозг, текущий по их жилам,
ненавидят русских
великодержавный шовинизм.
- Украину создал Ленин, а высший
И чаще всего они спотыкаются на
юридический статус ей оформил Сталин украинском вопросе. Некоторые из них
- Лучше бы я поехал на Байкал
на первый взгляд могут показаться даже
- В США до сих пор висят тысячи
приличными и думающими, пока они не
таблички: "вход с собаками и неграми
заговорят про Украину, украинцев, Крым
запрещен"
и Донбасс. Их злоба и чувство
Про другие эпитеты в отношении
собственного превосходства растекается

в разные стороны (у каждого своё) антисемитизм, исламофобия, расизм,
гомофобия, антизападничество. Но есть
одна неизменная, константа,
олицетворяющая их самую низкую,
животную, иррациональную и
чудовищно подлую натуру - эта
константа является украинским
вопросом.
Все их скрепы строятся на лжи, крови
(войны, репрессии, оккупации) и
лицемерии. В России произошло
массовое помешательство миллионов
людей. Что делать? Спасаться и
отгораживаться. Чего желать? Возмездия.
О чем мечтать? О Земле без этого
обезумевшего, полного насилия и
дремучего мракобесия, несущего прямую
угрозу всеми миру, государства. Иногда
меня посещают мысли, что Вторая
Мировая война была не последней в
нашем общем доме, ибо из двух ее
создателей, идеологов и зачинщиков один все еще с нами и нисколько не
поменялся. Не изменил своего образа
жизни, своих планов, идей и целей,
которыми он всегда оправдывал все
средства для их достижений.
Александр ТВЕРСКОЙ, блогер

Життя, яке воно є...
Трохи можна, солдатику, правда ж?
Ну кому ті зашкодять сто грам,
На, ковтни! Відмовлятись не станеш,
Та і далі підем по ділам…

Трохи можна… І ти під прицілом,
Ворог любить хмільне забуття,
Ти не зміг, не поміг побратимам…
Від прильотів не встиг в укриття…

Трохи можна, ти ж точно здурієш,
Як усе будеш в собі тримать,
П'ють усі, - ти мене розумієш?
Всі, кому довелось воювать.

Трохи можна… Відірвані пальці,
П'яних жартів похмілля сумне,
Все життя – наче осад у чарці,
Як гадаєш – тебе омине?

Ну подумаєш – зайва чарчина,
Зате скинеш із себе тягар,
А для тебе – то зовсім краплина,
Ти ж нормальний!Ти ж не «аватар»?

Трохи можна, і ствол на цивільних…
За кермо! – Ми ж у зоні АТО…
Поважають розумних і сильних,
А от п'яних не любить ніхто.

І ніхто з доброзичливців щирих
Не бажають солдату біди,
Поважають рішучих, сміливих,
І до столу запросять завжди…

Трохи можна, солдатику, правда ж?
За загиблих! Давай, пом'яни…
Наливай! І я вип'ю. Ти знаєш,
Якось в вечорі, після війни...
11.01.2018, Андрій Кириченко

Усі ми солдати України, незважаючи на чини і ранги. Цей Бойовий бюлетень підготовлено саме для Вас. Нам важливі Ваші думки і переживання. Напишіть нам про це.
Ваші фотографії і статті ми опублікуємо у наступних номерах.

Наші контакти: е-mail: vspr22@ukr.net; www.facebook.com /Бойовий бюлетень

