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Оновлення символіки

Емблема 54-ї бригади
поповнила колекцію НУОУ!
Величезна емблема 54-ї бригади поповнила колекцію
Національного університету оборони України!
- Помітив дуже добру традицію, що вже давно започаткована в
стінах цього навчального закладу.
Слухачі університету залишили по
собі на стінах головного навчального корпусу шеврони майже всіх
бригад і полків ЗСУ, - написав у
facebook офіцер, який донедавна
служив у нашій частині, а зараз
навчається в НУОУ.
- І ось нарешті сьогодні, завдя-

ки волонтерам, - продовжив
військовий, - на стінах університету закрасувалася і наша червоночорна емблема
У дописі він також подякував
за чудовий подарунок Олегові
Ганжі та Олександру Гаврилюку, а
ще - друзям-офіцерам, які були
присутніми під час передачі шеврону університетові.
www.facebook.com/54ombr

Армія з народом

Подарунки від дітей на передовій
Воїни з 54-ї окремої
механізованої бригади
отримали подарунок
від вихованців Деснянський ПНЗ Ц
" ентр
творчості дітей та
юнацтва"
.
Бензопила та прапор,
підписаний дітлахами, вже
на передовій! Хлопці щиро
дякують за увагу та допомогу від наших дітей.
І обіцяють: ворогу надають
по зубах!
www.facebook.com/54ombr
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Патріарше благословіння

Патріарх Філарет освятив для 54-ї бригади народний прапор!

Виготовили стяг та передали його військовим
волонтери. Ось як про це пише на своїй сторінці у
Facebook помічник нашої частини Oleg Ganzha:
“На прохання командування 54-ї ОМБр, нами було
виготовлено бойовий народний прапор підрозділу
та партію Почесних нагрудних відзнак - "Хрест 54ї ОМБр"!
Повторюсь, що це все було освячено в місті
Києві рукою самого Патріарха Філарета!
Приємним фактом стало вручення прапора і відзнак напередодні Нового року та
Різдва Христового!»
www.facebook.com/54ombr
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Військові фотохроніки

Бойові будні та повсякденні
турботи П’ятдесятчетвірки...

Поблизу Світлодарської
дуги, що на Донеччині,
українські воїни відбили
атаку російських гібридних
сил. За словами воїнів – на
фронті такі речі буденність.
Проте, наголошують,
попросту не стріляють,
лише якщо уже «припече».
Тим часом один український військовий загинув, ще троє отримали
поранення на Донбасі
вздовж усієї лінії розмежування внаслідок обстрілів
підтримуваних Росією
бойовиків, повідомляє штаб
української воєнної операції. Тристороння контактна група щодо
врегулювання ситуації на Донбасі оголосила
черговий, новорічно-різдвяний, «режим
тиші» з півночі 23 грудня 2017 року.
Нинішнє нове перемир’я, як і попередні,
порушується ворогом практично щодня.
Сторони заперечують свою вину в цьому і
звинувачують противників у провокаціях.
kontrakty.ua

4

№ 48, лютий 2018

Річниця створення

Батальйону "Донбас-Україна" Збройних Сил України три роки

16 лютого було створено батальйон "Донбас-Україна" ЗСУ. Вже третій рік ви майже постійно на передовій, захищаючи нашу
країну від агресії Росії. А ті, хто перейшов з батальйону "Донбас" НГУ та інших підрозділів, вже майже чотири роки охороняють
наші життя та добробут.
Багато чого нам випало пережити разом: і в 2014-му, і при створенні батальйону (при величезному супротиві Семенченко), і
при формуванні батальону та звичайно при участі батальйону в бойових діях.
Бажаю вам витримки та перемоги! Донбас буде Україною!
Олеся Цыбулько, засновник БФ допомоги батальйону "
Донбас

Воїну на замітку

Не везіть додому
зброю і набої.
Везіть нагороди
і військову доблесть

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-350122962046015

