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Шановне
Шановне військове
військове товариство!
товариство!
Центр морально-психологічного
забезпечення Збройних Сил України
щиросердечно вітає Вас, воїнів світла, з
найвеличнішим християнським святом
- Світлим Христовим Воскресінням!
У ці світлі Пасхальні дні особливо відчувається торжество життя, перемога добра над
злом, світла над темрявою.
Свято Воскресіння Христового загартовує
волелюбний дух нашого воїнства, примножує
прагнення творити добро на рідній землі, надихає нас на щасливе майбутнє, а подарована
Божим Воскресінням надія допомагає жити,
трудитися та надає нам сили для перемоги над
ворогом.
Український народ вдячний
Вам за самовіддане служіння, національну гідність та патріотизм,
рішучий спротив російському агресору у відновленні територіальної
цілісності і незалежності нашої
держави.
Спільно направимо наші
молитви на добрі і праведні справи,
на перемогу Українського народу та
Збройних Сил України. Лише сила
та непохитність віри відкриють
нам шлях до успіху і процвітання.
З нагоди величного свята
Великодня від щирого серця бажємо
Вам міцного здоров’я, щастя, добробуту, всеперемагаючого оптимізму і
нових звершень в ім’я миру та добробуту Українського народу.

Христос воскрес! Воістину воскрес!
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КОЗАЦЬКЕ ВІЙСЬКО
(кінець XV – XVIІІ ст.)
Козацьке військо розвивалося в умовах
постійного очікування небезпеки. Народжувався
новий тип воїна – універсального, витривалого,
готового до швидкої зміни обстановки, із сильною вірою як у свої сили, так і в силу товариства.
Військова організація. Первинною одиницею козацького війська була ватага. На кінець
XVI ст. склалася його остаточна структура.
Верховним воєначальником козаків був гетьман.
Нижче йшли полковники, сотники і десятники.
Основними тактичними одиницями стали полки

та сотні. 1625 року реєстрове військо було
поділене на шість полків. За гетьманування
Богдана Хмельницького козаки мали до 20
полків, але їх кількість та чисельність особового
складу постійно змінювалися. У XVIII ст. на
Лівобережжі було 10 козацьких полків.

Чисельність козаків у полку не була стала
й коливалася від 2 до 20 тис.
Чисельність. Коли козаки вперше виступили як організоване військо, їх чисельність
становила від 2 до 10 тис.
У походах на Москву під проводом Петра
Сагайдачного 1618 року брали участь близько
13 тис. козаків, а вже 1621-го під Хотин він
привів 40 тис. війська.
Хмельниччина (1648–1657) підняла на
боротьбу величезні маси народу. Так, за
свідченнями сучасників, під Пилявцями
козацьке військо налічувало 100 тис., а під
Зборів, за словами Хмельницького він привів
до 360 тис. Регулярного війська було набагато
менше: у міжнародних договорах, підписаних
гетьманом, фігурують 20, 40 та 60 тис.
реєстрових козаків.
Після смерті Хмельницького чисельність
козацького війська зменшилася і зрідка перевищувала 30 тис. козаків.
Озброєння. Козак використовував одночасно стрілецьку ручниці, аркебузи, мушкети,
яничарки, пістолі тощо – і холодну зброю, в
якій домінували шабля, спис і бойова коса. Хоча
були поширені й ножі, кинджали, келепи,
аркани, перначі, булави тощо. В артилерії
використовувалися залізні, бронзові та мідні
гармати малих калібрів. При стрільбі використовувалися кулі, картеч, запалювальні снаряди
тощо.
Роди війська. Українське козацьке військо
не мало окремих родів військ – козак був універсальним воїном. Тому правильно буде говорити
про спосіб бою. Успіх у ньому досягався або
завдяки рап вій атаці, або щільному вогню з
рушниць і гармат. При такому підході піхота
становила ударну силу козацького війська.
Гармат у козацькому війську було небагато
– як правило, два- три десятки. Їх обслуговували
вправні гармаші.
Протягом XVI ст. збільшувалася
чисельність козацьких річко- вих флотилій. З
другої половини цього століття козацтво все
частіше з'являється на Чорному морі. А невдовзі
ударів козацького флоту зазнають усі турецькі

УКРАЇНСЬКІ СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ
(1914–1918 рр.)
Військова організація та чисельність.
Після більш як столітньої перерви українське військо відродилося знову. З початком Першої світової війни, 6 серпня 1914
року, Головна Українська рада та Українська
боєва управа у Львові проголосили маніфест. У ньому закликали гуртуватися під
знаменами Українських січових стрільців
для створення добровільного військового
підрозділу – Легіону. На заклик відгукнулося 28 тис. добровольців. З них австрійська
влада вибрала тільки 2500. У березні 1915-го
Легіон організований за австрійським
зразком: два окремих батальйони по чотири
роти в кожному. У вересні того року з них
утворюють 1-й Полк Українських січових
стрільців. У розпал війни, у травні-червні
1916 року, Полк УСС вже додатково нараховував: кулеметну роту, взвод мінометів і
вогнеметів, ротний телефонний зв'язок,

відділення хімічного захисту, технічну роту.
Озброєння. Було австрійське. Основним
зразком у Легіоні УСС була гвинтівка
Манліхера з багнетом. У боях також використовувалися пістолети, станкові кулемети
Шварлозе та ручні гранати.
Участь у бойових діях. Від початку
існування Легіон брав участь у боях проти
російських військ у Карпатах. Особливо
запеклими були за гору Маківку 29 квітня –
2 травня 1915-го. Далі відзначився в боях
під Болеховом, Галичем, Завадовом і Семиківцями, на горі Лисоня під Бережанами.

Воїни. Історія українського
війська; Укр. ін-т нац. пам'яті. —
Київ : К.І.С., 2015. — 16с.

чорноморські міста, включаючи й османську
столицю.
Воєнне мистецтво. Висока вправність і
використання найновіших досягнень у зброярській справі дозволили козацькій піхоті
досягти найбільш можливої щільності вогню.
Технічний рівень вогнепальної зброї не
давав можливості козакам на рівні битися з
кіннотою на відкритому місці. Піхота переважно
прикривалася укріпленнями – таборами. Ці
багатофункціональні інженерні споруди були і
засобом пересування, і перевезення зброї,
амуніції та їжі тощо, і надійним місцем відпочинку, і захистом під час бою.
Козацька кіннота поступалася своїми
якостями піхоті. За своїм типом вона належала
до легкої, з відповідними завданнями – розвідка,
переслідування, рейди, флангові атаки, заманювання до пасток тощо.
Козацтво особливо здібне було в саперній
справі. Козак діяв шанцевим інструментом не
менш вправно, ніж зброєю.
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Ми і закон

Політичні права і свободи
громадянина – важлива складова
розвинутого демократичного
громадянського суспільства.
Політичні права громадянина
України в повному обсязі гарантуються і
військовослужбовцям.
У той же час у нашій країні, діють
норми, які передбачають обмеження
політичних прав військовослужбовців.
Ці обмеження стосуються участі в
політичній діяльності, участі у мітингах,
демонстраціях, страйках та
особливостей реалізації виборчих прав
військовослужбовців.
Законом України “Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей” встановлено, що
військовослужбовці не можуть бути
членами будь-яких політичних партій
або організацій чи рухів, організація
військовослужбовцями страйків і участь
у їх проведенні не допускається.
Зокрема, ст. 17 Закону України “Про
Збройні Сили України” передбачає, що
військовослужбовці зупиняють членство
у політичних партіях та професійних
спілках на період військової служби.
Вони можуть бути членами громадських
організацій, статутні положення яких не
суперечать засадам діяльності ЗС
України і можуть брати участь в їх
роботі у вільній від обов'язків військової
служби час, коли вони вважаються
такими, що не виконують обов'язків
військової служби.
Крім того, Конституцією України не
допускається створення і діяльність

організаційних
структур
політичних партій
у військових
формуваннях
Закон
визначає права
військовослужбов
ців щодо участі у
виборчому
процесі.
Військовослу
жбовці громадяни
України, які
проходять службу
на території
України, беруть
участь у
всеукраїнському і місцевих
референдумах, обирають і можуть бути
обраними до відповідних місцевих рад
та інших виборних державних органів
згідно з Конституцією України.
Військовослужбовцям, які
балотуються кандидатами у народні
депутати, депутати місцевих рад, їхні
командири (начальники) повинні
створювати належні умови для
здійснення цього права.
Військовослужбовці, обрані на
виборні посади до місцевих рад, на яких
вони працюють на постійній основі,
прикомандировуються до відповідних
місцевих рад із залишенням на
військовій службі. Час роботи
військовослужбовця на виборній посаді
в місцевій раді, на якій він працює на
постійній основі,
зараховується до
вислуги років на
військовій службі.
Після закінчення
строку повноважень
у місцевій раді
військовослужбовец
ь направляється в
розпорядження
військового
формування, де він
проходив службу до
обрання, для
подальшого
проходження
служби на

попередній посаді, а за її відсутності - на
інший рівноцінній посаді.
Народний депутат України, який є
військовослужбовцем, на строк
виконання депутатських повноважень
прикомандировується до Верховної Ради
України із залишенням на строк
виконання депутатських повноважень на
військовій службі. Після закінчення
повноважень народного депутата
України він направляється в
установленому порядку в
розпорядження відповідного військового
формування для подальшого
проходження служби на попередній або,
за його згодою, на іншій, не нижчій ніж
попередня, посаді.
Військовослужбовці мають право
оскаржити в суд незаконні дії військових
посадових осіб і органів військового
управління.
Військовослужбовці мають рівне з
усіма громадянами України право виїзду
за кордон.
Військовослужбовцю гарантується
недоторканність особи. Він не може
бути арештований інакше, як на підставі
судового рішення або з санкції
прокурора чи наказу командира,
винесеного відповідно до
Дисциплінарного статуту Збройних Сил
України.
Ілля
ПОГОРІЛЬСЬКИЙ
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Голосування

Фестиваль

ПІСНІ НЕПЕРЕМОЖНИХ
9 червня 2018 року у місті
Дніпро буде проведено ІІІ-й
Всеукраїнський фестиваль
авторських пісень"Пісні народжені в АТО"
Запрошуємо всіх, хто проходить службу, або служив у районі
АТО та виконує власні твори до
участі у фестивалі.
Відповідальна особа від
Дніпровської ОДА
Шуліка Наталія Валеріївна
☎ 0686798961
Відповідальна особа за взаємодію з оргкомітетом
Матвійчук
Володимир Петрович
☎ 0674076349

За парєбріком

«Мурка» в храмі гармонує з блатною фізіономією Росії
Перед Росією маячить така чорнота, якої вже зараз можуть позаздрити найвідоміші
чорні діри космосу. Про це заявив публіцист Олександр Невзоров.
ліста, слухачі в блатному
репертуарі священнослужителя крамоли не помітили.
Навпаки, підспівували і притоптували.
«Кричати блатняк, як з'ясовується, можна. І можна це
робити в молитовному домі.
Нічиїх почуттів це не образило», - зазначив публіцист.
Щодо висилання
дипломатів, Невзоров припустив, що після закриття Генконсульства США в Петербурзі замість американського
прапора на Фурштатской
підніметься шкура мамонта символ сучасної Росії. Він
запропонував відкрити в
приміщеннях колишнього
дипвідомства патріотичний
квест, де видаватимуть берестяні візи і грін-карти. В
Америку по ним виїхати не
вдасться, але «національне
Блатну пісню «Мурка» виконує архімандрит самолюбство можна буде
Венедикт (Цирков) в трапезній Московського потішити».
«От не має ніякого значенхраму «Троєручиця», настоятелем якого
є архієпископ Савва (Волков) ня, що Росія сама про себе
думає, якою вона сама себе
Невзоров зізнався, що відео виступу
представляє. Важливо, як її сприймають.
архімандрита Венедикта з'явилося в
Вона не на перших ролях в світі, на жаль,
Мережі завдяки йому. Але про джерело
вона не розпоряджається своєю долею.
ролика промовчав. За словами журнаОсь завдання дипломатів - так отмакія-

жити сьогоднішню похмуро-блатну
фізіономію Росії, щоб хоч когось ввести в
оману. Але не виходить вводити. Всі ці
хамствованія типу «Дивись в очі!» Не
працюють», - сказав Невзоров.
Редакція «Народжених вільними»

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

