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Як починалася АТО…
14 квітня ми відзначаємо сумну і водночас героїчну дату – четверту річницю початку спротиву російській агресії.
За цей тривалий час події Антитерористичної операції перетворилися на сторінки новітньої історії,
а в українському пантеоні з’явилися нові герої. Війна з Росією власне, створила те, чого так не вистачало
нашій державі – українську ідею. Та попри все, чимало героїчних сторінок залишилось або частково, або повністю
за межами уваги української і світової громади.
ристичної загрози і збереження територіальної цілісності України" (додається,
таємно)".
Після того, як Петро Порошенко став
президентом України, зазвучали заклики
припинити АТО і ввести воєнний стан.
Але, не дивлячись на те, що Верховна
Рада не раз розглядала це питання і
навіть намагалася проголосувати за
звернення до президента, цього так і не
відбулося.
Президент Порошенко виступав
проти введення воєнного стану через те,
що в такій ситуації Україна більше
втратила б у правах, ніж отримала. Більш того,
військовий стан передбачає військовий конфлікт і
наявність двох сторін, які визнають його. А Росія

Пам’ятаємо ми і трагічні сторінки цієї війни:
оточення та розстріл рорсійськими військами в
притул наших колон у Іловійському «зеленому
коридорі», вимушене залишення Дебальцевого...
Ми памятаємо полеглих за волю та незалежність
України, вони назавжди у наших серцях!
І сьогодні на передовій перебувають справжні
патріоти, для яких немає важливішої справи, ніж
захист рідної землі!

Ухвалено закон про реінтеграцію Донбасу. Цим документом створена нова правова
Проплачені мітинги «ПутєнВВЄДІ»
основа для відсічі ворожій агресії на Донбасі,
а в перспективі — і для відновлення територ6 квітня 2014 року в Донецьку в результаті
іальної цілісності України. Формат
мітингу прибічників федералізації України та
Антитерористичної операції буде змінений на
приєднання до Росії, якими керували російські
операцію Об’єднаних сил. Керівництво
агенти впливу, була захоплена будівля обласної
силами й засобами ЗСУ та інших військоадміністрації. Спроби взяти та утримати її
вих формувань та правоохоронних органів
сепаратисти неодноразово робили й раніше
покладається
на командувача Об’єднаних
– починаючи з 1 березня, проте цього разу
сил. Об’єднаний оперативний штаб вже
представникам самопроголошеної «молодої
республіки» вдалося надовго «окопатися»
введений в роботу Генштабу і йому підпотам. Цього ж дня в Луганську була захоплерядковуються підрозділи Збройних сил та
на будівля місцевої СБУ.
силові структури на території Донецької та
7 квітня, у зв’язку з цими подіями,
Луганської областей.
виконувач обов’язків Президента України
Вірю, що ці заходи в комплексі призвеОлександр Турчинов оголосив про створендуть до звільнення Донбасу та Криму від
ня спеціального антикризового штабу.
російських окупантів та відновлення
12 квітня "зелені чоловічки" захопили
територіальної цілісності нашої держави.
будівлю міського відділку міліції в Слов'яЗахоплення сепаратистами адніністративних будівель
Знаю, Перемога буде за нами!
нську. Зброю звідти роздали місцевим
Іван Кожемяка,
відморозкам, які виявили бажання приєднатак і не взяла на себе відповідальність за події на
«Народжені
вільними»
тися до "самооборони". Події у Слов'янську були сході України. А так звані "ДНР" і "ЛНР" є не
лише епізодом, хоч і дуже красномовним.
Після окупації Криму росіяни почали реалізовувати активну фазу "російської весни" на
сході України. Сепаратистські мітинги з
російськими прапорами та георгіївськими
стрічками проходили в багатьох містах Сходу та
Півдня України.
Паралельно із подіями в Слов'янську почались захоплення відділків міліції та адміністративних будівель у Краматорську, Горлівці, Костянтинівці, Червоному Лимані (зараз Лиман),
Артемівську (зараз Бахмут) та Красноармійську
(зараз Покровськ).
А вже через тиждень, 14 квітня 2014 року,
в.о. президента України Олександр Турчинов
підписав Указ № 405/2014, в якому говорилося:
"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року
"Про невідкладні заходи щодо подолання теро-

державами, а терористичними організаціями.
Крім цього, після певних тактичних успіхів
Збройних Сил України експерти прогнозували
кінець активної фази АТО восени 2014 року. Але
через вторгнення російських
військ та жашливий тогочасний
стан нашої армії цього не сталося.
Пройшло вже чотири роки, а
збройний конфлікт все ще триває.
Ми маємо ким пишатися! Герої
оборони Саур-Могили, рейду по
тилам ворога десантників 95-ї
бригади, визволителі
Слов’янська, Краматорська та
Маріуполя, герої оборони Луганського та Донецького аеропортів,
Дебальцевого - воїни, на прикладі
яких навчаються сьогоднішні
Блокування сепаратистами військової колонни
захисники України.
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Українська мілітарна історія

ВІЙСЬКО ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (1917–1921 рр.)

Організація та чисельність.
Єдиної загальнодержавної політики щодо
військового будівництва в українських провідників навесні 1917 року, після падіння царизму в Росії, в не було. Це суттєво гальму- вало
розвиток українського військового руху. Наприкінці того ж 1917- го Центральна Рада мала
близько 100 тис. солдатів у тилових гарнізонах і
ще більше в українізованих частинах діючої
армії. Але об’єднати їх під загальним командуванням і використати для захисту України
Центральній Раді не вдалося. Тож у грудні 1917го – лютому 1918-го значна частина Української
Народної Республіки вперше була окупована
більшовицькими військами.
29 квітня 1918 року, внаслідок державного
перевороту, замість УНР постала Українська
Держава на чолі з гетьманом Павлом Скоропадським. Більшість військових частин, що
залишилися від УНР, розформовано. Натомість
почалося формування кадрованих частин, що
мали стати основою для розгортання Війська
Української Держави. Наприкінці осені 1918-го
чисельність гетьманської армії становила близько 65 тис. чол.
У листопаді того року починається антигетьманське повстання під проводом Директорії
відновленої УНР. Його головною ударною силою
були Окремий загін Січових Стрільців (згодом
Корпус) та Запорізький корпус. Під прапори
Директорії стали сотні тисяч осіб. Зде- більшого,
однак, це були різношерсті селянські загони.
Колишні геть- манські частини та деякі новоутворені підрозділи втратили військову дисципліну й боєздатність, що породило отаманщину й
анархію. Цим скористалася, більшовицька Росія
розпочавши чергову агресію проти УНР. Навесні
1919-го влада Директорії поширювалась лише на
декілька повітів Поділля й Волині. У Дієвій
армія УНР у строю залишилося лише 20 тис.
багнетів і шабель.
1 листопада 1918 року, після падіння
Австро-Угорської імперії, в Галичині проголошено Західноукраїнську Народну Республіку. Вона
мала власні збройні сили – Українську галицьку
армію. Протягом листопада 1918-го – червня
1919 року УГА провела кілька блискучих операцій проти польського війська. У цей час бойові
частини УГА нараховували до 45 тис. багнетів та
більш як 2500 шабель. Та через несприятливі
воєнно-політичні фактори УГА змушена була
відступити з Галичини й перейти за Збруч.
У липні 1919 року Дієва армія УНР та УГА
об’єднались і майже 100-тисячна українська
армія розпочала наступ на Київ. Наприкінці літа

– восени 1919-го українські частини ведуть
численні бої. Окрім більшовицьких та польських
військ, українці змушені протистояти ще й
білогвардійцям. Увесь кінець 1919-го та початок
1920 року також тривали безперервні бої. Їх
славною сторінкою став Перший Зимовий похід
Армії УНР, внаслідок якого українські війська
вирвалися з т. зв. «чотирикутника смерті».
Навесні 1920 року вцілілі підрозділи Армії
УНР після короткого перепочинку й реорганізації вкотре вступили у боротьбу проти більшовиків. Але досягнути перелому не вдалося.
Восени 1921 року українські війська під командуванням Юрія Тютюнника провели Другий
зимовий похід. Він став останнім актом у
боротьбі за українську незалежність. Окремі
підрозділи української армії та повстанські
загони Холодного Яру продовжували боротьбу
поти більшовиків іще кілька років.
Роди війська.
Українські збройні формування у 1917–1921
років складалися з піхоти, кінноти, артилерії,
технічних частин – саперних, зв’язкових, автомобільних, авто панцерних і залізничних. Були
також панцерні (броньові) потяги й авіація.

Піхота була найчисленнішим родом військ.
Під час походу об’єднаних українських армій на
Київ у серпні 1919 року вона налічувала 35 тис.
багнетів. Була кращою в наступі, ніж в обороні, –
бо ніколи не мала достатньо набоїв. У наступі ж
дуже часто здобувала ворожі позиції атакою на
багнети.
Основною бойовою одиницею піхоти був
полк (бригада), який складався зі штабу, трьох
піших куренів, гарматної батареї, розвід- увальної, зв’язковою, саперної, санітарної чот, полкової обозної валки та полкового оркестру. Із 1919
року базовим тактичним з’єднанням в української піхоти стає стрілецька дивізія.
Кіннота в українських військових формаціях
не мала такого значення, як піхота. Її чисельність
зрідка перевищувала 15 тис. шабель. Кінні
підрозділи були розпорошені між піхотними
формаціями й ніколи не утворювали великих
з’єднань, що могли діяти самостійно.
Артилерія, за свідченнями сучасників, була
найкращою частиною українського війська.
Часто випереджала піхоту в наступі, знищуючи,
противника вогнем з гармат, а у відвороті часто
відступала останньою, стримуючи натиск ворога.
Українська авіація на озброєнні мала тільки

старі літаки російської та австрійської армій. Це
та брак фахівців і пального не дали їй значно
вплинути на хід бойових дій. Українські пілоти
виконували головним чином функції розвідки та
зв’язку.
Озброєння: російські й австрійські
гвинтівками та карабіни, а також пістолети та
револьвери. Широко застосовувалися також і
ручні гранати. Українська кіннота була озброєна,
шаблями та пістолетами. Деякі частини – кавалерійськими піками.
Основними автоматичною зброєю як піхоти,
так і кінноти були станкові та ручні кулемети.
Артилерійське озброєння також було
російського чи австрійського походження –
гармати калібром 76,2 мм, 108 мм, 122 мм, 152
мм.
Воєнне мистецтво.
Українське воєнне мистецтво у 1917–1921
роках народжувалося в боях. У наступальному
широко застосовувався обхід і охоплення з
метою виходу у фланг і тил противника у
комбінації з одночасними діями з фронту. Дії
піхоти підтримувалися вогнем куле- метів та
артилерії. Головним засобом переслідування
противника була кіннота.
Бойові дії українських військ проти своїх
противників характеризувалися надзвичайною
рухливістю та швидким маневруванням невеликими підрозділами на великій території.
Бойові дії велися, як правило, вздовж залізниці
за важливі вузлові станції.
Артилерійські батареї й окремі гармати
розташовувались у глибині бойових порядків у
готовності вести вогонь прямою наводкою чи
з-за закритих позицій. Піхота натомість мала
завдання прикрити артилерію, забезпечивши її
захист від атак противника. Кількісному та
технічному переважанню ворога українські
воїни надолужували завзятістю, витривалістю
та високою маневреністю.
Війни.
Українські військові формування постійно
протистояли агресії більшовицької Росії
(грудень 1917 – квітень 1918-го, грудень 1918 –
жовтень 1919-го., березень – листопад 1920го), воювали проти білогвардійців (грудень
1918 – січень 1920-го), боролися з поляками за
західноукраїнські землі (листопад 1918 –
липень 1919-го).
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Віталій Портников: Провал брехні
На засіданні Ради Безпеки ООН російський
представник при цій організації Василь Небензя
назвав звинувачення в застосуванні режимом
Башара Асада хімічної зброї проти бунтівної
Думи (Сирія) «хімічною виставою», яка, на
думку дипломата, триває з 2013 року. Простіше
кажучи, режим Асада не застосовував хімічної
зброї ніколи ‒ і всі звинувачення, які отримали
фактологічне підтвердження, були просто
частиною «вистави», спрямованої проти Дамаска
та Москви.
Приблизно те ж саме Небензя говорив, коли
Радбез обговорював отруєння в Солсбері
колишнього російського розвідника Сергія
Скрипаля та його дочки. Приблизно те ж саме
говорив про окупацію Криму та Донбасу
попередник Небензі Віталій Чуркін. Які російські
війська на півострові? «Самооборона Криму»!
Які російські диверсанти на Донбасі? Повсталі
шахтарі!
Ось кажуть, що це ‒ «гібридна війна». Але
ж насправді все, що відбувається ‒ тріумф брехні.
Я, ми всі ‒ бачимо, як російські політики,
дипломати, просто громадяни, яких журналісти
опитують на міських вулицях, брешуть ‒ і не
червоніють. А потім спростовують власну
брехню. Путін стверджував, що російських
військ у Криму не було ‒ а потім визнав їхню
наявність. На переговорах у Мінську виявилося,
що «повсталі шахтарі» Захарченко та
Плотницький готові виконати будь-яку вказівку
російського президента. За застосування хімічної
зброї Асада та його покровителів не раз хапали за
руку. Коли трапляється трагедія ‒ як у Кемерово
‒ виявляється, що російські громадяни, які ще
вчора вірнопідданськи голосували за владу,

готові говорити про свою
заляканість та пригніченість.
Упевнений: це ніяка не
«гібридність». Це просто
наслідок готовності
примиритися з брехнею,
намагатися з нею домовитися,
робити вигляд, що не
помічаєш, як тобі брешуть.
Між іншим, саме така ситуація
була, коли Росія напала на
Україну. Доведіть! Доведіть,
що це російські війська, а не
«добровольці». Доведіть, що
напали, а не «заблукали».
Доведіть, що це не тому, що у
вас вирішили скасувати «закон
Ківалова-Колесніченка», а
тому, що Росія захотіла
відрубати у вас територію.
Доведіть!
Але як тільки ми
приходимо до висновку, що
брехня не вимагає постійних
доказів, що потрібно не
доводити, а карати ‒ брехун
стає безсилим. Саме таке
безсилля ми й спостерігаємо в
останні дні ‒ на російських
біржах, у російських медіа, на
російських бізнес-форумах.
Брехун завжди знітиться, коли з ним перестають
сперечатися про очевидне. Коли приходить
відплата. І одразу ж немає ніякої «гібридності» ‒
тому що, коли ніхто більше не слухає брехню й
не намагається зрозуміти, скільки в ній відсотків

правди, доводиться відмовлятися від звичних
пропагандистських прийомів, переставати
істерити й обманювати ‒ і починати розмовляти
серйозно.
Схоже, російська влада ще не зрозуміла, що
брехня більше не працює. Але скоро зрозуміє.
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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

Гумор

Из мозгов ватников :

Если русский любит Россию — он патриот.
Если украинец любит Украину — он махровый бандеровский
националист.
Если русский говорит «хохол» — он по-доброму иронизирует
над представителем братского народа.
Если украинец говорит «москаль» — он выявляет этим свою
националистическую, антироссийскую сущность.
Если русский митингует — он отстаивает свои интересы.
Если украинец митингует — он отрабатывает американские
деньги, выплаченные ему в антироссийских целях.
Если русский президент общается с американским президентом
— он налаживает отношения между двумя странами.
Если украинский президент общается с американским президентом — они оба плетут антироссийский заговор.
Если русский говорит на русском языке — он просто русский.
Если украинец говорит на украинском языке — он Петлюра
недобитый.
Если президент России декларирует пророссийские лозунги —
это нормальный президент
Если президент Украины декларирует проукраинские лозунги
— он проамериканский и антироссийский президент.
Если русское правительство не соглашается с украинским
правительством — оно отстаивает национальные интересы.
Если украинское правительство не соглашается с русским
правительством — абарзели ваще.
***

Закінчилася війна, бандерівці гуляють по Москві. Дивляться
шарманщик на розі з мавпочкою стоїть. Один бандерівець дістає
яблуко і дає мавпочці.
- Миколо, навіщо ти москалю яблуко дав?
- Який же це москаль, це ще дитина.
***
Народили українка, росіянка и полячка. Дітей переплутали.
Батьки вирішуют, що робити. Українець:
- Слава Україні!
Одина дитина поклала руку на серце.
- Це мій!
Забрав та пішов. Поляк взяв іншого малюка.
Росіянин:
- С чего ти вирішив, що це твій?
- Коли українець вигукнув: «Слава Україні!», мій посміхнувся, а
твій обісрався.

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. Видання не комерційне. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних назв та інших відомостей несуть автори публікацій.

Наші контакти: е-mail: vspr22@ukr.net; www.facebook.com /Бойовий бюлетень-350122962046015

