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“Ворог отримає військову складову, а мирні мешканці
Донеччини та Луганщини – гуманітарну”
На цьому наголосив Командувач
об'єднаних сил генерал-лейтенант
Сергій Наєв під час гуманітарного
заходу у “прифронтовій” Мар'їнській
центральній лікарні, звідки відправлено на лікування Сергія Бикова до
одного з медичних закладів міста
Дніпро. Підліток зазнав осколкових
поранень обох кінцівок під час
обстрілу російсько-терористичними
військами селища Мар'їнка у минулому році.
Захід став можливим завдяки
стратегічній ініціативі об'єднаних
сил “Допомога Схід”. У рамках
програми військові підрозділи
цивільно-військового співробітництва домовляються з кращими лікарнями Дніпропетровської та Запорізької області про термінову та
планову кваліфіковану медичними
для мешканців Донецької та Луганської областей. За словами головного лікаря Мар'їнської центральної
лікарні Миколи Слюсаренка завдяки

допомозі військових
із кінця 2017 року
лікарі прооперували
понад 20 дорослих і
дітей.
Ще одним з
проектів, якими
сьогодні опікуються
військові є постачання багатофункціональних ліжок
до районних лікарень та комунального закладу “Будинок
ветеранів”.
Військові об'єднаних сил не
підмінюють роботу місцевих
органів влади та самоврядування, а
допомагають їм у вирішенні проблем місцевого населення у зоні
відповідальності, тому ключове
слово у назві ініціативи та перспективних проектів , що входять до неї:
“Допомога”…
https://www.facebook.com/General

Довідка
Об'єднаний оперативний штаб
Збройних Сил України був створений у
2015 році для координації дій органів
військового управління. З недавнього
часу ця структура отримала новий
функціонал - оперативне забезпечення
операції Об'єднаних сил, яка замінить
АТО. Відповідно до Закону України
“Про особливості державної політики
із забезпечення державного
суверенітету України на тимчасово
окупованих територіях у Донецькій та
Луганській областях”, Об'єднаний
оперативний штаб буде прямо
підконтрольним Командувачу
об'єднаних сил.
16 березня 2018 року на цю посаду
призначений заступник начальника
Генерального штабу Збройних Сил
України генерал-лейтенант Сергій
Наєв.
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Українська мілітарна історія

КАРПАТСЬКА СІЧ
(1938–1939 роки)
Військова організація. 4 вересня 1938 року в
Ужгороді українці Закарпаття, що входило в
міжвоєнний період до Чехословаччини, створили парамілітарну організацію – Українську
національну оборону. Її метою був захист
державного майна, оборона населення краю,
охорона автономного уряду краю.
9 листопада 1939 року відбулися установчі
збори Організації народної оборони Карпатська
Січ (ОНОКС). Низові організації поділялися на
відділи – “чоти”. Ті ж, у свою чергу, об'єднувалися в “кущі” по всьому Закарпатті. Керівництво
Карпатської Січі розглядало її як оборонний
громадський рух. Січовики несли патрульну
службу у прикордонній смузі проти угорських
та польських терористів, допомагали поліції.
Чисельність. Загальна кількість бійців, що
перебували на казарменому положенні, не
перевищувала 2 тис. осіб.
Озброєння, головним чином чеського
виробництва, мали лише 300–400 осіб. Часто
траплялися угорські та польські зразки зброї.
Основною були гвинтівки різних типів, а також
декілька десятків кулеметів.
Роди війська. Карпатська Січ була суто

піхотною формацією.
Це було зумовлене як географічними особливостями Закарпаття, так і воєнно-політичними
умовами, в яких опинилися українці краю.
Воєнне мистецтво. Карпатська Січ проіснувала недовго, тому не встигла виробити власні
тактичні прийоми. Але січовики заклали підвалини партизанської війни, яку в майбутньому
буде вести Українська повстанська армія.
Участь у бойових діях. 15 березня 1939
року сойм Карпатської України в Хусті, що став
її столицею після анексії Угорщиною Ужгорода,
приймає акт про незалежність. Голова держави
о. Августин Волошин терміново призначає
головнокомандуючим Збройних Сил Карпатської України полковника Армії УНР Сергія
Єфремова: день перед тим розпочався повномасштабний наступ угорських військ. Основу її ЗС
Карпатської України становили січовики.
Вирішальний бій відбувся на Красному полі
під Хустом. Січовики стримували противника
більш як 8 год. Але перевага угорців у живій
силі та озброєнні змусила оборонців відступити
до Хуста.
19 березня Карпатська Україна припинила

організований військовий спротив. Повстанська
ж боротьба окремих партизанських загонів
проти окупантів тривала в горах до травня 1939го.

УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ
(1940–1950-ті роки)

Організаційна структура. Жорстока
окупаційна політика нацистів зумовила наростання масового антинімецького опору. З 1942
року на Волині ОУН починає створювати перші
збройні відділи для захисту місцевого населення. Наприкінці того року вони почали об'єднуватися в єдину структуру – Українську повстанську армію. Символічним днем її заснування
стало свято Покрови, 14 жовтня. Протягом зими
1942–1943 років тривала розбудова структури
УПА.
Від самого початку вона структурувалася за
зразком регулярних армій. Організаційна структура УПА була проста, але водночас достатньо
гнучка, щоб можна було ефективно розподіляти

людські та матеріальні ресурси, пристосовуючись до мінливих воєнних реалій, та досягати
значних бойових успіхів.
Військова структура остаточно усталилася в
листопаді 1943 року. Тоді територію дій УПА
було поділено на генеральні воєнні округи:
УПА-“Північ”, УПА-“Південь” та УПА-“Захід”.
Кожна з них мала крайового командира зі
штабом та поділялася на територіальні воєнні
округи.
Основною тактичною одиницею в УПА
була сотня. До її складу входили три чоти, які
складалися з трьох роїв. Рій налічував 10–12
вояків, озброєних одним легким кулеметом,
двома-трьома автоматами та гвинтівками.
В УПА існувала функціональна система
командних призначень (ройовий, чотовий,
сотенний, курінний, командир загону або тактичного відтинка, командир ВО чи групи,
крайовий командир, Головний командир УПА).
Однією з найважчих проблем, з якою
довелося зіткнутися ко- мандуванню УПА у ході
її розгортання, була нестача старшинських
(офіцерських) кадрів. Через те стали створювати
в підпільних умовах власні підстаршинські та
старшинські школи.
Озброєння. Українські повстанці використовували виключно трофейну зброю, здебільшого
радянського виробництва. Мали також і німецьку, польську, чеську й угорську. Переважно
стрілецьку – гвинтівки, автомати, ручні кулемети та ручні гранати.
Роди війська. УПА була в основному
армією піхоти. У 1943– 1944 роках у її складі
були окремі сотні кінноти й артилерії.
Воєнне мистецтво. Рівень озброєння та
воєнно-політична ситуація визначали характер
військових дій УПА – уникнення генеральних
боїв і партизанська тактика, рейди, диверсійні
акції. Дії УПА мали на меті розв'язання кількох
завдань: забезпечення себе всім необхідним для
продовження бойових дій і захист мирного

населення від окупантів.
Завдяки постійному маневруванню та зміні
місця постою повстанці не давали ворогові
можливості завдати потужного удару. Натомість
самі здійснювали несподівані й дошкульні
атаки.
Одним із найяскравіших феноменів боротьби українських повстанців 1940–1950-х стали
криївки, які передовсім слугували схованками
для підпільників. У них також розташовувалися
шпиталі для поранених та підпільні друкарні.
Боротьба УПА проти окупантів. Розгортання армії відбувалося на тлі постійного протистояння на трьох фронтах – антинімецькому (боротьба з органами окупаційної влади), антирадянському (боротьба проти червоних партизанів) і
антипольському (боротьба проти відділів
польського підпілля, що розглядало західноукраїнські землі як інтегральну частину польської
держави).
Коли радянсько-німецький фронт відкотився на Захід, на боротьбу з повстанцями більшовицька система кинула десятки тисяч бійців
військ НКВД, залучивши також і червоних
партизанів. На Волині, Поліссі та Галичині
спалахували важкі, часом кількаденні бої.
УПА діяла великими силами до літа 1945
року. Далі була змушена реорганізуватися через
великі втрати серед особового складу. Протягом
1945–1946-го повстанці поступово перейшли від
активних наступальних методів до оборонних.
Розпочався процес розформування сотень і
куренів та переведення їх у збройне підпілля. На
кінець 1949 року, наказом Головної команди
УПА, і їх було розформовано або демобілізовано.
Проте боротьба тривала ще довго після
цього. Останній бій повстанці дали 12 квітня
1960 року на Підгаєччині, Тернопільщина.
Воїни. Історія українського війська; Укр.
ін-т нац. пам'яті. — Київ : К.І.С., 2015. — 16с.
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Взяття Сімферополя українськими військами
24 квітня 1918 року частини армії УНР
на чолі з Петром Болбочаном захопили
столицю Радянської Соціалістичної
Республіки Тавриди. Це стало фіналом
успішного походу українських військ на
Крим з метою визволення його від
більшовиків, але через складну
зовнішньополітичну ситуацію півострів
так і не був приєднаний до України.
Петро Федорович Болбочан народився
17(5) жовтня 1883 року в селі Геджев
Хотинського повіту Бессарабської
губернії (нині - с. Ярівка Хотинського
району Чернівецької області) в родині
священика. У 1905 році закінчив
Кишинівську духовну семінарію, у 1909у - на відмінно Чугуївське піхотне
юнкерське училище ("за 1-м розрядом"),
по закінченню якого
отримав звання
підпоручика 38-го
Тобольського піхотного
полку російської армії.
Почавши в 1914 році з
посади ад'ютанта полку,
Болбочан завершив Першу
Світову війну в чині
капітана і командувача
обозом 10-ї піхотної дивізії
весною 1917 року після
важкого поранення.
Восени 1917 року
Болбочан був призначений
командиром 1-го
Українського
республіканського пішого
полку ім. Богдана
Хмельницького в складі 5го корпусу ПівденноЗахідного фронту, який в
грудні було силоміць
роззброєно за наказом
корпусного солдатського
комітету, керованого
більшовиками. На початку
січня 1918 року він з
частиною старшин прибув
до Києва, де з офіцерів та
киян-добровольців організував т.зв.
"Республіканський курінь", на чолі якого
наприкінці місяця брав участь у
придушенні більшовицького заколоту.
В лютому курінь було долучено до
Окремого запорізького загону, разом з
яким під натиском армії Муравйова
Петро Болбочан відступив до Житомира,
де був призначений губернським
військовим комісаром Волині. На початку
березня, після повернення разом із
союзними німецькими військами до
Києва, Окремий запорізький загін був
розширений до Окремої запорізької
дивізії, курінь Болбочана - до 2-го
Запорізького пішого полку, який з 4
березня по 8 квітнязвільнив від

більшовиків Лубни, Полтаву та Харків.
10 квітня 1918 року за таємним
наказом військового міністра УНР
Олександра Жуковського зі складу
Запорізької дивізії було виокремлено
низку підрозділів з артилерією,
бронемашинами та бронепоїздами, з яких
було сформовано Кримську групу (понад
9 тисячі багнетів та шабель) на чолі з
Болбочаном для походу на півострів, де в
січні більшовики за підтримки загонів
матросів Чорноморського флоту
ліквідували Раду Народних
Представників (тимчасовий уряд
Таврійської губернії) і Директорію
Кримської Народної Республіки (КНР), а
в березні проголосили Радянську
Соціалістичну Республіку Тавриди.

Протягом тижня група з боями
просувалася до Мелітополя, намагаючись
випередити німецький 52-й корпус
генерала Роберта Коша (на той момент до
30 тисяч осіб), що також рухався на
Крим. Сукупні сили Республіки Тавриди
(включаючи Чорноморський флот)
нараховували до 30 тисяч осіб,
боєздатними з яких було не більше
половини. 18 квітнянімецькі війська
взяли штурмом Перекопський
перешийок, наступного дня зайняли
Джанкой, але зупинилися через
радянську контратаку.
В ніч з 21 на 22 квітня за допомогою
військової хитрощі підрозділи Болбочана
захопили міст на півострові Чонгар та
забезпечили перекидання основних сил

до Криму. Ввечері того ж дня Кримська
група увійшла у Джанкой, на наступний
день перемогла більшовиків в бою на
півночі від Сімферополя, а зранку 24
квітня 1918 року оволоділа кримською
столицею. Паралельно українські загони
діяли в радянському тилу, допомагаючи
кримськотатарському повстанню
колишніх бійців КНР. 25 квітня кіннота
Кримської групи зайняла Бахчисарай, що
змусило більшовиків Севастополя
телеграфувати до Центральної Ради із
пропозицією миру та вислати делегацію
до Сімферополя.
Натомість 26 квітня німецькі війська
оточили головні сили Кримської групи та
зажадали складення нею зброї. Протягом
дня відбувалися перемовини
українського та німецького
командування із Києвом, де
чиновники заперечували
свою причетність до
організації Кримської
операції. Болбочан
готувався до прориву
німецьких ліній та маршу
на Феодосію, але був
змушений ранком
наступного дня за наказом
військового міністра зі
зброєю почати відступ на
материк. У той же час 29
квітня 1918 року під
впливом успіхів Болбочана
на всіх кораблях
Чорноморського флоту
були підняті жовто-сині
прапори, а його командувач
адмірал Михайло Саблін
оголосив про
підпорядкування Києву.
Протягом двох днів
німецькі війська зайняли
весь Крим, змусивши
залишки більшовицьких
військ евакуювалися через
Керч та Севастополь,
звідки до Новоросійська
був переведений і флот, який відмовився
підпорядкуватись новій владі.
В червні на півострові був створений
формально незалежний перший
Кримський крайовий уряд, який гетьман
Скоропадський намагався схилити до
входження Криму до складу Української
Держави на правах автономії.
Переговори між ними завершились
безрезультатно і припинились з
фактичним падінням обох урядів у
листопаді 1918 року, коли Україну і Крим
через революційні події в Німеччині
залишили окупаційні війська.
Сергій Громенко
http://www.jnsm.com.ua
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Творчість наших читачів

Посвящается детям-Елене, Владу, Максиму
Обычный ВОП в окраине поселка,
Привычный до мозга кости,
В нем два солдата думают о жизни,
Поможет Бог от смерти их спасти.
Они разнятся в возрасте-не важно,
Судьба свела их под одной звездой,
Где тонкой нитью оплетают мысли,
Что хищно смерть витает над тобой.
Здесь вам не мед и привидение «Каспер»,
Бойцов выдергивает в ад по одному.
От холода в ночи немеют ноги,
Не дай им Бог безвременно уйти во мглу.
Красивый мостик от нейтралки до земли,
Те двадцать метров пробегаешь быстро,
Вдруг пулемет проснется в тишине,
Который грубо обрывает жизни.
Почистив обувь у основанья переправы,
Отважный «Ленин» делает бросок,
«Ура» живой..и вновь готов он к массам,
С броневика указывать рукой.
Но смерть себе нахально выбирает,
И нагло дергает по одному,
Сержант Сережа, молодой парнишка,
Безвременно в ночи ушел во тьму.
Дорога жизни пролегала в Ленинграде,
Дорога смерти существует тут,
На ней погиб наш пулеметчик Носик,
Спокойно спит и глаз не разомкнуть.
Российский снайпер бил опять прицельно,
И не спасла бойца его броня,
Так будет проклят этот деспот Путин,
Дадут в аду ему еще огня.
В ночной тиши порхает беспилотник,
Мерцая бликом голубых огней,
Чтоб указать противнику прицельно,
Как у солдат осиротить детей.
Но не жалеют и не клянут они судьбу,
Что испытанья выпали в их жизни,
И в сорок первом, памятном году,
Отцы и деды также отдавали жизни.
Прошли года, но снова, будто с ними,
И мы стоим на «огненной черте»,
Известной с песни «незнакомого поселка»,
Такой же «безымянной высоте».
Над ними «мессеры» кружили,
Здесь танки, САУ не дают уснуть,
Разрывами калибром сто двадцатым,
Нам в мир иной указывают путь.
Невелика беда , бывало и похуже,
Со смертью снова водим хоровод,
А для того, чтоб в небе пели птицы,
Жужжали пчелы , в мире жил народ.
Ну, наконец-то, отгремели канонады,
Шипенье мин и взрывы, завершив полет,
Умчались вдаль кровавые цепочки,
Которые во мглу пускает пулемет.
Звенящий август и прекрасная погода,
Неприхотливый шмель в обласканной траве,
И возвратились воины с седыми головами,
С отметиной о проклятой войне.
Мир вашему дому!!!
Сергей Ищенко, 92 омбр

Результати голосування
Шановні наші читачі!
Голосування на сторінці Бойового бюлетеня у
Facebook за темами, які б ви хотіли бачити у
наступних випусках
ЗАВЕРШЕНО

72 %
15 %
7%

Українська мілітарна історія, ребрендинг Збройних Сил України
Нове озброєння і військова техніка
Гумор та розважальна тематика

3%

Оповідання, вірші або інша творчість військовослужбовців

3%

Думка військових експертів, учасників АТО щодо ведення БД

0%

Новини блогосфери про російсько-українську війну

Дякуємо за вашу активність!
Редакція ББ за результатами голосування
збільшує кількість матеріалів, присвячених українській
мілітарній історії та ребрендингу ЗС України

Игры с Россией в "гибридную войну" закончились
Признание Парламентской ассамблеей Совета Европы факта российского
контроля над оккупированными Москвой территориями Донецкой и Луганской областей - еще одно доказательство
того, что мир больше не хочет играть с
Россией в ее любимую забаву - "гибридную войну". Больше никто не хочет
слышать о "восставших шахтерах",
"руководителях народных республик", с
которыми должны договариваться в
Киеве и прочей пропагандисткой чепухе
от Путина или Суркова.
Могут спросить: почему именно
сейчас? Ведь факт оккупации Россией
Донбасса был очевиден для международного сообщества с первого дня появления диверсантов на украинской земле. И
все же от нас упрямо требовали доказательств этого присутствия - а когда
доказательства появлялись, их упрямо не
хотели замечать.
А сейчас подавляющее большинство
депутатов в ПАСЕ - в той самой организации, где так сильно пророссийское
лобби и которую Кремль еще недавно
использовал для легализации своих
преступлений в Сирии, соглашаются с
украинским видением ситуации. Что
повлияло на изменение подхода?
Ответ прост: время и действия
Москвы. Когда война России против
Украины только начиналась, многие на
Западе были склонны воспринимать
кризис как общую ответственность
Москвы и Киева. Считали, что жесткая
реакция на происходящее, затруднит

поиск мирного решения. Думали, что
российское присутствие в оккупированном регионе - жест поддержки сил,
которые ориентируются на Москву. И
что российские силы покинут Донбасс,
когда будет найдено компромиссное
решение, о котором так любят говорить в
Кремле.
А теперь всем все ясно: оккупация
есть оккупация. Никакого отношения ни
к "поддержке сил", ни к попытке оказать
влияние на политический курс Украины
все это не имеет.
Это все равно как подозревать грабителя, который забрался в чужой дом и
украл серебряные ложки, в желании
оказать давление на хозяев. Путин точно такой же рецидивист, который
распихал краденое по российским
карманам, да ещё и доказывает, что это
его фамильное серебро. Но по одному
виду грабителя каждому становится ясно
всегда ели деревянными ложками - если
не руками. О каком серебре идёт речь?
И еще один важный момент во всем
этом западном "прозрении". С каждым
новым действием России становится
ясно, что ее агрессия направлена не
против Украины, а против всего цивилизованного мира. И что оккупация Донбасса - всего лишь элемент в этой агрессии. Поэтому признание оккупации - это
еще и признание этого очевидного
факта.
Виталий Портников,
www.obozrevatel.com

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

