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Військове капеланство

Об’єднавчий собор у Софії Київській
Під стінами найдревнішого українського собору – Святою Софією – зібрався чи не весь
український народ, хто фізично, а хто метафізично.
Майдан, де
відбувалися епохальні
для України та Європи
події, де під передзвони
дзвінниці зустрічали
переможних князів та
гетьманів, де
проголошували
універсали про
незалежність та
проводжали в останню
путь героїв – сьогодні
цей, у математичних
вимірах, невеличкий
майданчик став осердям
нації. Сьогоднішного
засніженого грудневого
ранку у соборі,
заснованого нашим
Капелани піднесли молитви за Соборну Церкву в Україні

хрестителем Рівноапостольним
Великим князем Володимиром,
відбувається таке бажане та
очікуване єднання українського
православ’я. Три гілки досі
розділеної церкви збираються во
єдино.
З самого ранку до Софійського
зобору збираються архиєреї трьох
церков УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ
МП, які й візьмуть участь у
Об’єднавчому соборі та оберуть
для себе очільника, який стане
духовним лідером усіх
правослваних України.
На Софійському майдані ще
напередодні було влаштовано
сцену, звідкіля новообраний
очільник уже Єдиної
Православної Церкви вперше
звернеться до нації та помолиться
з нею. Нетиповою прикрасою
свята стала різдвяна ялинка, яку

влаштовано тут же. Сподіваємось, зелена
красуня добавить урочистості моменту.
Для участі в Об’єднавому соборі, який
є воістину епохальною подією для всього
світового православ’я, прибув Президент
України Петро Порошенко. Він привітав
народ з визначним днем. Окремо глава
держави підійшов до військових
капеланів, потискаючи руку кожному з
них, після чого направився до собору.
Нагадаємо, сьогодні, 15 грудня, у
Святій Софії Київській відбувається
Об'єднавчий собор помісної Української
православної церкви. Участь у соборі
прийме Голова СУВД митрополит Іоан
(Яременко).
Молімося до Глави Церкви Христа
Господа нашого про єдність...
Чекаємо і молимося...
Володимир ЯЦУЛЬЧАК,
прес-секретар Синодального управління
військового капеланства
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Герої з «Нулів»

Наміри щодо
окупантів
доволі конкретні
Головний сержант роти Олег вже
багато чого бачив на цій війні. Але
найгірші спогади – з 2014-го. Коли він,
через терористів, був змушений сім днів
переховуватись у підвалі будинку міста
Лисичанськ разом із дружиною та
малесенькою дитиною на руках. Щоб
такого більше ніхто не пережив, він і
знаходиться на передовій.
– Коли обстріли стихали, я стрімголов
мчав на сьомий поверх будинку, щоб знайти

хоч якийсь харч, - згадує Олег. – Проблеми з
питною водою, спали на картоні. І особливо
тяжко було дивитися, як плачуть від страху
мої дружина та дитина.
Сьогодні, Олег обороняє околиці
Красногорівки і наміри у нього щодо
окупантів доволі конкретні.
Разом переможемо!
Слава Україні!
Прес-група ОТУ «Схід»

Кожен рейс – це набуття
нового досвіду
- Я вважаю, що людина, яка хоче стати
моряком, має бути наполегливою та мати
бажання навчатися,
самовдосконалюватися. Вчитися
доведеться все життя, адже, по-перше,
морська справа постійно розвивається, а
по-друге, кожен рейс – це набуття нового
досвіду, - стверджує Владислав.
Владислав не зупиняється на
досягнутому та повільно наближається до
мрії всього життя. Так у 2016 році вступив
до Херсонської державної морської
академії та здобуває освіту за напрямом:
«судоводіння».
Крім того, для досягнення успіху у
морській професії необхідні гарне
здоров’я, відсутність шкідливих звичок,
мотивованість. У цій професії все
залежить тільки від самої людини – від
того, як вона себе проявила. Адже на судні
чудово видно, хто прагне до здійснення
своєї мети, - із палаючими очима говорить
іноді ми й не бачили його по півроку. Я, ж старший матрос.
Доля завжди пропонує несподівані
Разом переможемо!
мрію стати капітаном далекого плавання».
рішення. Якщо юнацька мрія не
Слава Україні!
У Військово-Морських силах ЗС
здійснюється так, як гадалося, то лише
Прес-група ОТУ «Схід»
України, Владислав з
тому, що доросле життя має свої
2017 року. Бути
вимоги.
моряком для старшого
Старший матрос Владислав Антосів,
матроса Антосіва не
старший рульовий морського буксиру
просто повсякденна
«Корець» зі складу Об'єднаних сил. У
справа - це стан душі,
нього дуже відповідальна робота адже
адже майже половину
його задача – це керування корабля.
Потрібно бути дуже уважним та слухати свого життя він
присвятив морю. До
команди які говорить капітан тому, що у
випадку чогось не правильного корабель війська молодий
може сісти на мілину чи в щось врізатися. хлопчина працював
цивільним моряком,
«Ви навіть не уявляєте яким я був
«матрос першого
щасливим коли попав на військовий
класу», йому
корабель. Мій дідусь був військовим
подобається море, шум
моряком, все, що я знаю про море це від
його хвиль, високе
нього, – розповідає Владислав – мені
завжди подобався його спосіб життя. Хоча зоряне небо над ним.
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Українська мілітарна історія

Українська Повстанська Армія
Рух, який восени 1942 р. німецькі спецслужби характеризували як повстанський, зародився на Волині – у регіоні,
де нацистський окупаційний режим виявив свою найпотворнішу сутність із численними облавами на населення для вивезення
на роботу до Німеччини, систематичними реквізиціями продовольства та худоби в селян, спаленням сіл, актами політичного
терору та геноциду.
Саме тут склалися передумови для зародження
збройного опору, який очолила Організація
українських націоналістів (бандерівців). Навесні
1943 р. була створена Українська Повстанська
Армія (УПА). Боротьба її бойових відділів
тривала до липня 1946 р., а діяльність збройного
підпілля – аж до початку 1960-х років. УПА була
єдиною військовою силою у Другій світовій
війні, яка визначала своєю стратегічною метою
створення незалежної Української держави.
Від самого початку УПА творилася як реакція
населення на нацистський терор, тому протягом
всього періоду німецької окупації велася активна
антигітлерівська боротьба. В 1943-1944 рр. на
західноукраїнських землях тривало гостре
протистояння проти польських сил, які
намагалися відновити довоєнні кордони Польщі.
Поруч із тим протягом усього часу існування
Повстанської Армії головним ворогом вважався
СРСР як держава, що завдала українському
народові найжахливіших втрат від масових
політичних репресій, голодомору та депортацій
населення.
Основним завданням УПА був захист
українського населення. Вона поділялася на
чотири угруповання: УПА-Північ, УПА-Захід,
УПА-Південь, УПА-Схід, кожне з яких діяло на
своїй території. В свою чергу, кожне з
угруповань поділялось на воєнні округи (ВО),
що об'єднували тактичні напрямки.
Тактичною військовою одиницею був курінь,
який мав 3-4 бойові сотні та належні підрозділи
тилового та технічного забезпечення. Бойова
сотня мала за штатом 136 бійців, а фактично
могла нараховувати до 200 осіб. Вона мала у
своєму складі три стрілецькі і одну кулеметну
чоту, що складалася з чотирьох роїв і
гранатометної ланки. На озброєнні куреня могло
бути до 48 ручних кулеметів, 16 – важких, типу
„Максим”; 12 – легких і 4 важких міномети.
Кінна сотня, яка складалася з 3 чот та
господарчого рою, мала 129 чоловік особового
складу та 134 коня. Крім особистої зброї, було
також 9 легких кулеметів, 3 важких на тачанці, 3
міномета.
Усією військовою діяльністю УПА керувало
Головне командування УПА – Головний
командир, заступник Головного командира,
Головний військовий штаб (ГВШ) на чолі із
начальником штабу. ГВШ складався з
організаційно-мобілізаційного, або
оперативного, розвідувального, господарського,
вишкільного, пропагандного та політвиховного
відділів.
Усі вояки УПА за традицією армії УНР
називалися козаками. Вони ділились на три
групи: козаки-стрільці, підстаршини і старшини.
Запроваджувалися такі військові звання:
- козаки: а) козак, б) вістун;
- підстаршинські: а) десятник, б) старший
десятник, в) підхорунжий;
- молодша старшина: а) хорунжий, б) поручик,
в) сотник;
- булавна старшина: а) осавул, б) майор, в)
підполковник, г) полковник;
- генеральна старшина; а) генерал-хорунжий,
б) генерал-поручник; в) генерал-полковник; г)
генерал піхоти, генерал кінноти тощо.
УПА з самого початку знаходилась на
самозабезпеченні. Озброювалася вона також
зброєю, здобутою у ворога, тому озброєння було
дуже різноманітне. Тут була зброя, яку здобули

під час німецькопольської війни і
заховали по криївках,
також вдалося зберегти
деяку кількість зброї і
боєприпасів Червоної
Армії. Маючи таке
озброєння, спочатку
відділи УПА
влаштовували напади на
німецькі транспорти
зброї та запаси амуніції.
Її великі відділи
організовували засідки на
поїзди, що йшли до
німецьких фронтових
частин. Особливо багато
зброї перейшло до рук
УПА під час відступу
гітлерівців з України.
Тоді була проведена широкомасштабна акція з
роззброєння німецьких розбитих частин, збору
населенням зброї на місцях боїв і передача її
УПА.
Під час переходу фронту остання захоплює
велику кількість зброї Червоної Армії. Частина
червоноармійців, перейшовши до УПА, теж
передавала свою зброю. Широко проводилася
серед червоноармійців пропаганда на рахунок
того, що вона не воює проти Червоної Армії, а
бореться тільки проти НКВС і більшовицької
партії, що дозволяло при нападах на транспорт
інколи уникати збройного спротиву
червоноармійців. Ведучи бої великими загонами
(1943–1946 рр.), УПА використовувала всі види
зброї сухопутної армії, часом навіть артилерію і
танки, здобуті у ворога. При переході до рухливої
маневреної тактики боротьби використання
важкої зброї стало неможливим і її переховували
у лісових криївках, йдучи на танки зі зв'язкою
гранат чи з запалювальною сумішшю.
Обмундирування воїнів УПА було
різноманітне. Трофеями боїв з гітлерівцями були
німецькі однострої, тому, наприклад, загін
командира Остріжського був у формі німецької
поліції, деякі частини мали мадярські однострої,
інші – словацькі, інші шили власні однострої або
ходили у цивільному одязі, відзначаючись тільки
мазепинкою з тризубом. Після 1944 р. на зміну
цим одностроям прийшла радянська та польська
форми.
Збройово-амуніційні пункти розміщалися так,
аби після бою відділ міг дістатися до якогось з
них і поповнити запас. У лісових криївках УПА
мала теж харчові пункти. Але користуватись
ними можна було лише під час блокади або
облави.
За звичайних умов харчі для загонів
заготовляли активісти ОУН у найближчих селах.
До підпільної мережі була прикріплена сітка
Українського Червоного Хреста, що мала три
відділи: медичний – опіка над пораненими і
хворими бійцями; фармацевтичний – заготівля
ліків та суспільної опіки.
В УПА були розроблені власні військові звання
і нагороди. Кожен вояк при вступі в її лави
складав військову присягу та одержував псевдо.
Це було необхідним, аби не наражати на
небезпеку власну родину. Усі підрозділи в УПА
мали складну систему назв і були в діловодстві її
командування зашифровані.
Бойовою тактикою Української Повстанської

Армії були партизанські дії, згідно з принципом:
„відступати, коли ворог атакує; непокоїти його,
коли він відпочиває; бити його, коли він
втомлений, та переслідувати його, коли він
відступає”. УПА використовувала такі форми
боротьби:
- засідка, яка завдавала ворогові дошкульних
втрат, зводила до мінімуму власні жертви,
залякувала та деморалізувала цілий окупаційний
апарат. Несподіваність і раптовість удару
створювали можливість навіть невеликому
партизанському загону розгромити чисельніші
ворожі сили;
- напад, що не давав таких широких і вигідних
можливостей, як засідка. Зате він ще більше
деморалізував і залякував окупантів. Хоча напад
супроводжувався значними людськими втратами,
УПА часто використовувала цей засіб
партизанської боротьби з огляду на його велике
психологічно-політичне та моральне значення;
- атeнтат – терористичний акт, убивство
окремого представника окупаційної влади. Для
його реалізації часто вистачало одного бойовика
при належній і продуманій підготовці;
- саботаж – підрив мостів, нищення
комунікацій, пошкодження телефоннотелеграфних сполучень. Він не вів до великих
людських жертв, і тому УПА застосовувала його
дуже широко;
- рейд. Він пов'язаний завжди з найбільшими
труднощами та небезпекою. Загін відривається від
своїх військових і продовольчих баз, що
ускладнює проблему харчування, лікування
поранених;
- прорив з оточення – це питання життя і смерті
партизан. З ним постійно зустрічався кожний
повстанський відділ і окремий повстанець. Загони
УПА неодноразово вдало виходили з німецького
та радянського оточення, як, наприклад, під час
великих облав 1945-1946 рр. в Карпатах або в
1947 р. на Закерзонні;
- конспірація. В умовах партизанської боротьби
під нею розуміється маскування від ворога. Річ у
тім, що повстанцям часто доводилося перебувати
зиму в укритті. Для цього будувалися спеціальні
бункери та криївки, які так замасковувалися, що
ворог під час обшуків не міг їх знайти.
Таким чином, розглянувши тактику дій
підрозділів УПА, можна побачити, що вона була
продуманою, мала свої теоретичні основи, що
реалізовувалися на практиці.
Історія українського війська. Курс лекцій
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Дотримання кібергігієни
рятує життя
військовослужбовців
Якщо ви користуєтеся Telegram, Viber, WhatsApp і Skуpe – про вас і ваших рідних знають все!
ОБЕРЕЖНО!
Якщо ви користуєтеся Telegram,
Viber, WhatsApp і Skуpe – про вас і ваших
рідних знають все!
"У месенджерів типу Telegram і Viber
сервери знаходяться в Росії, і в принципі
на них все і залишається, а у WhatsApp і
Skуpe - залишається на серверах в США.
Якщо ви відкрили мессенжер і
працюєте в ньому, то в ньому вже є
повністю всі дані про вас.
Всі ці дані можуть бути використані
проти наших військових, про що ми їм
кажемо", - повідомив начальник військ
зв’язку Збройних Сил України начальник Головного управління зв’язку
та інформаційних систем Генерального
штабу Збройних Сил України генералмайор Володимир Рапко.
Він також розповів про небезпеку
телефонів Iphone.
"Якщо ви, приміром, хоч один раз
взяли Iphone і натиснули відбиток пальця,
повірте, цей Iphone вже давно вас
сфотографував, і ваші відбитки вже є в
базі даних", - зауважив генерал.
Генштаб попереджає військових про
небезпеку використання власного
мобільного телефону в зоні бойових дій,
а також про неприпустимість
фотографування з прив'язкою до
геолокації.
Сили спецоперацій також закликають
військових відключати геолокацію в
телефоні під час селфі.
"Шановні військові селфери!

Пам'ятайте, що гарна фотографія не варта
вашого життя, життя друзів, рідних і
близьких.
Якщо не можете втриматися без фото,
принаймні вимикайте геолокацію", сказано в повідомленні.
Тож варто пам’ятати про загрози, які
виникають від мобільних телефонів:
- публікація
фото з геолокацією,
які містять
зображення
військовослужбовц
ів, техніки або
пунктів управління
та іншої
інформації, яка
може розкривати
характер діяльності
ЗСУ;
- використання
месенджерів для
обміну службовою
інформацією:
доступ до такої
інформації
зазвичай є у
власників серверів;
- визначення
розташування
підрозділів та їх особистих зв’язків (коло
знайомих) на основі інформації, яку
можливо перехопити від мобільних
телефонів (IMEI, номер та тип телефону,
типові дзвінки та навіть тембр голосу).
І наостанок! Кремль використовує
мобільні додатки
проти української
армії
Ні в якому
разі не
завантажуйте
російський
мобільний додаток
"ДМБ Таймер",
який підраховує
точний час до
звільнення в
запас.
Програма є
безкоштовною, що
приваблює бійців.
Але створений
додаток у 2014
році в країніагресорі

Російській Федерації. Про що, до речі,
красномовно свідчить електронна адреса
kotssl@yandex.ru для технічної
підтримки. Додаток навіть має емблему
Міністерства оборони Росії. Але все це
все одно не спиняє багатьох українських
бійців, які не надають належного
значення походженню мобільного

додатка.
Додаток витягує корисну російським
спецслужбам інформацію - при реєстрації
користувача програма вимагає вказати
прізвище військовослужбовця, свій
підрозділ та пропонує занести до списку
своїх товаришів по службі різного
призову.
Також під час інсталяції додаток
отримує доступ до перегляду даних на
USB-накопичувачі, зміни та видалення
даних на USB-накопичувачі, управління
зберіганням документів, отримання даних
з Інтернету, перегляду підключень до
мережі, блокування переходу пристрою
до сплячого режиму.
Це дає можливість розробникам
додатку і, відповідно, російським
спецслужбам, відслідковувати зв’язки,
переміщення та точне місце знаходження
окремих військових ЗСУ і підрозділів в
цілому.
Не надавайте ворогові жодної
інформації.
Прес-служба ОК «Північ»

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

