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«Десятка» за п’ять днів знищила
чотири машини окупантів
Десята гірсько-штурмова бригада ЗСУ за п’ять днів наприкінці січня й на початку лютого знищила чотири
одиниці техніки російсько-окупаційних військ.
інсценувати.
На війні відбувся ланцюг подій.
Це не можна купити і
Потужний. Важливий. Знаковий. Той,
сфальсифікувати.
що багато про що говорить.
До того ж, це безсумнівний
Здавалося б: 10 гірсько-штурмова
успіх. Це, нехай позиційна, але
бригада за п'ять днів знищила чотири
одиниці техніки російсько- окупаційних явна і впевнена перемога.
Ще раз. Чотири одиниці
військ.
На військовому сленгу це називається техніки супротивника. За п'ять
днів. Кожен постріл - влучення.
«заПТУРили».
Різними розрахунками однієї
Чотири постріли, чотири ракети бригади.
чотири влучення.
В рамках штатних бойових
Українським комплексом «Стугна»
дій.
(хоча «вони» стверджували, що це
Це знакова подія, предмет
Джавеліни. Ой, а може таки Джавелини?
гордості і уваги, правда?
Ну хоч два з чотирьох?)))
Тільки де реакція?
30.01 - КАМАЗ з бойовиками;
Захоплення, гордість, хоча б
31.01 - МТ-ЛБ з ЗУ-23-2 та
схвалення?
розрахунком;
Де ці сотні постів у
03.02 - МТ-ЛБ з ЗУ-23-2 та
соціальних мережах? Лайки,
розрахунком;
пощирення?
04.02 - КРАЗ з бойовиками.
Де «шквал» у ЗМІ?
Всі випадки сталися під час спроби
Де це тепле і щире - «Молодці
зближення ворожих сил з нашими
хлопці!».
позиціями, і спробі атакувати.
Всі випадки лежать в рамках права ВСУ Ой ні.
Дуже багато людей зайняті.
на адекватну відповідь.
Вони носяться зі
Ні, це не «спеціально запрошені
А хтось просто «прає» власну совість,
збільшувальним склом за будь-якими
фахівці».
виправдовуючи власні гріхи і
Це кілька РІЗНИХ штатних розрахунків вадами армії. Роздмухують кожен слух.
бездіяльність.
Полощуть фейки про комбригів і жують
бригади (документи подані на
Це не заважає армії воювати,
брехню про «голих-босих».
нагородження).
вдосконалюватися і нарощувати сили.
Солодко базікати про інше.
Це демонстрація сили Армії. Це
Це заважає багатьом адекватно
Про «армію, яка не воює». Про
демонстрація ступеня вишколу і
оцінювати ситуацію, країну, війну і
«заборону на відповідь». Про аватарів і
готовності Армії.
вибирати власні пріоритети.
Це характерний приклад того, як Армія контрабанду. Про те, що «війна, насправді
Я просто показав на прикладі своєї 10
- закінчилася». Про відсутність нової
воює, і реагує на дії противника.
бригади те, що дійсно відбувається. У
техніки і ліміт на витрату боєприпасів.
Це яскрава картина того, як виглядає
низці подібних подій на фронті і в країні.
Як легко, приємно продавати «зраду».
зараз війна з агресором.
Просто їх треба бачити.
Кинути дріжджів в будь-яке незначне
Яка не закінчилася, від слова «зовсім».
Щоб не жити в темному просторі, з
лайно, і при йьому - не помічати великого і добровільно вимкненим світлом.
Нарешті, це підтвердження якості та
очевидного.
міці зброї, розробленої і виробленої в
Чотири одиниці ворожої техніки за
Армію простіше вимазати в бруді і не п'ять днів.
Україні.
помічати.
Всі ці події висвітлені на офіційних
Дійсно дрібниці. Ми працюємо.
У декого на це є серйозні політичні
каналах.
Не дякуйте.
Це не піар. Це не можна зімітувати або резони.
Позивний «Лінтяй»
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Герої з «Нулів»

Льотчик, що став піхотинцем
2014-го і одразу ж почав брати участь у звільненні міст
Донеччини одне за одним. Почали з Андронівки, а далі Межева,
Добропілля, Селідово, Курахово, Карлівка, Піски…
«2 серпня – вперше довелося тримати важкий бій. Окупанти
пішли в атаку зі Старомихайлівки. Але ми дали відсіч. Ще й
знищили їхній мінометний розрахунок. А в нас тоді обійшлося
без втрат. Перші двохсоті в моїй роті були вже в Пісках. Тоді
були шалені мінометні обстріли, а окопів ще нарити не
встигли», - згадує «Штурман».
Зараз він має аж 5 державних нагород. «У мене навіть від
Президента України Петра Олексійовича нагорода є! Хоча я
достеменно не знаю, за що. Може, за те, що ми колись не дали
самопроголошеному меру-есбеушнику захопити
Красноармійськ та штурмували їхню «ментівку» три рази? А
може й за щось інше», - розмірковує ротний. «Я вважаю, що
спочатку має бути нагороджений особовий склад, а потім уже офіцери». Саме тому одні з найважливіших для «Штурмана»
Половину життя він пролітав у небі, а нині вже п'ятий нагород належать не йому, а його бійцю Юрію Яницькому. Це
рік воює у піхоті, яка, як відомо, ближче до землі. Командир ордени «Народний Герой України» і орден «За мужність» III
роти окремого мотопіхотного батальйону однієї з
ступеню.
військових частин Олег Трофимчук не дарма має позивний
«22 січня 2015 року ворог пішов в наступ на Красний
«Штурман». Адже за фахом він дійсно є льотчикомПартизан, де ми тримали стратегічний блокпост. У мене тоді
штурманом.
було четверо двохсотих і десять людей у полоні. Пережили це
«ІЛ-76, АН-26, СУ-24 – це все літаки, якими я керував. Та
пекло, було дуже болісно. Та хлопців вдалося досить швидко
життя склалося так, що на початку війни мене запросили у 20-й витягти – вони пробули у полоні 43 дні. І Юрій весь цей час
тоді ще батальйон територіальної оборони. І я погодився. А
зберігав у себе український прапор із символікою батальйону.
зараз мушу воювати з тими, з ким вчився, служив. Бо багато з
Оце справжній Герой!», - стверджує Олег.
тих людей пішли проти своєї Батьківщини», - розповідає Олег.
Олександр Галкін,
Батальйон сформувався на самому початку війни – у квітні
Прес-група ОТУ «Схід»

Будеш сапером? - Буду
Командир інженерно-саперного взводу «пробили» напередодні.
одного з мотопіхотних батальйонів
Якось Володимир,
лейтенант Володимир Іванович В. із
знімаючи чергову
когорти тих ветеранів, які прийшли
розтяжку на стежині, що
тоді ще в батальйон територіальної
вела до спостережного
оборони, що формувався у його рідному посту, зловив себе на
місті, у вересні чотирнадцятого. Кістяк думці - ворожий сапер
батальйону склали добровольці з
грає з ними у свою, хитру
Самооборони Запоріжжя, у більшість не гру. Проаналізувавши
було військового досвіду. А у нього в
події останніх днів,
активі строкова та п’ять років служби кількість знятих ворожих
у підрозділі спецпризначення внутрішніх «сувенірів» та як саме
військ «Гепард».
вони були встановлені,
сапер зрозумів, що його
- Сапером став випадково. Прибув у
батальйон з військкомату і мене запитали «візаві» - досвідчений професіонал. І
чи буду я сапером? Відмовитись звісно я виклик противника прийняв. Через пару
днів Володимир виявив, що міна ОЗМ-72,
не міг, не звик давати задню, - пригадує
яку він поставив напередодні на ділянці
Володимир.
між
позиціями, хтось зняв. Тоді він
Навчатись прийшлось з «нуля». Читав,
поставив її на теж місце. І результат не
розпитував, словом вчився сам і навчав
заставив себе довго очікувати.
своїх підлеглих. Тепер у нього в активі
Самовпевненість підвела ворога…
сотні знешкоджених мін, саморобних
Згодом батальйон обороняв уже
вибухових пристроїв та різного роду
підступи до Маріуполя. Там у
«сюрпризів». Він і тепер постійно
удосконалюється і продовжує навчатись. п’ятнадцятому під Павлополем потрапив
під ворожий обстріл і загинув його
Перша ротація у зону бойових дій
підлеглий і товариш Денис Богданов. Це
почалась у жовтні у 2014 року в
Авдіївці……в районі дач на околиці міста дуже гірка втрата для «Скорпіона», і тепер
точились запеклі бої. Чіткої лінії фронту не три роки по тому, про це говорити і
пригадувати важко.
було. Небезпека очікувала за кожною
Згодом батальйон прикривав кордон на
будівлею. Ворожі сапери дошкуляли
Херсонщині, а Володимир разом зі
піхотинцям, виставляючи постійно
небезпечні «сюрпризи» перед позиціями зведеним підрозділом направили на
запоріжців. Сапери батальйону щоденно підтримку одній із бригад, що вела важкі і
кровопролитні бої неподалік все тієї ж
перевіряли ті маршрути, які вони

Авдіївки. Сапер пригадує один епізод, де
чи то випадок, а скоріше потужний ангел –
охоронець врятував життя йому і його
побратимам…
…Група рухалась за сапером крок в
крок. Той йшов і уважно перевіряв
стежину. Характерний свист «приходу» 82
мм міни змусив усіх кинутись на землю.
Падаючи, Володимир лівим боковим зором
побачив розтяжку від міни ОЗМ-72,
«Відьми» - як її охрестили бійці. Страшна і
потужна, здатна забрати та покалічити не
одне життя, була зовсім поряд, в кількох
сантиметрах. Як би не обстріл, група
потрапила б на пастку..
«Скорпіон» завжди йде на виконання
завдання сам і перший, він береже своїх
підлеглих. Найвища цінність для
командира взводу – це життя його бійців.
Разом переможемо!
Слава Україні!
Прес-група ОТУ «Схід»
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Формування основ Збройних Сил України
Ще до проголошення незалежності низка громадських діячів і військових здійснювали підготовчі заходи
зі створення Збройних Сил України. Зокрема, 7 лютого 1990 р. у Львові утворився Український військовий комітет,
головою якого став історик Сергій Рудюк, а секретарем – полковник Віталій Лазоркін.
1 грудня 1990 р. цей комітет запропонував концепцію створення Збройних Сил України на базі військових формувань,
дислокованих в Україні. 27 липня 1991 р. Народний Рух України разом з іншими національно-патріотичними силами
провели перший з'їзд офіцерів-українців, які створили Всеукраїнське громадське об'єднання – Спілку офіцерів України.
24 серпня 1991 р., одразу після
прийняття Акта проголошення
незалежності України Верховна Рада
ухвалила постанову «Про військові
формування в Україні», якою визначила:
«…підпорядкувати всі військові
формування, дислоковані на території
України, Верховній Раді України;
утворити Міністерство оборони України;
Урядові України приступити до створення
Збройних Сил України». Фактично цією
постановою було покладено початок
будівництва Збройних Сил України як
важливого інституту держави і
невід'ємного елемента її воєнної
організації.
5 вересня 1991 р. Верховна Рада
призначила генерал-майора авіації
Костянтина Морозова Міністром оборони
України. 11 жовтня 1991 р. Верховна Рада
України затвердила Концепцію оборони і
будівництва Збройних Сил України. У
Концепції передбачалося, що Україна
поступово, з урахуванням усіх факторів
національної безпеки, реалізуватиме намір
стати в майбутньому нейтральною,
без'ядерною державою, яка не братиме
участі у військових блоках, натомість
дотримуватиметься усіх договорів і угод
щодо незастосування ядерної зброї.
Документ визначав, що Збройні Сили
України складатимуться з трьох видів:
Сухопутних військ (Військ наземної
оборони), Військово-Повітряних Сил і
Сил Протиповітряної оборони (Військ
повітряної оборони), Військово-Морських
Сил. Також було визначено повноваження
Міністра оборони України і Головного
штабу Збройних Сил України.
Однією з найважливіших і
суперечливих проблем у всьому комплексі
питань військової сфери була проблема
ядерної зброї. Після розпаду Радянського
Союзу Україна стала власником третього
за величиною ядерного потенціалу у світі.
Виходячи з принципу без'ядерності,
закріпленого Декларацією про державний
суверенітет України від 16 липня 1990 р.,
наша держава зобов'язалась вивезти до
Росії ядерну зброю для її
розукомплектування під спільним
контролем. В обмін на ядерне роззброєння
Україна отримувала гарантії безпеки та
фінансову компенсацію. Процес ядерного
роззброєння остаточно завершився до 1
червня 1996 р., коли на території України
не залишилось жодного ядерного
боєзаряду.
Етапною датою у становленні
Збройних Сил України стало 6 грудня

1991 р., коли Верховна
Рада прийняла Закони
«Про оборону
України» і «Про
Збройні Сили
України». Того ж дня
було затверджено
текст Військової
присяги, яку в залі
Верховної Ради
першим склав Міністр
оборони України
генерал-полковник
К.П. Морозов.
3 січня 1992 р.
Під час переговорів міністра оборони Костянтина Морозова
з Генеральним секретарем НАТО Манфредом Вернером, Киів, 1992 рік.
розпочався процес
приведення до
проходило не без проблем. Однією з
добровільної присяги на вірність народові найгостріших стала проблема
України дислокованих на українській
Чорноморського флоту. Після розпаду
території військ. Під юрисдикцію України Радянського Союзу році радянський
перейшли: 14 мотострілецьких, 4 танкові, Чорноморський флот перейшов під
3 артилерійські дивізій та 8
контроль України на основі територіальної
артилерійських бригад (9293 танки і 11346 належності. Указом Президента України
бойових машин), бригада
від 5 квітня 1992 р. на базі сил
спецпризначення, 9 бригад ППО, 7 полків Чорноморського флоту почалося
бойових вертольотів, чотири повітряні
формування органів управління
армії (близько 1500 бойових літаків) і
Військово-Морських Сил України. Однак
окрема армія ППО. На час проголошення 3 серпня 1992 р. на зустрічі президентів
Україною незалежності чисельність військ України Л. Кравчука та Росії – Б. Єльцина
в Україні нараховувала близько 980 тисяч було ухвалено рішення про поділ флоту
осіб. Однак така кількість озброєння й
навпіл. Фактично ж це означало, що флот
особового складу була надмірною. У
переходить під контроль Російської
червні 1992 р. Верховна Рада України
Федерації, яка всіляко затягувала
ратифікувала Договір про звичайні
укладення остаточної угоди щодо поділу
збройні сили в Європі, яким визначалися флоту. Тим часом формування ВМС
максимальні рівні чисельності озброєння і України здійснювалось на базі частин
військової техніки для України.
колишнього ВМФ СРСР, що
Відповідно до цього слід було скоротити дислокувались на території України, але
кількість танків на 5300 одиниць, бойових не входили до складу Чорноморського
броньованих машин – на 2400 одиниць,
флоту, та за рахунок нових кораблів, що
бойових літаків – на 477 одиниць. 19
будувались українськими заводами. Часом
жовтня 1993 р. Верховна Рада України
доходило навіть до силового
розглянула План проведення
протистояння. 21 липня 1992 р.
організаційних заходів у Збройних Силах сторожовий корабель СКР-112, піднявши
України. Було прийнято Постанову «Про український прапор, здійснив перехід з
загальну структуру, чисельність та
Кримської бази (оз. Донузлав) до Одеси.
матеріально-технічне забезпечення
Протягом 8-годинного переходу корабель
Збройних Сил України», якою було
переслідували кораблі Чорноморського
визначено чисельність Збройних Сил –
флоту, застосовуючи попереджувальний
455 тис. військовослужбовців. На цьому ж артилерійський вогонь і намагаючись
засіданні Верховної Ради України була
висадити на бунтівне судно групу
затверджена Воєнна доктрина України, яка захоплення. На підтримку СКР-112
визначила необхідність приведення
спрямували українські прикордонні катери
системи оборони країни у відповідність до і винищувач. Перед загрозою бойового
сучасних геополітичних і геостратегічних зіткнення російські моряки не стали
умов, переглянути та уточнити завдання і виконувати наказ штабу ЧФ зупинити
зміст діяльності всіх державних структур, корабель «в будь-який спосіб».
організацій і закладів, причетних до
(далі буде)
забезпечення воєнної безпеки України.
Історія українського війська:
Становлення Збройних Сил України
Курс лекцій
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Що до чого...

Не брат ты мне

Эпоха «раков с человечьими глазами» закончилась и наступила эра «раков-консультантов», преисполненных
любовью и заботой об Украине, как раз к президентским выборам.

(Мовою оригіналу)
Причем к собственным мокшанским
выборам они отнеслись довольно
равнодушно - а чо напрягаться? - говорят
раки-консультанты, и так понятно - кого
выберут. Мы ни на что не влияем. То ли дело
у вас! Есть где разгуляться! И они, просрав
свою хату, идут к нам разгуливатсья в
полезных советах.
Это, в принципе, и есть идеология
ватной саранчи - выгрызая свою
собственную территорию они делают селфи
на фоне Эйфелевой башни, после чего
объявляют ее своей. А если их не пускают
делать селфи, то они устраивают истерику,
шо той Кобзон без германской медицины, и
кричат про геноцыд.
Они правы - для дремучей мокшЫ
отлучение от пендосских и еврогейских
ценностей и есть геноцЫд. Они без этого не
выживут, поэтому отправляют дочек жить в
Лондон, а не в Сызрань.
Ну да, поскольку у себя они влиять на
выборы президента не могут, то надо влиять
где-то в другом месте, где гумовым кийком по
спине не захренячат и не отправят на
пятнадцать суток в то место, где туалет два
раза в день или ссы в джинсы.
Заметьте, я не говорю о платной сволочи,
принятой на работу искажать медийное
пространство - с теми все ясно. Я о вполне
искренних рязанских долбо...дятлах, которым
«не все равно», тем более что у них теща в
Полтаве, и они любят этих ваших гарных
писень, и Украину в целом, а особенно борщ.
В отсутствие собственной половой
жизни, они предпочитают жить чужой. Я
довольно внимательно читаю их бред. Это
наука, а наука без классификации
невозможна.
Прежде всего, никто из них не советует
голосовать за Порошенко. Во-об-ще. Это
потому, что нынешнее состояние дел между
Россией и Украиной у них в голове вытекает
из факта президентства Пороха. Путин - да,
погорячился, был не прав. Ну, по крайней
мере, не совсем прав. Но что уж теперь
поделать? Надо жить заново, а поэтому
начинайте сосать.
И это не селигерский гитлерюгенд
вещает, а типа вольнодумцы с кухонь, где они
при Брежневе играли на гитаре Высоцкого,
читали Стругацких и пили портвейн в
протестных вязаных свитерах с оленями.. Это
был чудовищной силы бунт, мля.
А вот довел до всего этого ужаса Порошенко.
Когда я забрасываю тестовый поплавок а кто довел до Сталинградской битвы и
ленинграской блокадной голодухи, Гитлер
или Сталин? - начинается запуск ментального
блока «так это не то». В лучшем случае - оба
виноваты. В худшем - ну Гитлер же первый
напал!
Окау, напали вы оба-две, но допустим
оба виноваты, тогда почему Сталина не
повесили в Нюрнберге? - А потому что он
победитель! - Опять окау, ну тогда мы вас
победим, вернем свое, перевешаем вас и
начнем жить заново. Годится вариант?

- Че? Вы? Нас? - ржет полтавский зять из
Челябинска. - Победите? Да если мы бы
только захотели, так уже до Киева дошли за
два дня! - Причем лично собой зять доходить
не собирается, он айтишник. И воюет за
Россию тем, что платит налоги. Если его
отловят. И вообще у него ипотека.
И тут же российский либерал
превращается в классического мюнхенского
колбасника образца 1939 года, только без
колбасы.
В среднем, от признания в любви к
Украине и борщу до обещания перевешать
нас всех на Крещатике проходит от трех до
пяти минут в чатрулетке. Главное соблюдать
технологию: упирать на то, что победитель не
всегда прав, и на текущий момент он еще не
победил.
То есть им похер кто прав, важно - кто
победил. В чем сила, брат? - говорил
навернутый ледником Бодров. - Сила в
правде. Нет, нихрена, у российцев сила в
силе. Если у россиянина есть кастет, а у тебя
нет - то он решает вопрос на месте. Если
наоборот - у тебя есть кастет, а у мокши нет так он предлагает решать дело через суд и
авдокатов. Если суд не берет взятку, то
россиянин начинает крутиться шо уж из
калюж и предлагает выйти, в парадняк
«поговорить нармальна как люди».
Агрессивное животное предлагает тебе
поговорить с ним «как люди!», потому что у
тебя винтовка, а у него нет, и оно на время
меняет правила разговора, ибо расклад
хреновый для него получается. Кода винтовка
у него - он с тобой вообще говорить не будет.
Он тебя захренячит и обыщет твой труп на
предмет материальных ценностей.
Лысый кинобрат Брата-2 Сухоруков
говорил в фильме «вы нам еще за
Севастополь ответите» - это при том что
Севастополь был наглухо российским
Гуантанамо. За что нам было отвечать?
За то что мы наравне с россиянами
обороняли его? И точно так же умирали на
бастионах?
За то что Киев сгорел дотла, отводя

панцергруппы вермахта от Москвы, где
строились в это время мраморные станции
метро и балеты в Большом театре?
В Минске от войны осталось целыми
пятнадцать домов на Немиге. В Моксве
строили в это время метро, отделывая его
мрамором и мозаикой. Братские млять
народы...
Я даже не понимаю, как он смог это
выговорить - «не брат ты мне черножопый».
Конечно не брат, как может быть горский
воин быть братом рязанскому ухлопку,
который за войну даже денег не получил, а
потом ограбил труп своего сослуживца. Не
матери с отцом передал. Это же не его деньги
были!
А потом лысая актриса в этом фильме
снисходительно сказала стюарду «водочки
мне принеси». Она вчера черный хер сосала
за твени бакс, и ее по хлебалу безнаказанно
негры били, окунув мордой в унитаз, и вот,
опа! - она уже королева самолета аэрофлота.
Росяине, такие росяине.
ПРАВДА - в женщине, которая готовит
тебе еду, пока ты на работе. В детках, которые
расписали фломастерами обои. В маме,
которая тихо кладет тебе в боевой баул
двенадцать пар носков, и плачет, думая что
ты не слышишь. Все, сын вырос и ушел.
Правда в боевом товарище, который орет в
телефон «срочно зашли пятерку, если есть
деньги, я потом объясню зачем».
А нихрена не в силе. Сила силе не
докажет... Правда правде - всегда.
***
Россияне врут. У них сила не в правде. У
них наоборот — правда в силе.
Поэтому надо быть сильным, и указывать
русне ее место под столом.
Там ее правда. Рядом с нашими
запыленными берцами.
Но теперь они, сидя на бутылке,
помогают нам выбирать Президента. Потому
что своего выбрать они не могут. А желание
голосовать за других осталось. Голоса нет, но
хотят петь.
Look Gorky

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

