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Російські окупанти в чергове
гатять по мирних оселях

Підтверджено застосування
російсько-окупаційними військами
корегованого снаряду виробництва
Російської Федерації по мирних оселях
українських громадян.
Черговий раз відмічено факт обстрілу з
боку російських окупаційних військ
мирних населених пунктів уздовж лінії
розмежування, що несе постійну загрозу
життю мирного населення.
Так, 14 лютого о 07.33 з напрямку
населеного пункту Вуглегірськ здійснено
обстріл селища Новолуганське
Бахмутського району Донецької області
високоточними боєприпасами із

пенсіонер Віктор Фролов, перебуваючи в
застосуванням артилерійської системи
калібру 152 мм, що заборонені Мінськими будинку, дивом залишився живим,
зазнавши легких тілесних ушкоджень.
домовленостями.
Даний факт вкотре свідчить, що
Аналіз знайдених на місці обстрілу
уламків снаряду підтверджує застосування найманці російсько-окупаційних військ,
нехтуючи усіма нормами міжнародного
окупантами керованих 152 мм
гуманітарного права, ставлять під загрозу
артилерійських боєприпасів типу
життя та здоров’я цивільного населення
“Краснопольˮ.
Донбасу та продовжують обстріл
Снаряди даного типу знаходяться на
озброєнні артилерійських підрозділів ЗС населених пунктів в районі проведення
РФ, а серійне виробництво здійснюється операції Об’єднаних сил.
Російські найманці в черговий раз
концерном “Калашниковˮ. В результаті
продемонстрували свідоме порушення та
обстрілу прямим попаданням було
невиконання Мінських домовленостей.
знищено будинок місцевого мешканця.
Прес-служба ООС
Власник помешкання, 70-річний
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Герої з «Нулів»

«Піхота має вміти все!»
– А чи не час Вам трохи відпочити? –
запитує вражена розмовою з піхотинцем
журналістка.
– Яке відпочивати, війна ще не
закінчилась, – відповідає зніяковіло та з
посмішкою військовослужбовець.
Народився Олександр в Росії. Йому
було лише два рочки, коли передчасно пішов
з життя його тато, і молода мати з дворічною
дитиною на руках мусила везти труну
чоловіка до України. Ріс хлопчина без
батька, але це не завадило йому стати
справжнім чоловіком. Здобув вищу освіту в
Національній академії внутрішніх справ та
певний час проходив службу в тогочасній
міліції. Проте, не зміг змиритися з
порядками заангажованої структури і
залишив службу.
Коли прийшла повістка, Олександр
обіймав посаду заступника начальника
одного з аграрних підприємств на
Вінниччині. Звісно, він міг би ухилитися від
мобілізації, але це, каже, «не почоловічому».

Проте, вже в травні
підрозділ в повному
складі передали до 53-ї
бригади.
– З нашого
батальйону, власне, і
розпочалось створення
цієї бригади, – згадує
боєць.
Після завершення
строків мобілізації
Олександр, уклавши
контракт із командиром
вже рідної «тридцятки»,
знову отримав добре
знайому зброю.
Спочатку на
Дебальцевському
напрямку, а потім в– у районі тимчасово
окупованого Докучаєвська зі свого
"покемона" (ПКМ) він давав "добрячого
прочухана" російським найманцям. За цих 4
роки Олександр чудово навчився
вправлятися і з іншого піхотного озброєння,
тому результативно відпрацювати з «сапога»
(СПГ-9), «дашки» (ДШК) чи «бехи-двійки»
(БМП-2) для нього не є проблемою.

У 30-ій окремій механізованій бригаді,
підрозділи якої на той час вели жорстокі бої
на Донеччині та Луганщині, чоловіка
призначили на посаду кулеметника в
новосформований 4-й механізований
батальйон. Його ротну тактичну групу
одразу направили на луганський напрямок.
Бойові завдання виконували здебільшого
поблизу Щастя, Станиці Луганської та
Новоайдару.

– А як же по-іншому, – каже чоловік, –
ми – піхота, а ці хлопці повинні вміти
користуватися всім, що є на ВОПі, тим паче,
посада змушує подавати приклад підлеглим.
Головний сержант взводу – це права рука
«взводного» та наставник для рядових
бійців.

– У нас був потужний підрозділ, – каже
сержант, – 9 «бех», два танки, ЗУшки, 120мм міномети. Ми були ротою швидкого
реагування: нас направляли туди, де було
найгарячіше. Так само працювали і під час
зимових боїв у 2015 році.

Олександр неодноразово чув, як
свистять ворожі кулі, шипить розпечений
метал артилерійських осколків та каміння
«гір Донбасу», яке в десятки разів
посилювало вбивчу силу ворожих мін. Він
добре знає, що таке чорнозем зі снігом,

липуча глина та неприступна, на перший
погляд, порода териконів.
Олександр розуміється на війні та
добре робить свою справу, і поки ворог на
нашій землі – боротьба для нього, як і для
багатьох українських бійців, не завершиться.
Та найголовніше, що не дозволяє цій війні
втомлювати бійця, – це його талановиті діти.
Син після закінчення ліцею ім. Івана Богуна
продовжує навчатися військової справи у
Національному авіаційному університеті, а
донька, закінчивши екстерном школу та
маючи абсолютний слух, навчається на
диригента.
– Талановита молодь – це майбутнє
нашої України, тому припиняти боротися
зараз не маємо права! – дає остаточну
відповідь на запитання про втому
Олександр.
Операція об'єднаних сил / Joint Forces
Operation

Двійник Тараса Шевченка на передовій
двійників Тараса Григоровича, який
проводили брати Капранови. І став його
переможцем! Та ще й прізвище у нього, як у
поета – Шевченко. Не дивно, що і побратими
називають товариша Тарасом!

Викапаний «Кобзар»! Це перше, що
спадає на думку, коли бачиш Володимира. У
мирному житті мешканець міста Тальне, що
на Черкащині, брав участь у конкурсі

Тарас Григорович. Боєць вважає, що війна на
Донбасі може закінчитися тільки перемогою.

– Без перемоги миру не буде. Тих, хто не
згідний, треба поставити на місце, цих
заблудлих овець треба вчити. Вони і так вже
– Знайомі запропонували поїхати у Київ багато горя наробили. А тим, хто йде на нас зі
на конкурс. Проти мене виступав артист, який зброєю, потрібно судити за законом. Тоді буде
порядок.
постійно грав ролі Тараса Шевченка, але я
все одно посів перше місце. Мені накладали
«Тарас» упевнений, що Донбас – це
грим, клеїли штучні вуса. Після тієї події я
українська земля, і якби не було російської
вирішив відпустити власні. Потім я грав
армії, ми би давно отримали перемогу, за
Шевченка у Черкаській філармонії. Мав
лічені місяці ще у 2014 році.
виступати у Києві, але почався Майдан і
– Щодо перемовин – ні, любі друзі, так
війна… У Збройні Сили хотів піти вже у
2014-му році. Але мене не взяли. Дивно, адже воно не буде! Росіяни нас завжди зневажали і
недооцінювали. У мене колись були знайомі з
я мав військові спеціальності – «командир
Росії. Казали мені: ви, хохли, як отара – вам
радіовзводу» і «командир танку Т-80».
кільце у ніс, і повернув, куди треба. Та ми не
Служив строкову і надстрокову службу у
такі
прості! І війна це довела. Правильно
Німеччині. У механізовану бригаду все ж
вдалось потрапити у 2015 році, – розповідає Тарас Шевченко казав: «ще повіє огонь новий
з Холодного Яру! – стверджує Володимир.
Володимир.
Операція об'єднаних сил / Joint Forces
У своїй громадянській позиції
Operation
Володимир такий самий безапеляційний, як і

3

№ 97, лютий 2019

Українська мілітарна історія

Формування основ Збройних Сил України

(Продовження. Початок в ББ№96)
Угода про поділ Чорноморського флоту
була підписана президентами Л. Кучмою та
Б. Єльциним лише 9 червня 1995 р. До того
ж параметри її були не на користь нашої
держави: Україна отримала лише 18 %
кораблів та суден Чорноморського флоту, а
Росії залишалось 82 %. Ще більш
небезпечним, як показало майбутнє, стало
збереження на території України баз
російського Чорноморського флоту.
Відповідно до Указу Президента
України від 28 січня 1993 р. на базі
Військово-Повітряних Сил України та
Військ Протиповітряної оборони України
розпочалося формування єдиного виду
Збройних Сил України – Військ Повітряної
оборони. Остаточне їх об'єднання
передбачалося завершити до 30 листопада
1995 р. Однак у встановлені терміни
виконати намічені заходи не вдалось. Через
відсутність належної нормативно-правової
бази та добре обґрунтованих теоретичних
положень щодо створення нового виду
Збройних Сил України у 1996 р. процес
об'єднання ВПС та Військ ППО було
призупинено.
Указом Президента України від 23
травня 1996 р. у складі Збройних Сил
України було утворене Командування
Сухопутних військ України, якому
підпорядкували органи управління та
війська військових округів.
Серйозну реорганізацію пройшла
система підготовки кадрів для Збройних Сил
України. Низка навчальних закладів була
розформована у зв'язку із скороченням

Збройних Сил. Натомість налагоджувалась
підготовка фахівців тих спеціальностей,
яких раніше на території України не
навчали. Показовим прикладом реорганізації
системи військової освіти стало створення 8
жовтня 1993 р. на базі Львівського вищого
військового училища і військових кафедр
цивільних вищих навчальних закладів
Львова навчального закладу нового типу,
інтегрованого в систему цивільної освіти, –
Відділення військової підготовки
Державного університету „Львівська
політехніка”. Для підготовки фахівців
оперативно-тактичного та оперативностратегічного рівнів у 1992 р. на базі
розташованої в Києві Академії ППО
Сухопутних військ імені Маршала
Радянського Союзу О. М. Василевського
була утворена Академія Збройних Сил
України.
Україна успадкувала від СРСР
загальний порядок щодо військового
обов'язку, який був врегульований Законом
України „Про військовий обов'язок і
військову службу”, ухваленим 25 березня
1992 р. У подальшому цей закон багато разів
змінювався; зміни бували різної
спрямованості, але здебільшого
спостерігалася тенденція до скорочення
терміну служби та збільшення можливостей
для її уникнення за допомогою
різноманітних підстав для звільнення від
призову або відстрочки від нього. Крім того,
було введено альтернативну службу для тих,
хто не згоден служити у війську з релігійних
мотивів (мотиви нерелігійного характеру в
Україні не дають підстав для альтернативної

служби).
Поряд із Збройними Силами в Україні
була утворена Національна гвардія. Її
завдання регламентувались Законом України
„Про Національну гвардію України”,
ухваленим 4 листопада 1991 р., і включали
захист конституційного ладу України,
цілісності її території від спроб змінити їх
насильницьким шляхом; участь у
підтриманні режиму надзвичайного стану
(відповідно до вимог законів України);
участь у ліквідації наслідків аварій,
катастроф і стихійних лих; формування в
особливий період частин для охорони й
оборони найважливіших державних об'єктів;
допомога прикордонним військам у
затриманні порушників державного кордону
України силами частин, дислокованих у
прикордонних районах; участь у бойових
діях з відбиття нападу ззовні та захисту
безпеки України. Упродовж 1992–1996 рр.
шляхом передачі частин і з'єднань з
внутрішніх військ МВС та із Збройних Сил
було сформовано сім дивізій Національної
гвардії і низка інших частин.
Упродовж 1991–1996 рр., незважаючи
на різноманітні труднощі були закладені
основи Збройних Сил України, створена
система військового управління,
розпочалось приведення військового
механізму держави у відповідність до нових
геополітичних умов. Однак виконання низки
важливих заходів було неможливим через
наростаючу економічну кризу.
Історія українського війська.
Курс лекцій
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Що до чого...

Денікінські Скрєпи
На фоні розгорнутої дискредитації комбригів 10-ї (про затримку командира ДБР) і 72-ї (про “їжаків в тумані”),
місцеві медіабл@ді виконують стару установку русні, яку вона так активно використовувала у 2014 р.
Ціль у них зараз єдина:
посіяти в особового складу сумніви,
підірвати довіру до генералів і старших
офіцерів в командуваннях, зокрема ГШ
(расстрелять!)., звинувативши їх в зраді.
Іншими словами – вбити клин;
втрутитися у кадрові призначення на
ключові військові посади від комбрига і
вище «своїх», «залежних», «куплених»
офіцерів з метою подальшого впливу на
них у своїх інтересах (корупційних,
громадських, медійних, політичних та
ін.);
створити «солдатські камітєтина#уйнамстатути», які бунтами і хаосом
зруйнують принципи єдиноначалля і тим
самим – ЗСУ.
Тим самим вони хочуть повернути
нас і занурити у реальну громадянську
війну 100-літньої давнини.
Але в теперішній час ЗСУ – це єдина
державна структура, що здатна втримати
ситуацію на фронті, захистити свободу і
якій довіряє суспільство.
Водночас і неспроста появляються
очеркі любітєля руССких генералов и
«бєлого офіцерства» Юри-Чухла. Йому,
щоб послабити армію потрібно показати
приклад, як це колись було в русні і
вкинути у свідомість людей їхню
«скрєпу». У даному прикладі –
«денікінську скрєпу». Чухло так прагне
провести русняві паралелі і натякнути:

«Дайош через офицерские сборы
назначения комбригов!!!» Ну звісно ж,
при його особистій та інших «скрєпових»
медіабл@дей присутності, під
прикриттям «демократичного цивільного
контролю» над армією.
Фан Денікіна намагається в час
російсько-української війни підсунути
українським офіцерам «скрєпи бєлого
офіцерства». У цьому вся сутність
русняво-беніного агента впливу.
Чухло, ти цитуєш спогади цього
гівнюка Денікіна, а я людям процитую
його «Звернення головнокомандувача
збройними силами Півдня Росії генерала
А.Денікіна до населення Малоросії» (!!!),
яке було опублікувало у «Киевлянине»
(1919):
«К древнему Киеву, «матери городов
русских», приближаются полки в
неудержимом стремлении вернуть
русскому народу утраченное им единство,
то единство, без которого великий
русский народ, обессиленный и
раздробленный, теряя молодые поколения
в братоубийственных междоусобиях, не в
силах был бы отстоять свою
независимость, – то единство, без
которого неутолима полная и правильная
хозяйственная жизнь, когда Север и Юг,
Восток и Запад обширной державы в
свободном обмене несут друг другу все,
чем богат каждый край, каждая область,
без которого не создалась бы могучая
русская речь, в равной доле сотканная
усилиями Киева, Москвы и Петрограда.
Желая обессилить русское государство
прежде чем объявить ему войну, немцы
задолго до 1914 года стремились
разрушать выкованное в тяжелой борьбе
единство русского племени.
С этой целью ими поддерживалось и
раздувалось на юге России движение,
поставившее себе цель отделение от
России ее девяти южных губерний под
именем «Украинской Державы».
Стремление отторгнуть от России
Малорусскую ветвь русского народа не
остановлено и поныне. Былые
ставленники немцев – Петлюра и его
соратники, положившие начало
расчленению России, продолжают и
теперь совершать свое злое дело:
создание самостоятельной «Украинской
Державы» и борьба против возрождения
Единой России . Однако же от
изменческого движения, направленного к
разделу России, необходимо совершенно
отметать деятельность, внушенную
любовью к родному краю, к его
особенностям, местной старине и
местному народному языку. Ввиду сего в
основу устроения областей Юга России и
будет положено начало самоуправления и
децентрализации при непременном

уважении к жизненным особенностям
местного быта.
Объявляю государственным языком
на всем пространстве России язык
русский, но считаю совершенно
недопустимым и запрещаю
преследования малорусского языка.
Каждый может говорить в местных
учреждениях, земствах, присутственных
местах и в суде по-малорусски. Местные
школы, содержимые на частные средства,
могут вести преподавание на каком
угодно языке. В казенных школах ...
могут быть учреждаемы уроки
малорусского народного языка... Равным
образом не будет никаких ограничений в
отношении малорусского языка в печати”.
І ще декілька цитат скрєпного
українофоба Дєнікіна: що «ніякої України
знати не хоче», «Ваша ставка на
самостійну Україну бита. Тепер
залишається єдина ставка – велика
неділима Росія».
Вєликая и неделимая…
Від опусів таких Чухлаків завжди
смердить баблом. Вони скоро почнуть
цитувати Жукова, НГШВСРФ Гєрасімова
і в кінці-кінців Ху#ла.
Побратими, мисліть критично,
аналізуйте і завжди задавайте собі
питання: «Кому це вигідно?» і «Для
чого?»
Реаліст Армійський
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