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Завершальний етап випробувань

Завершився останній етап випробувань зенітних
ракетних комплексів протиповітряної оборони
Начальник Генерального штабу –
Головнокомандувач Збройних Сил
України генерал армії України
Віктор Муженко взяв участь у
випробуваннях зенітних ракетних
комплексів протиповітряної оборони
Сухопутних військ та Повітряних
Сил Збройних Сил України, які
тривають на державному
випробувальному полігоні «Ягорлик»,
що на Херсонщині.
Завдяки зусиллям військових
науковців та фахівців оборонної
галузі, вдалося додатково відновити та
модернізувати ЗРК 2К12-2Д «Куб» та
БМ9К330 «Тор», які цього тижня
вперше виконали дослідні стрільби.
«Завершується проведення
випробовувань модернізованих
комплексів протиповітряної оборони,
які повертаються до бойового складу
Збройних Сил України. Це дасть нам
можливість формувати нові
підрозділи, суттєво підвищити
спроможності зенітно-ракетних військ
ЗС України і в цілому підвищити
ефективність системи протиповітряної
оборони і військ, і держави» відзначив генерал армії України
Віктор Муженко.
www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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Герої з «Нулів»

Василь з Чорткова
Дорога за його плечима, як символ шляху
України до перемоги – така сама розбита
ямами, де-не-де вирвами вибухів, та перемотана
протитанковою загорожею і колючим дротом.
Старшина роти Василь Величенко три роки з
більш ніж двадцяти «календарів» свого
військового життя віддав збройному захисту
Батьківщини, брав участь у багатьох боях.
– Фактично до тоді ще АТО я пішов за
власним бажанням і вимогою, – каже він. – Не міг.
Розумієте, просто не міг дивитись, як убивають і
калічать молодих пацанів.
Тоді поставив собі питання: «Що ж роблю я,
старий дядько, щоб змінити ситуацію?». Тому я
тут.
Дома, у Чорткові, у Василя залишилась
кохана, діти. Вони дуже переживають за свого тата і чоловіка. Щовечора телефонують та питають, як справи.
Та разом із хвилюванням вони пишаються своїм захисником. Бо знають, що вони, власне, як і вся Україна, можуть спокійно
жити доки її обороняють такі бійці як Василь.
Тарас Грень

«Вірю в перемогу і своїх побратимів!»
Війна – це страшна і важка річ. Однак вона
як лакмус виявляє людські душі, безапеляційно
висвітлюючи, хто є хто. Колишній кухар, а нині
боєць Збройних Сил України Андрій – мешканець
Лисичанська. Однак він не зміг стояти осторонь
всіх подій, що розпочались в нашій державі у
2014 році.
– Я сам пішов до військкомату з вимогою
взяти мене до війська – каже він. – Це велика
брехня, що ми, мешканці Луганщини, ховались від
служби в армії.

Навіть в моєму підрозділі багато тих, хто
родом звідси. У багатьох залишились на
окупованих територіях квартири та будинки.
Але ми віримо, що зможемо звільнити свою
землю.
Роки війни для Андрія – це дні, що наскрізь
просякнуті рутиною військової служби. Але він
ніколи не втрачає оптимізму.
Бо вірить в себе, своїх товаришів, а головне –
вірить в нашу перемогу.
Тарас Грень

Вона сукню змінила на бронежилет...
Їй виповнилось лише… хоча, яка направду різниця,
скільки років цій юній захисниці України? Корінна
луганчанка, з містечка Сватове, вона не змогла бути
осторонь, коли до дверей її будинку в прямому розумінні
постукала війна. Катерина вирішила, що змінить цілком
мирну професію плиточника-маляра, на номер розрахунку
гранатомета.
– Я ще з шостого класу хотіла піти в армію, – каже вона. –
Та все не було нагоди. Але трапилось так, що я відчула потребу
моєї держави в моєму захисті. Тому і змінила сукню на берці.
Зараз Катерина стоїть на передовому рубежі нашої оборони
в Луганській області. Незважаючи ні на що, вона не втрачає
оптимізму. І каже, що якби стала Міністром оборони України, то
провела б чітку переатестацію багатьох посад, фільтруючи з них
непрофесіоналів та боягузів. А ще… Зайнялась би військовопатріотичним вихованням молоді.
– Я хочу сказати всім чоловікам, які ховаються від призову
чи мобілізації, ви – ганчір’я, а не опора сім’ї, – переконливо
каже Катерина. – На вашій совісті все те, що відбувається зараз
на тимчасово окупованих територіях. З вашої мовчазної згоди
чи відвертого боягузтва гинуть наші герої. Але ще не пізно
виправити ситуацію, відбілити своє ім’я, прийшовши до лав
Збройних Сил. І стати зі зброєю в руках поруч зі мною і моїми
побратимам!
Також Катерина, як мешканка Донбасу, звертається до всіх
людей на окупованих територіях із закликом не боятись
загарбників.
Всіляко допомагати Збройним Силам України, передаючи

інформацію про пересування ворожих колон, місця
розташування російської техніки та живої сили ворога.
– Це неважко зробити, виклавши в інтернет знімки, – каже
вона. – І ми, місцеві мешканці, вже розберемось, де ворог
зосереджує свої сили. Просто не треба боятись. І я вдячна тим,
хто вже співпрацює з нами. Разом ми крок за кроком
наближаємо нашу перемогу!
Тарас Грень
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Українська мілітарна історія

Реформування Збройних Сил України
у 1997–2013 роках
Початком нового етапу військового будівництва в Україні стало затвердження у січні 1997 року
Президентом Л. Кучмою «Державної програми будівництва та розвитку Збройних Сил України
на період до 2005 року»
Того ж місяця були затверджені
Положення «Про Міністерство оборони
України» та «Про Генеральний штаб
Збройних Сил України». Це стало
важливим кроком на шляху становлення
демократичного цивільного контролю
над оборонною сферою.
У 1998 р. була запроваджена нова
система військово-адміністративного
розподілу території України. Замість
військових округів було утворено
оперативні командування – оперативностратегічні об'єднання, призначені для
виконання у мирний та у воєнний час
оперативних, мобілізаційних завдань і
завдань територіальної оборони у
встановлених для них межах, а також
технічного, тилового, медичного та
інших видів забезпечення військ (сил),
що знаходяться на їхніх територіях,
незалежно від відомчої
підпорядкованості. На початку 1999 р.
було здійснено перехід на нову систему
тилового забезпечення за територіальним
принципом. Завдяки цьому вдалося
уніфікувати і скоротити кількість
тилових структур, забезпечити
інтеграцію ресурсів, сил і засобів тилу і
комплексне та ефективне їх використання
в інтересах усіх структур Збройних Сил
України.
Удосконалення системи військового
управління тривало і в наступні роки.
Найважливішим заходом стало
завершення переходу на тривидову
структуру Збройних Сил. Упродовж
2004–2005 рр. відбулось об'єднання ВПС
та Військ ППО у новий вид Збройних
Сил – Повітряні Сили. З трьох
оперативних командувань залишилися
два (Західне та Південне), а Північне
оперативне командування
переформовано у територіальне
управління «Північ». З метою
оптимізації системи оперативного
(бойового) та матеріально-технічного
забезпечення сформовано Командування
сил підтримки. До його складу увійшли
понад 50 військових частин і підрозділів
забезпечення.
Одночасно з реорганізацією
відбувалось і подальше скорочення
чисельності Збройних Сил.
Оптимальним вважалось підтримувати
чисельність особового складу в мирний
час на рівні 0,8-0,9 % від чисельності
населення (близько 400–450 тис. чол.). У
грудні 1998 р. були затверджені
параметри – 320 тис.
військовослужбовців і 100 тис.

працівників
ЗСУ, а станом
на кінець 2005
року
налічувалось
180 тис.
військовослужб
овців і 65 тис.
працівників
ЗСУ.
Співвідношення
між видами
Збройних Сил
становило:
Сухопутні
війська – до 40
%; Повітряні
Сили – до 24%;
ВійськовоМорські Сили –
до 8%; органи
військового
управління,
військові
навчальні
заклади,
установи – до
28%.
Упродовж 2006–2011 рр. відбувались
подальші зміни в структурі Збройних
Сил та скорочення їхньої чисельності (до
192 тис. осіб). Було сформовано корпус
швидкого реагування Сухопутних військ,
реформовано систему військової освіти,
кадрового і медичного забезпечення,
розширено сферу діяльності
міжнародного військового
співробітництва.
Скорочення чисельності Збройних
Сил вимагало відповідної реорганізації
частин і з'єднань.
Зокрема, в Сухопутних військах
відбувся перехід від трирівневої
структури («оперативне командуваннядивізія-полк») до дворівневої
(«оперативне командування-бригада»).
Станом на 2010 р. в Сухопутних військах
налічувалось 17 бойових бригад (2
танкові, 8 механізованих, 1 повітрянодесантна, 2 аеромобільні, 1 ракетна і 3
артилерійські), 14 окремих бойових
полків (1 механізований, 1
аеромобільний, 2 спеціального
призначення, Президентський полк, 3
реактивних артилерійських, 3 зенітноракетних, 2 вертолітні армійської авіації і
1 полк РЕБ) і 9 окремих полків бойового
забезпечення (4 інженерних, 4 зв'язку, 1
радіаційного, хімічного і біологічного
захисту), інші окремі частини і установи

рівня полку і нижче, а також 169-й
навчальний центр «Десна».
У 2013 р. чисельність особового
складу Сухопутних військ становила 57
тис. чол. На їх озброєнні знаходились 686
танків, 72 бойових вертольоти, 2065
бойових броньованих машин, 716
артилерійських систем (гармат, мінометів
і реактивних систем залпового вогню)
калібру 100 мм і більше.
У Повітряних Силах основною
організаційною одиницею стала бригада,
яка включає 2-3 авіаційні ескадрильї та
підрозділи забезпечення. Внаслідок
скорочення та реорганізації станом на
2013 р. у Повітряних Силах залишилось
6 бригад і одна окрема ескадрилья
тактичної авіації, 3 транспортні
авіабригади та одна навчальна
(підпорядкована Харківському
університету Повітряних Сил), а також
окремий полк дистанційно керованих
літальних апаратів. Крім того, до складу
Повітряних Сил входили 4 радіотехнічні
бригади, 4 зенітні ракетні бригади та 8
зенітних ракетних полків.
Основними з'єднаннями ВійськовоМорських Сил були дві бригади
надводних кораблів і кілька окремих
дивізіонів, а також бригада морської
авіації та бригада берегової оборони.
(Далі буде)
Історія українського війська.
Курс лекцій
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Що до чого...

Лист до ворога
« Мій ворог. Я снайпер, що
знаходиться зараз неподалік тебе.
Ти не бачиш мене. Ти ніколи мене не
побачиш. В кращому випадку мою роботу
побачить твій товариш, що буде
запаковувати тебе у пластик. Так, ти теж
людина як і я. І нам напевно десь
приблизно плюс-мінус однаково років.
Але… Між мною і тобою велика прірва.
Вона широка як «Великий каньйон» і
глибока, як «Марианська впадина». Бо ти
прийшов на мою землю - а я захищаю
свої кордони. Я знаю, що воюю за своїх
дітей – а ти за ідею, що вкладена в твою
голову пропагандистами кремля. От і
зараз я вдягнений у новенький
маскувальний костюм, який виготовлений
дбайливими руками волонтерів «Hand
Made – по Львівські». І я не маю потреби
нічому, бо крім держави мене підтримує і
народ України. А хто підтримає тебе?
Чужа людина, на вже ворожій для тебе
землі.

діти пишаються мною, бо я захисник
Ворог мій. Зараз в тебе є ще шанс
піти з України живим. Скористайся ним. держави. А що казатимуть твої діти?
Кидай зброю, що вклав тобі в руки
Подумай про все... І тікай.»
путинський режим. Сідай на потяг, в авто,
За словами снайперів однієї з бригад, що
обороняють
Україну на Луганському напрямі
чи йди пішки до себе до дому. Повір, мої

Смерть не стоит на коленях,
мальчик. Никогда

записав Тарас ГРЕНЬ

И неважно, сколько раз ты ездил в АТО - ты не знаешь, что такое АТО

(Мовою оригіналу)
Не имеешь ни малейшего
представления, як это - «... нести повну
та одноособну відповідальність...» не
то что за четыреста двадцать кэмэ хоть за пару миллиметров лінії
бойового зіткнення.
Отвечать собою за то, шо на
вверенном конкретно тебе участке - не

прорвутся, не пройдут, не пролезут и не
просочатся.
Это называется «ответственность»,
мальчик. Настоящая, мужская, для тех,
кто не бегал от повестки и не ссыт
контракта.
Ой, я тебя умоляю, не вдумывайся,
тебе не понять, иди, придумай шутку,
заработай денег, шо ты там еще умеешь.

Корпоратив проведи, ну я не знаю, видос
запиши, «тобі личіть твоє заняття». Не
говори, кстати, на украинском - он у тебя
еще хуже, чем мой.
Смерть ходит в берцах, мальчик,
курит ротманс-деми и служит в ЗСУ на
відповідній посаді. Смерть носит броник,
не надевает каску, жрет не суши, а
шаурму, разговаривает матом и ездит не
на рейндже, а на волонтерском корче или
«бэхе».
Смерть вечером звонит домой,
нарезает жінке задач, бо скоро весна і тре
сіять, кладет трубку, идет, убивает
абизяну из АГС-а, выкурюет
полсигареты, дозабивает улитку, а потом
перезванивает домой, бо забув спросить,
як там у Людмилы Павловны, дочка
поступила чи нет.
Смерть, мальчик - это камуфляжные
люди с веселыми глазами, любящие и
умеющие убивать.
А ты - иди, пошути, заработай себе
еще денег и не мешай Смерти хранить
сон моих сыновей. Ты все перепутал,
мальчик, это называется «прием для
стрельбы с колена». Ой, я тебя умоляю,
не вдумывайся, иди, придумай шутку и
перестань уже так бояться, это реально
прям видно, никто не убьет тебя, если ты
проиграешь, честно. Даже если
выиграешь - тоже.
Все будет хорошо.
Просто перестань наконец бояться.
Мартин БРЕСТ

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

