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У 2002 році Генеральна Асамблея ООН своєю Резолюцією № A/RES/57/129 оголосила
29 травня Міжнародним днем миротворців Організації Об'єднаних Націй
(International Day of United Nations Peacekeepers).
Міжнародний день
першої місії
миротворців Організації
відбулося
Об'єднаних Націй надає
розгортання
можливість вшанувати
невеликого
військовослужбовців,
контингенту
поліцейських і цивільних
військових
співробітників за їх безцінний
спостерігачів
внесок в роботу Організації
ООН на
Об'єднаних Націй та вшанувати Близькому
пам'ять понад 3800
Сході, з яких
миротворців, які загинули під
було
час виконання обов'язків під
сформовано
прапором ООН з 1948 року, в
Орган
тому числі 102 людини, які
Організації
віддали свої життя в минулому Об'єднаних
країн, які опинилися на межі
році.
Націй із
краху,
часто після тривалих,
Цього року наші миротворці спостереження за виконанням
протягом
десятиліть, конфліктів.
умов перемир'я (ОНВУП) з
працюють в особливо важких
Учасники
миротворчої місії та їх
умовах, коли їм доводиться не метою спостереження за
цивільні
колеги
сприяють
тільки протистояти поширенню виконанням Угоди про
організації
та
проведенню
перемир'я між Ізраїлем і
інфекції COVID-19, а й
сусідніми арабськими країнами. виборів, реформуванню поліції і
підтримувати і захищати
судової системи, займаються
місцеве населення,
З тих пір в 72 операціях
заохоченням
і захистом прав
продовжуючи виконувати
ООН з підтримання миру
людини,
стверджують
принципи
доручену їм мандат ООН.
служили більше 1 мільйона
рівності
чоловіків
і
жінок,
чоловіків і жінок, безпосередньо організовують добровільне
У 2020 році День
впливаючи
на життя мільйонів
миротворців присвячений темі
роззброєння колишніх
людей,
захищаючи
найбільш
“Жінки-миротворці - ключ до
комбатантів,
проводять
вразливих мешканців світу і
миру” в ознаменування 20-ї
розмінування
територій,
рятуючи життя незліченної
річниці прийняття Радою
підтримують
заходи
з
кількості людей. Від Камбоджі
Безпеки Резолюції 1325, в якій
повернення
біженців
до Сальвадора, Ліберії, Сьєрра- переміщених осіб в їхі рідні
йдеться про необхідність
розширення ролі і внеску жінок Леоне, Тімору-Лешті та інших
місця.
країн миротворча діяльність
в рамках польових операцій
Ця безцінна робота
ООН допомагає країнам
ООН, і особливо серед
пов'язана
з ризиком. Сьогодні у
перейти від війни до миру.
військових спостерігачів,
18
операціях,
керованих
Українські військові беруть Департаментом
цивільного, поліцейського
операцій з
персоналу, співробітників з прав участь в міжнародних операціях підтримки миру, служать
більше
з підтримання миру і безпеки,
людини і гуманітарного
72
000
військовослужбовців
і 15
починаючи з 1992 року. На
персоналу.
000
цивільних
осіб,
і,
таким
44 000
Жінки-миротворці вносять сьогодні більше
чином, Організація Об'єднаних
військовослужбовців
пройшли
неоціненний вклад у
Націй є найбільшою в світі
службу в миротворчих місіях.
миротворчість. Вони
багатосторонньою організацією,
Участь українських
допомагають підвищувати
що вирішує завдання
миротворців у місіях ООН на
загальну ефективність
постконфліктної стабілізації.
миротворчої діяльності, мають різних континентах, у складі
В Україні Міжнародний день
багатьох міжнародних сил з
більш широкий доступ до
миротворців
встановлено
підтримки миру сприяє
місцевих громад, особливо до
відповідно
до
Указу Президента
зростанню авторитету України
жінок. Вони також заохочують
України
від
30
квітня 2003 року
жінок до того, щоб вони ставали на світовій арені, як надійного
№
374/2003
і
відзначається
партнера та впливового
значущою частиною мирних і
щорічно 29 травня, а згідно з
політичних процесів. Коли жінки суб'єкта міжнародної безпеки.
прийнятою
21-го травня 2013
як представники різних культур
Також, досвід учасників
року
Постановою
Верховної
беруть участь в мирних
миротворчих місій ООН, які
Ради
України
№
1165
“Про
переговорах, якість і міцність
сьогодні продовжують військову встановлення Дня українських
мирних угод підвищується. Коли службу у Збройних Сил України миротворців”, українські
жінки підписують мирні угоди,
допомагає зміцнювати
миротворці мають всі підстави
вони з більшою ймовірністю
боєготовність військових частин на своє власне професійне
будуть їх виконувати, що, як
та протистояти ворогу на Сході свято, яке відзначатиметься
показують наукові дослідження, нашої держави.
незабаром 15-го липня.
допомагає забезпечити стійкий
Миротворчі
операції
ООН
За матеріалами
мир і процвітання.
не обмежуються перевіркою
Головного
управління
Розгортання першої
дотримання режиму
морально-психологічного
миротворчої місії ООН було
припинення вогню, а фактично
забезпечення ЗС України
санкціоновано 29 травня 1948
вирішують завдання відбудови
року Радою Безпеки. Під час

#Герої_з_НуЛІВ
«Зараз з'їжджу на госпіталь,
підлікуюсь, і одразу назад до своїх
хлопців. А як же вони без мене? –
сміється Ярослав Петрович. –
Хто ж нашу землю буде
відстоювати як не ми!»

Попри російську агресію
на Сході країни, Україна як
одна з держав-засновниць
ООН продовжує виконувати
свої зобов'язання в рамках
підтримання міжнародного
миру і безпеки. Понад 44
тисячі військовослужбовців
ЗСУ взяли участь у 27
міжнародних операціях та
місіях у різних регіонах
планети. Супровід
гуманітарних конвоїв,
охорона об'єктів,
патрулювання в зоні
відповідальності, участь у
програмах із роззброєння,
відбудова мирної
інфраструктури,
розмінування і
спостереження – це далеко
неповний список тих
завдань, які виконували та
виконують українські
миротворці у світі.

У листопаді 2018 року
було проведено
широкомасштабну операцію
«Скорпіон» зі знищення
одного з найжорстокіших
угруповань бойовиків на
континенті. 18-й окремий
вертолітний загін
зарекомендував себе
найпотужнішою зброєю Місії
ООН зі стабілізації в ДР
Конго. Всього за кілька днів
№ 161 травень 2020 року

Вчора ввечері у бліндаж в якому
відпочивав Петрович, влучив ворожий
снаряд 122-го калібру, внаслідок чого
його повністю засипало землею.
Побратими, які поруч несли службу,
кинулись на допомогу та за лічені
хвилини Ярослава вдалось відкопати
з-під завалів. Тепер на бійця чекає
ретельне обстеження у шпиталі, а за
необхідності – лікування та
реабілітація.
Під час даного обстрілу противник
задіяв заборонене Мінськими
домовленостями озброєння, а саме,
самохідні артилерійські установки 2С1
«Гвоздика» у кількості 3 одиниці та
випустив по позиціям 24 ОМБр імені
короля Данила 30 снарядів 122-го
калібру. Відхід САУ ворог прикривав
мінометним вогнем, використовуючи

українські гелікоптери
відпрацювали 124 задачі з
вогневого ураження сил та
позицій терористичної
організації ADF, за що
засоби масової інформації
охрестили українців «Жалом
ООНівського Скорпіона».
У Конго надзвичайно
швидко змінюється погода,
за лічені хвилини може
насунутись гроза, про що
особливо важливо пам'ятати
льотному складу. Джунглі,
під прикриттям яких
зазвичай діють бойовики,
дуже обмежують можливості
візуального спостереження,
а гориста місцевість дещо
ускладнює польоти.
Високогір'я у Конго досягає 5
тисяч метрів над рівнем
моря, що збільшує
навантаження на авіаційну
техніку. Проте навіть в таких
умовах у грудні 2018го український
гелікоптер зміг
виявити та
евакуювати
миротворця з Малаві,
який після бою з
бойовиками втратив
зв'язок з підрозділом і
блукав джунглями 16
днів.
4 квітня 2011 року
українські бойові гелікоптери
Мі-24 отримали наказ Місії
ООН на застосування зброї.
Український екіпаж мав
знищити склад боєприпасів у
найбільшому місті країни —
Абіджані. Провівши
попередньо повітряну
розвідку, пара штурмових Мі24 знищили сховище воєнної

боєприпаси 120-го та 82-го калібру, а
також СПГ та АГС.
Слід зазначити, що вогонь по
захисниках України вівся з північносхідного району міста Горлівка
(Байрак), в безпосередній близькості
від жилих помешкань місцевого
населення, що мало на меті
спровокувати Збройні сили України на
відкриття вогню у відповідь, з
подальшою фото- і відео фіксацією
обстрілів проросійськими
пропагандистами. Дана поведінка
ворога в черговий раз демонструє їх
підлість і цинізм, адже тільки окупант
може ховатись за спиною цивільного
населення.
За матеріалами прес-служби
24 омбр імені короля Данила

техніки та склад
озброєння на
колишній
військовій базі
Акуєно. Під час
операції мирне
населення не
постраждало.
Майже
чотирнадцять років
вітчизняні авіатори 56-го
окремого вертолітного загону
ЗС України Місії ООН у
Ліберії забезпечували
супроводження наземних
колон, транспортні та
пасажирські перевезення,
проводили повітряне
патрулювання кордонів,
медичну евакуацію та
пошуково-рятувальні
операції. Екіпажі українських
вертольотів провели у небі
понад 50 тис. годин.
Льотчики перевезли майже
20 тис. пасажирів і близько 7
тис. тонн вантажів.
24 січня 2018 року
український екіпаж
гелікоптера Мі-8 виконав
«крайній» політ над містом
Монровія. Так завершилась
одна з найбільш
довготривалих миротворчих
місій Збройних Сил України.
Передумовою збройного
конфлікту в Ефіопії та
Еритреї стало
постколоніальне минуле: дві
країни здобули
незалежність, але разом із
тим були об'єднані у
федерацію резолюцією
ООН. Більшість еритрейців
виступали за незалежність
своєї країни в той час, як
Ефіопія намагалась

обмежити автономію, надану
Еритреї. З 1961 року
починається тридцятилітня
війна, в результаті якої уряд
Ефіопії змушений був тікати
з країни.
Український контингент
вперше прибув до Косова у
складі миротворчої Місії ще
у 1999 році. Відтоді майже
півтори тисячі українських
військових забезпечували
мир та безпеку на Балканах.
У 2019-му
військовослужбовці
українського національного
контингенту взяли участь у
Данкон Марші, під час якого
вони подолали дистанцію у
25 км по пересіченій
місцевості у військовому
однострої зі спорядженням
та додатковим вантажем у
10 кг. Українські миротворці
не вперше беруть участь у
подібному заході та
показують гідні результати. У
марші 2019 року шестеро
українських
військовослужбовців та
службовий собака Байрон
подолали маршрут менше
ніж за 4 години, за що й
отримали нагороди.

За матеріалами
АрміяІнформ

Довідково. Загальна
116
кількість зведеного загону
кіровоградських
проросійських сил, що
спецпризначенців і 15
брали участь у захопленні
бійців 25-ї бригади
аеропорту, – 220 осіб: 45
розмістилися в
бійців «Іскри», 26
старому терміналі. Тим
кадирівських
часом Донецьк все
спецпризначенців, 120 осіб
більше брали під
із батальйону «Восток» і
контроль озброєні
30 бійців батальйону
бойовики. Але сам
«Оплот».
аеропорт продовжував
жити звичайним
Українські військові
життям – прибували і
вийшли з бою без втрат,
відлітали літаки, в
надовго закріпившись на
терміналах
стратегічно важливому
обслуговували
об'єкті. Таким був
пасажирів. Ситуація в
результат операції, яка
Донецькому аеропорту
здійснювалась за
кардинально
підтримки штурмової
змінилася в ніч із 25 на
авіації та бойових
26 травня. Близько
гелікоптерів.
Втрати
свого боку теж висунув сепаратистам бойовиків так званої «ДНР»
третьої години ночі
становили
зрадник із місцевого СБУ запустив у ультиматум про звільнення захоплених приблизно 100 осіб, серед них
будівель. Жодна зі сторін не хотіла йти
новий термінал бойовиків і
на поступки – розпочався перший бій. виявилося 33 вихідці з Росії.
кадирівців…
Після бою 26 травня бойовики
Операція зі звільнення нового кілька
26 травня прийнято вважати
місяців не робили спроб штурму,
термінала стала переломною для
початком оборони Донецького
проте
восени
2014 року бойові дії
українських військових
летовища. Зайнявши частину
поновилися у значно більшому
приміщень будівлі, бойовики в
Саме бій 26 травня за новий
масштабі в боях за Донецький
ультимативній формі вимагали від
термінал став точкою відліку. Тоді
аеропорт.
українських силовиків, які знаходилися Збройні Сили України вперше показали
За матеріалами
в старому терміналі аеропорту, скласти свій характер у бою з переважаючим і
зброю і здатися. Український уряд зі
АрміяІнформ
сильним противником.

ЗНАТИ ВЛАСНУ історію

(нині м. Корсунь-Шевченківський) на
березі р. Рось (притока Дніпра). 25
(15) травня Богдан Хмельницький і
Тугай-бей почали переправу через
Рось. У відповідь Миколай Потоцький
наказав спалити Корсунь і посилив
оборону свого табору. Щоб спонукати
поляків до відступу й атакувати їх на
марші, Хмельницький дезінформував
польське командування про
чисельність українських вояків і
татар. І почав удавати, що готується
до генерального штурму. Водночас
він наказав перекопати за 8 км від
Корсуня тракт на м. Богуслав, а
також обхідну дорогу до Богуслава
через містечко Стеблів у балці
Горохова Діброва.
На світанку 26 (16) травня військо
М.Потоцького під захистом табору з 8
рядів возів (завширшки 90 м і
завдовжки 1–1,7 км) почало відступ.
Як і задумувалось, українці й татари
спочатку його пропустили, а потім
почали переслідувати. М. Потоцький
звернув на обхідний шлях через
Стеблів. Коли його табір спускався по
схилу перекопаної Горохової Діброви,
вояки Максима Кривоноса із засідки
Однак повернімось до хронології. відкрили по ньому гарматний і
Після перемоги в битві на Жовтих
рушничний вогонь. Водночас ззаду і з
водах 1648 року військо гетьмана
боків напали загони гетьмана Богдана
Богдана Хмельницького (близько
Хмельницького та Тугай-бея.
14–15 тис.) разом із татарами ТугайПольський табір було розірвано у 3-х
бея (до 6 тис.) вирушило проти 14місцях. У жорстокому бою більшість
тисячного війська при 12 гарматах
жовнірів або полягли, або потрапили
великого коронного гетьмана Миколая до полону. Серед бранців опинилися і
Потоцького, що 22 (12) травня
сам великий коронний гетьман М.
зупинилося в очікуванні на можливий Потоцький, а також коронний гетьман
підхід надвірного війська князя Яреми польний М. Калиновський. Це була
Вишневецького неподалік Корсуня
Про підсумки Корсунської
битви писали ще її сучасники.
Зокрема, вони оцінювали
становище розгромленої Речі
Посполитої як катастрофічне, а
тріумф українців на чолі з
Богданом Хмельницьким –
беззаперечним: «Оскільки жодна
сила вже не стояла на перешкоді,
козаки і татари вдерлись аж під
Білу Церкву… могли загрожувати
навіть Кракову і Варшаві, не
зустрічаючи опору. Бо такий
страх запанував, що всі думали
більше про втечу, ніж про
оборону».

тріумфальна перемога українських
військ під проводом Богдана
Хмельницького над польською
шляхтою.
Заманив поляків у болото
розвідник Богдана Хмельницького
Тимофій Зарудний, який видав себе
за провідника. Саме його називають
прототипом легендарного Івана
Сусаніна.
Після Корсунської битви Річ
Посполита була якщо й не
розгромлена, то суттєво знесилена.
Національно-визвольний рух під
проводом уславленого батька Хмеля,
мов полум'я, охопив всю Україну.
Поляки запропонували Богдану
Хмельницькому переговори, але вони
ні до чого не призвели, бо кожен
залишався при своєму. Війна
продовжувалась.
За матеріалами
АрміяІнформ
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Для гібридних атак на
Білорусь РФ використовує не
лише інформаційне поле Білорусі,
але й український медіасегмент.
Про це пише директорка з
досліджень міжнародної безпеки
Європейської експертної
асоціації Марія Авдєєва в
матеріалі «Активні заходи –
білоруський наратив в Україні».
За її словами, частина
медіапростору України
підконтрольна Кремлю.
«Після окупації Криму і Донбасу
більшість російських проектів
продовжили свою роботу. Деякі із них
змінили назви, найпалкіші
пропагандисти переїхали в Росію і
віщають тепер звідти. До вимушеного
переформатування призвела
заборона на трансляцію російських
телеканалів і соцмереж в Україні.
Одночасно з цим, з 2014 року в
українському медіа-просторі один за
одним почали створюватися проекти,
на яких працюють відверто
проросійські журналісти. Одні
працюють більш незграбно, інші
намагаються імітувати об'єктивність.
Але і ті, й інші, як правило, завжди
мають хороше фінансування, яке
використовують, в тому числі, для
розширення аудиторії», – заявляє
Марія Авдєєва.
Експертка поділяє ці
інформаційні ресурси на трі категорії:
російські, які подають спотворений
дискурс; українські, спонсоровані
Кремлем та «зливні бачки», які
використовують для інфовкидів.
Окремо директорка ЄЕА виділяє
великі українські сайти і телеканали,
які пробилися в 20-ку популярних
інтернет-ЗМІ. Зокрема, це: strana.ua,
vesti.ua, comments.ua, from-UA,
politeka. На телебаченні цю нішу
займають NewsOne, ZIK, 112.
Серед інструментів, за
допомогою яких РФ просуває в
медіапросторі антибілоруські
наративи, Марія Авдєєва відзначила

telegram-канали, які у 2019 році
вперше в Україні обійшли за
популярністю телебачення.
«Особливої значущості у
просуванні Москвою в
інформаційний простір України
наративів щодо Білорусі отримав
Telegram, анонімна платформа, що
дозволяє неконтрольоване
поширення будь-якої інформації, яка
не потребує верифікації .
Мессенджер є одним з найбільш
закритих і не розкриває дані про
свою роботу. При цьому засновника
Telegram регулярно звинувачують у
зв'язках з російськими
спецслужбами, а невдалу спробу
блокування месенджера в Росії
вважають, навпаки, акцією
спрямованої на його популяризацію»,
– відзначає експертка.
Однією з причин використання
Тelegram для просування
проросійських меседжів директорка
ЄЕА називає можливість продукувати
загальний контент для
російськомовної території на
території Білорусі та південногосхідних областей України.
«Це дозволяє досягти російській
пропаганді дві мети. По-перше, в
одному Telegram-каналі спокійно
уживаються новини, що стосуються
Росії, Білорусі, України, що значно
полегшує і прискорює маніпуляції,
одночасно підтримуючи і зміцнюючи
«єдність» інформаційного поля.
Медіа-простір спотворюється у
вигідну Кремлю реальність, в якій
Москва повністю контролює порядок
для України і Білорусі, а їх
інформаційний суверенітет
знівельовано. Вітаємо, СРСР 2.0. Подруге, для української та білоруської
аудиторії, яка отримує інформацію
через смартфон, Telegram створює
безальтернативну картинку подій, в
якій не представлена позиція Мінська
або Києва. Російськомовна аудиторія
Telegram в Україні буде знати про
Білорусь, а в Білорусі про Україну,

лише те, що напишуть в Кремлі. І
якщо навколо людини можливе
існування інформаційної бульбашки,
то російська пропаганда здатна
втопити в своєму інформаційному
океані», – наголошує Марія Авдєєва.
Однією з головних цілей
антибілоруської пропаганди РФ
експертка називає протиставлення
України та Білорусі шляхом
використання наративів про
відмінності та суперечності між
двома країнами.
«І Україні, яка вже сьомий рік
перебуває в стані відсічі російській
агресії, і Білорусі, яка стала новою
мішенню для російських активних
заходів, необхідно особливу увагу
приділити забезпеченню
інформаційної безпеки. Тут важливо
виробити і покроково втілювати
стратегію протидії пропаганді.
Постфактове реагування і реактивна
політика призводять до того, що ми
залишаємося у інформаційному
порядку денному, який генерується
Кремлем і лише обговорюємо
нав'язані ззовні теми. З метою
мінімізації гібридного російського
впливу на медійну сферу і України, і
Білорусі вкрай важливо створювати
власний експертний альтернативний
порядок денний. Важливо робити
подальші кроки щодо зменшення
ресурсного потенціалу Кремля у
інформаційному полі країн Східного
партнерства», – робить висновок
директорка з досліджень міжнародної
безпеки ЄЕА Марія Авдєєва.
Із веб сайту
Міжнародного центру
протидії російській пропаганді

#мандруй_Україною

У давньоруських істориколітературних пам'ятках перша
згадка про Святогірський
монастир з'являється
наприкінці XI століття («Житії
преподобного Феодосія
Печерського»).
Святогірський Свято-Успенський
Зимненський монастир є одним із
найдавніших на території України.
Вчені припускають, що єпархію у
місті Володимирі-Волинському заклав
Володимир Святославич, а монастир
постав у 992 – 993 роках. На околицях
обителі зберігся стародавній земляний
вал домонгольської доби. Отже,
Святогірський монастир був
своєрідною фортецею на західних
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рубежах Русі.
Найбільшою святинею
Зимненського Святогірського СвятоУспенського монастиря є чудотворна
ікона Божої Матері. Вона є однією з
найдревніших пам'яток православ'я,
свідком важливих історичних подій.

Ікона виконана в манері грецького
письма на кипарисовій дошці. У другій
половині 18 століття зображення
вкрили срібною позолоченою ризою.
Друга частина ікони – поле та рама –
вкриті пластиною з чистого золота,
прибитою до дерева золотими
цвяхами.
Щороку 24 вересня відбуваються
урочистості на честь Зимненської
ікони Божої Матері.
Адреса: с. Зимно, ВолодимирВолинський р-н., Волинська обл.
Телефон: +38(03342)3-49-04
За матеріалами відділу
культурологічної роботи
у військах (силах)
Ценрту МПЗ ЗС України

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

