Бойовий бюлетень
Центру морально-психологічного забезпечення
Збройних Сил України

Українські військові
поїдуть до Німеччини на
навчання
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Підрозділи
механізованої
бригади імені Лицарів
Зимового Походу
залучатимуться до
участі в міжнародних
навчаннях Combined
Resolve. Про це
повідомила
пресслужба бригади.
Combined Resolve —
це багатонаціональні
військові навчання у
навчальних центрах
Хохенфельс та
Графенвохер на
території Німеччини.
Їхньою метою є
практичні тренування
та виконання завдань у
багатонаціональному
середовищі за
стандартами та
процедурами НАТО.
Подібні навчання
сприяють
налагодженню більш
тісної співпраці
Збройних Сил України
та західних партнерів.
У зв’язку з ситуацією
з поширенням у світі
коронавірусної хвороби
Covid-19 були внесені
корективи і в графік
проведення навчань,
які триватимуть понад
місяць. Участь у них
планують взяти
близько 30 країн.
Наразі на полігоні
триває підготовка
особового складу, який
залучатиметься до
Combined Resolve.
Більшість бійців
братимуть участь у них
вперше. Проте вони
впевнені, що бойовий

досвід, здобутий на
Сході України, в
поєднанні зі знаннями,
здобутими під час
різноманітних навчань,
допоможе їм гідно
представити нашу
державу.
Крім особового
складу, залучатиметься
до навчань й військова
техніка, підготовкою
якої наразі ретельно
займаються.
Зазвичай під час
навчань Combined
Resolve
відпрацьовують дії в
умовах, коли противник
вийшов на театр
військових дій Європи
— зайняв
глибокоешелоновану
оборону, переходить у
наступ з усіма
відповідними
елементами.

— Ці навчання, що
проводяться штабом
управління армії,
багатонаціональні
уніфіковані наземні
операції, призначені
для підвищення
готовності бригади
регіональних
розміщених сил (RAF) і
підвищення
оперативної сумісності,
щоб дозволити
союзним силам
боротися і перемагати
рівну або близьку до
неї загрозу за
підтримки США, —
повідомляють
американські військові.
Нагадаємо, що
навчання Combined
Resolve проводяться
Командуванням ЗС
США двічі на рік на базі
7-ї тренувальної бази
США і спрямовані на

збереження та
підвищення
оперативної сумісності
військ під час
об’єднаних операцій.
Під час навчань
залучаються всі роди
військ.
Combined Resolve
XIII проходили в січні
2020 року. Участь у них
взяли понад 5 тисяч
військовослужбовців із
17 країн світу, зокрема
з Албанії, Великої
Британії, Болгарії,
Боснії і Герцеговини,
Грузії, Греції, Італії,
Латвії, Литви, Польщі,
Північної Македонії,
Нідерландів, Румунії,
Словенії, США,
Угорщини та України.
Фото: пресслужба
28-ї бригади
За матеріалами
АрміяІнформ
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#герої_з_нулів «Янгол» повернулася на передову
Першого липня 2019 року
неподалік Водяного під час
підступного обстрілу російськими
окупантами нашого санітарного
автомобіля від зазнаних поранень
загинули сержант Ірина Шевченко
та старший матрос Сергій
Майборода. Бойові побратими не
забули полеглих Героїв. Через рік
після їхньої загибелі вони спільними
зусиллями зробили та встановили
на місці трагедії пам’ятник з
фотографіями Ірини та Сергія.
Волонтер Олег Баркаренко
відразу ж відгукнувся на прохання
морпіхів та погодився втілити
задуманий проєкт у життя. Він зробив
металевий каркас, який облямовує
пам’ятну дошку. Замість вази для
квітів, до конструкції прикріплено
гільзу від снаряда, а зверху —
металеву трубку для прапора. Цей
пам’ятник щодня нагадує воїнам на
передовій про тих, хто навічно
залишився в їхніх серцях, та про те,
яку високу ціну ми платимо за
свободу й незалежність України.
За свою доброту й турботу
морпіхи називали Ірину Шевченко не
інакше, як «Мама» або «Янгол», хоча
офіційний позивний у неї був дуже
незвичний — «Скажена». Також
шанобливо всі зверталися до Ірини по
батькові — Вікторівна. На
відвойованих у ворога позиціях у
Широкиному Ірина перебувала
практично без ротації. А коли була на
відпочинку в рідному Херсоні,
постійно телефонувала побратимам,
щоб дізнатися, чи все у них гаразд.

У підрозділі Ірина обіймала
посаду радіотелефоністасанінструктора. Тож могла однаково
добре «сидіти на рації» й надавати
медичну допомогу бійцям, бути на
позиції та готувати їжу. «Хлопці
цілими днями зміцнюють позиції,
риють окопи, тягають боєприпаси. У
них є робота постійно. Вони чергують
на спостережних постах. Коли все це
бачиш, просто хочеться розвантажити
їх від побутових дрібниць», —
відповідала вона тим, хто розпитував

про її таку універсальність. Коли ж
Ірина дізналася, що на позиції є
«трьохсотий», не вагаючись і не
зважаючи на особисту безпеку,
помчала на допомогу. Російські
окупанти навмисно поцілили з ПТРК в
автомобіль з червоним хрестом, цей
постріл і став фатальним для Ірини
Шевченко та Сергія Майбороди.
Побратими помстилися за свою
«Маму», але ця втрата постійно
віддається біллю в їхніх серцях.
За матеріалами АрміяІнформ

Ротний Дмитро Яремків з передової

Плечистий, статний, з яскравобілозубою усмішкою та міцним
рукостисканням. Від цієї молодої
людини просто віє яскравим сильним
добром, і з першого погляду навіть не
віриться що він командує підрозділом
на одній з найскладніших ділянок
Світлодарської дуги. В
підпорядкуванні минулорічного
№ 172 серпень 2020 року

міцний кулак нашої оборони.
Коли поставало питання про
вибір професії то Дмитро довго не
вагався, адже він завжди брав
приклад з свого батька – офіцера
Збройних Сил України. І тому
військовий вуз став гідним початком
його службової кар'єри.
Вчитись було цікаво, пригадує Дмитро. – В академії на
дуже високому рівні поставлено
питання навчання у молодих
командирів саме бойової
майстерності.
Багато чого з цих знань
молодому офіцеру доводилось
застосовувати з перших днів
служби, адже в районі його
відповідальності чимала ділянка
фронту. Чи було важко старшому
лейтенанту фактично починати
свою службу на війні? Питання
риторичне. Але для самого Дмитра
воно давно осмислене.
Війна дала мені можливість
бути таким сумлінним офіцером як
мій батько, - каже Дмитро. – Тут
немає часу та місця для фальші, як
в стосунках, так і в службі.
Та всі підлеглі старшого
лейтенанта впевнені в тому, що
випускника Національної академії
рішення командира правильні, адже
сухопутних військ імені гетьмана
це перевірено в реальними
Петра Сагайдачного старшого
лейтенанта Дмитра Яремків люди всіх російськими обстрілами та
вікових категорій, кожен з них має свій загартовано таким же самим
бойовий та професійний досвід. Та… реальним бойовим досвідом.
командир зумів збудувати стосунки в
За матеріалами
колективі таким чином, що кожен з цих
АрміяІнформ
особистостей гармонійно склались в

3
Похід об'єднаних
Армій УНР і ЗОУНР на Київ і Одесу

#били_бємо_і_будемо_бити

11 серпня 1919 р. – початок походу об'єднаних армій УНР та ЗУНР на
Київ та Одесу.
Влітку 1919-го на теренах
України воювали між собою кілька
збройних сил. З одного боку –
українські Дієва (Наддніпрянська) та
Галицька армії, з іншого –
більшовицька Червона армія та
підтримувані країнами Антанти
Добровольча армія генерала Денікіна
і поляки.
Для українців ситуація
складалася несприятливо. Армія УНР
(близько 13 тисяч багнетів і шабель)
після невдалого наступу на Проскурів
(Хмельницький) була відтиснута до
Збруча і контролювала лише
невелику частину території України в
західній частині Поділля. Супротивник
загрожував відрізати війська УНР від
зв'язку з Галичиною, притиснути до
Дністра і завдати остаточної поразки.
Галицька армія (понад 18 тисяч
багнетів і шабель) відступала під
ударами польської армії і 16-18 липня
1919-го перейшла на територію
Наддніпрянщини.
Вище керівництво УНР вирішило
не воювати з поляками, а зосередити
всі сили проти більшовиків. Успішний
наступ і звільнення території
Наддніпрянської України вважався
єдиним шляхом заявити світу про
факт самого існування Української
держави.
Ліквідувавши прорив
Таращанської бригади (що прорвала
фронт Волинської групи і загрожувала
тодішній столиці УНР Кам'янцюПодільському, і якій 22-23 липня

завдала нищівної поразки 11-та
Січова дивізія), об'єднане українське
військо скоординувало бойові дії, 26
липня взяло Проскурів і продовжило
наступ на північ. Після взяття
Жмеринки (9 серпня) та Вінниці (10
серпня), новий орган вищого
військового керівництва – Штаб
головного отамана – 11 серпня
видав директиву про наступ на
більшовиків з метою звільнення
Правобережної України.
Ситуація на 6 липня 1919 р.
Головні сили (армійська група
генерала Антона Кравса) наступали
на Київ, що диктувалося не лише
моральним та політичним значенням,
а й з огляду на великі запаси вкрай
необхідного військового спорядження
та провіанту. Водночас західна група
полковника Арнольда Вольфа
просувалася на Волинь і
забезпечувала лівий фланг головного
напряму, а на південному напрямку
армійська група Василя Тютюнника
вела наступ на Одесу (Чорне море
відкривало можливість налагодити
зв'язки з іншими країнами).
На київському та
коростенському напрямках українські
війська швидко досягли чималих
успіхів. Цьому сприяли як дії
повстанських загонів, що нищили тили
червоних, так і успішний наступ
Добровольчої армії на Лівобережжі. В
результаті запеклих боїв були
звільнені Шепетівка (16 серпня),
Бердичів та Умань (19 серпня),

Новоград-Волинський (20 серпня),
Житомир (21 серпня), Біла Церква (24
серпня).
До кінця серпня українські
війська звільнили від більшовиків
Поділля та значну частину Волині й
Київщини. 30 серпня, проломивши
фронт на лінії Боярка – Білгородка,
група генерала Кравса увійшла в Київ.
«Здобич не підлягала обчисленню, –
згадував Микола Капустянський. –
Вогнеприпасу та різного майна
вистачило б на забезпечення всього
нашого війська».
Похід на Київ і Одесу став найбільш
успішною самостійною наступальною
операцією українських збройних сил
періоду Української революції
1917–1921 років.
За матеріалами відділу
формування інформаційного
контенту Центру МПЗ ЗС України

Медичний «Оскар» отримав військовий лікар

9 серпня в Києві відбулося
засідання Поважної ради громадської
організації «Відзнака за
професіоналізм та милосердя
«Орден Святого Пантелеймона», на
якому були визначені найкращі
медики України.
Медичний «Оскар» у номінації «За
досягнення у міжнародному
співробітництві в охороні здоров'я»
отримав підполковник медичної
служби Вадим Бабій, висунутий від
Громадської організації «Українська
асоціація військової медицини».
Вадим Бабій — старший ординатор
відділення невідкладної медичної
допомоги Військово-медичного

клінічного центру
Центрального регіону.
– Цей офіцер постійно бере
участь у різних наукових
конференціях і семінарах як
в Україні, так і за кордоном,
– розповів голова
Регіональної ради цієї
громадської організації у
Вінницькій області, доктор
медичних наук, професор
кафедри хірургії УВМА
Андрій Верба. – Практичні
результати його навчання є
потужними. Він співавтор
Положення про
аеромедичну евакуацію у
Військово-медичному
клінічному центрі
Центрального регіону. На сьогодні це
єдиний посібник в Україні, який
детально описує процедуру
аеромедичної евакуації та клінічні
особливості транспортування
пацієнтів у критичних станах. Також
офіцер входить до складу робочої
групи ГВМУ з розробки проєкту
Положення з аеромедичної евакуації
в Збройних Силах України. Є
співрозробником модуля
аеромедичної евакуації для пацієнтів
у критичних станах. Тож усі здобуті
знання й бойовий досвід офіцер
застосовує для поліпшення системи
аеромедичної евакуації поранених
військовослужбовців.

– Дійсно дуже круто і приємно
отримати цю високу нагороду. Вона є
підтвердженням не лише моїх
здобутків як лікаря, – прокоментував
кореспонденту АрміяInform Вадим
Бабій, – а й досягнень моїх колег.
Разом із ними отриманий за
кордоном досвід ми змогли
реалізувати у вигляді конкретних
інструкцій Положень із
транспортування хворих і поранених,
виробили організаційнофункціональні моделі для
аеромедичної евакуації на підставі
американських і натовських станагів і
стандартів. Адже вчасна евакуація, як
ми усі знаємо, це врятовані життя та
здоров'я наших побратимів.
Довідка: Відзнака за
професіоналізм та милосердя
«Орден Святого Пантелеймона» є
громадською, має професійнофахову спрямованість і
присуджується за гуманістичну й
благородну діяльність у галузі
охорони здоров'я, яка позитивно
впливає на свідомість й духовний
розвиток українського народу та
держави в цілому, спрямована на
збереження та зміцнення здоров'я
жителів України, виховує толерантне
ставлення один до одного та надихає
на нові можливості.
За матеріалами
АрміяІнформ
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Понад пів сотні військовослужбовців
здали кров, щоб врятувати життя іншим
генерал-хорунжого Олексія
Алмазова виявили бажання
допомогти наповнити базу крові.
Так, за тиждень 52
військовослужбовці добровільно
здавали кров задля порятунку
життя і здоров’я тих, хто гостро
цього потребує.
Здача крові проходила у
Білгород-Дністровському
військовому госпіталі та у
Миколаївській обласній станції
переливання крові з
максимальним дотриманням
вимог, які дозволяють убезпечити
донора та працівників медичного
закладу від зараження COVID-19.
Це і перевірка температури,
дотримання масочного режиму,
обробка дезінфекційними
засобами рук, здавання
відповідних аналізів та інше.

Військовослужбовці окремої
артилерійської бригади імені
генерал-хорунжого Олексія Алмазова
ВМС ЗС України взяли участь у здачі
донорської крові.

В деяких містах України у
місцевих станціях переливання крові
у зв’язку із карантинними заходами
виникла потреба у донорах крові.
Розуміючи важливість цього питання,
військовослужбовці підрозділів
окремої артилерійської бригади імені

#мандруй_україною
Палац Голіцина в
Тростянці — садибний
будинок в стилі
неокласицизму з
елементами бароко,
закладений в 1762 р.
братами Надаржинськими
поруч із садибою "Круглий
двір.
Князь В. Голіцин
володів ним майже
півстоліття з 1832 р, а в
1881 р садиба перейшла у
власність цукрозаводчика
Л. Кеніга, який провів
реконструкцію, додавши
другий поверх і "розбавив"
чіткі форми класицизму
"творчим безладом"
буржуазної естетики.
В 1864 році за
запрошеннням князя
Голіцина в палац прибув
гість 24-річний – Петро
Чацковський, студент
Петербуржської
консерваторії. Це був
першій візит Чайковського
в Україну, але далеко не
останній, протягом свого
життя композитор часто
відвідував Україну.
Перебуваючи на
відпочинку в палаці, Петро
Ілліч написав увертюру до
п’єси А. Н. Островського
«Гроза». Під час свого
візиту Чайковський
проживав у флігелі.
На честь композитора
в палаці була відкрита
кімната-музей
№ 172 серпень 2020 року

Як запевняють самі
військові, вони й надалі
продовжуватимуть брати участь у
подібних благодійних заходах.
За матеріалами
АрміяІнформ

Палац Голіцина

Чайковського.
Після встановлення
радянської влади садибу
було експропрійовано. В
історичному панському
палаці облаштували
дитячий садок. Нині в
головній споруді
колишнього маєтку
базуються краєзнавчий та
художній музеї, музей
шоколаду.

Відвідування палацу це
чудова нагода
доторкнутися до стін, які
пережили так багато
історичних подій, пройтися
по сходах, по якій колись
ходила палацова знать і
прогулятися по парку тими
ж стежками, що і Петро
Ілліч Чайковський

Адреса:Сумська
область, пр. Миру, 16,
Тростянець.
Час роботи: З 9:00 до
17:00, Тел. (05458) 5-19-70
За матеріалами
відділу культурологічної
роботи у військах(силах)
Центру МПЗ
ЗС України
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