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ДУШУ - БОГОВІ

ЖИТТЯ - УКРАЇНІ

Україна вперше прийматиме
українсько-польсько-литовські
навчання «Три мечі»
Наприкінці липня 2021
року в Міжнародному
центрі миротворчості
та безпеки НА СВ імені
гетьмана Петра
Сагайдачного
відбудеться
Багатонаціональне
військове навчання
Литовсько-польськоукраїнської бригади
імені Великого
гетьмана Костянтина
Острозького Три Мечі
2021.

ЧЕСТЬ - НІКОМУ

Стратегічне
співробітництво

В Командуванні Сухопутних військ ЗС
України пройшли штабні переговори з
Командуванням Сухопутних військ
#НАТО.
Такий масштабний проект із
співробітництва з нашими стратегічними
партнерами реалізовується вперше за
весь час співпраці.

Навчання Три Мечі 2021 – це багатонаціональні навчання, які
будуть проведені в якості командно-штабного навчання та
навчання із залученням військ для здійснення маневрів у
польових умовах.
У багатонаціональному тактичному навчанні візьмуть участь
більше 1200 військовослужбовців, більше 200 бойових машин
із 4 країн-учасниць: Литовської Республіки, Республіки
Польща, України та Сполучених Штатів Америки. Від України –
підрозділ 80 окремої десантно-штурмової бригади Десантноштурмових військ Збройних Сил України.
Вперше ці навчання будуть проведені в України і є
продовженням партнерської програми міжнародної
військової співпраці між Литовською Республікою,
Республікою Польща та Україною.
Три народи утворять сприятливі умови розвитку та
ефективного злагодження підрозділів країн-партнерів, з метою
поліпшення якості та збільшення рівня бойових
спроможностей Литовсько-польсько-української бригади.
Три Мечі 2021 – це унікальна можливість для країн-учасниць
обмінятися досвідом на етапах планування, підготовки та
виконання поставлених завдань.
Навчання матимуть виключно оборонний характер дій.
Це допоможе Україні продовжити здійснювати реформування
Збройних Сил, особливо в галузі здійснення підготовки
військовослужбовців за стандартами НАТО.
За матеріалами
Армія inform

Вже понад рік в ЗС України впроваджена
нова система управління відповідно до
стандартів, прийнятих у державахчленах НАТО ( J – структура). Органи
військового управління переведені на
нову організаційну структуру, з метою
досягнення кращої сумісності із
Збройними Силами країн НАТО.
Під час проведення цих навчань наші
колеги з НАТО ознайомлюються з
структурою, завданнями,
спроможностями структурних підрозділів
Командування СВ України.
Одним з питань під час спільної роботи
є планування розвитку співпраці та
подальшого співробітництва між
Командуванням СВ ЗС України та НАТО.
Участь у штабних переговорах
приймають 30 військовослужбовців з
Командування Сухопутних військ НАТО
на чолі з командувачем Сухопутних
військ НАТО, які спільно з офіцерами
Командування СВ ЗС України працювали
по групах (синдикатах) за визначеними
напрямками відповідно стандартів НАТО.
По завершенню роботи було підведено
підсумки із визначенням подальших
кроків для поглиблення співпраці та
покращення сумісності.
За матеріалами
ГШ ЗС України у Фейсбук

ВОНИ ЗАХИЩАЮТЬ УКРАЇНУ

Від «Тайпана» не сховаєшся
навіть у небі !
Наукова література
характеризує змій роду
Тайпан як дуже агресивних,
швидких в атаці й
надзвичайно отруйних. А ще
в цих плазунів аномально
довгі ікла, від яких жертві
годі шукати порятунку.
Тайпан здатен атакувати
жертву не лише на землі,
нерідко він вражає й пернату
ціль. Тобто від нього не
сховатися навіть у повітрі. Не
сховатися ворогові й від
нашого «Тайпана» та його
підлеглих — воїнів зенітноракетного підрозділу однієї з
механізованих бригад, які
сьогодні виконують бойові
завдання в районі
проведення операції
Об’єднаних сил.

Каже, що знаннями й уміннями
передусім завдячує рідному вишу,
де викладачі, безпосередні
учасники АТО, навчали вже за
новими стандартами.

Молодого офіцера з
«отруйним» позивним звати
Максим. Після випуску з
ВВНЗ служить уже два роки.

піднімають квадрокоптери й
невеличкі «дрони». Але
наближатися бояться. Знають, що
ми про них знаємо, відстежуємо і

— Наше завдання — прикривати
від будь-яких загроз із повітря наші
сухопутні підрозділи. І ми
перебуваємо у постійній готовності
до виконання цього завдання, —
говорить офіцер.
— Техніка обслужена, заряджена.
А особовий склад, як кажуть,
постійно на бойовому посту.
З власного досвіду офіцер каже,
що нині найбільш дошкульною
загрозою для наших військ є
ворожі БПЛА.
— Останнім часом «повітряний
флот» російських окупантів та їхніх
посіпак дещо «порідшав»:

при нагоді «загасимо».
Щоправда, був якось і російський
БПЛА «Орлан-10», показався в небі у
смузі відповідальності підрозділу. Та
до відстані пострілу не наблизився й
дуже швидко вшився з зони ураження
штатними засобами ППО.
Зі своїми підлеглими «Тайпан» не лише
разом обслуговує штатну техніку та
озброєння, а й частенько влаштовує
своєрідні брейн-ринги на професійну
тематику. Навчає особовий склад ТТХ
власного озброєння, дій кожного
номера бойової обслуги.
А це значить, що «Тайпан» ужалить
ворога на смерть!
За матеріалами
Армія inform

«Життя розділилося на «до»
та «після»

Коли харків’янка Роза на псевдо
«Фенікс» побачила, що державі
загрожує серйозна небезпека,
одразу сприйняла це як особисту
образу, посягання на своє –
стареньких батьків, синів, власну
оселю… Тож і думка про службу у
війську не забарилась. Та й
чоловік-військовослужбовець
підтримав, чесно сказавши, що
медики у бойових бригадах – на
вагу золота.

моє життя буквально розділилось
на «до» та «після». І потім було
чимало небезпечних моментів – і
евакуації, і порятунок хлопців, та
саме день загибелі побратима, не
забуду ніколи. Траплялись і
одночасні поранення груп
військовослужбовців. Одного разу
ворог ПТУРом улучив у наших
розвідників, одразу п’ятеро хлопців
були у вкрай важкому стані з
осколковими пораненнями,
втратою кінцівок… У такі моменти
найважче моментально
абстрагуватись і адекватно
надавати допомогу.
- Нині Роза обіймає посаду
старшого бойового медика роти.
Каже, що нинішня ротація –
відносно спокійна. Та бити байдики
ніколи. Поки є трішки часу, жінка з
усією серйозністю взялась за
навчання побратимів.

До війни жінка працювала і в
операційному відділенні
Харківського онкологічного
центру, і у місцевому шпиталі,
тож і тактична медицина її не
лякала.
Кожних два дні проводить хлопцям
- Перша ротація виявилась досить навчання з тактичної медицини, а
спекотною, ділиться Роза. Тоді
потім ще й екзаменує.

– Медик не завжди має змогу
опинитись поруч в будь-яку мить,
– пояснює жінка. – Тому
тренуємось евакуйовувати,
надавати першу медичну
допомогу, зупиняти кровотечу. Дії
мають бути доведені до
автоматизму. Спочатку хлопці
трішки сердились, що я настільки
з ними сувора, та тепер дякують
за те, що спуску не даю.
І хоч родині з двох
військовослужбовців доводиться
непросто, адже вдома ростуть
двоє синів, Роза залишати армію
не планує. Запевняє, що присяга
для неї – не пусті слова, а
обов’язок. А, дивлячись на
відважних батьків, сини також
серйозно почали задумуватись
про службу… Є з кого брати
приклад!

За матеріалами
Армія inform

КОРИСНІ ПОРАДИ | ОПИТУВАННЯ

Основні джерела інформації про українську армію та
рівень довіри до них: результати опитування
Протягом місяця
АрміяInform проводила
опитування серед читачів
видання, щоб з’ясувати, яким
джерелам інформації про
Збройні Сили України вони
надають перевагу та
найбільше довіряють.
Участь в опитуванні взяли 707
респондентів, з них чоловіків
– 75%, жінок – 25%. Середній
вік – 44 роки. Близько 50%
опитаних –
військовослужбовці та
ветерани АТО/ООС.
Аналізуючи їхні відповіді, нам
вдалося з’ясувати, що
найчастіше новини про стан
справ в армії українці
дізнаються з соціальних
мереж – 52%.

Другу сходинку посідають
інтернет-ЗМІ – 23%,
третю – Командирське
інформування– 7%.
Найбільше респонденти
довіряють таким джерелам
інформації: соціальні мережі –
30%; інтернет-ЗМІ – 17%;
інформаційний дайджест Центру
МПЗ ЗС України – 13%.
Ще 10% схильні довіряти
інформації від товаришів по
службі, 6% – лідерам думок.
На думку опитаних, найбільше
інформації у вітчизняних медіа
не вистачає з таких тем:
куди йдуть кошти, виділені на
оборону країни – 23%;
інформації від самих солдатів та
офіцерів, які проходять
службу – 18%;

достовірної інформації про
втрати/кількість обстрілів – 11%;
впровадження нових військових
технологій – 10;
програми соціально-психологічної
адаптації військових – 8%.

Крім того, більшість учасників
дослідження не вважають інформацію
про армію, яка подається в
українських ЗМІ, збалансованою.
На думку 67% респондентів, вона не
розкриває безлічі аспектів служби та
діяльності ЗСУ.
За матеріалами
Армія inform

Влітку танкам теж спекотно
Літо — спекотна пора року. Та
від високої температури
потерпають не тільки люди. Під
час експлуатації бронетанкової
техніки влітку варто враховувати
певні особливості. Серед
найбільших небезпек — перегрів
механізмів, особливо двигунів, і
збільшення зношування
поршневих кілець і гільз
циліндрів під час потрапляння в
камери згоряння пилу.
Про особливості експлуатації
танків у літній період
кореспондентові АрміяInform
розповіли підполковник запасу
Микола Саламаха, який
виконував обов’язки заступника
командира навчальної танкової
роти з технічної підготовки, й
Олександр Гузенко — механікводій, випробувач танків
Харківського бронетанкового
заводу.
З собою потрібно возити 25–30
літрів води
— Найбільше навантаження на
двигун припадає саме на літній
період. В умовах спекотної
погоди й підвищеної запиленості
повітря треба стежити за
температурним режимом.
Перегрівання двигуна через
перевантаження усувають
зміною режиму його роботи.

Так, для двигуна 5ТДФ танка
Т-64БВ допустима
температура охолоджувальної
рідини — 75–115 градусів.
Якщо температура буде
вищою, то на марші варто
переходити на одну передачу
вниз і тримати оберти не
менше ніж 2500–2800 на
хвилину. Пов’язано це з тим, що
охолодження двигуна
відбувається за принципом
інжекції, тобто забору повітря
з довкілля. Що вищі оберти, то
більша швидкість проходження
потоку повітря й краще
охолодження, — розповів
Микола Саламаха.
У разі виявлення перегрівання
не можна зупиняти двигун,
оскільки внаслідок припинення
циркуляції охолоджувальної
рідини можливі місцеві
перегріви деталей і, як
наслідок, деформації головок
блоків і прокладок.
Щоб уникнути опіків, не можна
у разі перегрівання вивертати
пробку радіатора.
Збільшувати дистанцію між
машинами
Для забезпечення надійної й
безвідмовної роботи машини в
літніх умовах експлуатації,

особливо за великої запиленості повітря,
необхідно виконувати наступне.
За температури навколишнього повітря
30 °С і вище треба:
– встановити заглушку на отвір випуску
з обвідного газоходу під сітку;
– опустити вихідні жалюзі ежектора й
закріпити їх у цьому положенні (в
передбаченні бойових дій вихідні жалюзі
повинні бути закріплені у верхньому
положенні незалежно від температури
навколишнього повітря);
– поставити шайбу між патрубком від
обвідного газоходу і фланцем труби
додаткового маслобака.
Систему охолодження двигуна варто
заправляти водою, пропущеною через
пом’якшувальний фільтр з додаванням
трикомпонентної присадки. У разі
дозаправки 2-3 літрами дозволяється
застосовувати воду без присадки.
Воду в системі охолодження
рекомендується не змінювати. У разі
потреби зливу зберігати воду у чистому
посуді для подальшої заправки в
За матеріалами
систему.

Армія inform
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Мандруй Україною

Про перший давньоруський замок у Теребовлі
відомо з IX століття. Тут була резиденція князя
Василька Ростиславовича, правнука Ярослава
Мудрого. Фортеця на високому пагорбі була
дерев'яною, посеред подвір'я була мурована
церква у візантійському стилі. У 1241 році фортецю
вщент зруйнували ординці хана Батия.
У XIV столітті Теребовлю захопили поляки, і король
Казимир збудував нову фортецю, яка, втім, теж
занепала через часті турецькі набіги. Замок,
залишки якого збережені дотепер, був збудований
у 1630-х роках..
У 1675 році Теребовлянський замок взяло в облогу
10-тисячне турецьке військо. Виснажені оборонці
замку уже готові були здатися. Зофія Хжановська,
дружина коменданта замку, натхненною промовою
переконала захисників фортеці триматися до
останнього.
Згодом під стінами замку спорудили пам'ятник
героїчній жінці.
За матеріалами відділу культурологічної
роботи та взаємодії з військовими
священниками (капеланами)
Центру МПЗ ЗС України

Iсторія без міфів

Марні надії на самостійність:
як Третій Райх став для ОУН
ворогом. Про це дивись тут:

«Нових перемог в ім’я
України»

У Києві відбувся чемпіонат із військовоспортивних багатоборств пам’яті Героя України
генерал-майора Максима Шаповала.
Участь у змаганнях взяло близько 400 спортсменів
з 17 областей України. У складі команд
демонстрували свою майстерність і представники
Збройних Сил України.
Дух суперництва не вщухав до останньої хвилини,
адже більшість учасників є професіоналами і кожен
намагався показати найкращий результат.
Начальник Головного управління розвідки МО
України подякував усім учасникам за видовищні та
високопрофесійні бої та побажав нових спортивних
звершень і перемог в ім’я України.
Чемпіонат України з військово-спортивних
багатоборств пам’яті Героя України генерал-майора
Максима Шаповала стане щорічним спортивним
заходом всеукраїнського рівня.
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