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ЖИТТЯ - УКРАЇНІ

Привітання Головнокомандувача
ЗС України з нагоди Дня
українських миротворців

ЧЕСТЬ - НІКОМУ

«Козацька булава –
2021»

Дорогі побратими!
Щиро вітаю вас із Днем
українських миротворців
Сьогодні вся наша країна віддає шану мужності та
самопожертві воїнів у блакитних шоломах, які ризикують життям
заради відновлення миру в «гарячих точках» нашої планети. Ви
гідно представляєте Україну на світовій арені, підтверджуючи її
високий статус країни-засновниці ООН.
Демонструючи професійну майстерність та вірність обов’язку,
військовослужбовці Збройних Сил України стали незамінними
контриб’юторами миротворчих контингентів ООН та НАТО.
У складі багатонаціональних сил ви отримуєте безцінний досвід,
знання і контакти, що наближають нас до стратегічної мети –
членства в Організації Північноатлантичного Договору.
В умовах викликів, які стоять перед нашою державою та її
Збройними Силами, миротворча діяльність набуває виняткового
значення.
Сьогодні 331 військовослужбовець Збройних Сил України несе
службу у восьми міжнародних операціях з підтримання миру і
безпеки у шести країнах світу та в районі Аб’єй. У Демократичній
Республіці Конго підтримують мир 246 військовослужбовців
Збройних Сил України 18-го окремого вертолітного загону Місії
ООН. Національний контингент серед Багатонаціональних сил
КФОР перебуває у Косово, а це 40 наших воїнів. Ще 45
військовослужбовців Збройних Сил України у складі національного
персоналу виконують завдання у різних куточках світу.
Ми завжди пам’ятатимемо воїнів у блакитних шоломах, які віддали
свої життя в ім’я миру.
Особливі слова вдячності та поваги адресую сьогодні родинам
миротворців за їх підтримку і вірність.
Сердечно бажаю вам міцного здоров’я, злагоди, нових звершень і
успіхів у вашій благородній справі!
Слава українським миротворцям!
Слава Україні!
Головнокомандувач Збройних Сил України
генерал-полковник Руслан ХОМЧАК

На Миколаївщині тривають міжнародні
військові навчання «Козацька булава
– 2021», у межах яких українські та
британські військові відпрацювали
аеромедичну евакуацію.
Український екіпаж Мі-8МСБ-В та
особовий склад британської медичної
роти батальйону 4Scotts, з метою
практичного відпрацювання взаємодії під
час медичної евакуації, виконали обліт
території полігона для перевірки обраних
майданчиків для посадки гвинтокрила,
підходу санітарного транспорту та
безпосереднього перевантаження
постраждалого. На майданчику «Чарлі»
військові здійснили декілька контрольних
перевантажень.
Ще на етапі підготовки цього навчання
британські партнери акцентували на
організації максимально оперативної
евакуації поранених або постраждалих у
разі виникнення такої необхідності.
Тож, відповідно до рішення
командування, для невідкладного
реагування було залучено армійську
авіацію Сухопутних військ України. Також
для забезпечення найвищого рівня
оперативності реагування визначено
майданчики для всіх етапів навчання, а
їхні координати передані до штабу
навчання та всіх залучених підрозділів.

За матеріалами пресслужби
Сухопутних військ ЗС України

ВОНИ ЗАХИЩАЮТЬ УКРАЇНУ

Досвідчений головний
корабельний старшина
‒ Російські окупанти захопили наш
«Донбас», ‒ згадує моряк. ‒ Близько
двадцяти членів екіпажу судна, в
тому числі і я, вийшли на материкову
Україну. Забрали з корабля
найцінніше і найважливіше
обладнання та свої особові справи. Я
‒ Я родом із Запорізької
також заховав і вивіз з «Донбасу» усі
області, з міста Токмак, ‒
наші прапори. Був скерований для
розповідає Євген. ‒ І хоча моря подальшого проходження військової
там нема, я завжди хотів стати служби у районний військовий
моряком. Завершив навчання у комісаріат. Однак прослужив там
Запорізькому професійному
близько місяця. Після телефонного
ліцеї водного транспорту,
дзвінка одного
підписав контракт зі Збройними з морських офіцерів, який збирав
Силами України і приєднався
моряків для повернення на кораблі, я
до екіпажу «Луцька». Потім
знову повернувся на «Донбас».
служив на флагмані ВМС
Після «Донбасу» Євген служив на
України фрегаті «Гетьман
медичному катері «Сокаль». А в 2017
Сагайдачний» та напошуковорятувальному судні «Донбас». році відбулось його перше
знайомство з малим броньованим
В 2014 році Євген ненадовго
артилерійським катером «Лубни».
повернувся в рідний Токмак.
‒ Ще до спуску катеру на воду я, як
майбутній член екіпажу, був
направлений на завод для
ознайомлення з будовою і
Євген ‒ головний корабельний
старшина, досвідчений
військовий моряк. В 2013 році
він розпочав свою службу на
корветі «Луцьк» ВійськовоМорських Сил України.

особливостями судна, ‒ розповідає
Євген. ‒ Потім певний час провів на
МБАКу «Аккерман», який вже був у строю
ВМС України. Вивчав усі характеристики
катеру.
З вересня 2018 року Євген ‒ помічник
командира малого броньованого
артилерійського катеру «Лубни». Він ‒
права рука командира. Зараз Євген в
складі екіпажу несе служби на передових
позиціях Об’єднаних сил в Азовському
морі.
‒ Ми виходимо в море для патрулювання
акваторії та спостереження за суднами у
визначених районах, ‒ розповідає Євген.
‒ Впевнені у своїх силах і можливостях.
За нами ‒ правда. А вона, як відомо,
завжди перемагає.
За матеріалами
пресслужби Об'єднаних сил

Війна війною, а випробування
ніхто не скасовував!
стати повноправними членами
бригади.
Табір, де військові відточували свої
навички в подоланні гірської
Для того щоб стати гірським
місцевості, розташований у
штурмовиком, недостатньо просто
мальовничому кар’єрі, де раніше
підписати контракт з окремою
видобували граніт. З часом на місці
Закарпатською бригадою.
закинутої шахти з’явився ставок, а
Щоб заслужити повагу побратимів та навколо утворилися скелі. Саме цей
рельєф ідеально підходить для
отримати «штурмовий» берет,
влаштування смуги перешкод для
потрібно прослужити в лавах
гірських штурмовиків, яка складається
з’єднання не менше ніж пів року та
з імітації зруйнованого моста й кількох
пройти випробування смугою
підйомів і спусків зі скель.
перешкод.
Днями відбувся іспит на отримання
символу належності до гірськоштурмового братерства.
Свою чергову річницю окрема
гірсько-штурмова Закарпатська
бригада зустрічає в районі
проведення операції Об’єднаних сил
на Донеччині.
За традицією саме в цей день
військовослужбовці-новобранці
демонструють свою силу, спритність
і витривалість, аби

Подолати смугу перешкод і взяти у
полон російського генерала — так
стають гірськими піхотинцями
День складання іспиту видався дуже
спекотним.
Випробування розпочалися о 10
годині. Претенденти на берет
«кольору ґрунту» повинні були
подолати смугу перешкод довжиною
понад один кілометр у повному
бойовому спорядженні

та зі зброєю щонайменше за 25
хвилин.
На іспиті був присутній командир
легендарної бригади.
Офіцер щиро підтримував підлеглих,
зустрічаючи кожного на фініші й
допомагаючи зняти амуніцію, адже
сил у хлопців майже не
залишалося…
— Щороку до дня частини на
гірському полігоні в Мукачеві ми
влаштовуємо для новобранців
своєрідний іспит на отримання
«штурмового» берета. Цього року так
збіглося, що ми перебуваємо на
Донеччині в районі проведення ООС,
але випробування ніхто не
скасовував, тому тут було обрано
місцевість з відповідним рельєфом.
Хлопці впоралися із завданням
попри спеку, і я пишаюся тим, що
маю таких витривалих підлеглих! –
наголосив командир бригади.
За матеріалами
пресслужби 128 ОГШБр

АНАЛІТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ

Гібридний барабан
Вивчення інструментів
гібридного впливу та
технологій їх застосування
стає сьогодні потребою
для більшості
європейських країн.
Необхідно зрозуміти, що їх
застосування триває
достатньо для
формування бази
дослідження, а потреба
формування заходів
протидії залишатиметься
актуальною не один рік.

З одного боку, найбільш
ефективних з них лише кілька, і
вони нагадують барабан
револьвера. Він прокручується у
відповідності з потребами
замовника, і застосування
технологій нагадує постріл.
Якими є гнізда гібридного
барабану? Які саме технології його
наповнюють? Продовжуючи
аналогію з барабаном револьверу,
зауважу, що характер інструментів
гібридного впливу може бути різним.

Фейки та дезінформація –
найбільш потужний та
універсальний «патрон» гібридного
барабану, оскільки уявити собі
гібридний вплив без застосування
фейків неможливо. Вони можуть
з’являтися у будь-яких сферах
Гібридний вплив взяла на
життя, впливати насамперед на
озброєння не лише Росія, це
наші емоції, часом виглядати на
необхідно розуміти у першу
перший погляд безпечними як
чергу. Спокуса застосування
пранки (телефонні розіграші) чи
подібних технологій існує у інших цілеспрямована сатира на адресу
країн, і тут можна знайти цікаву влади.
залежність: чим менше влада
Кібератаки – з ними вже
залежить від результатів
неодноразово стикалися навіть
виборів, тим більше вірогідність
Сполучені Штати – найпотужніша на
застосування нею технологій
сьогоднішній день держава у світі.
гібридного впливу. Тому саме
Якщо про них говорили під час
демократичні процеси часто
зустрічі президенти США та Росії, то
стають мішенню гібридного
проблема дійсно є глобальною.
тиску.
Росія вперто заперечує власну
Ще один очевидний факт:
причетність до здійснення кібератак
гібридна активність спирається
у західному світі.
на напрацювання часів холодної
Дискредитація країни на
війни, проте сьогодні вони
міжнародній арені – далеко не
використовуються більш
кожна країна може сформувати
інтенсивно завдяки прискоренню
привабливий імідж на міжнародній
обміну інформацією. Нескладно
арені. Її зовнішньополітичний образ
помітити прагнення РФ
може зазнавати атак у ключові
максимально наблизити
моменти (досягнення інтеграційних
міжнародну ситуацію до
цілей, укладання масштабних
формату біполярного
контрактів тощо) її дипломатичної
протистояння, в якому звикли
активності. Проте у регіоні Східної
працювати радянські
та Центральної Європи є чимало
спецслужби. Щодо спецслужб –
суперечностей, які не були
застосування гібридного впливу
належним чином опрацьовані у
зазвичай спирається
попередні роки. Найбільш
на дані розвідувальних служб.
показовою виглядає Волинська
Цей факт лише підтверджує
трагедія 1943 – 1944 років, яка і досі
гіпотезу, що застосування
отруює відносини між Польщею та
гібридного впливу є
Україною.
прерогативою держави та
Ще один елемент дискредитації –
елементом державної політики.
звинувачення у співпраці з
Елементи гібридного впливу
країнами, які свідомо порушують
носять діалектичний характер.
правила поведінки на міжнародній
арені. У серпні 2017

Україну звинуватили у співпраці з КНДР
у сфері ракетних технологій, що
виявилося добре продуманою
маніпуляцією.
Втручання у демократичні процедури
– його можна назвати «патроном» зі
зменшеним обсягом пороху, оскільки їх
можна визначити далеко не завжди.
Таким впливом було цілеспрямоване
ведення референдуму у Нідерландах
щодо Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС до негативного результату.
Дегуманізація опонента – ця
технологія зазвичай застосовується під
час бойових дій для підвищення
бойового духу власної армії. Проте в
умовах гібридності її активно
використовують на пострадянському
просторі. Сюжет про «розіп’ятого
хлопчика» липня 2014 року навесні 2021
року змінився спекуляціями про
обставини загибелі 5-річного хлопчика.
Гібридизація історичних подій – у
Росії буквально сприймають фразу
«Історію пишуть переможці», тому
намагаються просувати власне
тлумачення подій найбільш трагічної
події ХХ століття. Владімір Путін
офіційно звинуватив Польщу у
колаборації з нацистами та намагався
просунути власне бачення обставин
Голокосту просто у музеї Яд-Вашем.
Його маніпуляції під час виступу на
Форумі пам’яті жертв Голокосту були
настільки очевидними, що адміністрація
музею була змушена принести
вибачення.
Якими є заходи з ефективної протидії
гібридному впливу? Очевидно, що
швидко «розрядити» гібридний барабан
сьогодні неможливо, оскільки для його
спорядження були використані значні
ресурси. Тому протидіяти необхідно не
заборонами (вони не є ефективними), а
збільшенням рівня критичного мислення
у суспільстві, поширенням
медіаграмотності та формування
спільного наративу.

Автор : Євгена Магда

4

ZДОРОВИЙ VОЇН | ДИВИМОСЬ РАЗОМ

Як поводити себе в літню спеку, аби
зберегти життя та здоров’я
Спека перевіряє на міць усіх
українців, стаючи випробуванням
навіть для цілком здорових людей.
Утім, якщо більшість рятуються
прохолодними коктейлями, одягом з
льону та намагаються без потреби
не виходити на вулицю, армійцям
дотримуватись таких рекомендацій
проблематично.
Військовослужбовці навіть у літню
спеку продовжують займатись
бойовою підготовкою,
тренуваннями, фізичними вправами.
Що вже казати про тих, хто виконує
завдання в районі ООС!
За порадами, що допоможе
перенести спеку з мінімальним
дискомфортом та без небезпечних
наслідків ми звернулися до майора
Сергія Лаврова, начальника
медичної служби однієї із частин
Вінницького гарнізону.
Шикування — зранку або у
приміщеннях
Медик зауважив, що насамперед
коригувати графік у найспекотніші
тижні мають командири.
— За можливості шикування чи
доведення інформації, що були
заплановані на обід, переносять на
ранок або ж проводять у
приміщеннях, — коментує

Сергій Віталійович. — Якщо все ж
залишається необхідність збирати
особовий склад на вулиці, то
радимо командирам знаходити
тінисту місцевість.
Замість кондиціонерів —
бліндажі
Під час високих температур та
посухи в районі проведення бойових
дій у пригоді стають прохолодні
бліндажі та окопи. Вони рятують не
лише від мін та снарядів, а й від
прямих сонячних променів. Отже, за
можливості перечікувати
найспекотніші години варто в них.
— Та й сонцезахисними кремами
краще не нехтувати навіть людям,
які ніколи не мали проблем із
шкірою, — додає медик.
— Для фронтових та полігонних
буднів це особливо важливо.
Фляги з водою — літній
musthave
За високих температур одним із
найважливіших аспектів є питний
режим. Та це зовсім не означає, що
пити потрібно дуже багато. Головне
— робити це часто. Ідеальний
варіант — протягом дня
щопівгодини-годину роботи по
кілька ковтків рідини. Зазвичай у
військовослужбовців є фляги з
водою, тож варто стежити за тим,
аби в них завжди був запас води.

Iсторія без міфів

Прутський похід: як османи та козаки
довели московського царя до
істерики.
Про це дивись тут:

Уникати крижаної води чи душу
Після фізичних навантажень чи
марш-кидків військові медики
категорично не рекомендують
вживати холодну, а крижану воду й
поготів.
— Ризик підхопити застуду в такому
разі вкрай великий. До того ж
холодна вода призводить до спазму
судин.
Так само не радять «кидатись» під
крижаний душ після тривалого
перебування на спеці.
Головний убір — важливий
помічник
Під час спеки звичні футболку й
кітель військовослужбовці мають
змогу змінити на футболку поло. Це
значно полегшує життя українських
армійців. Медики ж додають, що
перевагою форми одягу
військовослужбовців є головний убір.
— Він допомагає врятувати від
перегріву й попередити сонячний
удар, — коментує офіцер.

За матеріалами
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