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Співпраця з «Baykar Makina» - крок
до розвитку безпілотної авіації у ЗСУ
Головнокомандувач ЗС України
генерал-лейтенант Валерій
Залужний та Генеральний
директор турецької компанії
«Baykar Makina» пан Халюк
Байрактар обговорили питання
створення постійно діючої
робочої групи з питань
безпілотної авіації у Збройних
Силах України.
Під час зустрічі з представниками «Вaykar Makina» Валерій Залужний
висловив глибоку вдячність турецькій стороні за підтримку Збройних Сил
України та розповів про особливості використання ударних безпілотних
комплексів Bayraktar TB2 в районі проведення Операція об'єднаних сил та
їхню ефективність.

– Ударні безпілотні комплекси Bayraktar TB2 довели свою ефективність, у
тому числі й у районі проведення операції Об’єднаних сил. Тому ми
продовжуємо нарощувати тактику й методику їхнього бойового
застосування для стримування російської агресії і захисту інтересів
України. Я дякую пану Халюку Байрактару за підтримку Збройних Сил
України і відкритість до подальшої співпраці. Мені приємно, що ми
говорили однією мовою, адже маємо спільне бачення потенціалу розвитку
і застосування безпілотної авіації, – наголосив Головнокомандувач
Збройних Сил України.
У планах компанії «Вaykar Makina» продовження виробництва
безпілотників останнього покоління «Akinci», на який встановлюються
українські двигуни.
«Вaykar Makina» працює над будівництвом та облаштуванням спільного
навчально-випробувального центру для обслуговування, поточного
ремонту і модернізації БПЛА. Також передбачено навчання персоналу,
пов’язаного з експлуатацією безпілотних літальних апаратів Bayraktar.
За матеріалами ГШ ЗС України

18 листопада, в Києві,
Головнокомандувач ЗС України
генерал-лейтенант Валерій
Залужний та головний сержант
Збройних Сил України – начальник
Управління по роботі з сержантським
складом ЗС України головний
майстер-сержант Олександр
Косинський з нагоди
Дня сержанта ЗС України провели
урочисту церемонію заохочення
військовослужбовців сержантського
та старшинського складу ЗС України.
За матеріалами ГШ ЗС України

Вручення відзнак
«Кращий сержант
(старшина) ЗС України»

ЧЕСТЬ - НІКОМУ

Стратегічне
співробітництво

Спільна заява під час візиту
Державного секретаря
з питань оборони Бена
Воллеса до України
16 листопада 2021 року
Міністр оборони України Олексій
Резніков та Державний секретар з
питань оборони Великої Британії
Бен Воллес заявили:
Україна та Велика Британія —
стратегічні партнери у сфері
безпеки та оборони.
На минулому тижні у Лондоні було
підписано Міжурядову рамкову
угоду. Цей документ продовжує
реалізацію спільних проектів з
розвитку спроможностей ВМС ЗС
України, згідно з домовленостями,
досягнутими у червні, коли Велика
Британія, Україна та консорціум
промисловості Сполученого
Королівства підписали Меморандум
про реалізацію з метою співпраці
для підвищення військово-морських
спроможностей України.
Ця зустріч — черговий етап
двосторонньої співпраці задля
підвищення обороноздатності України
та розвитку взаємосумісності...
Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з
народом України і продовжуватиме
свою непорушну відданість справі
його підтримки.
Ми непохитні в цій підтримці і разом
ми залишаємося пильними та
об’єднаними у захисті наших
спільних цінностей і свобод.
За матеріалами МО України

ВОНИ ЗАХИЩАЮТЬ УКРАЇНУ
— Перше бойове хрещення було у
Щасті, за два тижні після того, як
потрапив на фронт, — пригадує
воїн.
— Ми взяли під контроль ТЕС,
отримали наказ не допустити
ворога. Ми практично не спали,
постійно перебували у стані тривоги.
Ворог обстрілював нас з танків та
артилерії. Ситуація ускладнювалася
тим, що ніхто не міг спрогнозувати,
як вона може змінитися.
Намагатиметься противник піти далі
чи ні.

Хоч і з уламком у
нозі, але — до
перемоги!

Коли навесні 2014-го почали
формуватися перші добровольчі
батальйони, харків’янин Василь
Левченко зрозумів, що зможе бути
корисним на фронті. У Києві на
Майдані познайомився із
представниками «Айдару» і отримав
«запрошення» приєднатись до
батальйону та позивний «Святий».
Відтоді й закрутилось!

Чоловік каже, що протягом
тривалого часу думав, що
народився в сорочці. Адже навіть з
украй небезпечних боїв вдавалось
вийти неушкодженим. Та у 2018-му
під Жолобком янгол охоронець
трішки «підкачав».

— Це був близький бій, відстань до
ворога — якихось сотня метрів, ми
навіть перегукуватись з бойовиками
могли, — ділиться «Святий». — Я
дістав мінно-вибухове поранення.
Василь, як потрапив на фронт влітку За годину до цього ми втратили
2014-го, так з того часу і воює, майже одного хлопця, інший був
без перерв. Тож досить типове
поранений, тож коли поранило
запитання про кількість ротацій
мене, хлопцям було не просто, але
викликає у нього лише здивування.
ми витримали. Побратими,
— Та ми ж практично не виходимо!
відстрілюючись, надали мені
Хто його знає, яка ротація! Хіба після допомогу, евакуювали за першої ж
поранення трохи «перепочив», —
можливості.
говорить чоловік.
Медики дістали уламок з легень, у
Оскільки воює «Святий» давно,
нозі ж залишився «на згадку».
географія його фронтових перипетій Продовжує служити разом зі мною.
вражає. Які тільки населені пункти не Чому повернувся на фронт після
доводилось йому захищати. Це і
поранення? А як інакше? Країну ж
Старобільськ, Щастя, Трьохізбенка,
ще не звільнили від окупантів! Тож
Горлівка, Жолобок, Старогнатівка…
хоч і з уламком у нозі, але — до
Перераховувати можна довго, чоловік перемоги!
За матеріалами
лиш резюмує: «Куди батальйон —
АрміяInform
туди і ми».

Мені є за кого і за
що воювати!

Сергій — військовослужбовець
окремої механізованої бригади імені
Костянтина Острозького. Боронить
українську землю на східних
кордонах уже не перший рік.
— Я пішов до війська з патріотичних
переконань. А ще, щоб свою сім’ю
захистити, — зазначив Сергій.
Захисник каже, що дуже багато
людей, з ким працював у цивільному
житті — мобілізувались до армії ще
у 2014-му. Багато з них залишились
у війську, підписали контракт та
служать у різних частинах по всій
Україні.
— Найважче було тоді, як тільки
потрапив на схід — у 2015-му. Тоді
наші підрозділи брали участь у
важких боях на Світлодарському
напрямку, - пригадує Сергій.
— Ворожа артилерія працювала
періодично, проте й наші гармаші
добряче «насипали» непроханцям.
Сергій каже, що боронитиме
українську землю доти, доки він
буде потрібен та будуть сили.
За матеріалами
пресслужби 30-Ї окремої механізованої
бригади імені князя Констянтина
Острозького

перед собою.
– Зобов’язує
бути більш
Вимогливим
Сержант Олена Коломоєць за освітою підняти моральних дух побратима, та принципо вим, як до
педагог та практичний психолог.
варто було просто поговорити з
себе, так і до
Працювала і в школі-інтернаті, і в
ним, розрадити та підтримати.
підлеглих,
колонії для неповнолітніх, і у
– Із хлопцями у нас були чудові
ставити собі
військкоматі. Під час Революції
стосунки, побудовані на довірі та
мету і
Гідності допомагала
взаємоповазі. Ми були у рівних
досягати її,
мітингувальникам як психолог у
умовах, - пригадує жінка.
а головне – знаходити підхід до
кризовій службі Майдану. Коли
Сержантські погони Олена
людей, розуміти їх, уміти з ними
розпочалась війна на Сході країни,
Коломоєць носить уже три роки.
працювати.
стала волонтером, забезпечуючи
З них два - служить на посаді
українських військових
Адже сержант – це зв’язуюча ланка
найнеобхіднішим. У 2015-му, в самий штаб-сержанта відділення
між солдатом та офіцером.
підготовки, займаючись відбором
розпал бойових дій, жінка
та направленням особового складу
наважується на важливий крок – йде
до навчальних центрів.
За матеріалами
служити у бойову бригаду.
пресслужби 59-Ї окремої
– Звання сержанта накладає велику мотопіхотної бригади
Досвід психолога їй неабияк
імені Якова Гандзюка
знадобився у армії, адже інколи, щоб відповідальність і перед іншими, і

18 листопада - День сержанта
Збройних Сил України

ГІБРИДНА ВІЙНА

І

ІСТОРІЯ ТА ПОДВИГИ

МЕДІАМАНІПУЛЯЦІЇ: ЯК
ВИЯВИТИ ТА ПРОТИДІЯТИ
Інтернет-простір є
найсприятливішим
середовищем для поширення
фейків, дезінформації,
медіавірусів та маніпуляцій.
Щоб самостійно робити
висновки та приймати власні
рішення, важливо вміти
розпізнавати сигнали
маніпуляційних впливів.
Російська пропаганда вже давно
широко використовує технології
маніпуляцій, при чому не лише у
соцмережах, але й у засобах
масової інформації.
Самостійно виявити маніпуляцію у
мережевих комунікаціях можна за
такими ознаками:
1. Відсутність конкретного
посилання на джерело
інформації або посилання на
«надійного інформатора, якому
можна довіряти»
Що робити? Перевірити
інформацію, бажано тричі, як це
роблять журналісти.

2. У повідомленні порушуються
причинно-наслідкові зв’язки або
відсутня логіка.
Наприклад, у статті російського
президента, яка викликала
бурхливі обговорення, йдеться,
що «за оцінкою Верховного
комісара ООН з прав людини,
загальна кількість жертв, пов’язаних
із конфліктом в Донбасі,
перевищила 13 тисяч людей.
Серед них старі люди, діти. Росія
зробила все, щоб зупинити
«братовбивства». Однак ці жертви
— прямий наслідок вторгнення
Росії на територію України.
Тут перекручено факти та події, а
це властиво логіці маніпулятора.
3. «Максимальний репост!»,
«Дуже ВАЖЛИВО!», «ШОК!»,
«Передай цю інформацію друзям
та родичам!».
Як правило, такі формулювання це приховані команди.
Аби оцінити достовірність
інформації, шукайте

першоджерело та вивчайте його
авторитетність.
4. Оцінок і думок більше, ніж
фактів.
Що робити? Аналізувати, шукати
відповіді на запитання: Хто так
вважає? Чому саме зараз
висловлюється така думка?
З якою метою вона висловлюється?
Факт, на відміну від оцінки, певною
мірою підтверджується
фотографіями, відеоматеріалами,
незаангажованими офіційними
джерелами.
За матеріалами: «Гібридна війна: технології
сугестії та контрсугестії»:
монографія/О.Акульшин, О.Заруба,
Л.Компанцева, С.Кудінов, Н.Слухай,
О.Снитко

У КРЕМЛІ ПАНІКУВАЛИ, А ЦАР
ЗБИРАВСЯ ТІКАТИ: ЯК КОЗАКИ
ВИГОВСЬКОГО "КУПАЛИ" В РІЧЦІ
30-ТИСЯЧНЕ МОСКОВСЬКЕ ВІЙСЬКО
Розповімо про найбільшу
перемогу України над Росією.
На полі бою. Як Московія почала
проти України гібридну війну ще
у XVII ст., але була бита. І чому
переможна битва завершилася
програною війною.
1657 р. раптово помирає гетьман
Богдан Хмельницький.
Наступником мав стати його син
Юрко. Але був ще надто малим – 16
років. Тому було вирішено, що до
повноліття країною треба керувати
комусь дорослому – правій руці
Хмельницького Івану Виговському.

гетьмана, якого можна, взявши за
хохол, за собою водити", – скаже він.
Переконавшись, що Виговський хоче
зберігати незалежність, Москва
одразу починає те, що сьогодні
називають гібридною війною.
Під'юджує повстання у двох регіонах
– тоді Полтаві і Запоріжжі – і озброює
т. зв. "ополченців". А ще заявляє про
громадянську війну.
Виговський починає операцію.
Доволі успішну. Під Полтавою
промосковських повстанців бито.

Поразка промосковських повстанців
у травні 1658-го примусила
Москва вирішила, що смерть
московського царя Олексія зробити
Богдана – чудовий привід приєднати
поспішний і відвертий крок. У червні
Україну. Виговського перевіряють на
в Україну входить 20-тисячне військо
лояльність – посол Кікін белькоче
під командуванням
йому щось про прісовокуплєніє.
Ромодановського. Щойно вступивши
Виговський не надто ввічливо киває
на українські землі, Ромодановський
головою – мовляв, хай велика Росія
зустрічається з рештками
залишається великою, а нам своє
розгромлених повстанців. Збіг?
робить. Суть розмови він зрозумів
Навряд. До речі, ще й не єдиний.
правильно: "Москва хоче мати

Зрозумівши, що від Москви
чекати тільки біди, Виговський
розвертається на Захід, до Речі
Посполитої. І підписує з
колишніми ворогами-партнерами
ну щось на зразок Угоди про
асоціацію.
16 вересня 1658-го у Гадячі на
Полтавщині представники
польського короля урочисто
підписують з Виговським і
козаками Павлом Тетерею та
Юрієм Немиричем угоду, так
званий Гадяцький трактат. У
документі проголошено
створення Великого князівства
Руського. Польща, Литва та РусьУкраїна становили три частини
міждержавного союзу Річ
Посполита. Трактат засвідчував,
що Україна відмовляється від
підданства Московії.
Повний текст читай тут:
За матеріалами Першого
українського інформаційного телеканалу
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ДИВИМОСЬ РАЗОМ | СТОП КОРУПЦІЯ
Міністр оборони додав, що задля визначення
інших потенційно небезпечних корупційних сфер
та
напрацювання
рекомендацій
щодо
унеможливлення корупційних дій, до консультацій
буде залучене широке експертне коло, в тому
числі – міжнародні партнери.

Міністр оборони України
Олексій Резніков та
Головнокомандувач ЗСУ
Валерій Залужний визначили
першочергові напрямки для
усунення корупції

«Це неприйнятно для воюючої держави, для
держави, яка восьмий рік поспіль у 21-му сторіччі
боронить свою незалежність та стримує збройну
агресію Росії на східному кордоні Європи,
лишатися однією із країн, яка має високі
корупційні ризики у секторі оборони за всіма
показниками: від політичного й фінансового до
кадрового та закупівельного», – зазначив Олексій
Резніков.
Позицію Міністра підтримав Головнокомандувач
ЗС України Валерій Залужний.

«Я категорично не сприймаю корупцію і не
потерплю її жодних проявів у Збройних Силах
України. Нульова толерантність до корупції – це
непохитна вимога до всіх посадовців, в першу
чергу – до посадових осіб ЗСУ та Міноборони», –
підкреслив Головнокомандувач ЗСУ.
Йдеться про можливі факти вчинення корупційних дій з боку
посадових осіб ЗСУ та Міноборони в частині закупівель,
комплектування і соціальної підтримки, забезпечення
житлом, харчуванням тощо.
«Толерантність до корупції – виключно нульова, і цю ж
політику ми разом впроваджуємо з Головнокомандувачем
ЗС України Валерієм Залужним. Вже визначені
першочергові пріоритетні напрямки. І мова йде не тільки
про людський фактор, де у разі виявлення порушень будуть
вжиті рішучі заходи. Мова також про окремі процедури, які
мають бути удосконалені. Восьмий рік ми живемо у стані
війни з Росією, і спроможна армія – запорука нашої
перемоги. Будь-яка інша позиція це, як мінімум, дії, які
можна оцінити як загрозу національній безпеці України!», –
наголосив Олексій Резніков.

Техніка війни № 224

Дивіться інформаційно-аналітичний
проект Військового телебачення
України про військово-технічне
забезпечення України і світу
«Техніка війни» тут:

Наголошуємо! Міністерство оборони України
та
Збройні
Сили
України
закликають
повідомляти про можливі факти корупційних
або пов’язаних з корупцією правопорушень та
готові всіляко сприяти правоохоронним
органам у розслідування таких фактів.
Якщо вам відомі факти корупційних дій, вчинених
посадовими особами ЗСУ, просимо звертатися за
телефоном (044) 271 - 39 - 86 або на електронну
пошту uzvk_mou@post.mil.gov.ua

За матеріалами
МО України

Лайфхак для
«рекрута» 2.0

Як хвацько і гарно носити
військовий берет дивіться тут:
За матеріалами АрміяІнформ

