«Українська Жіноча Варта» оголошує конкурс
плаката та карикатури. Роботи переможців будуть
опубліковані в наших наступних випусках

конкурс плакатів

...ла-ла-ла

Вилазка на мільйон доларів:
бійці АТО під Станицею Луганською
захопили командну машину
противника

У районі Станиці Луганської наші бійці захопили командноштабну машину бойовиків.
Про це повідомляє прес-служба батальйону
ім. генерала Кульчицького.
«Сьогодні додому повернулися хлопці з батальйону
Кульчицького, які несли бойове чергування у Станиці
Луганській ...з собою зі Станиці вони привезли КШМ, яку
ретельно приховували сепаратисти... вартість даного
апарату перевищує 1 млн доларів», — йдеться в
повідомленні.

Лінія Широкіне-Комінтернове-Павлопіль
під контролем сил АТО, операція триває
В полку особливого призначення Національної гвардії
«Азов» заявляють, що тримають під контролем ситуацію у
звільнених населених пунктах під Маріуполем. Про це
йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сторінці
«Азова» у Facebook.
«Наразі тримаємо лінію Широкіне-КомінтерновеПавлопіль. З настанням темряви загальна ситуація стала
спокійнішою. В районі Широкіного, в Саханівському
напрямку, точаться бої. Ворог накопичує техніку, працюють
міномети та ствольна артилерія. В результаті першого дня
наступу маємо 14 поранених. На щастя, загиблих немає.
З сторони противника є втрати. Точно відомо про шістьох
вбитих сепаратистів. Операція продовжується», —
зазначається у повідомленні.
Як заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, 10 лютого
підрозділи Національної гвардії України в авангарді, яких
був полк спеціального призначення «Азов», за підтримки
Збройних сил прорвали ворожу оборону в районі
Маріуполя.

Добровольці продовжують
масово ставати на захист Вітчизни
У четвертій черзі мобілізації вже маємо більше
3,5 тисяч добровольців.
Про це «повідомив перший заступник начальника
Головного управління оборонного та мобілізаційного
планування Генерального штабу Збройних Сил України
генерал-майор Володимир Талалай.
«Це різні категорії людей — від офіцерів до тих, хто не має
жодної підготовки. Принцип добровольчості — це той
напрямок, який потрібно всебічно підтримувати, плекати.
Тому що це синонім патріотизму і те що більше всього
турбує Кремль», — наголосив він.

В Московії невідомі добродії-партизани
вщент спалили будівлю воєнкомату, що
набирав найманців для війни в Україні
Будівля воєнкомату в Наро-Фомінську після пожежі
вигоріло повністю – усі 600 квадратних метрів. Підпал було
здійснено о 4 ранку. «Зданіє сгорєло полностью і
восстанавлєнію нє подлєжіт» — повідомив співробітник
управління МНС Москові по Московській області.

Сліпі «Боги війни»
Як підвищити ефективність нашоі артилерії
без допомоги Заходу — Андрій Цаплієнко
передає пропозиції професіоналів з фронту
Це написано після частих відвідувань
передової та близького спілкування з ар
тилеристами високого рівня. І якщо на
віть простий сержант запасу бачить щіли
ни в нашій обороні, то професіонали, ті,
які довго та наполегливо вивчали всі
складові артилерійської науки, та відпра
цьовували досвід на полігонах, мають всі
підстави бити на сполох.
Наприклад: оперативне командування
«Північ» має у своєму розпорядженні ра
кетну бригаду, але не має повноцінної
артилерійської бригади. А у ОК «Південь»
ситуація діаметрально протилежна. Хоча
війна, передбачає використання і тих, і
інших систем озброєння на оперативній
дільниці театру воєнних дій — в залежнос
ті від задач. Чому ж саме так розподілені
бригади, від яких залежить успіх на війні?
Ми знаємо, згідно з відкритими дже
релами, що у супротивника на Донбасі
приблизно 270 одиниць бронетехніки.
Формула протитанкової боротьби проста
й зрозуміла: один будь-який протитанко
вий засіб має влучити у дві одиниці
бронетехніки. Коефіцієнт — один до
двох. Отже, на фронті є 135 протитанко
вих систем? Нічого подібного. Відсутній
навіть необхідний мінімум.
От була у нас колись старенька, та непо
гана система 9П149 «Штурм». Оснащена
надійними ракетами 9М114. Кожен полк
мав по 27 штук. Тепер ані на фронті, ані в
тилу не видно жодної з них. Та їх можна
зняти зі збереження, налагодити, а
екіпажі інтенсивно за місяць підготувати
на тренажерах. Ми ж не робимо нічого.
Тим часом нові модифікації «Штурму»
вже є на озброєнні у армії противника.
Далі. Що передбачає стратегія й такти
ка ведення війни, якщо танкові колони
супротивника знайдуть пролом у лінії
оборони? На цей випадок існує оператив
ний резерв протитанкової артилерії Гене
рального штабу. Прорвались вороги — і
тут же отримали по броні. Тільки ось у нас
немає протитанкового резерву. Якщо бро
ня ворога прорветься, то дійде вглиб
настільки, наскільки вистачить палива.
«Дайте нам «Джавеліни», і ми зупинимо
російські танки», — кажуть рядові. Аме
риканський протитанковий переносний
комплекс «Джавелін» чудовий. Але в Киє
ві, на заводі «Артем», роблять системи не
гірші від «Джавелінів». Вони мають назву
«Бар’єр». Чи знає про це військове керів

ництво? Окрім цього, у нас виробляється
протитанкова система «Скіф». Вона ви
пускає таку ж ракету, як і «Бар’єр». Може
стріляти з повністю закритих позицій.
Наш «Скіф» є на озброєнні в Азербайджані
та Білорусі. А де він у нас?
А ще київський завод «Артем» випускає
«розумні» протитанкові ракети «Комбат»
та «Конус», котрими можна стріляти зі
ствола танків Т-72 і Т-80УД. Їх теж нема, як
нема й сучасних танків. Ну, добре, усі
Т-80УД. продано до Пакистану. Але ж є
протитанкові пушки М-12 «Рапіра». Чи
старі танки Т-55. Усе це цілком згодиться
для запуску високоточної ракети-снаряда
«Стугна», яку також розробили в Києві.
Ця ракета летить на відстань до п’яти кі
лометрів і гарантовано вражає танк. Фор
мально вона є, але фактично її немає.
Про реактивну артилерію. На фронті з
обох сторін конфлікту діють «Гради», «Ура
гани» та «Смерчі» калібрами відповідно 122
мм, 220 мм та 300 мм. Вони мають різні
задачі, дистанції та цілі. Але принцип
один й той самий — накрити не ціль, а
квадрат, і якомога щільніше. Росіяни ж
вже використовують «Торнадо» — це така
ж сама система залпового вогню, але зі
змінним пакетом. Один і той самий по
тужний тягач, на який встановлюється
модуль «Торнадо-У» калібру 122 мм, який,
у разі зміни задачі, одразу, на позиції,
змінюється на 220-мм пакет «Торнадо-У»
або 300-мм «Торнадо-С». Крім того, росій
ські військові на Донбасі використовують
високоефективні системи наведення. На
приклад, перед залпом запускається раке
та, в яку вмонтована найдешевша ки
тайська відеокамера. Доки ракета летить,
оператор бачить куди потрапляє бойовий
залп і вносить корективи одразу на своєму
теж недорогому ноутбуці. Далі, від
повідно, залп з пакету. А потім знову раке
та з відеокамерою, щоб відслідкувати ре
зультат смертоносного залпу. Ось і весь се
крет точності роботи ворожих «Градів» по
наших позиціях в Ізварино і Дебальцево.
Але ж таку саморобку створити нескладно.
Втім, твердження, що у нас немає ні
чого серйозного на фронті було б хибним.
Є великокаліберна артилерія, 152 мм. На
приклад, 2С19 «Мста-С». Є 203-мм самохід
на зброя 2С7 «Піон», яка здатна уражати
ціль на відстані 47 км. Здавалося б, це до
статньо потужна зброя, здатна посилити
наші групування. Але «Піон» є ефектив

ним для знищення довготривалих
укріплень. Але якщо ворог наступає і
постійно маневрує, куди стріляти?
Наприклад під час другої Іракської
війни в американців була перевага у за
собах радіоелектронної артилерійської
розвідки. Великокаліберна іракська
артилерія була сліпа, глуха й... даремна.
Іракці не бачили і не знали звідки б’є
«дядько Сем». А очами й вухами аме
риканців були літаки радіоелектронної
розвідки. Втім в України на землі є чим
зазирнути за обрій і побачити, звідки
стріляє ворог. Так у нас є запорізький
комплекс 1Л22ЩУ «Зоопарк-2», здатний
під час бою розпізнати стріляючі об’єкти,
спрогнозувати точки падіння снарядів
ворога, оцінювати орієнтацію батареї су
противника і швидко передавати данні
на пункт управління командування. Але
знову — де він? Швидко зібрати «Зоо
парк» у Запоріжжі і відправити його на
фронт не вийде. Та десь на збереженні
має бути «Рись» — артилерійський
розвідувальний комплекс АРК-1, створе
ний ще в 70-ті роки. Так, десь «Рись» є.
Але не на фронті.
В 2013 році на озброєння ЗСУ був прий
нятий комплекс звукометричної
артилерійської розвідки «Положение-2».
Принцип дії цієї машини, розробленої і
створеної в Одесі, в тому, що три
акустичні бази приймають звук від залпу
ворожої батареї. А комп’ютер вираховує
місцеположення мінометної батареї,
артилерійської зброї або ракетного ком
плексу. Акустичний комплекс ефектив
но працює в радіусі 35 км. Та на фронті
його немає й українські батареї всліпу
валять сотнями снарядів по блукаючих
мінометах.
То що можна зробити зараз макси
мально швидко:
1) сформувати артилерійський резерв,
який має прикривати «з тилу» лінію
фронту;
2) терміново створити підрозділи проти
танкової боротьби.;
3) зняти зі збереження системи 2С19
«Мста-С» й оснастити їх «розумними»
снарядами «Квітник», які є на складах.
Вони в десятки разів підвищують ефек
тивність і точність потрапляння і під
ходять до будь-якої 152-мм системи.
4) закупити для армії вітчизняні про
титанкові ракетні комплекси;
5) налагодити артилерійську розвідку;
6) сформувати артилерійські і ракетні
підрозділи там де їх бракує;
7) поділити театр воєнних дій на секто
ри відповідальності конкретних арти
лерійських командирів.
Ворог досвідчений і жорстокий. Але і
ми не слабкі. Ми чекаємо, коли Захід
надішле нам «wunderwaffe», у той час,
коли у нас самих цих чудес вистачає.

ПРАВОВА ПІдтримка

Який перелік документів, що підтверджує безпосереднє
залучення до виконання завдань АТО в районах її проведення?

КОРОТКО

Постановою № 413 (Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413
«Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам,
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення») визначено перелік
документів про безпосереднє залучення до виконання завдань АТО в районах її проведення:
Для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил,
Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби,
Держспецтрансслужби, осіб рядового і начальницького складу, працівників МВС, Управління
державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, військових формувань, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
проведення антитерористичної операції — документи про безпосереднє залучення до виконання
завдань антитерористичної операції в районах її проведення, направлення (прибуття) у
відрядження до районів проведення антитерористичної операції, їх перебування в таких районах
з метою виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності
України шляхом безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення
(витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, журналів бойових дій,
бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень,
матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень).
Для працівників підприємств, установ та організацій, які залучалися і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції в районах її проведення — документи про безпосереднє
залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення або
направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції
в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг
нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень),
а також документи, що були підставою для прийняття керівниками підприємств, установ,
організацій рішення про направлення осіб у таке відрядження.
Для надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям (резервістам,
військовозобов’язаним) та працівникам Збройних Сил України потрібні такі документи
в паперовому вигляді:
• довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України витяги
із наказів по стройовій частині про убуття (прибуття) до військової частини після виконання
завдань антитерористичної операції;
• копії посвідчень про відрядження;
• список військовослужбовців військової частини А0000 Збройних Сил України, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
проведення антитерористичної операції Всі копії документів мають бути завірені підписом
командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу), установи, закладу та скріплені
гербовою печаткою.

анекдоти
— Що таке московитські ЗМІ?
— Це коли найточніша й найдостовірніша
інформація розміщена в рубриці «Погода»
Московитські вчені зробили сенсаційне відкриття:
Путін вдихає вуглекислий газ, а видихає кисень!
Так підтримується життя на всій планеті.
Проповідь в українській церкві:
— I тоді зібралися усі апостоли на Масличній горі
у Гефсиманському саду на Таємну вечерю.

І піднявся Іісус і сказав: «Сьогодні, ще до світанку,
один із вас зрадить мене перед тим, як тричі
проспіває півень».
І піднявся апостол Петро і запитав:
«Чи це не я зраджу тебе, Господи?».
І піднявся апостол Павло і запитав:
«Чи це не я зраджу тебе, Господи?»...
І так кожен з апостолів піднявся і запитав:
«Чи це не я зраджу тебе, Господи?».
І навіть Іуда піднявся і спитав:
«Нє я лі ето прєдам тєбя, Госпаді?».
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