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З ДНЕМ
ЗАХИСНИКА
ВІТЧИЗНИ

Зі звятом Героїв
Національно-Визвольної
боротьби.
Зі святом Покрови!
ЧОМУ РЕФОРМА АРМІЇ Є ОДНІЄЮ
З 3-Х ОСНОВНИХ РЕФОРМ?
Свобода – це ніщо, коли її
маєш, але вона стає всім, коли її
втрачаєш. Незалежність людини,
її родини, міста та країни є
запорукою права самостійно
обирати свою долю. І на захисті цього права
від зазіхань зовнішніх сил стоїть саме армія.
Сильна армія дає змогу країні стати суб’єктом
геополітики, країною, що може диктувати свої
умови слабким та змушувати рахуватися зі своїми
інтересами сильних. Внутрішня політика держави
стає справді внутрішньою лише в тому випадку,
коли її кордони охороняє вишколене військо, в
небі літає сучасна бойова авіація, а в підземних
сховищах знаходиться ядерна зброя, яка
убезпечить народ та незалежність від зазіхань
хоч цілого світу.
Громадянська ідеологія – це удар не лише по
українських олігархах. Це Біблія «хрестового
походу» проти демократії, проти влади
корпорацій, транснаціональних компаній,
банків, проти старого світового порядку…
Після успіхів Громадянської республіки
на території України – Громадянська
ідеологія пошириться серед народів світу,
що знищить старі демократичні режими,
побудовані на маніпуляціях з виборами та
безвідповідальності влади. І щоб Україну,
як подразник, ніхто не наважився знищити
фізично, – необхідна армія, яка б дала

ГРОМАДЯНСЬКА
СЕРЕДА

14
жовтня

ВИХІДНИЙ ДЕНЬ.
ГРОМАДЯНСЬКА СЕРЕДА
ПРОВОДИТИСЬ НЕ БУДЕ
Громадянські середи відкриті для всіх.
Щосереди о 19:00 за адресою:
м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.57/3
(біля ст. м. «Олімпійська»), Товариство
«Знання» , к. 317 або 318.

ВІТАЄМО

розуміння приреченості такої авантюри на
поразку.
В сучасному світі стирається межа, яка
природно розділяла людей на чоловіків і жінок.
Чоловіки стають жіночнішими, слабшими,
м’якшими… Наслідком цього стане лише повна
деградація сильної статі. Реформа армії дасть
поштовх до становлення чоловічого способу
проведення дозвілля: спорт, здоровий спосіб
життя, практика володіння зброєю, бойові
мистецтва... Мілітаризація країни не є нашим
завданням. Наша мета – мілітаризація свідомості.
Кожен чоловік має усвідомлювати, що світ – це
поле бою і від того, як влучно він вміє стріляти, від
його фізичної форми та здоров’я може залежати
доля його родини і майбутнє країни.
Армія готуватиме воїнів, на яких хотітиме
бути схожим кожен школяр. Збройні сили
мають асоціюватися не з гладким генералом чи
прапорщиком-алкоголіком, а з кремезним героєм,
що стоїть на захисті держави, а кожен герой відчувати, що його героїзм ніколи не забудуть.
Замало щось зробити. Зроблене необхідно
захищати. Тому реформа армії і є однією з 3-х
основних реформ Громадянського уряду, що
поведе Україну у нове майбутнє.
Олександр Черниш
член Виконкому ГО «Поступ»

з Днем народження Поступівців!
Хай ваше майбутнє життя буде
осяяне визначними досягненнями
та історичними вчинками!
Гусача Юрія – 08 жовтня
Ханбекян Олену – 08 жовтня
Зубишена Руслана – 09 жовтня
Лазорка Івана – 10 жовтня
Бажаємо усім читачам, які хворіють або вирішують складні
життєві проблеми, успішно подолати усі перепони!

загальні

збори
17 жовтня (субота)
10:00
ЯВКА ОБОВ’ЯЗКОВА.
Членам ГО «Поступ», які не проживають
в київському регіоні, пропонується
передати доручення на представлення
інтересів на загальних зборах.
м. Київ, вул. В. Васильківська, 57/3
(біля ст. м. «Олімпійська»)
Товариство «Знання»

КОЖЕН ГРОМАДЯНИН - ЗАХИСНИК УКРАЇНИ!
Два роки тому ні в кого в голові
навіть не могла з’явитися думка
про те, що в Україну прийде
війна. Ще більшим абсурдом
могло здатися ім’я ворога – Росія.
Нині це доведений факт, який визнає навіть
наш уряд. Як і що стало причиною цієї агресії
це інше питання. Головне, що ми виявились
не готові до ведення бойових дій. Відсутність
обороноздатної армії нас влаштовувало. І таки
правда, для чого потрібен старий, заіржавлений
механізм, який тільки те й робив, що поглинав
частину бюджету країни. Фінансування
зменшувалось, кількість військовослужбовців

зменшувалась, землі помаленьку продавались.
Ворога поблизу також не спостерігалось. З
огляду на таку ситуацію, захоплення Криму
пройшло відносно легко для країни-агресора,
продемонструвавши
всю
безпорадність
збройних сил нашої держави та її керівництва.
З початком захоплення східних областей нашої
держави, почалися справжні військові дії, які
виливалися в суху статистику втрат на полі бою.
І проблема була не в переважаючій кількості
противника, адже добровольці були і не мало,
але їх боєздатність була на дуже низькому
рівні. Та ще гірше було те, що не було тих, хто
міг навчити правильно вести війну. В особистій

розмові з людиною, яка була призвана під час
другої хвилі мобілізації, стало зрозуміло, що
вчити їх на Яворівському полігоні просто нікому.
Він зі своїми товаришами по службі – майбутні
розвідники – після декількох днів неробства
почали шукати хоча б когось, хто би провів з
ними заняття. Ми всі, вся країна виявилися
не готові вміло вести війну. Наш бронепоїзд,
що стоїть на запасному шляху, виявився лише
пофарбованою бляшанкою, якою керувати ніхто
не вміє. Ось тоді прийшло розуміння того, що все
це стосується кожного з нас. Прийшло розуміння,
що для того, щоб не бути гарматним м’ясом,
Продолжение на стор. 2
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ИНТЕРВЬЮ С СЕРГЕЕМ ВАЛЕРЬЕВИЧЕМ
ТАРТАКОВСКИМ
Сергей
Тартаковский.

Член ГО «Поступ».
Первый заместитель
командира в/ч 3018,
начальник штаба,
полковник.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, что Вас сейчас больше
всего волнует в вопросе наших военных успехов?
Ответ: Сейчас очень важно правильно использовать
время, которое дает образовавшееся перемирие.
Необходимо
подготовить
войска
и
провести
реорганизацию. Несмотря на то, что военные действия в
Украине ведутся уже 1,5 года, слаженной работы военной
машины не видно, отсутствует единое управление
войсками. Неправильная организация взаимодействия
между подразделениями! Если командиры и делают это, то
на уровне плохого партизанского отряда.
Войска должны действовать в составе тактических
групп, созданных для выполнения конкретных задач.
Операция в целом и все боевые действия должны
проводиться слаженно и под единым управлением.
Сегодня только появляются зачатки этого управления.
В голове не укладывается, когда бригады действуют
сводными отрядами. (Не путать с батальонными
тактическими группами, которые создаются под
конкретные задачи. В этом случае собираются «сводные»
группы военных из нескольких рот, батальонов из-за
неготовности всех военных подразделений выполнять
боевые задачи.) Война ведется преимущественно на
блокпостах, штабы бригад не управляют батальонами, а
отслеживают, в лучшем случае, что с ними происходит и
их текущий статус… Сегодня управление войсками - наше
самое слабое место. Важно это управление восстановить.
Обучить руководящий состав и офицеров штабов, провести
их согласование. Если этого не будет, героизм отдельных
солдат и командиров ничего не даст. Какое-то очаговое
сопротивление, как правило, ни к чему хорошему, кроме
очередных котлов, не приводит. Управление должно быть
стойкое, непрерывное и гибкое, как по учебнику.
Вопрос: Вы сами находитесь в составе вооруженных
сил Украины?
Ответ: Нет. Я со своими сослуживцами сейчас
занимаюсь формированием новой бригады в составе
Национальной гвардии Украины. Мы планируем
использовать полезный опыт стран-участниц блока НАТО
(их подходы к управлению войсками, процесс принятия
решений, организацию штабов). Надо признать, что
на данный момент это более приемлемо. Советское
управление войсками было отработано в ходе Великой
Отечественной Войны и прописано в конце 40-х годов,
и реально очень хорошо работало в тот исторический
момент. Но оно было рассчитано на командиров, которые
в состоянии единолично принимать правильные решения.
Штабы просто детализировали командирский замысел.
Сейчас у нас таких командиров просто нет. После развала
СССР в Украине 24 года военные были попросту никому не
нужны. Выживали военные, которые хорошо вылизывали
начальству одно место и бани устраивали. В армии

оставались приспособленцы или полные дураки. И, как
результат, нынешняя ситуация с Вооруженными Силами
в стране. И начинают происходить какие-то изменения
только сейчас, хотя очень многим высоким начальникам
это не нравится. На службу на контракт приходят в
основном побывавшие в зоне боевых действий более или
менее толковые ребята, хотя многим пока, конечно, не
хватает опыта. Задача - взять за основу самое хорошее,
то, что показало эффективность у натовцев, использовать
все лучшее, что было в советской армии – тогда есть шанс
правильно подготовиться и вести эффективные боевые
действия.
Вопрос: Скажите, пожалуйста, почему Вы находитесь
в Национальной гвардии, ведь мы сегодня боремся с
внешним врагом, а не занимаемся наведением порядка
внутри страны?
Ответ: Я с великим удовольствием сейчас служил бы
в Вооруженных Силах Украины, но их руководство на деле,
а не на словах, вообще не заинтересовано в переменах и
создании новых вооруженных сил и таких подразделений.
Начальник Генерального штаба Муженко и ему подобные
просто не допустят появления у них такой структуры.
Руководство Национальной гвардии, как элемент
Министерства внутренних дел, более гибкое в этом
плане. Бригада, формированием которой я занимаюсь,
предназначена для поиска и уничтожения батальонных
тактических групп регулярных войск агрессора и обороны
против механизированной (танковой) бригады. Это
вообще задачи общевойсковых соединений, но наша
бригада создается в составе Национальной гвардии.
К милиции и гвардии у меня вообще-то всегда было
отношение прохладное. Но поскольку по задачам, это
будет бригада общевойсковая, быстрого реагирования,
то я согласился и был призван добровольцем (у меня
трое несовершеннолетних детей и по закону я подлежал
мобилизации только по моему согласию).
Вопрос: Как продвигается Ваша работа?
Ответ: Наше соединение достаточно распиарено
и есть надежда на то, что выделят необходимые
средства. Обещают поставить новые средства связи,
приемлемое вооружение. В нашу бригаду просто так
попасть невозможно. Проводится четыре этапа отбора.
Сначала занесение в базу данных, анкетирование, затем
проводится собеседование, все проходят через психолога.
После этого допущенные кандидаты проходят полевые
испытания в условиях высоких морально-психологических
и физических нагрузок. Посреди ночи подъем по тревоге,
марш-броски на выносливость, преодоление водной
преграды, в общем, все как положено. Отсев идёт 50%
и более. Толк от тех, кто прошел, должен быть. К нам
попадают люди с внутренним стержнем, основная
масса претендентов были в АТО. Их необходимо просто
правильно обучить, провести боевое согласование
подразделений и штабов. По прошествии этой подготовки
у нас на выходе добровольно будут служить солдаты,
сержанты и офицеры, готовые выполнять боевые задачи,
морально и психологически устойчивые, физически
функциональные и, самое главное, профессионалы своего
дела.

КОЖЕН ГРОМАДЯНИН ЗАХИСНИК УКРАЇНИ!
Продовження. Початок на стор. 1

потрібно кожному свідомому громадянину
знати хоча б ази ведення військових дій. За
прикладом не треба ходити далеко. Згадаємо
нашу історію. За часів Запорізької Січі певна
частина козаків займалась звичним для нашого
краю землеробством, але в разі потреби зі
скрині діставалась шабля і вчорашній селянин
перетворювався на військового. Інший
приклад – Естонія. В цій невеликій країні, крім
регулярного війська, існує народне ополчення,
яке має назву Кайтселійт (Союз самозахисту).
Володіючи відповідним озброєнням та
матеріальною базою, ця організація є
складовою частиною Оборонних сил Естонії.
Членами цієї організації є прості громадяни,
зайняті звичними справами, але кілька разів
на рік вони проходять військовий вишкіл для
підтримання військових навичок і знань.

Найцікавішим є те, що при
створенні Кайтселійту прообразом
виступила саме наша Запорізька Січ.
То чому ж ми, нащадки козаків, забули уроки
історії? Чому керманичі держави не хочуть
розвивати цей напрямок?
ГО «Поступ» виступає за створення нового
типу армії, беручи за зразок козацький
(швейцарський) тип, – відносно невелика
регулярна армія і потужний резерв навчених і
тренованих резервістів, готових стати в стрій.
Дехто може сказати, що війна закінчиться і все
це стане непотрібним. На це я хочу відповісти
просто. Запитайте тих людей, що вимушені
були переселитись зі сходу країни – чи можуть
вони спокійно повернутись в свої будинки і
чи закінчилась для них війна. Тому тримаємо
порох сухим і будемо завжди напоготові.
Михайло Сімаченко
член ГО «Поступ»

В 2015 году мы впервые будем отмечать праздник Покров Пресвятой богородицы (он выпадает
на среду) как выходной в связи с тем, что на 14
октября Указом Президента в прошлом году был
назначен День защитника Украины, в который
логично перерос День украинского казачества,
покровителем которого считалась Богородица.
ПавелТитаренко
член ГО «Поступ»
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