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За часи Незалежності нашу армію методично руйнували і готували підгрунтя для
знищення нашої країни. Та нам вдалося зберегти державу та навіть увійти до десятки
найсильніших армій Європи. 6 грудня в Україні відзначають день Збройних сил України.
Степан Меленко потрапив у Збройні сили України в третю хвилю мобілізації. Каже, він
міг й не служити, бо ж через дитячу травму вважався непридатним до служби в армії у
мирний час. Та й у воєнний час повістка йому приходить останньому. Але піти захищати
країну для нього стало справою честі.
Степан Меленко, атовець: «Я добровільно поїхав в зону проведення антитерористичної
операції, тому що для мене це боротьба за незалежність України і ця боротьба в мене
почалась із Майдану і на сьогоднішній день вона проджовжується. Тому я поїхав туди і
про це знали тільки ті люди з якими я поїхав і двоє тут, батьки мої протягом трьох місяців
не знали де я знаходжусь».
І каже, Степан Меленко, що разом із ним у третю хвилю мобілізації потрапили
двадцятирічні хлопці, яким фактично не доводилося тримати зброю в руках. Після двох
тижнів навчань вони одразу потрапили на війну, де твої бойові побратими стають
кращими друзями.
Степан Меленко, атовець: «Була така ситуація коли волонтери привозили різні речі, а я
безпосередньо з хлопями в палатці жив, то я кажу привезіть мені ящик печива, цукерок,
то коли це привезли - вони як діти були. На солодощі ті напали, зі сторони дорослий але
я так само дитина як і вони».
Українську армію з самого початку незалежності методично знищували. Військові
частини, які могли дати відсіч ворогові розформовували і це назвали реформою.
Служити ж в армії рахувалося не престижним. Війна йшла вже тоді, кажуть військові. Та
з початком АТО ця ситуація почала покращуватись. Наш колега журналіст Петро
Гайдащук, розповідає, що строкова служба - це шанс подивитись на речі з іншого
ракурсу.
Петро Гайдащук, проходив строкову військову службу: «Коли справа дійсно дійшла до
відправки я зрозумів що з округу з якого я призиваюсь з 19 людей я їду один. Всі інші
просто не з'явились».
Тож Петро каже, для того аби українська армія стала по-справжньому боєздатною,
потрібно відмінити строкову службу, бо головним фактором у цьому має стати не
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кількість, а якість армії. Та попри це наша армія за 5 років надзвичайно змінилася і їй
вдалося увійти до десятки найсильніших армій Європи.
Петро Гайдащук, проходив строкову військову службу: «Порівняно з тим що мені
розповідали і те що деякі мої родичі служили до 14 року і те що я побачив після 14, то
воно відрізняється у позитивну сторону, тобто зміни є і вони тривають, але можливо не
так швидко як би нам цього хотілося».
Але разом зі змінами в армії, змінився і український народ.
Валерій Мовченюк, заступник Чернівецького обласного військового комісара: «З 2013
року коли повстали і добровольчі підрозділи і волонтери які допомогли збройним силам
України. Росія цього не чекала, але на сьогоднішній день держава забезпечила нашй
збройні сили».
Тож з кожним роком українська армія стає сильнішою і у разі відкритої війни зможе нас
захистити. Зі святом усіх причетних до Збройних сил України.
{youtube}xdAhymwkNMk{/youtube}

Українці ніколи не були войовничим народом, але нам завжди доводилося захищатись.
За часи Незалежності нашу армію методично руйнували і готували підгрунтя для
знищення нашої країни. Та нам вдалося зберегти державу та навіть увійти до десятки
найсильніших армій Європи. 6 грудня в Україні відзначають день Збройних сил України.
Степан Меленко потрапив у Збройні сили України в третю хвилю мобілізації. Каже, він
міг й не служити, бо ж через дитячу травму вважався непридатним до служби в армії у
мирний час. Та й у воєнний час повістка йому приходить останньому. Але піти захищати
країну для нього стало справою честі.

Степан Меленко, атовець: «Я добровільно поїхав в зону проведення антитерористичної
операції, тому що для мене це боротьба за незалежність України і ця боротьба в мене
почалась із Майдану і на сьогоднішній день вона проджовжується. Тому я поїхав туди і
про це знали тільки ті люди з якими я поїхав і двоє тут, батьки мої протягом трьох місяців
не знали де я знаходжусь
».

І каже, Степан Меленко, що разом із ним у третю хвилю мобілізації потрапили
двадцятирічні хлопці, яким фактично не доводилося тримати зброю в руках. Після двох
тижнів навчань вони одразу потрапили на війну, де твої бойові побратими стають
кращими друзями.

Степан Меленко, атовець: «Була така ситуація коли волонтери привозили різні речі, а я
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безпосередньо з хлопями в палатці жив, то я кажу привезіть мені ящик печива, цукерок,
то коли це привезли - вони як діти були. На солодощі ті напали, зі сторони дорослий але
я так само дитина як і вони
».

Українську армію з самого початку незалежності методично знищували. Військові
частини, які могли дати відсіч ворогові розформовували і це назвали реформою.
Служити ж в армії рахувалося не престижним. Війна йшла вже тоді, кажуть військові. Та
з початком АТО ця ситуація почала покращуватись. Наш колега журналіст Петро
Гайдащук, розповідає, що строкова служба - це шанс подивитись на речі з іншого
ракурсу.

Петро Гайдащук, проходив строкову військову службу: «Коли справа дійсно дійшла до
відправки я зрозумів що з округу з якого я призиваюсь з 19 людей я їду один. Всі інші
просто не з'явились
».

Тож Петро каже, для того аби українська армія стала по-справжньому боєздатною,
потрібно відмінити строкову службу, бо головним фактором у цьому має стати не
кількість, а якість армії. Та попри це наша армія за 5 років надзвичайно змінилася і їй
вдалося увійти до десятки найсильніших армій Європи.

Петро Гайдащук, проходив строкову військову службу: «Порівняно з тим що мені
розповідали і те що деякі мої родичі служили до 14 року і те що я побачив після 14, то
воно відрізняється у позитивну сторону, тобто зміни є і вони тривають, але можливо не
так швидко як би нам цього хотілося
».

Але разом зі змінами в армії, змінився і український народ.

Валерій Мовченюк, заступник Чернівецького обласного військового комісара: «З 2013
року коли повстали і добровольчі підрозділи і волонтери які допомогли збройним силам
України. Росія цього не чекала, але на сьогоднішній день держава забезпечила нашй
збройні сили
».
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Тож з кожним роком українська армія стає сильнішою і у разі відкритої війни зможе нас
захистити. Зі святом усіх причетних до Збройних сил України.
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