Украинските Сили за специални операции
трупат опит и увереност

«Зелени барети» раздават възмездие

Младата украинска армия се научи да воюва във
възможно най-тежката за обучение обстановка: под
огъня на сепаратистите и на руските нашественици
Главатарите на донбаските сепаратисти и руските им покровители
са силно притеснени. Украинските Специални сили са започнали
„нежна” операция за отстрел на най-наглите и опасни командири на
източноукраинските „опълченци”.
На 24 юни в центъра на Донецк избухва мощна фугасна бомба,
която по чудо не отнема живота на командира на батальон „Спарта”
Арсений Павлов, по-известен като Моторола. Павлов се отървава с
леки рани.
На 29 юни по пътя от Дебалцево за Горловка е устроена засада
срещу командващия сепаратистката армия с оперативен прякор
Мачете. Престъпникът пътува с жена си, която е ранена в главата и
гърба. Опитният престъпник заляга на пода на бронираната кола и

въпреки картечните откоси и изстрелите със снайперистки пушки
остава жив.
На 3 юли при излизане от Макеевка мина с насочен взрив
унищожава колата и убива командира на 7-а мотострелкова бригада
на сепаратистите Александър Бушуев (Заря). Шофьорът му е тежко
рaнен.

Земята гърми под краката
на донбаските отцепници
През януари 2015 г. недалеч от селището Лугутино е застрелян в
бронирания си автомобил началникът на щаба на 4-а бригада от
армията на „луганската народна република” Александър Беднов с
юнашкия прякор Батман.
През май 2015-а украинска диверсионно-разузнавателна група
поставя мини, които убиват командира на механизирана бригада
„Призрак” Алексей Мозговой и неколцина от приближените му.
През декември 2015 г. е взривен в колата си Павел Дрьомов,
командир на 6-и мотострелкови казашки (малей!) полк „Платов” от
„народната милиция” на Луганската „република”.
Списъкът е дълъг.
Секретните операции затова са секретни, за да не бъде
съобщавано чрез открити източници кой, къде, кога, как, с какви
сили и средства е планирал, организирал и осъществил подобни
екшъни. Важното е, че тези операции стават повече и че
коефициентът им на полезно действие расте.
В началото на юли т. г. началникът на Генералния щаб на
Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Виктор Муженко
съобщи, че приключва процесът около създаването и след няколко
месеца ще бъде открит Центърът за подготовка на Силите за
специални операции (ССпО). Самото съобщение бе направено в
присъствието на командващия Силите за специални операции на
САЩ в Европа генерал-майор Марк Шварц.
По неофициални данни Центърът на ССпО е разположен в
Хмелница област, където по съветско време е била дислоцирана 8а отделна бригада от специалните сили на ГРУ (Главно
разузнавателно управление).

Украинските воини всекидневно отблъскват опити на
сепаратистите и на руските агресори да проникнат в
неутралната
зона,
нарушавайки
Минските
споразумения
Някъде от 2007 г. в центъра е започнала подготовката на 70
подбрани елитни украински офицери-войскови разузнавачи, но като
повечето постсъветски работи, обучението им се води не особено
усърдно. „Валяли дурака”, както се казва в точния и вместим руски
израз.
След агресията на РФ срещу Крим оборотите се завъртат по-бързо.
През юни 2014-а от Форт Браг пристигат 180 американски „зелени
барети”. Янките отлично говорят руски език и са инструктори по
диверсионно-разузнавателна дейност. С указ на президента
Порошенко пред ВСУ е поставена задачата да „ускорят създаването
на Сили за специални операции”. В ГЩ е формирано съответното
управление. През лятото на 2015 г. процесът е ускорен от
командващия Силите за специални операции на НАТО ген. Брадли
Уеб. Пентагонът отделя 20 млн. дол. за обучение, оръжие и
снаряжение на украинските разузнавачи. Щатските инструктори и
началници строго следят как се изразходва всеки долар на
американския данъкоплатец.

Началникът на Генералния
щаб на Въоръжените сили
на Украйна генерал Виктор Муженко
(вляво)
През януари 2015 г. за командир на ССпО е назначен генералмайор Игор Лунев. След безмилостен подбор от 15 кандидати за
място са избрани първите възпитаници на Центъра. След 6-месечно
обучение новоизлюпените „зелени барети” са хвърлени на бойното
поле. Правят засади, нанасят удари върху тила и инфраструктурата
на противника, готвят доброволци за партизанска война, показват
на предателите, че часът за разплата наближава.
Украинският военен експерт и директор на информационноконсалтингова компани Defence-Express Сергей Згурец твърди: «В
момента освен авиацията нашата армия няма нито едно средство
за поражение, което би могло да унищожи противникови цели на
повече от 70 км. Докато полк ССпО с 900 елитни професионалисти
може да изпрати в тила на врага от 36 до 72 бойни групи, които да
действат на дълбочина от 300 до 500 км. Тази дълбочина
превъзхожда разстоянието за поразяване на всички наземни огневи
средства”.
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