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МЗС УКРАЇНИ З ІРОНІЄЮ ВІДРЕАГУВА-
ЛО НА ЗГАДУВАННЯ ТЕРМІНУ "НОВО-

РОСІЯ" В ОФІЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕННЯХ 
РОСІЙСЬКОГО МЗС 

 Логічність, правдивість, історична 
обізнаність – ніщо в порівнянні з 
великодержавними амбіціями.  Зара-
ди останніх можна вдатися до найаб-
сурдніших «аргументів», знехтувати 
історичними фактами, зневажити 
правду. Все компенсує «грандіозна 
імперська мета»! 

Стор. 4 

РОСІЙСЬКИЙ ПЕРШИЙ КАНАЛ ЗНАЙ-
ШОВ У СІМФЕРОПОЛІ МОРЕ 

  Немає там моря, кажете? Для ста 
сорока мільйонів росіян воно є, а для 
вас немає? То ви не за тими підруч-
никами географію вивчали й не на ті 
карти дивилися!   

Стор. 4 

ЩО ПРО ТЕБЕ ДУМАЄ КАНДИДАТ КОЛИ 
КУПУЄ ТЕБЕ? ПАМ’ЯТАЙ!!! 

 Лише раз на п’ять років усвідомлює-
мо, що господарі у цій країні – ми. Во-
ни – лише наші слуги. Що заважає нам 
дотримуватися такої думки завжди, а 
не тільки у день виборів? 

Стор 9 

ДВА РІЗНІ СВІТИ 
  Контраст між мирним і фронтовим 
життям стає особливо відчутним, коли 
ці два світи перетинаються. Як стате-
чному тиловикові реагувати на пове-
дінку зовні брутального хлопчака у 
військовій формі? Спробувати розди-
витися за показною грубістю й суворі-
стю вразливу, обпалену війною душу, 
яка жадає підтримки тут, у мирному 
середовищі. І просто подякувати йому.  

Стор. 6 

РЕАКЦІЯ НА ПОГАНУ 
НОВИНУ 

  Одна з найактуальні-
ших проблем для кож-
ного з нас: як не втра-
тити голову й зберегти 
ясність думки під напо-
ром чорного інформа-
ційного потоку, що 
ллється на нас зараз? 

Стор. 7 

ПЕРШІ КРОКИ УКРАЇНСЬ-
КОГО КІНЕМАТОГРАФУ 

 Псевдознавців, що впе-
рто доводять «міфіч-
ність» українського 
кінематографу, відсила-
ємо в минуле – у поча-
ток двадцятого століт-
тя, коли ледь не вся 
радянська кінобогема 
рвалася працювати до 
Києва й Одеси. 

Стор. 12 
 

«СТРАШНА» ПОДОРОЖ БІЛОРУСА ДО 
«БАНДЕРІВСЬКОЇ» УКРАЇНИ 

  Чорні чари кремлівської пропаганди 
швидко розвіює дійсність, побачена на 
власні очі: замість кровожерних «бен-
дерівців» – доброзичливий братній 
народ, уся «провина» якого полягає 
лише в захисті природного права на 
самостійне життя.  

Стор 7. 

НАШ КИСЕЛЬОВ 
  Їхній Кисельов не втомлюється 
лити шовіністичний бруд на Україну, 
день у день, по кілька ефірних годин. 
А нашому Кисельову колись виста-
чило лише одного поетичного рядка, 
аби перекреслити всю минулу й 
майбутню великодержавницьку 
маячню: «Всё на свете – только песня 
на украинском языке!»  

Стор 13.  

 
 

Розмісти свою рекламу ТУТ – 

 допоможи бійцям АТО.  
Всі кошти від реклами підуть  

на допомогу бійцям АТО 

СТАТИСТИКА САЙТУ 
«ФАЙНІ НОВИНИ» 

 Всього 50 днів, а в нас 
уже є про що вам розпо-
вісти. ДЯКУЄМО, що 
заглядаєте на вогник до 
сайту!!! 

Стор. 15 
 

Вітаємо всіх із виходом нової газети «ФАЙНІ НОВИНИ» 
Читайте та насолоджуйтеся!!!! 
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ВІД ЗАСНОВНИКА 

 
Мрії збуваятьсѐ, ѐкщо справді цього захо-

чеш…  
І ѐ нині переживая саме таку щасливу 

мить! Зараз мене переповняять почуттѐ, ѐкі, 
мабуть, неможливо описати. Адже моѐ мріѐ 
створити сайт, ѐкий буде хоча б чимось допо-
магати лядѐм, здійсниласѐ. Розпочали роботу 
над ним ми з дружиноя, а потім і моѐ коман-
да волонтерів підклячиласѐ. Цеглинка за цег-
линкоя будували новий проект. І наша працѐ 
була того варта – ще одна спільна мріѐ здійс-
ниласѐ: зараз ви читаюте газету «Файні нови-
ни»! Так багато хочетьсѐ вам сказати!..  

Розуміюш, що час летить невпинно. Почуттѐ 
незвичайного, розуміннѐ, що ти стоїш на по-
розі нового відкриттѐ, перебуваюш у вирі ве-
ликих зрушень, спочатку приголомшую, приз-
водить до сумбуру думок, а потім спонукаю до 
загальнокорисної праці. Життѐ складаютьсѐ з 
миттювостей, і зараз вони, ѐк у пісні з відомого 
фільму, пролітаять повз тебе із швидкістя 
куль. Жодна з них не маю пролетіти намарно. 
Розуміннѐ скороминущості сьогоденнѐ й віра 
в краще майбутню спонукаю тебе до більшої 
самореалізації.  

Стільки потрібно встигнути! Стільки потрі-
бно ще здійснити! Так хочетьсѐ зробити ля-
дей щасливими, так хочетьсѐ, аби більше було 
посмішок! Це нам необхідно, бо ми мусимо 
навчитисѐ жити щасливо зараз. Саме зараз, а 
не в майбутньому, ми повинні бути щасливи-
ми, адже це наш обов’ѐзок перед Богом, пе-
ред рідними й перед собоя.  

Розуміюш, що найвища цінність, найвища 
людська потреба – комусь допомагати. І ѐк-
що ти допоміг хоча б одній лядині – це вже 
мікроперемога! А ми зараз чекаюмо на велику 
перемогу. Нашу спільну, виборену й вистраж-
дану! Щоднѐ чекаюмо, коли російські окупанти 
забудуть про нашу країну. Але вони не квап-
лѐтьсѐ. Тому зараз ми всі – на війні. Не маю 
значеннѐ місце нашого перебуваннѐ. Я себе 
вважая учасником інформаційної війни – а це 
також важлива справа. Тут, за моніторами, 
компів, далекі один від одного, але близькі за 
думками, переконаннѐми й почуттѐми, ми 
маюмо змогу об’юднатись, аби наблизити пе-

ремогу ѐкнайшвидше. Дѐкуячи Богові, зараз у 
нас чимало можливостей длѐ об’юднаннѐ, згу-
ртуваннѐ.  

До чого ѐ це пишу?.. Просто хочу подѐкува-
ти, що Ви дозволили мені зайти до вашої до-
мівки, у ваші думки. Дѐкуя, що Ви мені дові-
рѐюте й заглѐдаюте на сайт «Файні новини»!.. 
Дѐкуя, що Ви зараз виѐвили бажаннѐ читати 
газету «Файні новини»! Дякую команді, яка 
допомагає мені Вас радувати, дає можли-
вість хоча б трішки підняти вам настрій. Дя-
кую Богові за те, що ми є!  

 І ПЕРЕМОГА БУДЕ ЗА НАМИ! 
 СЛАВА УКРАЇНІ! 
 

ПРО ГАЗЕТУ 

У мене ю ще одна мріѐ – щоб ця газета ви-
ходила ЩОДЕННО й поширювалася по всьо-
му світу мільйонним тиражем!!! 

Навіть не віритьсѐ, що це ѐ сказав… Але так 
хочетьсѐ, всіх радувати файними новинами з 
України та про Україну. 

Інформація в газеті ѐ умовно розподілѐя 
на дві частини: динамічну (актуальні, цікаві та 
кумедні файні новини) та статичну (цікава, 
аналітична та потрібна інформаціѐ, повідом-
леннѐ, що піднімаять настрій, а також файні 
дописи про Україну). Фактично структура газе-
ти буде дублявати структуру сайту, адже на 
сайті може побувати не кожен. 

У розділі «Актуальні новини» Ви можете 
прочитати щоденні позитивні новини з різних 
сторін життѐ українців і ще багато чого. 

Розділ «Файна народна мудрість» містить 
файні історії, анекдоти, фотожаби та красиві 
висловляваннѐ. На цих сторінках Ви знайдете 
інформація длѐ відпочинку, розради, на-
тхненнѐ. 

У розділі «Гордість нації» Ви матимете змо-
гу познайомитисѐ з нашими героѐми, науко-
вими та промисловими досѐгненнѐми, спор-
тивними успіхами українців, визначними міс-
цѐми України, а також із меценатами, ѐкі підт-
римували розвиток нації. 

Розділ «Культурне надбання» висвітляю 
досѐгненнѐ українців в архітектурі, кіномисте-
цтві, музиці, скульптурі, театральному мистец-
тві, живописі тощо. Також тут можна дізнатись 
про фольклорне надбаннѐ українців. 

Розділ «Історичні віхи» наповняютьсѐ опо-
відѐми про значні події різних часів: від древ-
ніх поселень українців до сьогоденнѐ. 

Зараз не всі розділи представленні, але, 
впевнений, в майбутньому будуть всі!! 

Сподіваясѐ, Ви знайдете багато корисного 
в газеті «Файні новини» длѐ себе. 

Ми живемо у файній країні! Нам ю чим пи-
шатисѐ. Наша націѐ патріотична, добра але 
незламна. Шануймосѐ!  

До зустрічі в наступному випуску! І чекай-
мо випуску № 10 000. Доживемо?  

Так, дочекаємося цього ОБОВ’ЯЗКОВО!  
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У МОСКВІ НА КРУГЛОМУ СТОЛІ 

ОБГОВОРЮВАЛИ ПИТАННЯ ВЗАЄ-

МОЗВ’ЯЗКУ БОГА І ПУТІНА 

У російських газетах днѐми з’ѐвилисѐ нови-
ни про круглий стіл і лекції в Москві на тему 
зв’ѐзку Президента Росії Володимира Путіна з 
Богом. 

Про це повідомлѐю Цензор.Нет, посилая-
чись на «Еспресо.TV». 

На лекції зачіпалисѐ такі питаннѐ: «Чи стане 
наш Президент Володимир Путін Богом за 
благодаття, тобто,чи матиме він усе те саме, 
що й Творець Всесвіту, крім спілкуваннѐ в його 
неосѐжній сутності?», «Чи буде волѐ Володи-
мира Володимировича поюднана з волея Бога 
й чи досѐгне непохитності в добрі?», «Чи буде 
національний лідер Росії безкінечно пізнавати 
досконалого Бога, проникаячи у глибини Бо-
жества?» 

Також росіѐнам розповіли, «чи ю Володи-
мир Путін Богом за природоя, чи він може 
бути ним тільки за благодаття» й «чи можна 
поклонѐтисѐ Володимиру Володимировичу, ѐк 
Богові на Землі». 

 Джерело інформації: www.censor.net.ua 

УКРАЇНЦІ ПРОВЧАЮТЬ НАРОД-

НУ ДЕПУТАТКУ-ЗРАДНИЦЮ (ФО-

ТОФАКТ) 

 
 
 Активісти розмістили незвичайні передви-

борчі плакати народних депутатів.  
На одному з них колишнѐ комуністка Окса-

на Калетник начебто закликаю дружити з Путі-
ним і бути залежними від Російської Федера-
ції, – передаю «Еспресо.TV». 

Джерело інформації: Еспресо.TV

 

ФОНД «ПІДТРИМАЙ АРМІЮ 

УКРАЇНИ» НАДАВ БАГАТО КОРИС-

НИХ РЕЧЕЙ ДЛЯ БРИГАДИ № 26. 

ЩИРО ДЯКУЮЄМО!!! 

Ми Вам вдѐчні, що відгукнулисѐ на наше 
проханнѐ, що знайшли можливість надати 
необхідні бійцѐм речі. За теплий прийом 
ФАЙНО ДЯКУЄМО! 
 

 
 

 На світлині – щирі, гарні дівчата. Це волон-
терки з фонду «Підтримай армія України». 
Разом із керівництвом фонду вони тепло мене 
прийнѐли. А це дуже важливо длѐ мене – 
адже ѐ прийшов по допомогу. Звичайно, до-
помогу не собі, а бійцѐм бригади № 26. Війна 
всіх згуртовую, війна знайомить усіх файних 
лядей, прокладаю місток дружби між ними… 

О, ѐк ѐ дѐкуя Богові, що допоміг звести нас 
із чуйними лядьми, ѐкі почули потребу бій-
ців… Вони надали все, що могли. Вибачте, ѐ 
ваші імена вже забув (у голові так багато інфо-
рмації), але подѐка від мене Вам надзвичайно 
велика й щира! Ви робите дуже корисну спра-
ву! 

 Отже, фонд «Підтримай армія України» 
потребую волонтерів і багато речей… Адже 
біда одна на всіх, а діти вояять НАШІ!!! 

Автор – Микола Шваб 

 

 
  

Розмісти свою рекламу ТУТ – допоможи бійцям АТО.  
Всі кошти від реклами підуть на допомогу бійцям АТО 

Актуальні новини 
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ПРАВИЙ СЕКТОР «ОБОЛОНЬ» 

ТАКОЖ ЗНАЙШОВ МОЖЛИВІСТЬ 

ПЕРЕДАТИ НЕОБХІДНІ РЕЧІ ДЛЯ 

БІЙЦІВ (ЄДИНА ПАРТІЯ, ЩО САМА 

ЗАПРОПОНУВАЛА ДОПОМОГУ). 

ДЯКУЄМО!!!! 

Тепер ѐ зрозумів, чому Путлер боїтьсѐ Пра-
вого Сектора!!! 

 

 
 

Все дуже просто: це партіѐ, ѐка сама може 
(!) знайти допомогу бійцѐм не тільки із своюї 
партії. Познайомившись уперше з Правим Се-
ктором «Оболонь», ѐ побачив щирих патріо-
тів. Патріотів, ѐкі самі організовуятьсѐ й самі 
допомагаять іншим. Це вам не перефарбова-
ний Тігіпко й не продажна Ані Лорак! Ось чому 
Путлер ненавидить Правий Сектор. Це реаль-
ний супротив його апетитів, це реальний кош-
мар длѐ ВВХ! 

Це прості симпатичні хлопці, ѐкі ляблѐть 
своя Батьківщину. Вони запропонували до-
помогу, тепло зустріли нас, допомогли тѐгати 
важезні ѐщики (про свої хвороби просто мов-
чу). Просто так, чужій лядині, але заради бо-
ротьби із спільним ворогом. Я не можу описа-
ти ті емоції, ті враженнѐ, ту теплоту, ѐку ѐ 
отримав від них 10 вереснѐ. Хлопцѐм із Право-
го Сектора «Оболонь» – вельми велика подѐ-
ка! Не тільки від мене, а й від усіх хлопців із 
бригади № 26! 

Як і всім патріотам, їм також необхідна до-
помога. Їм потрібні волонтери длѐ роботи в 
магазинах, на складах тощо. Пишіть мені, те-
лефонуйте Юрія (він же нас познайомив, і без 
нього не було би допомоги). Контактні теле-
фони: 044-337 85 17, 067-972 36 24. Допома-
гайте тим, хто робить добро! 

Автор – Микола Шваб 

РОСІЙСЬКИЙ ПЕРШИЙ КАНАЛ 

ЗНАЙШОВ У СІМФЕРОПОЛІ МОРЕ 

Російський Перший канал, імовірно, ще не 
встиг ознайомитисѐ з географіюя Криму, ѐкий 
віднедавна внаслідок анексії став частиноя 
Росії. Зокрема, автори сяжету, розповідаячи 
про буревії в Криму, заѐвили, що у Сімферо-

полі, від ѐкого до морѐ їхати з півсотні кіломе-
трів, розмита набережна, а сильний вітер «від- 
носив у море автомобілі». 

 

 
Джерело інформації: Еспресо.ТВ 

 
ТІГІПКО З ХЕРСОНА  

«ТІКАВ ГОРОДАМИ» 

 
У середу 17 вереснѐ, близько 15:00, кілька-

десѐт патріотично налаштованих херсонців 
прийшли до будівлі «Херсонбуд», де лідер 
«Сильної України» Сергій Тігіпко проводив 
зустріч із виборцѐми, переважну більшість 
ѐких складали прибічники Партії регіонів – у 
всіх нинішніх її проѐвах. 

Метоя акції було виговорити в обличчѐ по-
ки що нардепові Тігіпку все, що ляди думаять 
про нього, висловити йому недовіру й притѐг-
ти до відповіді за все, скоюне ним за часів Яну-
ковича. 

Здалеку помітивши багаточисельну групу 
активістів, охорона зачинила всі двері й протѐ-
гом тривалого часу нікого не випускала, утри-
муячи, по суті, в заручниках співробітників і 
відвідувачів розміщених тут численних фірм і 
організацій. 

По закінченні зустрічі двері відчинились, і 
на вулиця стали виходити ляди, серед ѐких 
протестувальники впізнали активних учасників 
Антимайдану. 

В хід пішли ѐйцѐ й зеленка. Тигіпко не ви-
ходив. Пізніше з’ѐвилась інформаціѐ, що він 
сів у літак і вже злетів. Ляди здивовані: ѐк він 
міг непоміченим покинути будівля, адже білѐ 
всіх можливих виходів на нього чатували ак-
тивісти? Тигіпко з Херсона «тікав городами». 

Джерело інформації: pіk.ua 
 

МЗС УКРАЇНИ З ІРОНІЄЮ ВІДРЕ-

АГУВАЛО НА ЗГАДУВАННЯ  

ТЕРМІНУ "НОВОРОСІЯ" В ОФІ-

ЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕННЯХ РОСІЙ-

СЬКОГО МЗС 

Сьогодні МЗС РФ закликав до "прѐмого діа-
логу між владоя в Киюві та керівництвом Но-
воросії». 
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Нам стало цікаво – до діалогу з ким нас за-
кликаять? Дѐкуюмо Вікіпедії за відповідь! 

Це село в Росії, засноване українцѐми у 
1893 році. «Якщо мешканці села виѐвлѐть ба-
жаннѐ встановити діалог із своюя історичноя 
батьківщиноя, ми із задоволеннѐм підтрима-
юмо таку ініціативу», - йдетьсѐ в повідомленні 
відомства на Фейсбук-сторінці. 

 

 
 

Нагадаюмо, Міністерство закордонних 
справ РФ у вчорашній заѐві вперше вжило те-
рмін "Новоросіѐ" щодо контрольованих теро-
ристами частинам Донецької та Луганської 
областей на офіційному рівні. 

Джерело інформації: Еспресо.ТВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ОТАК ЗУСТРІЧАЮТЬ РОСІЯН У 

ЄВРОПІ! 

Ідемо з корешем вузькоя брукованоя ву-
личкоя жирного закордоннѐ, спілкуюмосѐ між 
собоя російськоя. Проходимо мимо милої, 
тендітної дівчини, ѐка прислухаютьсѐ до нашої 
розмови… 

І раптом дістаюмо в спину: «Ла-ла-ла-ла-
ла!..» 

Обертаюмось і у дві глотки відповідаюмо: 
«Путін – ху@ло!!! Ла-ла-ла!!!» І вже на добив-
ку: «Слава Україні!!!» 

І від зовсім спантеличеної дівчини чуюмо у 
відповідь нерішуче, розгублене: «Героѐм сла-
ва!» 

Автор: Юрій Степанич 

ПРИЄМНИЙ ШОК 

 Якби хто таке роз 
повів – нізащо б не 
повірила! Вулицѐ 
Хрещатик, година 
пік, затор. Хлопець-
міліціонер стоїть 
посеред перехрестѐ, 
регуляю рух. Помі-
чаю білѐ переходу 
поруч із ЦУМом ба-

буся і… зупинѐю рух центральної столичної 
вулиці! 

Поки він особисто (!) переводив бабця че-
рез дорогу, хотілосѐ вщипнути себе за всі міс-
цѐ одразу! Я думала, що таке можливе лише у 
фільмах про піонерів. Я була настільки приго-
ломшена, що навіть не спитала його прізвища. 
Парубче, ѐ не зная твого імені, проте ти кру-
тіший за супермена, бетмена й усіх супергеро-

їв, разом узѐтих! Ти перевернув моя свідо-
мість! Мабуть, із нами й справді не все так 
кепсько, і у нас ю ще надіѐ на нормальне жит-
тѐ. 

Автор – Ольга Рафальська 

 

 

УРОК ВВІЧЛИВОСТІ 

Сьогодні їхала маршруткоя з сусіднього Сю-
веродонецька. На блокпосту – перевірка. Всі 
звикли вже до такого, з розуміннѐм до цього 
ставлѐтьсѐ: в такий уже час живемо! Чоловіки 
виходѐть і пред'ѐвлѐять паспорти. У жінок 
документи інколи перевірѐять, а інколи – ні. 

Загалом, так вийшло, що ѐ і ще одна жінка 
їхали стоѐчи, й нам довелосѐ теж вийти, аби 
випустити з маршрутки попутників-
«джентльменів». 

Парубок, ѐкий перевірѐв документи, здиву-
вавсь: 

 – А чому це ви вийшли? 
 – Пропускаюмо мужиків, – кажемо, – аби їм 

не довелосѐ по головах іти. 

 

Розмісти свою рекламу ТУТ – 
допоможи бійцям АТО.  

Всі кошти від реклами підуть на допо-
могу бійцям АТО 

Файні історії 
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А він у відповідь: 
 – І ви стоѐли протѐгом усіюї поїздки?!! Тоб-

то оці дванадцѐть мужиків, від двадцѐти до 
п'ѐтдесѐти років, сиділи, а ви стоѐли?!! 

Хлопчак-воѐк не агітував, не соромив, не 
винуватив. Він просто щиро здивувавсѐ тому, 
що сталосѐ. 

Коли ми повернулисѐ до автобусу, частина 
місць лишиласѐ вільноя. Не сідали тепер чо-
ловіки. Стоѐли. 

Один із них, звертаячись до мене, попро-
хав: «Сідайте! Бо вони соромлѐтьсѐ!» 

Знаюте, ѐ дуже вдѐчна цьому хлопцеві неві-
домому. Худящому. В запиляженій військо-
вій формі. І мамі його вдѐчна. За те, що вихо-
вала його таким. 

Безкультур'ѐ у нас у ходу. Як би не було бо-
лѐче мені це визнавати. 

І ѐ зараз навіть не про тих мужиків, що си-
діли під час поїздки, байдуже дивлѐчись на 
стоѐчих супутниць. Це їхнѐ проблема. 

Я – про себе. Мене ж нітрохи не зачепило 
навіть, що мені, ѐк жінці, чоловіки місцем у 
транспорті не поступилисѐ. Тобто ѐ звикла до 
цього безкультур'ѐ настільки, що воно мене 
навіть не «чіплѐю». А ось того парубка «чіп-
лѐю». І він кращий від мене. В цьому відно-
шенні – кращий. 

І мені дуже хочетьсѐ вірити, що за такими-
от хлопчаками – майбутню нашої країни. І що, 
глѐдѐчи на них, інші соромитимутьсѐ власної 
нечемності. 

 Автор – Ірина Стуканьова 

 

 

ДВА РІЗНІ СВІТИ 

Їхала в електричці. Серед пасажирів були 
два бійці, що поверталисѐ до зони бойових 
дій. Приїздили до нас, ѐк ѐ зрозуміла, ховати 
загиблого товариша. Так, вони були нетверезі, 
демонстративно вивісили прапори за вікно, 
говорили голосно й нецензурно, спілкуячись 
по телефону з друзѐми, що дзвонили їм із зо-
ни АТО. Тобто дуже хотіли, аби ляди просто 
звернули на них увагу. 

Хлопчаки ще зовсім. Трохи подиву, трохи 
розгубленості, ѐкийсь відчай, біль і лять у них, 

і оцей контраст: повний вагон лядей, що бай-
дуже-гидливо відводѐть очі. 

Або й зовсім – повне відстороненнѐ: роз-
мови про свою, побутове, буденне. Ніби й не-
маю війни, не вмираять ляди зараз, у ці хви-
лини. І начебто ніхто не хоче розуміти, що ці 
двою хлоп’ѐт зараз їдуть ТУДИ! І нікому не да-
но знати, чи повернутьсѐ вони звідти цілими й 
неушкодженими! 

Було дивне відчуттѐ, що тут, зараз, у цьому 
вагоні стрілисѐ два паралельні світи, ѐкі розій-
дутьсѐ скоро, так і не побачивши, не зрозумі-
вши й не відчувши один одного. Це було так 
нестерпно болѐче й страшно! Оцѐ лядська 
байдужість, відстороненнѐ, відчуженість!.. 

У мене – сльози на очах! Душа вивертаютьсѐ 
від боля! І ѐ не зная, що робити. Проте треба 
було зробити щось. Тоді ѐ набраласѐ сміливо-
сті, встала й голосно, на весь вагон звернуласѐ 
до пасажирів. Сказала про те, що цим 
хлоп’ѐтам так важливо зараз відчути нашу під-
тримку й розуміннѐ. Що ми молимосѐ за них, 
ми пишаюмосѐ ними й хочемо, щоб вони шви-
дше повернулисѐ додому з перемогоя! 

Ляди підвелисѐ. І зі сльозами й усмішками 
зааплодували їм. Хлопці почали відтавати: 
ставали іншими й обличчѐ, й очі – добрими, 
лядѐними, по-хлоп’ѐчому наївними. І це зараз 
найменше, що ми можемо їм дати. Та длѐ них, 
зовсім яних захисників наших, і це важливо. 
Важливо знати, що ті, заради кого вони готові 
віддати свої життѐ, зовсім не байдужі егоїсти, 
ѐкі приймаять ці жертви ѐк щось природне. 

 Низький уклін вам, наші захисники! 
 Ми лябимо вас. Пишаюмосѐ вами. Моли-

мосѐ за вас. 
 Бережи вас Бог! Слава героѐм! 

 Автор – Гельмадина Андрійченко 

ДЕНЬ МІСТА ФАСТОВА 

У Фастові минулими вихідними свѐткували 
День міста, й міськими вулицѐми проїхала 
військова техніка, ѐку відремонтували фастів-
чани длѐ АТО. Доки її обкатували дорогами 
району, довколишні мешканці прохали, аби 
зазирнули до їхніх сіл – хотіли передати гости-
нці длѐ наших бійців. Перед відправкоя на 
фронт бойові машини виїхали на центральну 
площу, де вже зібралисѐ городѐни длѐ урочи-
стих проводів. Дітвора з цікавістя обступила 
броня.  

І заговорила з солдатами. Спочатку боѐзко, 
а потім – сміливіше й рішучіше. З ѐким же щи-
рим захватом в оченѐтах спілкувалисѐ дітлахи 
з бійцѐми, передаячи на фронт свої малянки 
й поробки. Як же зворушливо, патріотично й 
просто здорово це було! Дуже жаль, що поки 
не можу показати читачам фотографії прово-
дів! Тільки-но з’ѐвитьсѐ можливість – 
обов’ѐзково зробля це! 
Слава Україні! 

 Автор – Гельмадина Андрійченко
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«СТРАШНА» ПОДОРОЖ БІЛОРУ-

СА ДО «БАНДЕРІВСЬКОЇ»  

УКРАЇНИ 

Цілий тиждень гостявали з родиноя в са-
місінькому лігві «бандерофашистської хунти» 
– на Львівщині й у Закарпатті. Проїхали автів-
коя через Волинь, через Львів. 

Якщо сказати коротко – полябили Україну 
ще більше! 

Судіть самі. Зупинок на шлѐху було багато 
(в машині дитина – все всім зрозуміло).  

Доводилосѐ безперестанку звертатисѐ до 
місцевих із різних питань: куди їхати, де що 
знаходитьсѐ й т. п. Ніхто (ще раз повторяя: 
ніхто!) не повівсѐ з нами ѐкось так, аби дати 
бодай найменшу підставу хоча б длѐ тіні нега-
тиву по відношення до них – «ѐрих націоналі-
стів», «западенців». 

Правди ради варто сказати, що й ми не ліз- 
ли до їхнього «монастирѐ» зі своїм «стату-
том». Вони, прості собі ляди на вулицѐх, чуя-
чи наші незграбні спроби вітаннѐ українськоя, 
бачачи білоруські номери (а не бачачи – пита-
ли, звідки ми, позаѐк говір наш – ѐвно не укра-
їнський), готові були буквально пішки супро-
воджувати нас хоч до самого Львова (Луцька, 
Ужгорода)!.. 

З деѐкими такими провідниками просто 
важко було розстатисѐ – післѐ найдетальніших 
поѐснень і щирих побажань «Щасливої доро-
ги!» Все сказане стосуютьсѐ й зустрінутих нами 
нечисленних, але дуже доброзичливих пред-
ставників міліції. 

А в країні ж іде війна! І це страхітливо! На 
кордоні, ѐк ѐ розумія, – посилений контроль. І 
це правильно. 

Проте ѐкий усезагальний оптимізм! Стільки 
національних прапорів ѐ ніде не бачив! Вони 
скрізь – білѐ готелів, уздовж доріг, на величе-
зних флагштоках і зовсім без них, на балконах 
житлових будинків, у автівках, на «добитих» 
тракторах!.. 

І ѐкщо цих лядей недалекі совки в чомусь 
обвинувачуять або підозряять, то винні укра-
їнці лише в тому, що реально, по-
справжньому ляблѐть своя Батьківщину, 
своя земля, цінуять це, ѐк Божий дар! До 
речі, й ляди тут дуже побожні. Храми всіх 
конфесій блищать банѐми, світѐтьсѐ вечорами 
– через вбудоване зовнішню освітленнѐ. Їх ре-
ально багато. 

Вразив закарпатський райцентр безліччя 
місць длѐ питтѐ… кави! Длѐ нас це зовсім не-
звично – на тлі безкінечного розливу пива. 
Там же чоловіки й жінки просто на кожному 
розі статечно п’ять каву, сортів ѐкої в кожно-
му такому закладі – море (звичайно ж, ю там і 
пиво, й дещо міцніше, але ѐ зараз пишу про 
те, що насамперед упадаю в око). 

Багато проблем у провінційної України (а у 
нас їх немаю?): місцѐми – погані дороги (по 
правді кажучи, подекуди їх узагалі нема, на-
приклад, у районі Червонограду), проблеми з 
вуличним освітленнѐм… Багато що перебуваю 
в занепаді. Однак це тільки те, що утримуютьсѐ 
за бяджетні гроші. Приватники вже практично 
живуть у Європі – за ѐкістя й асортиментом 
послуг (готелі, кафе, заправки). 

Підсумки: ще не вмерла України ні слава, ні 
волѐ… Віримо в її майбутню й щиро бажаюмо 
нашій братній країні відновленнѐ і процвітан-
нѐ! 

СЛАВА УКРАЇНІ! 
 Автор – Andreі Karpuk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БАЧИТИ ЗОРІ В КАЛЮЖАХ... 

В країні йде війна, тому нам конче потрібно 
вміти жити у воюнний час. Нам треба робити все 
можливе, аби перемога прийшла ѐкнай-швидше. 
Нам потрібно навчитисѐ «бачити зорі в каляжах».  

Так, бачити зорі в каляжах, бо інакше просто не 
виживемо. Війна нас згуртувала, навчила патріоти-
зму, показала нам реального ворога, заставила 
нас діѐти, навчила відповідати за своя доля і до-
ля своюї батьківщини. Ми навчилисѐ витримки, 
терпіннѐ, взаюмопідтримки. І це ж файно. Війна 
привчила нас ДІЯТИ. Ось чому так потрібно «бачи-
ти зорі в каляжах». 

Автор – Микола Шваб 

 

РЕАКЦІЯ НА ПОГАНУ НОВИНУ 

Зараз дуже багато негативної інформації. А 
ще більше тролів, ѐкі працяять на зарплаті 
московських спецслужб. Цѐ інфа прѐмо впли-
ваю на нашу психіку, а результат – депресіѐ, 
поганий настрій, страх, стрес. Не вам про це 
розповідати. Потрібно щось робити. ТЕРМІ-
НОВО!!! 

Якщо ви не можете прибрати й зупинити 
негативний інфопоток, борімосѐ по-іншому. 

Післѐ новини відповідаюмо на питаннѐ: 
1. Чи ви ОСОБИСТО можете вплинути на ця 

подія? Як? 

Розмісти свою рекламу ТУТ – допоможи бійцям АТО.  
Всі кошти від реклами підуть на допомогу бійцям АТО 

Інформаційна  аналітика 
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2. Чи ви впевнені, що це правда (бо ж тро-
лів-дезінформаторів багато)? 

3. Яка користь із того, що ви почнете психу-
вати й нервувати від ціюї новини? 

4. То ѐк особисто можете вплинути на по-
дія, ѐка вже сталасѐ?! 

5. Чи варте ваше здоров’я тієї події, на яку 
вплинути ви НЕ можете??? 

Головне: не псуймо один одному здоров’ѐ! 
Не перепощуймо погане, навіть ѐкщо ви впев-
нені, що це стовідсоткова правда! Що це змі-
нить? Ніц, але тролі залишатьсѐ без роботи...  

Автор – Микола Шваб 

 

 

НАМ ПОТРІБНО БУТИ ПСИХОЛО-

ГІЧНО СИЛЬНИМИ. НАМ ПОТРІБНО 

БУТИ СТІЙКИМИ. НАМ ПОТРІБНО 

ВИЖИТИ!!! 

Депресіѐ, погані новини, вбивства – все це 
щоднѐ псую нам настрій, ми втрачаюмо віру, 
спокій, сон, здоров’ѐ. Ми стаюмо роздратова-
ними, злими – а це до добра не доводить. 
Отже, лікуймосѐ від інформаційної отрути! 

1. Крок перший. Зупиніть потік негативних 
думок, скажіть собі: «Стоп!» 

2. Крок другий. Зрозумійте: треба щось мі-
нѐти, бо так довго ви не протримаютесѐ. Щось 
слід змінити, бо буде гірше. Відчуйте потребу 
в цьому! Внутрішньо відчуйте! 

 3. Крок третій. Виѐсніть причини тривоги та 
депресії. Як правило – це шквал негативної 
інформації Цього ѐкраз і хоче наш ворог. Зме-
ншіть або заберіть від себе негативне інфор-
маційне поле. Також використайте прийом: 
«Це не від мене залежить»! Це означаю, що 
будь-ѐка негативна подіѐ вже відбуласѐ й ви 
цього не зможете змінити. А вам жити треба! 
Зробіть те, що у ваших силах, решта ж – волѐ 
Божа. Не мучте себе за те, що ви не робили, за 
те, що ви не можете змінити. Проблема не в 

самій проблемі, а у вашому ставленні до неї. 
Пам’ѐтайте це! 

4. Крок четвертий. Прийом «Щит»: не чи-
тайте й не слухайте погані новини. Хоча б два 
дні. 

5. Крок п’ѐтий. Прийом «Заміщеннѐ». Дум-
ки не можна викинути, тож замістіть їх іншими 
думками – корисними, неруйнівними. Почніть 
думати про хороше – про сім’я, про свої пла-
ни, про природу, про те, що вам подобаютьсѐ. 

6. Крок шостий. Прийом «Втеча». Якщо не 
можете замінити думки – займіть себе чи-
мось. Це може бути робота, хобі, розведеннѐ 
рослин, похід на вулиця чи природу. Повчіть-
сѐ чомусь новому, художня книгу почитайте, 
фільм подивітьсѐ, уляблену музику послухай-
те. Про приюмне з друзѐми поспілкуйтесѐ. Та-
кож можете в ѐкусь гру пограти (правда, тут 
будьте обережні – може затѐгнути). 

7. Крок сьомий. Прийом «Вихованнѐ ду-
мок». Це йога або медитації, спеціальні диха-
льні вправи, мантри та аутотренінг. 

8. Крок восьмий. Прийом «Фізичне наван-
таженнѐ». Спорт, зарѐдка та важкі фізичні 
вправи даять можливість зупинити потік по-
ганих думок. 

9. Крок дев’ѐтий. Поспіть, поїдьте у відпуст-
ку, одним словом – відпочиньте. 
Скористайтесѐ цими етапами, адже здоров’ѐ 
ваше – таке само цінне, ѐк і життѐ. Ви відпові-
дальні за себе, за своя сім’я. Тож не будьте 
байдужими до них та до себе! 
Як уже зрозуміло, допомогти вам можуть: 

 • Ви самі собі – найважчий шлѐх, але й 
найдіювіший (див. вище). 

 • Хтось – спеціалісти-психологи, але це до-
рого, й не завжди знайдеш кваліфікованого та 
підхожого фахівцѐ. Проте, працяячи з ним, 
вам усе одно доведетьсѐ копатисѐ в собі. 

• Ліки від нервових розладів. «Персен» – це 
легкі ліки. Важкі цей розлад лише ускладнѐть.  

• Рекомендації лікарѐ. Проте це не змінить 
ситуація в майбутньому, це – тимчасовий пе-
репочинок. Вам знову доведетьсѐ потім кори-
стуватисѐ двома вищезгаданими шлѐхами. 
Отже, найкращий шлях – коли ВИ САМІ впо-
рядковуєте свої думки та свої справи. Тільки 
ВИ САМІ повинні впоратись із проблемою й 
підтримати інших. 
Пам’ѐтайте!!! Що було – те вже було, що буде 
– те, ще не сталось. А війна закінчитьсѐ.  
І ваше завданнѐ – залишитисѐ здоровими! На 
зло ворогам. Вони не варті ваших нервів. Вам 
іще будувати нову квітучу країну!  
Слава Україні! 

Автор – Микола Шваб 
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ДЛЯ ТИХ, КОМУ ВСЕ ПОГАНО.  

10 ПРИЧИН ДЛЯ ОПТИМІЗМУ 

 1. Ми живемо в Україні. Ми ще ніколи не 
жили в цій країні. Ми жили на Львівщині, Пол-
тавщині, Київщині. Але ніколи ми не жили по-
справжньому в Україні. 

 2. Територіѐ України, ѐк це не дивно, збіль-
шилась, а не зменшилась. Бо до України доро-
сли землі Херсонщини, Дніпропетровщини, 
Миколаївщини. В Запоріжжі на будинках бі-
льше жовто-блакитних прапорів, ніж у Терно-
полі. 

3. Українці вперше післѐ Київської Русі ра-
зом дали відсіч орді зі Сходу. Зі зброюя в ру-
ках. 

4. Вперше з часів Мономаха Європа зрозу-
міла, що ми частина Європи. Частина Європи, 
ѐка може стримати Орду. 

5. Президент, урѐд і майбутній парламент 
нині кращі за Президента, урѐд і парламент, 
ѐкі були у нас іще рік тому. 

6. Громада стала суб’юктом політики. Спи-
тайте у Журавського. 

7. Україна вперше з часів Хмельницького 
маю військо. Справжню народне військо. Не 
вірите – запитайте у тисѐч волонтерів, ѐкі це 
військо годуять і одѐгаять. 

8. Українці позбавилисѐ комплексу меншо-
вартості. Раз і назавжди. Ніхто й ніколи із нас з 
вами за кордоном не скаже з пихоя: "ѐ русс-
кий". Бо наша країна народила Револяція 
гідності. Револяція, про ѐку складуть легенди 
у всій Європі. 

9. Ми живемо у країні, длѐ ѐкої свобода 
стала національноя ідеюя. Не гроші й доста-
ток, а саме свобода. Вистраждана і винесена 
на фанерних прострілених снайперами щитах. 
Обгоріла під вогнем ГРАДів і «Смерчів». 

10. І найголовніше. Ми стали христиѐнами. 
Бо жодна націѐ у світі так не підтримую ближ-
нього свого, ѐк це роблѐть зараз українці. 

І ми обов’ѐзково переможемо. Разом. Пліч-
о-пліч. Бо цього хочуть мільѐрди вільних ля-
дей у світі. А значить, цього хоче Бог. 

Автор – Олександр Бабак 

ОТ ЩО ДУМАЄ ПРО ТЕБЕ КАН-

ДИДАТ У ДЕПУТАТИ, ЯКИЙ КУПУЄ 

ТЕБЕ! ПАМ’ЯТАЙ ЦЕ! 

Ти – бидло. Тупе й безмовне. Так, саме так 
ѐ вважая. Я тебе оціняя в пакунок гречки, 
пачку чая, банку згущенки й кульок цукерок. 
Навіть не шоколадних. 

За ця подачку ти мусиш віддати за мене 
свій голос, завдѐки чому ѐ на п'ѐть років стану 
народним депутатом. 

Я отримуватиму соціальний пакет: зарплат-
ня пляс депутатські. Безкоштовні перельоти 
по країні. Безкоштовне користуваннѐ залом 
офіційних делегацій – аби випадково не стрі-
тисѐ з таким бидлом, ѐк ти, в аеропорту. Без-
коштовне проживаннѐ в Киюві. Лікуваннѐ у 
«Феофанії» – також подалі від бидла… 

Проте ці пільги – дрібницѐ. Завдѐки голо-
сам бидла ѐ протѐгом п'ѐти років буду причет-
ний до розподілу бяджету найбільшої країни 
в Європі. 

Я зможу отримати державну дотація длѐ 
свого підприюмства. Я зможу проштовхнути 
своя фірму на тендер. Я зможу отримати пару 
мільйонів за прийнѐттѐ лобістського закону.  

Зможу оформити пільговий кредит у дер-
жавному банку…  

А про тебе, бидло, ѐ згадая років через 
п'ѐть, коли знову прийде час купувати тебе за 
гречку… 

 Автор – кандидат, що купує тебе за гречку 
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«ГЮЛЬЧАТАЙ, ОТКРОЙ  

ЛИЧИКО» АБО «СЕМЬ ИЗ ЛАРЦА 

ОДИНАКОВЫ С ЛИЦА» 

Вибори, вибори... Тепер – до Верховної Ра-
ди. Мета кожного патріота – щоб Верховна 
Рада не перетворилась у гріховну зраду – наї-
лисѐ цього сповна, головне – не допустити 
туди сволоту, бо не маюмо морального права 
зрадити найкращих дітей України, що поклали 
життѐ за незалежність Вітчизни чи стали інва-
лідами у цій кривавій, підлій та підступній вій-
ні.  

Віднині понѐттѐ «русский» і «москаль» ста-
ли діаметрально різними категоріѐми. Націо-
нальність не означаю ні ворога, ні патріота. 
Ворога визначаю заміщеннѐ у півкулѐх сірої 
речовини ватоя. У «вати» нема звивин: не-
можливо мислити, ѐкщо мислити НІЧИМ. У 
«вати» нема національності, ѐк у мислѐчих 
лядей, длѐ ѐких загальнолядські, демократи-
чні цінності переважаять. 

Здавалосѐ б, мусимо ненавидіти усіх, хто 
проживаю в Росії... Аж ні – не виходить! Нема в 
українців гену всесвітньої ненависті. Довічне 
проклѐттѐ Ху@лу – реінкарнації Леніна, Гітле-
ра, Сталіна! Хай згинуть неляди-
контрактники, длѐ ѐких потреба вбивства – 
позов крові! Хай згинуть свиноматки, нездатні 
захистити синів від бійні, дружини, длѐ ѐких 
виплата іпотеки важливіша за загибель чоло-
віка і батька дітей! Вибачте, таких не жаль!  

Шкода дітей-призовників – 18-річних, об-
дурених і зраджених, що лише на теренах 
України зрозуміли: це не навчаннѐ, а брато-
вбивча війна, саме в це пекло обманом їх за-
проторив Ху@ло... 

Наразі повертаюмосѐ до виборів.  
Вау! Колесников повідомив, що Партіѐ регі-

онів не братиме участі у виборах! 
Хто цьому повірив – або дуже хвора ляди-

на, або – самі здогадуютесѐ хто... 
Аналізуюмо: шість політичних партій увійш-

ли до складу «Опозиційного блоку»: Партіѐ 
розвитку України, партії «Центр» Вадима Ра-
биновича, «Нова політика», «Державний ней-
тралітет», «Україно, вперед» і «Трудова Украї-
на». 

1. Партія розвитку України. Її створяять 
соратники Льовочкіна. Створеннѐ партії із ко-
лишніх регіоналів курую Сергій Ларін. Колишні 
представники Партії регіонів групуятьсѐ в нові 
політичні проекти, одним із ѐких стане Партіѐ 
розвитку України на чолі з екс-заступником 
глави Адміністрації Президента Сергіюм Ларі-
ним.  

Є питаннѐ? Є лише відповідь: ПНХ! 
2. «Центр» Вадима Рабиновича. Стоѐв бі-

лѐ витоків створеннѐ таких медіа, ѐк «Телека-
нал «Студіѐ 1+1», газети «CN-Столичные ново-
сти», интернет-порталів групи «МИГ», телека-
налів «NewsOne», «NewsNetwork», володів 
виданнѐми «Деловаѐ неделѐ», «Московские 
новости», «Новое русское слово». Темна, ох 
темна конѐчка! У 2010 році Рабинович підт-

римав Віктора Януковича в його боротьбі з 
Юліюя Тимошенко.  

До речі, доступ до своїх блогів заблокував. 
Ще позавчора посиланнѐ відкривалосѐ. 

Відповідь: ПНХ! 
3. «Нова політика» – політична партіѐ, що 

отримала 0,1% на парламентських виборах 
2012 року. Лідером партії «Нова політика» ю 
Володимир Семиноженко: «Політичні амбіції: 
В. Семиноженко – один із засновників і пер-
ших керівників Партії регіонів».  

Відповідь: ПНХ! 
4. «Державний нейтралітет». «Сьогодні 

Міністерство ястиції видало офіційне свідоцт-
во № 101-тп про реюстрація Партії державно-
го нейтралітету України (ПДНУ) від 13.10.04», –
заѐвив народний депутат, член фракції «Регіо-
ни України» Володимир Зубанов. – «Щодо 
Партії регіонів, членом ѐкої ѐ ю, то це юдина 
найбільш близька до ПДНУ політична сила». 

Відповідь: ПНХ! 
5. «Україно, вперед!» – партіѐ Наталії Ко-

ролевської: «На Донбасі ми вважаюмо винним 
у війні Правий сектор». Одніюї ціюї «заѐви» вже 
достатньо длѐ усвідомленнѐ, на чий млин ллю 
воду безсоромницѐ. Так само, ѐк і Володимир 
Олійник, що був «засланим козачком» спочат-
ку в Українській Соціально-Демократичній 
Партії, потім увійшов у «Батьківщину», потім – 
у Партія регіонів.  

«Міністр соціальної політики Наталѐ Коро-
левська поріднилась із сім’юя Генпрокурора 
Пшонки. Вона й син Пшонки – нардеп-
«регіонал» Артем Пшонка – похрестили сина 
нардепа Сергіѐ Міщенка – позафракційного 
нардепа й екс-прокурора Київської області. 
Прихід Наталі Королевської до УСДП відверто 
називаять проектом Сергіѐ Льовочкина. Неза-
баром у неї з’ѐвивсѐ власний штаб, а влітку 
2011 року – штат радників и піарників. У числі 
останніх виѐвивсѐ колишній радник Леоніда 
Черновецького – Казбек Бектурсунов»... 

Відповідь: не може бути й мови. Або – ПНХ! 
Нарешті шоста: «Трудова Україна» — су-

часна політична партіѐ України. Сформувалась 
у 2000 році післѐ розколу Трудової партії Укра-
їни. Установчий з'їзд відбувсѐ 19 травнѐ 2000 
року. Головоя було обрано І. Шарова, з лис-
топада 2000 року — С. Тігіпка. 

На президентських виборах 2004 року пар-
тіѐ підтримую Віктора Януковича, а голова пар-
тії С. Тігіпко був керівником центрального ви-
борчого штабу Януковича. 

Вказуюмо напрѐмок: ПНХ! 
Пазли склалисѐ воюдино. Придуркуваті та 

знахабнілі регіонали настільки сліпі та недолу-
гі, що досі не усвідомляять: наразі в Україні в 
пологових болѐх та крові зродиласѐ нова (!) 
націѐ – юдиний народ, ѐкий ні обдурити, ні 
пригнобити вже неможливо. 

Ті ж, хто цього не зрозумів та ще сподіва-
ятьсѐ щось «поімють» – приречені. 

Народ віднині відслідковуватиме й контро-
ляватиме кожен крок політиків. 
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Політиків не можна лябити, не можна їм 
довірѐти, бо – «не створи собі кумира» і «дра-
конами ставали голуби, ѐк тільки добиралисѐ 
до влади» (М. Руденко, патріот, поет, диси-
дент, усі книги ѐкого було спалено за часів 
радѐнської влади). 

Відповідальність за майбутнє країни – на 
наших плечах. Ми обрали не царя, на котро-
го згодні молитися, а потім розіп'яти за нев-
дачі. Ми обрали менеджера. 

Тож і висновок: не ведімосѐ на абракадаб-
ру, ѐку пропоную недобитий Кернес: «Ми не 
займатимемо пасивну позиція, а братимемо 
участь у виборах, не балотуячись. Ми докла-
демо всіх можливостей і знань, аби поѐснити 
лядѐм не тільки нашу позиція про нинішня 
ситуація в країні, не тільки причини, чому ми 
самі не балотуюмосѐ, але й розупевнити жите-
лів України брати участь у цих виборах». 
(Джерело: censor.net.ua) 

Кернесе, пропонуюмо тобі найприйнѐтнішу 
позиція: «Убюйсѐ ап стюну»! 

Проект кремлѐдів «На дострокових виборах 
до Верховної Ради 26 жовтнѐ кремль вирішив 
зробити ставку на так званий Опозиційний 
блок» не пройде! 

Слава нації! Смерть ворогам! 
Автор – Людмила Замлинська  

 
СПИСОК НАРДЕПІВ, ЩО  

РВУТЬСЯ ДО РАДИ З ЧИСЛА 

ТИХ, ХТО ГОЛОСУВАВ ЗА СУМНО-

ЗВІСНІ «ЗАКОНИ 16 СІЧНЯ» 

Станом на 20 вереснѐ до Центрвиборчкому 
длѐ участі у виборах народних депутатів пода-
ли документи 58 нардепів, що голосували за 
прийнѐттѐ «законів 16 січнѐ», післѐ ѐких про-
лиласѐ кров. 
Про це на своїй сторінці у Facebook пише 
Yaroslav Yurchyshyn: 
«Їх уже зареюструвалосѐ 58 з 239-ти депутатів, 
ѐкі 16 січнѐ 2014 року наплявали на закони і 
спровокували кровопролиттѐ. 14 з них ідуть за 
списком КПУ, 44 зареюструвалисѐ на мажори-
тарних округах (один, правда, відкликав заѐ-
ву). 

1. Байсаров Леонід, 50-й округ (міста Димитров, 
Добропіллѐ, Красноармійськ, Добропільський район 
Донецької області). 

2. Балицький Євген, 80-й округ (місто Мелітополь, 
Мелітопольський район Запорізької області). 

3. Бандуров Володимир, 79-й округ (місто Енер-
годар, Василівський, Великобілозерський, Кам’ѐнсько-
Дніпровський райони, частина Оріхівського району 
Запорізької області). 

4. Барвіненко Віталій, 141-й округ (місто Білгород-
Дністровський, Білгород-Дністровський і Татарбунарсь-
кий райони, частина Кілійського району Одеської обла-
сті). 

5. Богуслаюв Вѐчеслав, 77-й округ (місто Запоріж-
жѐ, Шевченківський район, частина Жовтневого райо-
ну). 

6. Бондар Віктор, 191-й округ (місто Старокостѐн-
тинів, Віньковецький, Деражнѐнський, Летичівський, 
Старокостѐнтинівський, Старосинѐвський райони Хме-
льницької області). 

7. Гержов 
Юрій, 131-й округ 
(міста Вознесенськ, 
Южноукраїнськ, 
Березанський, Ве-
селинівський, Воз-
несенський, Дома-
нівський, Єланець-
кий райони Мико-
лаївської області). 

8. Грушевсь-
кий Віталій, 101-й 
округ (Гайворонсь-
кий, Голованівсь-
кий, Маловисківсь-
кий, Новоархан-
гельський, Новоми-
ргородський, Ульѐ-
новський райони 
Кіровоградської 
області). Пригадуюте 
«Фігаро», ѐкий під 
час Майдану то 
виходив то заходив 
у ПР? Оце воно і ю. 

9. Денисенко 
Анатолій, 173-й 
округ (Червоноза-
водський район, 
частина Комінтер-
нівського району 
міста Харкова). 

10.  Дмитрук 
Микола, 184-й округ 
(місто Нова Каховка 
з населеними пунк-
тами Новокаховсь-
кої міської ради, 
Бериславський, 
Великолепетиський, 
Великоолександрів-
ський, Високопіль-
ський, Горностаїв-
ський, Нововорон-
цовський райони 
Херсонської облас-
ті). 

11. Дудка Оле-
ксандр, 82-й округ 
(Гулѐйпільський, 
Вільнѐнський, Запо-
різький, Новомико-
лаївський, Пологів-
ський райони, частина Оріхівського району Запорізької 
області). 

12. Жук Микола, 129-й округ (Центральний район, 
Жовтневий район міста Миколаюва).  

13. Журавський Віталій, 66-й округ (місто Малин, 
Брусилівський, Володарсько-Волинський, Коростишів-
ський, Малинський, Народицький, Радомишльський і 
Чернѐхівський райони Житомирської області). Саме 
його через сміттєвий бак переконували проголосува-
ти за люстрацію. Допомогло! 

14. Ільяк Артем, 128-й округ (Ленінський і Корабе-
льний райони міста Миколаюва). 

15. Кацуба Володимир 175 округ (місто Ляботин, 
Дергачівський район і частина Харківського району 
Харківської області). 

16. Ківалов Сергій, 135-й округ (Приморський ра-
йон міста Одеси). Невтопимий Підрахуй. Одесо-мамо, 
не підведи! 

17. Кіссе Антон, 142-й округ (Арцизький, Саратсь-
кий і Тарутинський райони, частина Болградського і 
частина Кілійського районів Одеської області). 

18. Клімов Леонід, 137-й округ (місто Котовськ, 
Балтський, Кодимський, Котовський, Красноокнѐнський 
і Савранський райони Одеської області). 
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19. Ковач Василь, 68-й округ (міста Ужгород і Чоп, 
Ужгородський район Закарпатської області). 

20. Лабазяк Сергій, 188-й округ (частина міста 
Хмельницького, Волочиський, Хмельницький райони).  

21. Ланьо Михайло, 70-й округ (Великоберезнѐн-
ський, Воловецький, Міжгірський, Перечинський і Сва-
лѐвський райони, частина Мукачівського району Закар-
патської області). 

22. Мартовецький Артур, 36-й округ (міста Павло-
град, Першотравенськ і Тернівка, Павлоградський ра-
йон Дніпропетровської області). 

23. Мартинѐк Сергій, 20-й округ (Горохівський, Ло-
качинський, Луцький, Рожищенський, Турійський райо-
ни Волиньскої області). 

24.  Мисик Володимир, 172-й округ (частина Мос-
ковського й частина Орджонікідзевського, районів міс-
та Харкова). 

25. Молоток Ігор, 160-й округ (міста Конотоп і Шос-
тка, частина Конотопського, частина Кролевецького й 
частина Шосткінського районів Сумської області). 

26. Мошенський Валерій, 114-й округ (Біловодсь-
кий, Марківський, Мюловський, Новопсковський, 
Слов’ѐносербський і Станично-Луганський райони Лу-
ганської області). Також веде по округу свого сина Сер-
гія, а по 108-му округу – ще й брата Сергія. 

27. Ничипоренко Валентин, 199-й округ (місто Ва-
тутіне, Жашківський, Звенигородський і Маньківський 
райони, частина Лисѐнського й частина Тальнівського 
районів Черкаської області).  

28. Остапчук Віктор, 177-й округ (міста Ізям і 
Куп’ѐнськ, Борівський, Ізямський, Куп’ѐнський і Шевче-
нківський райони Харківської області). 

29. Пехов Володимир, 64-й округ (місто Коростень, 
Коростенський, Лугинський, Овруцький і Олевський 
райони Житомирської області). 

30. Пилипенко Володимир, 148-й округ (місто Луб-
ни, Великобагачанський, Оржицький, Семенівський і 
Хорольський райони, частина Лубенського району Пол-
тавської області). 

31. Писаренко Валерій, 168-й округ (Дзержинський 
район міста Харкова). Один з найближчих соратників 
ґвалтівника судової системи (і не тільки) Портнова. 

32. Пономарьов Олександр, 78-й округ (місто Бер-
дѐнськ із населеними пунктами Бердѐнської міської 
ради, Бердѐнський, Куйбишевський, Розівський і Черні-
гівський райони Запорізької області). 

33. Рибаков Ігор, 207-й округ (місто Новгород-
Сіверський, Городнѐнський, Коропський, Коряківський, 

Новгород-Сіверський, Семенівський, Сосницький і 
Щорський райони Чернігівської області). 

34. Риженков Олександр, 60-й округ (Волновась-
кий, Володарський, Новоазовський, Першотравневий, 
Тельманівський райони Донецької області). 

35. Розвадовський Віктор, 67-й округ (частина Бо-
гунського району міста Житомира, Житомирський, Ля-
барський, Романівський і Чуднівський райони Жито-
мирської області). 

36. Рудьковський Микола, 210-й округ (місто При-
луки, Бобровицький, Козелецький і Прилуцький райони 
Чернігівської області). 

37. Свѐташ Дмитро, 170-й округ (частина Москов-
ського району міста Харкова). 

38. Семеняк Артем, 204-й округ (місто Новодніст-
ровськ, Заставнівський, Кельменецький, Сокирѐнський і 
Хотинський райони Чернівецької області). 

39. Тимошенко Віктор, 198-й округ (місто Сміла, 
Кам’ѐнський і Смілѐнський райони, частина Черкасько-
го району Черкаської області). 

40. Фельдман Олександр, 174-й округ (Жовтневий і 
Ленінський райони міста Харкова). 

41. Фурсін Іван, 138-й округ (Ананьївський, Бере-
зівський, Іванівський, Лябашівський, Миколаївський і 
Ширѐївський райони, частина Комінтернівського райо-
ну Одеської області). 

42. Циркін Ігор, 25-й округ (частина Амур-
Нижньодніпровського району, Красногвардійський 
район міста Дніпропетровська).  

43. Яценко Антон, 200-й округ (місто Умань, Мона-
стирищенський, Уманський і Христинівський райони, 
частина Тальнівського району Черкаської області). Хре-
щений батько "тендерної мафії". У 2012 році фальси-
фікував вибори, залучаючи мережу «Посольства Бо-
жого». 

Майже в кожній області ю свій «кривавий 
гречкосій». Завдання як для волинян, так і 
для полтавчан, харків'ян, тощо не покрити 
себе ганьбою, не повестися на заплямовані 
брудом і кров’ю гроші та продукти – собі ж 
вийде дорожче. 

Будьмо пильними і не допускаймо їх до 
влади, бо так кровопролиття та знущання 
над народом не зупиняться ніколи. 

Автор – Yaroslav Yurchyshyn. 

 
 
 
 

ПЕРШІ КРОКИ УКРАЇНСЬКОГО 

КІНЕМАТОГРАФУ 

 

 
 

У 1893 році (за два роки до відкриттѐ братів 
Лям'юрів) Йосипом Тимченком, головним 

механіком Одеського 
Ново-російського універ-
ситету, було винайдено і 
сконструйовано прототип 
сучасного кіноапарату та 
апарату, що здійснявав 
кінопроекція. Того ж 
року винахідником було 
здійснено першу в світі 
кінозйомку — були 
відзнѐті метальники 
списів і вершники.  

Згодом в Одесі, в 
готелі «Франціѐ», з 7 
листопада до 20 груднѐ 
1893 року ці дві стрічки 

продемонстрували публіці. 9 січнѐ 1894 року 
демонстраціѐ винаходу відбуваласѐ на 6-му 
засіданні ІX з'їзду природознавців і лікарів у 
Москві. Унікальний знімальний апарат, ѐкий 

Культурне надбання 
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винайшов українець, знаходитьсѐ зараз у 
фондах Московського політехнічного музея. 

 У 1896 році фотографом Альфредом 
Федецьким були відзнѐті декілька 

хронікальних сяжетів. 
Наприкінці цього ж 
року в Харківському 
оперному театрі 
Альфред Федецький 
влаштовую перший 
кіносеанс. 

Український кінема-
тограф розпочинавсѐ із 
зйомок популѐрних 
сценічних вистав. Це – 
«Наталка-Полтавка» (з 
відомоя Маріюя Зань-
ковецькоя), «Наймич-
ка», «Москаль-

чарівник». 
Також у цей час відбувалисѐ перші спроби 

створеннѐ перших українських історичних кі-
нострічок («Богдан Хмельницький»). Непере-
вершеноя королевоя кіноекрану в ті часи 
була Віра Холодна, ѐка походить із Полтави і 
за життѐ багато знімаласѐ у Одесі. 

Відсутність українського кінематографу – це 
міф! 

Зараз, на превеликий жаль, можна почути 
чи прочитати думки «аналітиків» з приводу 
того, що, мовлѐв, українського кінематографу 
не існувало й зараз також не існую. Прикро, 
але цей міф загальновідомий. Спростовуячи 
його, хочетьсѐ зауважити, що попри антипро-
пагандистські настрої стосовно українського 
кіномистецтва, в Україні ю унікальна кіно-
студіѐ, відбуваютьсѐ розвиток кінопрофесій і 
знімаятьсѐ фільми. 

 Наприклад, кіностудіѐ імені Олександра 
Довженка, ѐка була заснована у 1927–1928 
роках, розташована на площі понад 17,5 га 

Крім того, маю 8 павільйонів длѐ зйомок. 
Один із них маю площу 2 520 квадратних мет-
рів і ю найбільшим у Європі. В ньому можуть 
працявати одночасно 10 знімальних груп.  

У досѐгненнѐх кіностудії – 75 міжнародних 
нагород, не враховуячи нагороди за часів 
СРСР. Студіѐ навіть маю одну найвищу нагоро-
ду Американської кіноакадемії (фільм «Райду-
га» Марка Донського у 1944 році). 

Автор – Elena Madenova 

НАШ КИСЕЛЬОВ 

Його батько, Володимир Кисельов – киѐ-
нин, син учителів, у 21 рік командував міно-
метноя батареюя на Сталінградському фронті. 
Там його важко поранило, контузило, він став 
інвалідом другої групи з осколком у грудѐх. 
Дивно, мати Леоніда – юврейка, батько – росі-
ѐнин із українськоя свідомістя: він прищепив 
синові лябов до Т. Шевченка, заохочував пи-
сати українськоя. Батьки свого первістка ви-
ховували справжнім киѐнином: Льонѐ знав 

вулички, старі й нові назви, хто в ѐкому будин-
ку жив, легенди й бувальщини. 

Юрій Щербак у спогадах писав про 
письменника Володимира Кисельова: 
«Винѐтково порѐдна лядина й антисовютчик 
ще той». У їхній квартирі на вул. 
Червоноармійській збиралисѐ письменники, 
журналісти й дисиденти. Михайло 
Слабошпицький обзивав оселя «літературно-
кулінарним салоном», бо господар мав 
пристрасть до куховарства. Ви могли сказати, 
що його романи «Лябов і картоплѐ» чи 
«Дівчинка і птахоліт» вам не сподобалисѐ. Він 
це прощав — його твір ви могли критикувати, 
але ѐкщо ти казав, що його страва тобі не до 
смаку, — виганѐв. Типове застіллѐ в Кисельо-
вих, обрѐд споживаннѐ самогону та настоѐнок 
письменник Гелій Снюгірьов описав у докуме-
нтальному романі «Портрет, 66». А за столом 
про що тільки не говорили… Про літературу: 
Володимир Кисельов добре знав східних кла-
сиків і західноювропейських романістів; про 
дисидентів, про владу. 

Це був час «охрущеннѐ непокірної», про що 
відверто гомоніли гості: Віктор Некрасов (друг 
батька), Анатолій Шевченко, Віталій Коротич, 
Микола Вінграновський. Вихований у такому 
оточенні хлопець відчував себе самодостат-
нім, гордим, столичним. Підлітком Льонѐ Ки-
сельов розпочав ѐк сильний російський поет. 
Це були не наївні янацькі акварелі, а відверто 
сміливі й знакові поезії з потужним зарѐдом 
украïнськості («Монолог Галілеѐ», «Царі», «Ві-
рші про Тараса Шевченка», «Я забуду»). Уже 
тоді рѐдки Леоніда розбирали на цитати:  

«Проклѐтый век. Поэты 
в нём ятѐтсѐ, 

Как моль в пронафтали-
ненном шкафу». 

Уже тоді яний Кисельов 
захворів на невиліковну 
недугу – лейкемія. Роди-
на, друзі й лікарі-
спеціалісти докладали всіх 
зусиль, польські пілоти 
привозили ліки з Парижа, 
щоб рѐтувати, ѐк тоді го-
ворили, майбутнього Лер-
монтова, Пушкіна або й 

Шевченка. 
У березні 1963 року журнал «Новый мир», 

головним редактором ѐкого був Олександр 
Твардовський, опублікував добірку з приміт-
коя: «Леонид Киселёв, ученик 10 класса шко-
лы 37, г. Киев». Вірш «Царі», в ѐкому десѐти-
класник зневажав особу царѐ Петра І, ще й 
посилаячись на Шевченка, викликав у Москві 
серед російської інтелігенції й академічних кіл 
обуреннѐ та протести. Післѐ того молодого 
поета перестали друкувати в російській ра-
дѐнській періодиці. 
У період «безбережних надій», коли русифі-
каціѐ набула нахабної відвертості, коли вчите-
лі агітували батьків писати заѐви з проханнѐм 
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звільнити дитину від вивченнѐ української 
мови, коли навіть учителі сільських шкіл со-
ромилисѐ свого українства, Леонід Кисельов 
перейшов на українську. Чому? 

Юнак знав стародавню мистецтво, мозаїки й 
фрески Софії Київської, цікавивсѐ примітивним 
мистецтвом Никифора Дровнѐка, лябив пое-
зія Шевченка, раннього Тичини, Драча, Він-
грановського, Блока, Пастернака, Гумільова, 
Данте, Шекспіра, Рільке й Лорки, американсь-
кий джаз, українську та парагвайську пісня, 
романси на слова Ахматової. Учивсѐ на факу-
льтеті іноземних мов Київського університету 
на перекладацькому відділенні. Був захопле-
ний талановитоя журналісткоя з енциклопе-
дичними знаннѐми Майюя Брусиловськоя 
(Каганськоя) – «gіrl frіend». 

 Ю. Щербак так описую Леоніда Кисельова: 
«Обличчѐ нерухомо-смаглѐве, і це робило 
його схожим на молодого венеціанцѐ, проте 
темпераментом Льонѐ надто відрізнѐвсѐ од 
італійців: був малорухомий і повільний (зви-
чайно, не на футбольному полі), слова вимов-
лѐв тихо і наче млѐво...» 

У книжці Володимира Кисельова «Веселий 
роман» прототип Леоніда – молодий київсь-

кий поет Леон на проханнѐ друзів прочитати 
свої вірші, проказав схвильовано: 

...всё на свете – только песнѐ  
На украинском ѐзыке. 
На питаннѐ «А чому українськоя мовоя?» 

Леонід відповів: «А ось цього ѐ не вмія поѐс-
нити. Я так відчувая. Та ѐкщо вважати поезія 
одним із засобів самовизначеннѐ, то дове-
детьсѐ примиритисѐ з тим, що ѐ саме так са-
мовизначаясь»... 

12 квітнѐ 1968 року, за кілька місѐців до 
смерті Кисельова, з'ѐвиласѐ в «Літературній 
Україні» добірка його українських поезій «Пе-
рші акорди»... За півроку до смерті Леонід 
заговорив українськоя — блискучоя, дуже 
чистоя. Перехід з російської мови на україн-
ську був длѐ Кисельова природнім, оскільки у 
17 років він зробив вражаяче відкриттѐ: 

Історіѐ не ю ракетний жах,  
Вона – мов шлѐх від чужини до хати.  
І щастѐ буде. Тільки ви не дайте,  
Не дайте, щоб впиласѐ від ножа. 
Рано, ой рано... 

Автор – Ганна Черкаська 

 

 
 
 

Файні анекдоти 

    • Московський турист ходить із гідом по Львову 
й дивуютьсѐ: 

 – У вас тут усе таке маленьке, стиснуте. От цей 
будинок, наприклад, в Москві був би разів у де-
сѐть більшим.  

– Звичайно, це ж психіатрична клініка! 
 

     • Переписка «ВКонтакті:  
 – Превід! Шо робеж? Як настрий?)))  
 – В даний момент відчувая невблаганне ба-

жаннѐ набити тобі пику орфографічним словни-
ком. 

 
• Летѐть у літаку Путін і Лукашенко. 
 – Сашо, – питаютьсѐ ВВХ, – а ѐкби цей літак упав 

і розбивсѐ, то ѐкий народ найбільше б горявав – 
російський чи білоруський? 

 – Український.  
 – Чому?!!  
 – Бо з нами Януковича немаю... 
 
• Рибалѐть на березі Дніпра дід з онуком. Аж 

раптом землѐ ѐк загуде, ѐк затруситьсѐ! Із-за паго-
рба скаче просто на них орда на чолі з Батиюм. 
Питаю хан: 

 – Де тут Київ? 
 – Е, до Киюва ще далеко! Це треба їхати на пів-

ніч, через московські ліси, у Скандинавія. Ось там, 
неподалік від Стокгольма, Київ і стоїть.  
 Повернули ординці на північ, поскакали геть. 
 Онук здивовано питаю: 
– Діду, що ж ви наробили?! Нащо на варѐгів орду 
наслали?! Адже ж хороші ляди, ніколи нам зла не 
чинили!.. 

 
 

 
 
 
– Та воно так… Але ж ти сам поміркуй, онуч-ку: 

орда через Московія – туди, орда через Московія 
– назад… 

 
• Стоѐть українець і росіѐнин у зоопарку білѐ 

вольюра з жирафоя. Росіѐнин мрійливо зітхаю: 
 – Було б у мене таке горлечко! Випив би чаро-

чку й стільки задоволеннѐ дістав би, доки горілоч-
ка до шлунку дійде! 

 – Ха, а ѐк би ти блявав?  
 
• 2015 рік. Міжнародні санкції по відношення 

до РФ сѐгнули піку. 
Українка хвалитьсѐ: 

– Чудово ѐ засмагла в січні! Ось мої фоточки з 
Балі, можеш подивитисѐ в інстаграмі. Незабаром 
збираясѐ до Австрії – на лижах покататисѐ! А ти де 
відпочивала, подруго? 
Росіѐнка у відповідь: 

– В Улан-Уде ѐ відпочивала! І інстаграму у нас 
давно немаю! І взагалі не нервуй мене, стерво ук-
ропське!!! 

 
• Путін подумав-подумав і також ввів санкції 

проти РФ. 
 
• Діалог білѐ газетного кіоску в Москві: 
 – Бачу, ви газети розглѐдаюте. Що шукаюте? 
 – Некролог. 
 – Але ж некрологи друкуять на останній сторі-

нці. 
 – Той, ѐкий ѐ шукая, буде опублікований на 

першій! 

Відпочинемо? 
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Файні висловлювання 

 
Авторство й добирання – Svetlana Beley 
 

 Пам’ѐтайте, що кожен день нам дарую безліч 
можливостей. Помічайте їх і використовуйте. 

 
 Щастѐ заразливе. Чим щасливіші ви, тим щасливі-

ші ті, хто навколо вас. 
 

 Шанс не буваю юдиним у житті. Єдиним буваю 
тільки життѐ. 

 
 У кожної випадковості ю своѐ мета, в кожного 

випадку ю свій сенс. 
 

 У народі кажуть: «Ляблѐть тихо. Гучно тільки 
зраджуять». Виѐвлѐютьсѐ, зраджуять теж тихо. А 
гучно тільки Душа кричить від боля. 

 
 Посміхайсѐ, навіть коли твою серце болить. 

 
 Не говори Богові, що у тебе ю проблема. Поверни-

сѐ лицем до проблеми й скажи їй, що у тебе ю Бог. 
 

 Кожен іде своїм шлѐхом. Але всі дороги однаково 
ведуть у нікуди. Значить, увесь сенс – у самій до-
розі, в тому, ѐк нея йти… Якщо йдеш із задово-
леннѐм, значить це твоѐ дорога. Якщо тобі погано 
– в будь-ѐкий момент можеш зійти з неї, ѐк би 
далеко не зайшов. І це буде правильно. 

(Карлос Кастанеда) 
 

 Падати – це частина життѐ, здійматисѐ на ноги – 
його проживаннѐ. Бути живим – це подарунок, а 
бути щасливим – це ваш вибір. 

(Ошо) 
 
 

 
 

Статистика сайту Файні новини 

 
Я дуже лябля статистику. Тільки цифри по-

казуять, наскільки ти рухаюшсѐ вперед. Цѐ інфо-
рмаціѐ зібрана на основі «Гугл аналітик». Було 
взѐто перший період, коли аналітика почала 
працявати від 17 по 26 серпнѐ вклячно та 
останні 10 днів – від 20 по 29 вереснѐ. Між цими 
періодами пройшов місѐць. 

Що маюмо? Краще глѐнемо таблиця. 
 
 

ПОКАЗНИК перші 
10 

днів 

остан
ні 10 
днів 

Коеф. 
росту 

в середньому за 
день 

      

кількість сеансів 334 3581 10,7 
кількість користу-

вачів 
387 3034 7,8 

кількість перегля-
дів сторінок 

932 6262 6,7 

середня тривалість 
сеансу 

2 хв 23 
сек 

3 хв 16 
сек 

1,4 

максимальна кіль-
кість за 1 день 

      

кількість сеансів 789 5887 7,5 
кількість користу-

вачів 
667 4934 7,4 

кількість перегля-
дів сторінок 

1935 12730 6,6 

 
Дані цифри особисто мене радуять. За мі-

сѐць ѐ та мої волонтери досѐгли значних успіхів.  
Тепер, кількість відвідувачів за день, що до-

сѐгаю менше 2000 чоловік – длѐ мене ПРОВАЛ, а 
раніше радувавсѐ 500 чоловік вдень. І всього 
пройшов місѐць.  

Дорогі читачі! Я такий радий, що ви звертаю-
тесѐ до мого сайту! Дійсно щасливий! 

 А тепер визначимо загальні показники сайту 
за весь період (40 днів індексації): 

 
кількість сеансів 82 430 

кількість користувачів 70 283 

кількість переглядів сторінок 202 673 

 
 Слід зауважити, що ѐкщо користувач заходив 

декілька разів на день, то це вважалосѐ візитом 
одного користувача. Але ѐкщо заходивна сайт 
п’ѐть днів поспіль, то вважаютьсѐ, що це п’ѐть 
користувачів. Це великі чи маленькі показники? 
Не зная. Але певен – вони повинні РОСТИ вели-
кими темпами. 

Якіж країни читаять наш сайт? Їх усього 114. 
Перша двадцѐтка виглѐдаю так.  

 
Країна К-сть сеансів  

(% від всього) 
Україна 65 286(79,18%) 
США 2 849(3,46%) 
Італія 2 006(2,43%) 
Росія 1 919(2,33%) 
Нідерланди 1 019(1,24%) 
Німеччина 958(1,16%) 
Англія 776(0,94%) 
Канада 691(0,84%) 
Іспанія 611(0,74%) 
Ізраїль 594(0,72%) 
Польща 518(0,63%) 
Білорусь 466(0,57%) 
Індонезія 408(0,49%) 
Туреччина 402(0,49%) 
Греція 284(0,34%) 
Франція 248(0,30%) 
Болгарія 217(0,26%) 
Швеція 213(0,26%) 
Швейцарія 211(0,26%) 
Австрія 207(0,25%) 
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Міст, що читаять нас, – 2155.  
Перша двад-цѐтка виглѐдаю так: 
 

Місто К-сть сеансів  
(% від всього) 

Київ 29 754(36,08%) 
Львів 5 674(6,88%) 
Дніпропетровськ 3 681(4,46%) 
Харків 2 955(3,58%) 
Одеса 2 600(3,15%) 
Запоріжжя 2 408(2,92%) 
Донецьк 1 414(1,71%) 
Вінниця 1 008(1,22%) 
Івано-Франківськ 973(1,18%) 
Чернівці 854(1,04%) 
Москва 746(0,90%) 
Кривий Ріг 693(0,84%) 
Мілан 673(0,82%) 
Черкаси 650(0,79%) 
Луцьк 611(0,74%) 
Суми 599(0,73%) 
Миколаїв 592(0,72%) 
Полтава 545(0,66%) 
Тернопіль 507(0,61%) 
Кіровоград 498(0,60%) 
 

Що далі? 
А далі – домагатись індексації, СЕО. Тобто – 

оптимізаціѐ і звичайний розвиток.  
Будемо робити все, аби ВАМ  було цікаво!  
Пишіть до нас!  
 
 
 
 
 
 
 
 

Команда волонтерів, які працювали над ви-
пуском,  – Світлана Вепшина, Віктор Гребен-
ник, Максим Зеленчук,  Ганна Чернѐтинська, 
Микола Шваб, Наталіѐ Шваб. 
Тираж: необмежений 
Автори: народ України 
Подяка: всім, хто мене підтримав 
Друк: самими читачами 
Сайт: finenews.info/ua/ 
Email: finenews.shvab@gmail.com 
Фейсбук: https://www.facebook.com/nikolay.shvab 

Розмісти свою рекламу ТУТ 

 – допоможи бійцям АТО.  

Всі кошти від реклами підуть 

 на допомогу бійцям АТО 

За довідками до співпраці можна звертатися: 
 Електронноя поштоя 
 За допомогоя Фейсбуку  
 Через сайт - адреса 

 http://finenews.info/ua/contact 

Зустрінемося у  

наступному  випуску !!! 

КОЛИ буде наступний  
випуск газети?  

 
Планується через 2–3 тижні. Хочемо  
щотижневого випуску, а мріємо про 

щоденний! 
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