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Іноді просте бажання виправити дрібний
недолік стає поштовхом до розпочинання великої, корисної і шляхетної справи,
спрямованої на всезагальне благо. Один із
прикладів цьому – ініціатива запоріжчанки
Олени, матері фронтовика.

Стор. 2

04.11.2014

Знов озиваються з наших шпальт українці, переказуючи палкі вітання й добрі побажання захисникам Вітчизни. Будь-яка
підтримка співвітчизників – матеріальна
чи моральна – надихає бійця, підтверджуючи, що його ризик і страждання не марні.

Стор. 3

ПРИВОДИ ДЛЯ
ПІСЛЯВИБОРЧОГО ОПТИМІЗМУ

Н

аше місто в цьому році взагалі випало
з контексту загальноукраїнського
політичного життя. А ще ж недавно деякі
містечкові ура-патріоти, захлинаючись
від гордості, величали Донецьк другою
столицею України, кузнею керівних кадрів!..
Тепер усе це – в минулому. Струшуємо з
себе колишню пиху й поневолі вчимося
смиренню, з ностальгією поглядаючи
на відрізану від нас решту Батьківщини

Уже більше ніж
півроку тривають
страшні, але безуспішні атаки на Донецький аеропорт.
У чому ж полягає
цінність цього летовища? Що спонукає бійців стояти
там насмерть?

Стор. 4

з її невпинними й нескінченними
державотворчими процесами. Це там,
на вільних територіях, іще минулого
тижня вирували передвиборчі пристрасті
– із жвавим обговоренням біографій
майбутніх обранців та безперервним
потоком політичної реклами… На погляд
пересічного громадянина – доволі
набридлива картинка…
Так, вона може набридати й дратувати,
якщо не знати їй ціни. І лише втративши її,
усвідомлюєш: загубив щось надзвичайно
цінне й важливе. І ось тепер, удалині від
виборчих пристрастей, намагаєшся зважити
всі плюси й мінуси щойно завершеної
політичної кампанії.
Звісно, зважувати їх доволі складно.
Завадити
можуть
і
недостатня
поінформованість, і невідчування настроїв
і думок виборців, і безбожно перекручувані
окупантськими ЗМІ факти, і патріотичні
та псевдопатріотичні пости в інтернеті,
що згодом зливаються в один гучний
обурено-розпачливий крик: «Усе пропало!
Нас злили! За що Майдан стояв?!» А згодом
підключається й «важка артилерія» –
аналітика, що рясніє математичними
викладками й цілком логічно вибудуваними
прогнозами щодо майбутніх союзів, блоків,

Багато хто з нас
досі не відчував
зв’язку між собою
й Україною, не знаходив приводів пишатися Вітчизною.
Доки війна не довела, що наша земля
ще здатна народжувати героїв.
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коаліції, опозиції. І тут, поміж мудрованих
термінів, читається те саме: «Усе пропало!»…
Не поспішаймо з песимістичними
висновками! Попри всі вади, є у нового
парламенту й безперечно сильні сторони.
Найбільший його плюс полягає в тому,
що він був обраний завдяки Революції
гідності. Обранці, які отримали мандати
завдяки революційним подіям, діятимуть
набагато зваженіше за їхніх попередників,
усвідомлюючи за собою не тільки посадову,
але й історичну відповідальність. До того
ж, у цьому складі щонайменше двадцятеро
парламентарів є висуванцями громадських
організацій
та
медійних
об’єднань.
Знайдуться поміж ними й безпосередні
учасники бойових дій на Сході. І ті, й інші –
непіддатні (чи майже непіддатні) згубному
впливові корупції.
Ще один позитив – цілковита відсутність
комуністів (уперше за всю новітню історію
України). Хвиля ленінопаду, що прокотилася
всією країною, змила з вітчизняної
політичної карти, здавалось би, незрушного
Петра Миколайовича Симоненка разом із
його товаришами-ленінцями.
Слід згадати у числі позитивних моментів і
збереження прем’єрської посади за Арсенієм
Яценюком, (продовження на стор. 2)

«Путін усіх переграв!» – із гордістю
промовляють фанати кремлівського фюрера. Не припускаючи й думки
про те, що він може
схибити,
спіткнутися. Виявляється,
може!

Стор. 5

День у день, попри
умовляння
домашніх і глузування знайомих,
родинні негаразди й особистий
біль, вони роблять
шляхетну справу
– працюють ради
Перемоги.

Стор. 6
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АКТУАЛЬНО
ВІД ЗАСНОВНИКА

Шановні читачі!
Дякуючи Богові та нашій редакційній команді ви зараз читаєте наступний випуск «Файних
новин». Не у моїх правилах ані
хвалитися зробленими справами, ані скаржитися на нинішні
труднощі, проте зараз дозволю
собі невеличкий виняток, двома-трьома фразами розповівши
вам про працю у нашому, поки
що напіваматорському (але,
впевнений, дуже перспективному) проекті. Про добирання матеріалу для публікацій у гранично
обмежений, ледь-ледь викроєний
вільний від основної роботи та
волонтерської діяльності час. Про
його редагування в окупованому
Донецьку, під акомпанемент віддаленої канонади. Про верстання
вже у мирному Києві – вночі, по
завершенні нелегкого робочого
дня. Про самовіддану працю наших дизайнерів і коректорів. Про
невтомних і безстрашних розповсюджувачів газети у тилу й на
фронті… Кожен із нас у міру своїх
скромних зусиль старається нині
дати співгромадянам бодай якусь
відраду у цей важкий для країни
час, бодай на крок, на півкроку
наблизити нашу спільну Перемогу.
Тож хочу подякувати й нашим
захисникам, які нині докладають
усіх зусиль, аби жаданий мир
урешті настав, і всім читачам - за
увагу до «Файних новин», і тим
партнерам-благодійникам, які зараз безоплатно, без жодних корисливих розрахунків, допомагають
нам виходити у світ.
Коли-небудь, по закінченні війни, працюючи над новими, вже
цілком мирними випусками, ми
з приємністю згадаємо про цей
свій вклад у всезагальну справу
подолання неофашистської чуми.
І з гордістю зазначимо, що основне кредо нашого видання – попри все, нести людям позитив –
залишається незмінним.
Так само, як тепер незмінною
й незламною є наша віра у щасливе майбутнє України.
Бережіть себе, патріоти-співвітчизники!
Щиро ваш,
Микола Шваб

(початок на стор. 1) чия
партія зараз упевнено лідирує за
кількістю голосів, і вдоволення
всенародного запиту на нові
обличчя у владі (нинішній
склад
парламенту
вже
вважають радикально новим,
вільним від старих засовковілих
стереотипів, думок і дій)…
Мабуть, можна нарахувати
ще
з
десяток
приводів
для оптимізму. А чи не
найголовніший із-поміж них
–
збереження
української
державності, парламентаризму,
законності.
Звичайно, можна безкінечно
довго скандувати: «Я-рош!
Я-рош!» І не менш довго
сумувати через відсутність у
нинішній Раді яскравих і щирих
патріотів – фракцій «Свободи»
та «Правого сектора». Проте
й недовіру до войовничих
«правих» можемо трактувати
як позитивне явище: виборець
прагне не гострої боротьби, а
конструктивної праці (гостроти
нам зараз і так вистачає). То чи
не втрачають після цього сенс
(бодай частково) побоювання
щодо
інертності
нового
парламенту, його скочування

Файні новини
до
старих
ренегатськокорупційних схем роботи?..
У «ДНР» щойно теж пройшли
«вибори». Схема й результат
яких були заздалегідь розписані
кремлівськими
ділками.
Так само, як і програма дій
майбутнього маріонеткового
голови неіснуючої держави.
А вкидання папірців до урни
– то лише втішлива ілюзія
для тутешнього наївного й
легковірного
«електорату»,
якому скоро доведеться по
повній розплачуватися за
власну громадянську незрілість
і
недалекоглядність.
Іще
попереду – пік цього суспільного
лиха, боротьба з яким обіцяє
бути страшною й жорстокою.
То чи такий же він насправді
невдалий,
новий
склад
Верховної Ради? І чи має тут
місце зрада національних
інтересів? Наш погляд «ізза кордону» зводить цю
проблему
до
мінімуму.
Головне – що вітчизняний
парламентаризм
продовжує
жити й еволюціонувати. Разом
із Українською державою.
Максим Зеленчук

ЗАПОРІЗЬКІ ВОЛОНТЕРИ ОРГАНІЗУВАЛИ ШВЕЙНИЙ ЦЕХ
ІЗ ПОШИВУ МАСКУВАЛЬНИХ ХАЛАТІВ ДЛЯ БІЙЦІВ АТО

З

апорізькі
волонтери
організували швейний цех
із пошиття маскувальних халатів
для бійців АТО. Про це повідомили
у прес-службі Міноборони.
Як розповіла згодом ініціаторка та
реалізаторка ідеї Олена, аналогічні
маскувальні халати у вільному
продажу коштують досить дорого.
Тож, придбавши один маскхалат
для сина та уважно розглянувши
його, жінка задумалася над
ідеєю шити їх для інших
військовослужбовців
власними
руками.
Задум
підтримали

однодумці, помічники і спонсори.
«Сьогодні
ми
закінчуємо
пошиття п’яти “Кікімор” для
коректувальників
вогню.
Сподіваємося, що наше тепло та
любов збережуть їм життя», —
зазначила Олена.
Загалом руками волонтерок зараз
пошито понад сорок маскувальних
халатів, що вже передані бійцям
розвідувальних
підрозділів
та снайперам, які виконують
завдання у зоні проведення АТО.
Джерело інформації: УНН

МІТИНГИ У РОСІЇ РОЗГАНЯТИМЕ «ЧЕБУРАШКА»

Р

осійська поліція розганятиме
учасників
масових
заворушень
за
допомогою
акустичної системи «Чебурашка»,
яка буде видавати різкі звуки та
випускати залпи піротехніки..
За словами представника ФКУ НВО
«Спецтехніка і зв’язок» російського
МВС, цю систему монтуватимуть
на поліцейські автомобілі. Назву
«Чебурашка» вона отримала через
два динаміки радіусом більше метра,
які зовні нагадують вуха відомого
мультяшного персонажа (Едуард
Успенський, при всій своїй багатій
фантазії, напевне, й уявити не міг,
для чого згодом використають ім’я
його дітища!).
Крім імітування піротехнічних

залпів і акустичної зброї, нова
система здатна запускати димові та
світлошумові ракети й працювати
на відстані від п’ятдесяти до
сімдесяти метрів.
Передбачається, що піротехніка
буде тиснути на психіку учасників
масових заворушень, а різкі звуки не
дадуть змоги перебувати в зоні дії
«Чебурашки» більше п’яти хвилин.
Управляти «Чебурашкою» можна
дистанційно,
за
допомогою
планшету зі спеціальним ПЗ.
Вбудована відеокамера дозволить
співробітникам поліції стежити
за подіями зовні, не покидаючи
машини.
Джерело інформації:
«Українська правда»

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

У

23 жовтня 2014 року

Парижі, на бульварі Шарон пройшла спільна
українсько-російсько-французька мистецька акція. Художники з трьох країн загорнулися в українські прапори
й уляглися просто посеред вулиці. Таким чином вони висловили протест проти продажу «Містралів» та підтримку
українському народові, який
бореться за мир і свободу.
Джерело інформації:
Еспресо.ТВ.

У

27 жовтня 2014 року

Петербурзі винайшли
новий варіант боротьби з «найдавнішою жіночою
професією». Петербурзьких
повій, можливо, невдовзі
видаватимуть заміж за їхніх
клієнтів. Місцева депутатка Ольга Галкіна внесла до
Законодавчих зборів міста
законопроект, за яким чоловіки мають платити штраф
за зв’язок із жінками легкої
поведінки та сидіти по п’ятнадцять діб за ґратами,
Фінансового
стягнення
можна буде уникнути, лише
якщо клієнт доведе, що робить це вперше у житті та
одружиться з жінкою, з якою
мав зв’язок. Це, на переконання пані Галкіної, обов’язково знизить рівень вуличної
проституції. І збільшить клієнтуру відділень реєстрації
шлюбів.
Джерело інформації: ТСН

І

28 жовтня 2014 року

ноземні спостерігачі,
які наглядали за перебігом наших виборів, відзначили їхню вільність і демократичність. Схвальну оцінку
зарубіжних експертів озвучив сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген
Перебийніс. За його словами,
всі посланці зарубіжних держав і міжнародних організацій (а їх цього разу завітало
до нас майже дві з половиною тисячі) засвідчили повну
відповідність голосування
міжнародним стандартам, зафіксувавши лише дрібні порушення, що жодним чином
не могли вплинути на перебіг
волевиявлення.
Джерело інформації: УНН
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ЛИСТИ НА ФРОНТ

Солдате, твої близькі зараз співпереживають твоїм фронтовим труднощам,
тримають за тебе кулаки, моляться за перемогу й стараються передати тобі
частку душевної теплоти у цих листах!
***

Любий воїне!
Зараз ти виконуєш свою
священну місію – ти захищаєш
рідну
Батьківщину
від
окупантів. А тому, навіть у
найтяжчі хвилини бою, у миті
відчаю та болю, пам’ятай:
сотні, тисячі, сотні тисяч
українців моляться за тебе й
пишаються тобою.
Бережи себе, друже!
І обов’язково повертайся
додому
живим
та
неушкодженим.
Тримайся, Герою! Все
буде добре! Ми неодмінно
переможемо!
Слава Україні!

***

Мій друже, мій захиснику,
мій герою!
Ти стоїш зараз перед моїми
очима – сильний, сміливий,
упевнений, терплячий. Міцно
тримаєш у руках зброю.
Пильно дивишся вперед. Стоїш
у дощ і спеку, вдень і вночі.
Перед тобою – наша земля. Над
тобою – наше сонце та зорі. За
тобою – наше майбутнє. Ти –
серце нашого краю!
Ти стоїш між мною і ворогом
–
убивцею,
загарбником,
окупантом. Своєю спиною
захищаєш мене й мою землю.
Сильним плечем прикриваєш.
Своїм щоденним подвигом
підтримуєш мене й даруєш
надію. Для мене ти – Дух землі
рідної!
Ти стоїш у мене перед очима
– змучений, знесилений, але
нескорений. І я молю Бога
вберегти й захистити тебе.
Повертайся живим!

***

Привіт, мій друже!
Як ти? Навіть не уявляю,
як тобі зараз там важко.
Напевно, важче, ніж будькому в цілому світі. Але ж
ти зможеш усе витримати,
зможеш здолати всі труднощі,
бо ти – воїн світла та добра,
мужній син нашої України,
нашої єдиної, неповторної
неньки-України!
Ти робиш неоціненну й
благородну справу – захищаєш
нашу рідну землю від
російського «брата», який
устромив ножа нам у спину,

«брата», який ніколи ним і не
був і вже не скоро стане, якщо
взагалі колись ним стане…
Гнати таких «братів» треба
подалі і надовго!
Ти знаєш, ми тобі безмежно
вдячні за твою хоробрість,
витримку, силу та мужність,
за те, що не дозволяєш
розповзтися проросійській чумі
на мирні землі України!
Ми дуже за тебе переживаємо і
дуже на тебе чекаємо! Чекаємо
живого і з Перемогою! А ми – це
мільйони українців в Україні і
по всьому світові! Ти завжди
можеш розраховувати на нашу
підтримку й допомогу!
Нехай Господь оберігає тебе і
нашу рідну Вітчизну!
Україна понад усе! Слава Україні!
Героям слава!

***

Любий Брате!
Сьогодні тільки ти і твої
товариші є нашою надією.
На вас тримається мирне
життя безлічі міст, містечок,
сел. Сьогодні ми стежимо
за повідомленнями новин,
намагаємося
дізнатись
якомога більше про реальну
ситуацію на передовій, щоразу
сподіваючись на фразу «Серед
бійців українських Збройних Сил
втрат немає».
Чи відчуваєш ти силу молитов,
які щохвилини йдуть від тисяч
і тисяч сердець? Я молюсь за
тебе так само, як і мільйони
інших жінок моляться за наших
бійців. І я знаю, ти обов’язково
повернешся неушкодженим!
Війна зриває маски, виділяє
головне. Тепер я знаю, які
мужні, щирі, які справжні наші
чоловіки. Вони – найкращі! Я
не припиняю дивуватись тій
витримці, яка є у тебе, твоїй
силі, твоїй рішучості. Ти дивовижний!
Якщо настане момент, коли ти
відчуєш біль, якщо на хвилину
здасться, що весь світ проти
тебе, згадай про мене і згадай
мої слова: ти – найкращий!
Війна неодмінно закінчиться.
І після перемоги ти будеш
знати, що мир на нашій
землі встановлено твоїми
зусиллями. І я буду це знати.
І ще мільйони жінок про це
пам’ятатимуть.
Хай Господь тебе береже! Міцно
обіймаю тебе, Брате!

***

Здравствуйте!
Мне неизвестно Ваше имя и Ваш
возраст, но для меня Вы – отец
или брат, который защищает
свою родную землю – нашу
Украину!
Спасибо Вам за мужество и
стойкость! Я буду молиться
за Вас и за всех наших ребят. И
надеюсь, что у меня получится
донести маленькую частичку
тепла, любви и надежды к Вам.
Возвращайтесь домой – Вас
ждут родные! Возвращайтесь
Живым! С Победой!
Слава Вам, Герой! Слава Украине!
Храни Вас Господь!

***

Моим славным героям!
Дорогие мои бойцы! Я пишу
вам из уютного дома в мирном
украинском городе. Пишу, чтобы
поблагодарить вас за всё. За то,
что я спокойно сплю по ночам.
За то, что я безбоязненно хожу
по родным улицам. За то, что
слышу звонкий смех малышни…
Я благодарна вашим родителям
за то что они родили и
воспитали вас, наших воинов! Я
желаю вам стойкости, крепкого
здоровья. Я жду вас с победой
– живых и невредимых. Пусть
Господь убережёт вас и даст
вам силы пройти все ужасы
войны. Возвращайтесь живыми!
Пожимаю ваши мужественные
руки! Спасибо вам за то, что вы
живы!
Слава вам, наши воины! Слава
Украине! Смерть врагам!

***

Дорогой мой
неизвестный друг!
Могу ли я найти достойные
слова, чтобы сказать тебе,
как я горжусь тобой, как я
признательна тебе за твоё
мужество, силу, честь, храбрость
и бесконечную доброту!
Всем сердцем молю всех богов,
чтобы сберегли тебя, чтобы
закрыли от пули, от осколка, от
огня, от ножа…
Останься живым! И возвращайся
домой к тем, кто любит и ждёт
тебя – к родителям, любимой,
друзьям…
Мой сынок-лейтенант сейчас
тоже на границе. Он пошёл туда
добровольцем ещё в первые дни
войны. Я молюсь за тебя так же,

как и за него.
Обнимаю тебя! Пусть будет
мир на нашей земле!

***

Здравствуй пока еще
неизвестный мне брат и друг!
Спасибо тебе, братишка!
Можно я буду так обращаться
к тебе?
Меня зовут Олег, живу в Киеве,
мне почти сорок пять, я прошёл
Майдан (14-я Коломыйская
сотня), в марте пошёл в
военкомат, но «берут» меня по
сей день!..
Самое главное, что хочу тебе
сказать: СПАСИБО!!!
За то, что ты, и твои
побратимы делаете сейчас и
для меня, и для моей жены, и
для моей матери, и для каждого
украинца!
Я знаю, что вряд ли мы, не
прошедшие тот ад, который
проходите вы каждый день
сможем понять до конца вас,
наших героев, но я очень хочу,
чтобы вы знали – мы ждём
вас! Ждём ежеминутно, ждем
всегда!
Возвращайтесь живыми и
здоровыми!
Вы – наши герои! Спасибо вам!
И знай: нас очень много таких,
кто будет встречать вас в
любое время дня и ночи.
Прости меня, братишка, за
то, что ты – там, а я – здесь, в
мирном Киеве... Прости!
Слава Украине!

***

Спасибі вам!
Красно дякуємо вам, наші
дорогі захисники! Ми, патріоти
міста Горлівка на Донеччині
пишаємося вами й висловлюємо
вам найщирішу і найгарячішу
підтримку! Ми віримо у вас,
молимося за вас щодня і від
усього серця бажаємо вам
якнайскоріше
повернутися
до своїх близьких живими
й здоровими. Ми навіть не
сміємо сумніватися, що ви
повернетеся з перемогою. Бо
своїм щоденним героїзмом
ви довели нам усім: нічого
нездійсненного й неможливого
не буває, коли мова йде про
честь і безпеку Вітчизни.
Слава вам, герої нашого часу!
Джерело:
http://telnikua.com/ru
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ЧОМУ ОБИДВІ СТОРОНИ
ВОЮЮТЬ ЗА ДОНЕЦЬКИЙ
АЕРОПОРТ?

П

итання номер один, яке хвилює
зараз українське суспільство: навіщо
Україна вперто кладе життя своїх героїв за
Донецький аеропорт? Що у ньому такого
стратегічно важливого? Чому б його не
взяти і просто не підірвати, як це зробили
з луганським летовищем? Жодної логічної
відповіді поки що ніхто не дав. Так екскерівник зовнішньої розвідки України
Микола Маломуж висунув припущення,
що російсько-терористичні війська хочуть
створити «потужну військово-повітряну
базу» в Донецьку. Чому ж вони її не
створюють у Луганську, де вже отримали
аеропорт?
Військовий експерт Ігор Козій каже, що
Путін хоче зробити повітряний коридор
до Донецька. Навіщо йому це, якщо в його
розпорядженні сотні кілометрів відкритого
наземного кордону? І чому не роблять
повітряний коридор до того ж Луганська?
Однак у всіх цих версіях очевидним є
те, що експерти відштовхуються у своїх
відповідях не від того, для чого Донецький
аеропорт Україні, а для чого він бойовикам
і, відповідно, чому ми повинні їм завадити.
Отже, перше питання: навіщо терористам

аеропорт? З огляду на
те, що українська армія
може його легко знищити
і відійти, то версії про
«бази» та «коридори»
виглядають не надто
переконливо. Відповідь,
мабуть,
набагато
простіша: ДНР не може
допустити, аби просто на околиці їхньої
столиці стояли українські війська. І все.
Крапка. Так би мовити, справа честі. Ну
і, звісно, потенційної загрози. Крім того,
будь-яка армія, а надто терористична,
має воювати, щоб не почати гнити. Тобто,
таким чином ватажки ДНР та їхні російські
патрони тримають терористичні банди в
тонусі.
Якщо це все так, то можемо відповісти
й на питання, чому українці вперто
продовжують утримувати це летовище. Все
дуже просто: українська армія в Донецькому
аеропорту – це постійна загроза і виклик,
який стримує та відволікає російськотерористичні війська від створення нових
точок напруги. Якщо здати Донецький
аеропорт, то ворог неодмінно збільшить

тиск у іншому місці, наприклад, під
Маріуполем чи Волновахою, або й узагалі
десь у найнесподіванішому напрямі, де на
це зовсім не чекають і не готові до спротиву.
Тобто українська армія просто не хоче
«сюрпризів»: у Донецькому аеропорту
налагоджено оборону і забезпечено
доставку до нього всього необхідного. Тож
нехай терористи товчуться лобами саме тут,
а не там, де ми їх не ждемо. І, таким чином,
виходить взаємовигідна битва, яку, по суті,
українська армія нав’язала терористам і не
збирається віддавати їм ініціативу. Тобто дії
українських силовиків виглядають набагато
логічнішими, ніж дії їхніх опонентів.
Джерело: Еспресо.ТВ

«КІБОРГИ» В ДОНЕЦЬКОМУ АЕРОПОРТІ, ЯК І НЕБЕСНА СОТНЯ, –
ЦЕ СПРАВЖНІЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕПОС

Т

ак, це справжній сучасний український
епос, якого у нас іще не було. Зізнаюся
чесно: донедавна я мав велику проблему
з культурною самоідентифікацією. Всі
ці сліпі бандуристи, що понурим співом
проводжали козаків закопуватись у землю,
у мене, школяра, жодних приливів гордості
з мурашками по шкірі не викликали. Коли
у якийсь момент стали доступні стоякові
фільми з Брюсом Лі, я просто викинув із

голови цей фольклорний морок.
Потім, виїжджаючи за кордон,
постійно стикався з тим, що Україна
– з її письменниками, музикантами,
художниками та й просто прекрасними
людьми, – лише мені одному й відома.
Так, хтось був у курсі, що заводний чувак,
який співає з Мадонною – це Женя Гудзь
із Оболоні; хтось читав Андруховича
чи Дереша, бачив картини Савадова чи

Ройтбурда. Проте це вузьке, дуже вузьке
коло. В основному Україна вважалася
якоюсь маловідомою країною поруч із
Росією. Країною, де живуть два боксери
(обидва – Клички) та футболіст Шевченко,
котрий, кажуть, іще й відомий поет.
У сусідніх державах – іще гірше.
Стараннями ворога, який називав себе
нашим братом, там роками нав’язувавсь
образ хитрющого червонопикого хохла, що
полюбляє пожерти сала та погигикати.
Я знав, що я – українець. Але абсолютно
не розумів, що це для мене значить і що мені
з цим робити. А я ж хочу пишатися своєю
Батьківщиною! І ніколи мені не спало б на
думку притискати до грудей український
стяг, доки до рук не потрапив той прапор,
прострелений десятком куль…
Зараз усе змінилося. Нині ми – українці,
як ніколи! Ми знамениті, сильні, гранично
серйозні й тепер, зі своїм власним епосом,
вічні! Спасибі вам, хлопці!
Нове покоління, яке ми виховуємо
на вашому прикладі, вже зовсім інакше
відчуватиме й себе, і країну, і країну в собі.
А ті батьки, котрим пощастило поплескати
вас по плечах або попити з вами кави з
металевих кухлів, стають на голову вищими
в очах своїх дітей. За що вам – окреме
спасибі!
Матвій Нікітін
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ЯК ПУТІН САМ СЕБЕ ПЕРЕГРАВ
Н

а мою скромну думку, у 2014 році
Путін зробив (плюс-мінус) сім
фатальних помилок, три з яких він сам
прекрасно розуміє, а чотири – ні, але скоро
зрозуміє.
Помилка перша. Він думав, що він –
сильний, вольовий політик, має підтримку
переважної більшості населення Росії, а
європейські політики – слабкі, обм’яклі
і дурні прагматики. Він у «великій
політичній грі» вирішив протиставити
перше другому, думаючи, що йому
«вдасться розколоти Європу». Якщо
правильність першого твердження – це
суперечливе питання (якщо дивитися на
речі об’єктивно і стратегічно), то друге
твердження виявилося просто невірним.
Замість розколу Європа об’єдналася проти
агресії Росії. Причому злочинної агресії, як
військової, так і терористичної.
Помилка друга. Він абсолютно не чекав,
що США, Канада, ЄС, Японія та інші країни
запровадять політичні та економічні
санкції проти Росії, окремих російських
компаній і його «ближнього оточення».
Як кажуть, спочатку він перебував у шоці.
Мабуть, Олексій Кудрін зараз є єдиним
справжнім «посланником» Путіна, який
за лаштунками намагається «розрулити»
санкції. Але Кудрін не чарівник, і він це знає.
Санкції запроваджені й залишаться не тому,
що «Кудрін не зміг», а тому, що виконання
умов для повного зняття санкцій зараз
навіть не розглядається. Більше того, мені
особисто не дуже зрозуміло, чи контролює
Путін ситуацію повністю. Санкції – це шок
для Путіна. Був, є і буде. «Непередбачені
заздалегідь обставини». Непередбачені
тому, що у Вищій школі КДБ СРСР такому
не навчали. Звичайно ж, такому не навчали
й на юридичному факультеті ЛДУ, при всій
повазі до Анатолія Собчака. Яку юридичну
освіту отримували школярі та студенти у
часи СРСР? У школі, якщо не помиляюся,
був предмет «Основи радянської держави
і права». Чи це було в інституті, на
першому курсі?.. Не пам’ятаю вже... На
першому курсі всіх інститутів були такі
предмети, як «Історія КПРС», «Марксистколенінська філософія», «Політекономія».
Далі на юридичному факультеті ЛДУ
викладали радянське право, спираючись
на Конституцію СРСР, КК СРСР, тощо. У ті
часи Карний кодекс СРСР містив статті
про антирадянську пропаганду і підрив
підвалин соціалістичного ладу, а також
статті про торгівлю валютою, яку не те,
щоб продавати-купувати не можна було,
але й узагалі в руках тримати. За це давали
реальний термін ув’язнення. Ось чому
навчали Путіна, Медведєва та ін. на всіх
цих «юрфаках». Серед усіх членів Ради
безпеки РФ немає жодної людини, яка
б могла розуміти, як живе і працює весь
зовнішній цивілізований світ із точки зору
наслідків військової і терористичної агресії
та з точки зору наслідків анексії територій.
Ні так званий «Силовий блок» Радбезу, ні
номінальні фігури, що потрапили до складу

Радбезу з обов’язку служби
(Матвієнко та Наришкін)
не мали поняття про
те, що таке санкції, і що
вони взагалі можуть бути
застосовані. Тим більше,
що з ними робити, якщо
вони будуть введені. А
так званий «Економічний
блок»
уряду
взагалі
нічого не знав – рішення
про голосування Ради
Федерації 1-го березня було
прийнято Радою безпеки
взагалі без усього цього
«економічного
блоку».
Якби ж вони навіть і знали,
то все одно не змогли б
пояснити можливих наслідків, тому що
ну немає серед них жодного практика
економіки та фінансів такого ж масштабу,
як, наприклад, Хенк Полсон. Або як хоча б
Рубен Варданян, якщо вже говорити про
практиків у нашій країні.
Помилка третя. Тут усе «просто». Путін
думав: якщо він тільки запалить сірник
і кине його в Україну, то Україна одразу
розколеться на дві частини, і східна частина
впаде в обійми Кремля сама по собі. Країна
економічно на краю прірви, армії, по
суті, немає, біля керма якісь «незрозумілі
типи». Замість цього – о, шок! – Україна
згуртувалася, та так, що ніякий український
національний лідер не згуртував би її краще
і міцніше. Просто народ це зробив сам.
Народ довів, що може зробити це сам ще на
Майдані. Тепер Путін, сам того не бажаючи,
став – можна і так сказати – батькомзасновником сучасної української нації. Теж
промах для нього. На цьому закінчуються
помилки, які він сам, імовірно, вже визнав
для самого себе. Починаються помилки, які
він поки що не усвідомив.
Помилка четверта. Я багато про це
говорив, уже кілька місяців поспіль:
«токсичність» усієї Росії. Неважливо, що
ви і де ви, під санкціями чи ні. Для світової
фінансової системи Росія стала майже табу.
Токсичною. Не чіпай – уб’є! І з цим вдіяти
абсолютно нічого не можна не тільки в
короткостроковій перспективі, але й у
середньостроковій. Це буде коштувати Росії
не мільярди, не десятки мільярдів, не сотні
мільярдів, а трильйони доларів.
Помилка п’ята. Інерційність економіки
– це дуже важливий фактор. Економіку не
можна кардинально поліпшити за день,
тиждень, місяць, квартал. Особливо після
«такого». Припустимо, що завтра зовнішня
і внутрішня політика розвернулися на 180
градусів, за тими рецептами, які я вже давав
майже що в повному обсязі. На розгрібання
всього лайна в цьому випадку піде від
шести до семи років. Ні, безумовно, вже
через 12–18 місяців можна буде відчути
значне поліпшення, якщо розвернутися на
180 градусів завтра... Але реально займе не
менше шести або семи років на повернення
туди, звідки Росія звалилась у 2007 році.

Якщо врахувати, що з 2007 року вже минуло
сім років, то ми говоримо, в цілому, про 14
років «відновлення» (сім минуло й ще сім).
За такий період у США, наприклад, настає
політична смерть. Вірніше, й не за такий.
Помилка шоста. Путін не розумів і не
розуміє, що нападати на торгових партнерів
не можна. І це не стосується тільки України.
Весь цивілізований світ прийняв це на
власний рахунок. І не лише ЄС. Це і США,
і Канада, і Японія, і Австралія тощо. Якщо
говорити про найбільших партнерів,
то це – ЄС, до якого вже можна сміливо
записувати Україну – не з політичної або
економічної точок зору на сьогоднішній
день, а з точки зору просто торгівлі. Україна
сама купує газ (наприклад) у Росії і служить
транзитом далі в Європу. Як можна напасти
на Україну і, тим самим, на Європу?!! Це
ж твої ПОКУПЦІ!!! Customers!!! Це у Росії
такий «customer service»?! Росія й так уже
роками шантажувала всю Європу цими
«газовими війнами», і всі вже втомилися від
того. А тепер анексувала чужу територію
і розв’язала війну в суміжній країні, яка
є торговим партнером і покупцем. Від
багаторічного шантажу – до реальної війни.
І за такий «customer service» Росія заплатить
дуже високу ціну. Вона втратить ринки
збуту своїх основних товарів. Тут Путін уже
точно «всіх переграв»!
Помилка сьома. Міжнародні позови.
Взагалі окрема тема, але ми дивимося
на – дуже може бути – трильйон доларів
у сукупній цифрі. За Крим, за схід, за
«Боїнг», за все. Дуже багато. Росія буде
розплачуватися ще дуже довго після того, як
Путіна не стане природним чином, як таким
же чином не стане ні тебе, ні мене... Ось,
мабуть, це і є поки що все з головного. Три
усвідомлених ним і чотири неусвідомлених
(поки що). Політична смерть? Поки що
він на смерть інших посилав. Не тільки
солдатів. Деякі скажуть: «Курськ», Чечня,
житлові будинки, Беслан, театр на Дубровці,
Собчак, Литвиненко, і навіть ти і я. Не знаю,
я це «портфоліо» не складав і не вивчав. Але
охоче можу повірити. Тому що «на миру нам
і смерть красна». І тут «нам» – це тобі і мені,
але не йому.
Слава Рабінович
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СПОСТЕРЕЖЕННЯ, РОЗДУМИ, ПРОГНОЗИ

ДОКИ ВИ ВІРИТЕ У СВОЄ ЗАВТРА, У ВАС ЙОГО НІХТО НЕ ВІДБЕРЕ

Г

ей! Розумняхи! Чому ви повісили
носи?! У вас можна забрати все, проте,
ваш розум, ваша честь, ваші мрії, ваші
дерзання й ваші стремління належать
лише вам!
Вас можна зрадити, проте хто сказав, що
це здатне зупинити вашу рішучість?
Вас можна знищити, проте, хто вам
сказав, що цим вас можна зламати?
Подивіться на себе! Ви поставили на
ноги армію! Ви робите все, що можливо
й неможливо! Хто вам сказав, що це мине
даремно?
Разом ви сильніші за будь-які обставини,
за будь-які труднощі, за будь-які погрози!
Хто вам сказав, що у вас більше немає
вашого завтра?
Вище носа! Ваші брати в Донецьку і
Луганську досі намагаються протистояти
окупантській чумі, незважаючи на
смертельну небезпеку! І вони дочекаються
свого звільнення від цієї чуми!
Скільки всього переживали різні країни
протягом своєї історії!
Хіба більше не було ніде й ніколи
тривалих окупацій? Хіба не зникали з
лиця землі цілі держави, які згодом ізнову
відновлювала народна сила?
Хіба не було нищівних поразок, слідом за

якими приходили блискучі перемоги?
Чому ви скисли? Так, ваша держава
вражена чумою! Проте хто забере у вас вашу
країну?! Хто забере у вас вашу віру?! Хто
забере у вас вашу честь, вашу гордість і вашу
світлу мету?! Хіба ви не бачите, що крім чуми
й страху, у вашого ворога більше нічого
немає проти вас? Хіба ви не розумієте, що
попри потужну військову силу, ваш ворог не
має найголовнішого – правди?! Поки вороги
борються з вашою державою, ви захищаєте
свою країну! Хіба її можна у вас відібрати?
Так, буде важко. Проте дорогу осилить
той, хто йде. Подивіться один на одного!
Погляньте навколо себе! Хіба ви не
розумієте, що допоки у вас є розум і свята
любов до Батьківщини, ваші вороги ніколи
не матимуть шансів?!
Вони можуть коїти, що завгодно, проте у
вас є ваше завтра, а у них є тільки вчора! Їхні
ідеали – вчорашні! Їхня віра – слабка пам’ять
про прикрашене, міфологізоване минуле.
Їхня впевненість – блеф. Хіба не зрозуміло,
що без завтра у них немає жодних шансів, а
завтра – це ви?! І раз ви не на їхньому боці,
виходить, вони приречені.
Подивіться ще раз довкола себе. Скількох
друзів і однодумців знайшли ви за час
нашого спільного лиха і скільком ви хочете

щиро глянути у вічі, вдячно потиснути руку
– за постійну підтримку й розраду! І кожен
ваш крок уперед, яким би важким він не був,
як би складно не давався, якими б утратами
не супроводжувався, – це ваш крок у завтра!
І воно у вас буде! Ви самі – це і є та сила,
яку ніхто й ніколи не зламає. Ви і є те саме
завтра, за яке вам подякують ваші діти,
онуки та правнуки!
Нині – чума в головах людських. Скрізь.
Повсюди. З усіх боків. Проте, борючись
із нею, ви будуєте свій завтрашній день.
І кожна дрібниця, кожна деталь, кожен
маленький крок уперед – це одна з тих
численних піщинок позитиву, з яких
будуватимуться наш спільний новий дім
і новий світ! Світ, який потребуватиме
творчих зусиль, постійної роботи над
собою та невпинного розвитку. І це завтра
відібрати у вас не здатен ніхто!
Вище голову, українцю! Вчися пишатися
самим собою! Вірити в себе й у своє
майбутнє! І тоді його в тебе вже ніхто не
відбере!
Слава Україні!

проблеми вдома, їх часто не розуміють друзі,
комусь вони взагалі здаються дивними.
Деякі не можуть навіть зрозуміти, як можна
допомагати незнайомим людям, віддавати
все, коли у самого нічого немає? Ми
перестали вірити в добро, у щирість людей,
у всьому шукаємо підступ. Подивіться, що
відбувається зараз. Багато людей просто
«притихли» й намагаються нічого не
помічати, роблячи вигляд, що проблеми
країни їх не стосуються, і що держава
повинна утримувати солдатів, платити їм
зарплати, а також розбиратися з біженцями.
При цьому вони не розуміють, що якби
всі міркували, як вони, були байдужими, то
вся Україна була б уже давно «Донбасом»
або його подобою. Тільки завдяки мужності
українських солдатів і нелюдським
зусиллям волонтерів Україна сьогодні
залишається вільною країною, за винятком
Криму та Донбасу. Скажіть, невже хтось із
нас хоче бачити «Донбас» у своєму місті?
Якщо всі ми хочемо жити в Україні, то чому
тоді не всі допомагають
армії?
Тепер
ви
розумієте, що волонтери
– це ангели України! Це
божественні люди, серця
яких переживають і
болять за кожного з вас,
хто живе в нашій країні!
Ми повинні Бога молити
за їхнє здоров’я! На жаль,
є недолугі людці, які
сміються з волонтерів,
навіть роблять капості.
Такі «люди» не гідні
громадянства України!

Волонтери роблять усе від серця, а не за
гроші, й ніхто не має права їх засуджувати.
Дуже вірю, що ті, хто не підтримує
волонтерський рух, скоро зрозуміють,
наскільки вони були неправі. А не
зрозуміють – Бог їм суддя! Хочете, я вам
скажу, що бачать волонтери? Вони бачать
прекрасну Україну! Бачать, як встає сонце,
оживають міста і села! Бачать, як зранку
йдуть діти до школи. Волонтери не чекають
похвали й нагороди, вони просто роблять
свою справу. Що не можна відібрати у
волонтера, то це віру! Віру в те, що Україна
вистоїть і заживе по-людськи. Віру в те,
що люди нарешті усвідомлять, як Україна
потребує кожного з них! Хочу звернутися до
всіх, хто читає мої публікації й поділяє мою
точку зору. Якщо вам дійсно дорога наша
Батьківщина, тоді не будьте байдужими
людьми. Допомагайте своєму народові!
Бережіть і любіть нашу Україну!

Олег Челахов

ВОЛОНТЕРИ – ЦЕ АНГЕЛИ УКРАЇНИ

А

пам’ятаєте, що означає слово
«волонтер»? Волонтер – людина,
яка добровільно займається безоплатною
громадською діяльністю. Хочете знати,
що в Україні означає людина-волонтер, а
головне, що відчувають і про що думають ці
люди? Якщо вам цікаво, я можу розповісти.
Це патріоти, які прокидаються з болем у
серці від усього, що відбувається, але при
цьому не перестають посміхатися. А лягають
із радістю, тому що вони змогли за день
комусь допомогти: привезти екіпіровку,
одяг, їжу… і бачити, як тебе потребують, як
щиро радіють тобі. Хіба це не є справжнє
щастя? Волонтери – це люди, які давно
перестали думати про себе, піклуватися про
своє здоров’я. У них на це немає часу. Вони
знають, що крім них ніхто не подумає про
бійців у зоні АТО, про хлопців, що несуть
військову службу на кордонах, про біженців
на Донбасі. Всі вже звикли до того, що влада
нічого не робить. Волонтери живуть життям
інших людей. Багато хто з них давно вже має

Геннадій Мацокін
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ПОРАДИ ВІД МИРОСЛАВА ГАЯ
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іколи не думав, що буду колись готувати
до друку такі поради. Але війна вже
постукала у наші двері. І що робити, коли
вона вже тут, біля твого порогу? Потрібен
чіткий та продуманий план дій. У цьому дуже
корисними будуть поради від Мирослава
Гая (www.mirco.com.ua). І дай Боже, щоб ці
поради вам ніколи не знадобились.
Точка збору
Домовтеся з сім’єю про чотири місця
зустрічі на випадок надзвичайної ситуації.
Першою точкою може бути Ваш дім. Тут ми
чекаємо 1–2 години і потім, залишивши в
умовленому місці записку, йдемо до місця
два або три. Під час бойових дій довге
очікування небезпечне.
Точка номер два – знайоме місце для всієї
родини, максимально близьке до виїзду з

Хакерська атака інтернетпідрозділу ворога може
обвалити ваш Фейсбук або
пошту. Під час війни перше,
чого позбавляють - зв’язок.

міста: робота, пам’ятник у парку, будівля.
Тут ми чекаємо 2-3 години і залишаємо
записку в секретному місці.
Далі – місце номер три. Це місце
максимально близьке до кордону або хоча
б поза зоною конфлікту. Тут ми очікуємо
зустрічі максимально можливий час. Збір
призначаємо у відомій у місті точці – у
центральному парку або на площі біля
відомого культурного об’єкта: пам’ятника,
храму, театру. Сюди приходимо у строго
обумовлений час, скажімо, щодня з 18.00 до
19.00. Записку залишаємо на міській пошті
до запитання.
І нарешті, якщо все склалося дійсно
погано, а ви були змушені, не дочекавшись
близької людини, покинути країну, і про
долю її невідомо, то переходимо в місце
номер чотири. Принцип такий самий,
що і в номері три. Відоме знакове місце.
Наприклад: Іспанія, Мадрид, пам’ятник
Донові Кіхоту. Про це місце дізнайтеся
заздалегідь. Тут чекаємо все життя.
Скажімо, кожне перше число місяця цілий
день або кожне 1 січня, або 1 число кожного
парного місяця.
Також домовтеся про поштову адресу,
куди можна прийти за листом. Завжди
ставтеся до ситуації так, ніби немає
Інтернету. Електромагнітний імпульс від
ядерного вибуху знищує всю апаратуру на
сотні кілометрів, хакерська атака інтернетпідрозділу ворога може обвалити ваш
Фейсбук або пошту. Під час війни перше,
чого позбавляють - зв’язок.
Заведіть похідний рюкзак для кожного
члена сім’ї.
Навіть якщо Ви маєте машину і
розраховуєте евакуюватися на ній, то все
одно всі основні речі пакуйте в рюкзак. По
одному рюкзаку на кожного члена сім’ї. Для
немовляти теж повинен бути невеликий
рюкзак, який одягається на груди. Мати
несе дитину, батько - рюкзак, або навпаки.
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КОРИСНІ ПОРАДИ

Навіщо це потрібно? Річ у тім, що є
велика небезпека розстатися з машиною:
закінчилося паливо, «віджали» військові
або терористи, потрапили у багатоденний
затор, пробили колеса тощо. Якщо маєте
рюкзака, то є шанс, що ви підете пішки з
усіма необхідними речами. Ручну поклажу
не зможете нести, а переходи можуть бути
до 30 км в день.
Наприклад, до міста – 100 км. Три дні ходу,
з розрахунком на сон, утому і перепочинок.
У чому нести речі, в сумках?
Були випадки, коли у пустелях гинули
мотоциклісти й автомандрівники через
відсутність рюкзака. Зламався в пустелі
мотоцикл або машина. Всі необхідні речі
для автономного існування – в сумках.
Чекав мандрівник допомоги. Шкодував
кинути цінні речі. Закінчилася вода. Від
відчаю зважився на марш-кидок. Але вже
пізно, води
немає, усі речі не понести: палатка,
аптечка, одяг, баклага, ніж, документи,
комп’ютер. Був би рюкзак – був би й шанс.
Чоловікові,
звичайно,
потрібно
продумати тимчасове розташування його
сім’ї подалі від зони конфлікту заздалегідь.
Але, якщо вийшло так, що ви не подумали
про це, забули або гадали, що пронесе, то
вам доведеться евакуювати сім’ю із зони

Про памперси забудьте.
Беріть пелюшки, навчитеся
ними користуватися. Пелюшки
багаторазові і займають
менше місця.

міського бою самостійно.
Можливо, у Вас маленька дитина
Розглядаємо евакуацію взимку (влітку
легше).
• Немовля – і до 4 років. Для нього
потрібно мати окремий рюкзачок, який
ви надягнете собі на груди. Там тільки
необхідні для дитини речі.
• Для діток від 1 року захопіть одну
улюблену іграшку.
• Зайвими будуть будь-які додаткові
комплекти верхнього одягу. Верх тільки
той, що можна одягти на малюка в одному
екземплярі: шапка, куртка, комбінезон,
светр, майка.
• Беремо на зміну частину одягу, яку діти
можуть обмочити: колготи, шкарпетки
звичайні і теплі. Комбез, навіть якщо
намокне, міняти не обов’язково. Головне –
натільна білизна.
• Про памперси забудьте. Беріть пелюшки,
навчитеся ними користуватися. Пелюшки
багаторазові і займають менше місця.
• З медикаментів потрібно мати
косметичний вазелін від обморожень,
крем від інфекцій, грибків і зопрілостей
(можливості оперативно змінити підгузок
може і не бути), присипку, вату, марлю,
аквамарис (або вистачить і солі з содою).
Індивідуальні дитячі ліки.
• Слінг набагато зручніший для похідної
ситуації. Бо коляску кинете у 99% випадків.

• Дитячий спальник. Є навіть із овчини.
• Дитяча пляшка-соска замінить і
пустушку.
• Рушник. Він же – простирадло й
утеплювач. Митися будете рідко. Краще
обтиратися
• Суміш на випадок, якщо у матері не
буде молока. Вітаміни і матері, і дитині
(дитячі).

Пальне у воєнний час стає
ходовою валютою. Транспорт
знайти набагато легше, він
фактично скрізь. Проблема пальне.

Як бачите, речей на одного малюка
багато. Будь-який зайвий грам ускладнює
Вам вихід із зони бойових дій. У будь-якому
комплекті речей вимірюйте необхідність
і вагу. Швидкість завжди краще. Не можна
надовго залишатись у місці бойового
конфлікту. Якщо ж ви застрягли (немає
транспорту, чекаєте зелений коридор,
очікуєте члена сім’ї, бомбардування), то
доведеться знаходити підручні засоби,- і,
повірте, це не так складно.
Головне пам’ятайте: Ваша ціль не осісти
у відносно безпечному місці, а відвезти
родину подалі від небезпеки.
Запасіться пальним
Не пошкодуйте грошей і купіть чотири
каністри по 20 літрів, до яких залийте
бензин А-95. Не пропаде. Їх можна зберігати
на балконі, добре укритими від сонця.
Навіть якщо у Вас немає машини і Ви не
вмієте водити, що само по собі погано, то
паливо все одно прислужиться Вам.
Пальне у воєнний час стає ходовою
валютою. Транспорт знайти набагато
легше – він фактично скрізь. Проблема –
паливо.
При витраті 10 літрів на 100 км від Києва
до Ужгороду (800 км з об’їзними дорогами)
вам знадобитися 80 літрів – це рівно 4
каністри. Ужгород узятий для прикладу, як
прикордонне місто, захищене Карпатами,
що дуже важливо при екологічній
катастрофі або ядерному ударі.
Після знищення зв’язку противник
буде перекривати паливні поставки,
захоплювати паливні станції і заводи. На
заправках запасів зазвичай вистачає на
2–4 дні, але у випадках бойових дій паливо
буде вилучатися супротивниками.
Якщо так сталося, що Ви не змогли
евакуюватися: літні батьки, в родині
лежачий хворий, зловили ґаву і потрапили
в оточення, то бензин можна буде залити
в генератор для отримання електрики.
Повірте, хоча б один на мікрорайон
знайдеться. Ви – паливо, вам – доступ до
генератора. Можливість зарядити ліхтарі
та телефони значно подовжує життя.
Ми переможемо! Готуйте свій план.

Мирослав Гай
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ЗАЛІЗНИЧНА ПРИГОДА ТЕРНОПОЛЯНКИ В РОСІЙСЬКОМУ ПОТЯЗІ

С

іла не в той потяг. Але час –
концентрований, як розчинна кава.
І тисне, як на розмір менші туфлі...
Кацапський потяг – ето шото! Ще
на підході до дверей вагона у тебе
рождається мічта. Глобальна. Шоби
Львівська залізниця викупила всі рельси,
шпали і вагони во всьом мірє і поставила
провідницями милих і улибчивих
львівських панянок. Бо у кацапському
потязі у дверях вагона стоять нащадки
конвоїрів столипінських вагонів у
пом’ятій формі, з потухшими глазами,
сєрими ліцами і манєрами прапорщика.
Вони готові тебе репресірувать, а як нє,
то запресувать у любий момєнт.
– Мєста дзєвятає, ніжняя полка.
Праходзім бистра! Праважающім нєльзя!
– Я щас вийду, – каже Оля і заходить зі
мною. Проводніца провожа нас взглядом
бультер’єра. Запомніла і отиграється
потом – к гадалкє нє ході.
У
вагоні
душно,
вікна
не
відкриваються, бо наглухо закручені
огромними шурупами. Шо, кстаті, дуже
практічно: на них вішають куртки,
оскільки на місці гачків для одягу є
тіко дирки. Для тарганів, навєрно. І шоб
бумажки з канфєт запихать.
На моєму місці сидить кацап. І по його
романтічеському взгляду в окно видно,
шо звільнять він його не збирається. Но
Оля волшебним словєсним пєндальом
отправляє його геть. У нього з
правадніцей начинає форміроваться
обща платформа желєзнодорожного
битія і зрєєт общий состав прєступлєнія
протів мене.
В купе заходить наш солдат із купою
наплічників. Кацапа перекошує, як
паркан во врєм’я бурі. Чоловік коло
вікна навпроти підривається й помагає
солдату розпихати рюкзаки, я теж
піднімаю полицю – я ж то налєгкє їду.
Розташовуємось. Олі – па-па, потяг їде...
Знайомимося. Чоловік коло вікна – дядя
Толя, солдат – Рома, сам з Волині, живе
на Львівщині, воював в АТО…
Кацап одвернувся від нас, ноги у
прохід виставив і нєрвнічає, бо народ
ходить і він мусить крутитись, як дзиґа,
сюди-туди. Прийшли ще двоє наших
військових, ледве встигли в останній
вагон ускочити, розташувалися на
бічних полицях. Андрій і Сергій. Теж
їдуть у відпустку з АТО, були під Пєсками.
Хлопці витомлені. Не так боями – звикли
вже, – як добиранням додому. Дві доби
добираються. Транспорту немає, квитків
немає... А відпустки – 10 днів усього. А в
Роми місяць тому синочок народився, і
донечці – два роки.
– Кришу знесло, – каже. – Оце ходив
у Харкові по ринку й купував дітям усе
підряд. Нащо – не знаю. Просто після
зеленки, сєпарів і боїв, – воно все таке
гарне і кольорове.
– Точно, – каже Андрій. – В нас там
усе буро-зелене. Цвєта появляються

тільки тоді, коли контужений. Або коли
дівчонки-волонтьорки приїдуть… Ч-ччортові кацапи! Чого їм од нас нада?
– А какова ви піндосав на Данбас
прівєлі і ґєнацид устроілі са сваєй
хунтай? – Дальнозоркий такий попався
кацап. – Зачем в Маріуполь ввєлі двє
дівізіі марскіх котікав?
Отакої!
– Морське мяу! – кажу.
Дядя Толя ірже.
– Чувак, – каже, – как маріуполєц
говорю: там із іностранців токо
ваші брехливі собаки да дві брігади
молдаван сидять. Надіються, шо стройка
возобновиться.
– Да ви нам завідуєтє. Вот імєлі би ви
такова Путіна!..
– Ой, йо!.. – перебиває його Рома. – Ми
б його уже всьой Україной імєлі.
– І шо-то мені підказує, шо у нас усе
попереду, – каже Андрій.
Тут набігли дві молодички з кульками
провізії і таким співучим прононсом,
котрий існує лише в околицях НьюСанжар на Польтавщині.
–
Оцежь-бо,
хльопчики
наші
дорогенькі, защитники зольотенькі, та
дайте ми вас хоть покормимо у дорозі.
Да ото грошима трохи підсобимо, єслі
шо. Ото бультебродики з грудінкой, да
гурки свої, домашні, некроплені, та осьо
сметанка зо своєї корови, та кехвірю
осьо до вареничків...
– А у мене помідорчики да синенькі
з чусничком. Ото їжте, хлопчики,
на здоров’ячко. Да хай ті москалі
повиздихають шамашедші. Такої біди
наробили...
Кацап, як от удара елєктрічеським
скатом, дьоргається:
– А ви нє думаєтє, што ви мнє псіхіку
травміруєтє?
Жіночка з Нью-Санжар нависає над
ним, як тінь справедливості:
– Я тебе, харцизяку, січас як
травмірую!.. Так одбуцькаю, шо рідна

мама не узнає і жінка бросить, шоб з
уродом не мучитись!..
Кацап біжить до купе проводніци. Тут
дзвонить мій муж. Ну, і розмова у нас:
а що там на базі, а як там наші кіборги,
та бережіть себе і хай вас Бог береже...
Андрій і Сергій відклали канапки.
Короче, од них я і почула все, що мої
правосєки від мене приховують. Хлопці
воюють пліч-о-пліч у тих Пєсках... Але то
таке. Бо кацап вернувся.
Правадніца – женщіна сурова і годамі
єзженая в поєздах дальнього слєдованія:
– Хахли! Ви мєшаєтє спакойна єхать
русскому пасажиру і ґражданіну Рассії в
русском поєздє!
У дяді Толі глаза виразілі сложний
спєктр чувств, у Роми бутєр завис
надкушений. З улибкой чеширського
кота я зловісно так спитала
у
предчувствії, шо проведу я, мабуть,
ночку в обізьяннікє:
– Перепрошую дуже: повторіть, будьте
такі ласкаві, щойно проголошену вами
сентенцію...
Хлопці лягли. Покотом. У ржачну паузу,
навєрно, закрався вірус, бо зависла вона
надовго. Як і правадніца.
– Ґражданін, ідітє к начальніку поєзда,
– рявкнула вона і щезла. Кацап пішов.
Ну, от дивне створіння! Залізло б собі на
свою полку і щолкало б там арахіс. Так нє,
воно ж руське! Домінірующе, хай йому
грець! Пішло у длінних нетрях поїзда
шукати на лайні сметану. Вернулося з
начальником: мужичонкою под піїсят
і принявшим пару раз по сто, судя по
перегару, з обвислим пузом, бєгающими
глазками і мармизою проходімца. І з
яким-то мєнтом.
Мєнт – осторожний. З ходу заняв позу
нєловкого положенія, типу: я тут ішов
посцяти, но злі кацапи мене здурили,
шо туалєт – сюда. І переминався з ноги
на ногу. Тіпа, бачте: ось із дудочки скоро
закапає.
– Ґражданє, – прогудів начальнік. –

Файні новини
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Вєдітє сєбя нармально. Ви в русском
поєздє находітєсь. Ето, как в посольствє.
Ви в гостях здєсь. Здєсь – тєріторія Россіі.
Йосип на кобилі!!! Порвав, як Тузик
грєлку!
– Тоїсть, – кажу, – получаєцця, шо ми
передвігаємся Україною на желєзной
плітє, котора тєріторія Росіі?
Вопше, такого офігіння на ліцах народа
я ще не бачила.
Не знаю, чим би воно там закінчилось,
но як-то рєзко встав дядя Толя і бистро
тицьнув мінту під ніс якусь корочку.
Навєрно, красіву, а на ній було написано
шо-то умне і строге, як на шумерських
табличках. Бо мєнт момєнтально
виструнчився, як тополь на Плющіхє.
Причому, шо його сплющило, було
видно невооружонним глазом. Да, то,
навєрно, або була шумерська табличка,
або дудочка сработала, но мєнт бистро
повів всіх кацапів геть.
А потом наш поїзд зупинили на якісь
сільській остановці для некрасівих
престарілих поїздів, предназначених
для льготніків і пєнсіонєрів, і попри нас
їхав вантажний потяг.
З таким вантажем, шо ми всі хотіли,
шоб він був безконечним. Вернувся

кацап. Угрюмий донємогу, заліз на свою
полку, поклав туфлі під подушку(!) і
начав гризти там солоний арахіс, громко
щолкая і вздихая. Несолоно хлєбавши,
короче. Наступні чотири години дороги
він тихо і молчаліво ізображав там
обіжений триндець. Із такою радістю
я давно не дивилась у вікно потяга. А
повз вікна пропливали платформи з
повишенієм потенціала нашої армії. Рома
розплакався. Каже: «Де ж вони, туди їх
розтуди, були, коли їх так не хватало під
Щастям, Іловайськом, Дяковим?!»...
Но в ітогє всьо закончилося харашо.
Прийшла суперввічлива провідниця і
спитала, чи не хочемо ми чого. Принесла
чай і пічєнькі, дивилась на дядю Толю
глазамі дохлої рибки. Потім хтось врубив
музику. Кацапську. А зря. Але то таке…
За кілька хвилин (спасибі, Татусю!) ми
вже слухали братів Гадюкіних. І (вибач,
Татусю Бо) –я подарувала альбом Ромі.
Син у людини народився ж. Но ще я со
своєй харошей дікциєй і дікторським
досвідом прочитала хлопцям трохи
шедеврів наших рєпкінців (у дяді Толі
був нет).
А вопше, дядя Толя – фан «Рєпки» й
респектує Мурзіка і Дєдушку. Хлопцям

сподобалися перли Богдана Грубича. А
про мене вони сказали, шо, тіпа, заумна,
но прікольна, а Татуся – женствєнна
і хозяйственна. Но все одно, в ітогє я
роздавала автографи на візітках Яроша.
Ну, не було більше на чому, так
сложилось... Кацап при цьому нєрвно
кутався в ковдру з головою. Може
морозило його, тімпіратура яка чи
просто якась трясця напала. А може,
нєрви. Но мовчав. Видно, дойшло, шо
лом – орудіє самоходне і високоточне.
І приводиться у робоче состояніє
льогкім двіженієм рукі.
А ще я хлопцям сюрприз у Тернополі
зробила. Нє, не тим, шо зійшла з поїзда...
Вони ото понабирали в дорогу пивної
бовтанки відомого виробника. А я
подзвонила подрузі і попросила піднести
до поїзда нашого тернопільського пивка.
Бо хороші хлопці мають пити хороше
пиво.
А найліпше пиво, і, вопше, всьо
найліпше – у файному місті...
Таке-от буває в дорозі. А я думала: не
на той потяг сіла...

ої тато й мама майже все життя
прожили у цьому місті. Тато –
родом із Курської області, а виріс у Криму.
Мама народилась у Луганську й має доволі
глибокі українські корені. Коли навесні
доти спокійний Сєвєродонецьк вибухнув
антиукраїнськими протестами, батьки
лаялися, не розуміючи й не сприймаючи
наростаючого хаосу. Звичайно ж, і на
«референдум» вони не пішли. А про
президентські вибори в окупованому
місті тоді, 25 травня, не могло бути й
мови… На щастя, Сєвєродонецьк у липні
звільнили! І коли наблизився день виборів
до Верховної Ради, мама, заздалегідь
визначившись, вирішила неодмінно йти
на голосування, сподіваючись на краще
й дуже бажаючи змінити життя у ліпший
бік. Тато відмовлявся: піврічний воєннополітичний стрес геть вимотав йому нерви.
Він відсторонився від політичних дискусій із
сусідами, а новинні канали зникли зі списку
його телевізійних пріоритетів.
Але вчора сталося таке, що кардинально
змінило батькову позицію. Мама принесла
звідкись листівку з погрозами від верховодів
«ЛНР». Там повідомлялося, що всі учасники
«хунтівського виборчого шабашу» незабаром
будуть розстріляні. І тато, який іще у травні
старанно вичистив бомбосховище для
сусідів, а сам під час усіх артобстрілів сидів
удома (мама тоді тимчасово жила у селі,
доглядаючи бабусю), не бажаючи слухати
балачки сусідів-сепаратистів, тепер уже
твердо вирішив піти й проголосувати. На зло
всім нікчемним погрозам!

Тож рано-вранці 26 жовтня мої старенькі
батьки пішли шукати виборчу дільницю.
Їм не принесли запрошення на вибори
й не повідомили, де саме цього разу
відбуватиметься волевиявлення. Зазвичай
воно проходило у Палаці культури хіміків.
Однак віднедавна це вже була приватна
«крамничка» Фірташа, тож дільниці там
бути не могло. Вони зайшли до школи
напроти дому, однак там не знайшли себе
у списках виборців і були направлені до
школи спортивної – вниз по вулиці. Проте
й у тамтешньому виборчому реєстрі вони
також не значилися… Та треба ще знати

тверду вдачу моїх любих пенсіонерів! Мама,
щоразу чуючи «У списках не значитеся!»,
затято повторювала, що тепер вони вже
точно не здадуться. І, таки не здавшись,
вони з четвертої спроби знайшли врештірешт потрібну будівлю – другий корпус
спортивної школи. І тут вони нарешті
виконали свій громадянський обов’язок! І це
були найголовніші вибори у їхньому житті.
Бо зараз вони голосували не за радянське
минуле, яке вже не повернеш, а за майбутнє
своїх дітей і онуків!

Дзвінка Торохтушко

ЯК МОЇ БАТЬКИ У СЄВЄРОДОНЕЦЬКУ
ГОЛОСУВАЛИ
М

Наталя Іванова
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ЧИ ДІЮТЬ САНКЦІЇ У МОСКВІ? РОЗМОВА З МОСКВИЧКОЮ

С

ьогодні говорила з подругою по
скайпу.
Москвичка вона з діда-прадіда, проте
замужем за голландцем і давно живе
у Нідерландах. Батьки її залишились у
«білокам’яній-першопрестольній», а вона
їх регулярно навідує, телефонує їм ледь
не щодня. І з тих розмов дедалі ясніше
випливає, що якість і рівень життя у
російській столиці останніми місяцями
стрімко падає.
Санкції реально діють, як би не
глузувала з них телепропаганда. І це
відчувають на собі передусім рядові
мешканці. Гроші стали швидко «танути»:
їх вистачає тільки на їжу.
У цієї моєї подруги – масові відмови
російських партнерів від купівлі одягу й
обладнання з Європи. Бо немає грошей на
викуп товару. Відповідно відмовляються й
від оренди торгівельних площ. І ріелтори
скаржаться: ніщо не здається, жодна
комерційна нерухомість. І згортається
ділова активність.

А ще ціла мережа аптек, що торгували
біодобавками та спортивним харчуванням
«Натурпродукт», повністю втратила
постачальників через санкції…
То що там говорив Кисельов про

нікчемність Заходу? «Тополь» від
західного вітру ще не хилиться? А
«Іскандери» й досі сміються?
Джерело:
www.facebook.com

регулярно, підрихтовувати, охороняти,
квіти на клумбі саджати… Доглядати,
одним словом. А де на це кошти брати? От
наші міські комуністи й домовилися про
це з владою…
Співбесідниця хвилини на дві завмирає
у прострації, перетворившись на мухінську
статую колгоспниці (тільки без серпа).
А потім, уже вкотре – отямлення й тихий
шепіт, що поступово переростає у крик:

– Ні… Не хочу… На чорта мені той
пам’ятник?!! Мені онука годувати
треба!!! Сволота!!! Мерзота!!! Куди?!
Куди писати заяву, що я не згодна?!!..
От тобі й маєш! На питанні про
грошики закінчується весь уракомунізм.

ОХ, ЦІ ВІРНІ ЛЕНІНЦІ!
У

чора
спостерігала
цікаву
картинку!
Товста червонощока тітка-«ватниця»
в «інтелігентських» окулярах, але
з
манерами
базарної
перекупки
причепилася
до
двох
молодиківагітаторів:
– За кого агітуєте?! За цю мерзоту?!
Вони пам’ятники Леніну зносять!
Очі її поступово наповнюються
сльозами, а рот – слиною.
– Вигодував вас, випоїв, освіту дав!!!
Та якби не Ленін і не радянська влада!!!..
– задихається вона у пориві люті. – Яке
ви маєте право зносити?!! Сволота!!!
Мерзота!!!..
І тут один із «мерзотників» (от
кмітливий же хлопчина!) із м’якою
посмішкою зупиняє цю лавину гніву:
– Та ви не хвилюйтеся так. Леніна
більше ніхто не чіпатиме.
– Правда?! – з недовірою косує на нього
опонентка.
– Звичайно ж, – продовжує він лагідним
тоном психіатра, що заспокоює буйну
пацієнтку. – Вже домовлено на високому
рівні, що із пенсій і бюджетних окладів
щомісячно вираховуватимуть по п’ять
відсотків…
У тітки настає шок. Окуляри
вкриваються туманом. Нижня щелепа
одвисає, остаточно знищуючі всі ознаки
«інтелігентності».
– Хто… домовився? – ледве видихає
вона.
Далі трішки отямлюється і знову
поволі переходить на підвищений тон:
– А якщо я не хочу?! Чому це у мене з
пенсії щомісяця крастимуть?!!
– Ну, як же… Пам’ятник мити треба

Віра Волошина
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***
– Куме, а знаєте, як москалі
Порошенка називають?
– Як?
– Ярош!
***
Путін і Лавров не визнають
легітимність матчу «Алжир –
Росія».
***
Під приводом захисту прав
російських уболівальників РФ
вирішила ввести війська до
Алжиру.

***
Десь у Росії:
– Мамо, я хочу собі татуювання
зробити!
– Ти що, ідіоте, не розумієш, що це
назавжди?!
– А ти, коли за Путіна голосувала,
розуміла?
***
Вовочка:
– Марь Іванівно, от ви ставите мені
двійку! А я виросту, стану великою
людиною, і вам буде соромно за це!
– Путін, сідай і не видумуй!
Сказала б я тобі, ким ти станеш, та
вчительська етика не дозволяє!..

***
Летять у літаку Путін, Медвєдєв
і Шойгу. Шойгу вертить у руках
пачку баксів і розмірковує:
– От викину зараз оці гроші в
ілюмінатор… А на землі хтось їх
підбере і зрадіє!
– Сергію Кожугетовичу, це ж
нераціонально,
–
заперечує
Медвєдєв. – Можна ж розділити
цю пачку навпіл і дві половини
викинути за кілометр одна від
одної. Тоді ви ощасливите одразу
двох людей.
– Не вмієте ви стратегічно мислити,
колеги, – каже Путін. – Треба через
кожен кілометр викидати по одній
банкноті. Скільки там усього
купюр? П’ятдесят? От півсотні
людей і ощасливимо!
І тут обертається до них пілот:
– А я зараз можу ощасливити
одразу сім мільярдів людей!
– Як?!
– Та просто катапультую вас трьох
без парашутів!
***
– Вово, а правда, що довкола Росії
самі бандерівці?
– Правда, Аліночко!
– І Меркель – бандерівка?
– Типова дойч-бандерівка!
– І Обама – теж бандерівець?
–
Авжеж,
афробандерівець
типовий!
– І Янукович – бандерівець?
– Ні, Янукович – просто лох.

ФАЙНІ АНЕКДОТИ
***
Результати
кримського
«референдуму»
переконливо
довели, що протягом двадцяти
трьох
років
три
відсотки
місцевих бандерівців нещадно
гнобили дев’яносто сім відсотків
російськомовного населення.
***
Скільки б Захід не намагався
поставити Росію навколішки,
вона завжди гордо лежатиме.

***
Конституція
Росії,
глава
4, стаття 81, пункт 1 (нова
редакція): «Президент Російської
Федерації обирається на шість
років попереднім Президентом
Російської Федерації».

***
Державна Дума РФ ухвалила
закон,
який
прирівнює
розказування анекдотів про
Вовочку до розповсюдження
завідомо брехливої інформації,
яка паплюжить честь і достоїнство
Росії.
***
ВАТ
«Газпром»
перейменовано на
український фронт».

офіційно
«Перший

***
Росіянин чухає потилицю:
«Дивно! Принесли запрошення на
президентські вибори, а за кого
голосувати — не написано!»

***
Центрвиборчком РФ нікому
не дозволить фальсифікувати
результати виборів. Він зробить
це сам.
***
– Чим російські ЗМІ відрізняються
від усіх інших?
– Тим, що найточніша і
найдостовірніша інформація там
розміщена у рубриці «Погода».
***
Ми проти гасла «Росія – для
росіян!» Хай інші теж помучаться!

***
«Шановний Володимире
Володимировичу!
Закликаю Вас негайно ввести
миротворчий
контингент
до
нашого села Червоний Писок
Малоярославського
району
Калузької області! Моя теща
говорить лише українською, не
дозволяє пиячити й бити дружину,
обзиває кацапом і всіляко принижує
мою національну гідність. Прошу
термінової військової підтримки!»
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НА ЗАВЕРШЕННЯ

ЧЕКАЮ ТЕБЕ З ПЕРЕМОГОЮ, ГЕРОЮ!

У

країно моя! Чисті хвилі ланів,
Променисті міста, голубінь легкокрила!
Україно! Сьогодні звірів-ворогів
Ти грудьми вогняними зустріла.

Україно, живого труда сторона,
Зорі ясні, погожії, тихії води!
Україно! Ти в славній борні не одна,
В ній з тобою під стягом побідним — народи!
Не один ти стрічала погрозний погром,
Знаєш тупіт, і стукіт, і грюкіт Батиїв,—
Та з пожару щораз лазуровим вінком
Виникав твій співучий, могучий твій Київ.

Мати ніжна моя! Знай: по бурі тяжкій
Перемога засяє дзвінка і погідна.
Славен буде в народах священний твій бій,
Славен серп твій і меч твій, свята моя, рідна!

Х

то може випити Дніпро,
Хто властен виплескати море,
Хто наше злото-серебро
Плугами кривди переоре,
Хто серця чистого добро
Злобою чорною поборе?
Настане день, настане час –
І розіллється знов медами.
Земля, що освятив Тарас
Своїми муками-ділами,
Земля, що окрилив Тарас
Громовозвукими словами.

Хіба умерти можна їй,
В гарячій захлинутись крові,
Коли на справедливий бій
Зовуть і дерева в діброві,
Коли живе вона в міцній
Сім’ї великій, вольній, новій?

Хіба їй можна одцвісти,
Коли зоря горить рожева,
Коли шумлять-дзвенять світи
Від рику раненого лева,

Лисиці брешуть на щити
І кличе див поверху древа?

Хто золоту порве струну,
Коли у гуслях – дух Боянів,
Хто димний запах полину
Роздавить мороком туманів,
Хто чорну витеше труну
На красний Київ наш і Канів?..

Гримить Дніпро, шумить Сула,
Озвались голосом Карпати,
І клич подільського села
В Путивлі сивому чувати.
Чи совам зборкати орла?
Чи правду кривді подолати?
О земле рідна! Знаєш ти
Свій шлях у бурі, у негоді!
Встає народ, гудуть мости,
Рокочуть ріки ясноводі!..
Лисиці брешуть на щити,
Та сонце устає – на Сході!
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Ч

ого ви прагнете, грабіжники з пустелі?
Чого ви лізете в багатий наш наш город?
Чи не надієтесь, що славний наш народ
Подасть вам хліб і сіль на золотій тарелі?
О, по-належному ми зустрічаєм орди
Гостей, не кликаних у край наш на ралець!
Ми вержемо вогонь, залізо і свинець
На лапи їх брудні, в оскаженілі морди.
Рахунки давні в нас. Нам не забуть довіку,
Як чобіт їх топтав України лани,—
Та пам’ятають же, напевне, і вони,
Як гнав їх наш народ, розбійну силу дику.

За кожну п’ядь землі, за кожен зойк дитяти,
За сльози матерів, за рідну братню кров
З нас кожен — чуєте? — себе віддать готов,
Та й камінь неживий волає до відплати.
Все: труд робітника і сміливість героя,
І кожен дар землі, і кожен сплеск води,
І села вквітчані, і горді городи,—
Все звернене на вас, як безпощадна зброя.

Шалійте! Землю рвіть отруйними зубами!
Сичіть гадюками і вийте, як вовки,—
Вам не уникнути покарної руки!
Над вами — тьма і кров, а сонця світ — над нами!

Максим Рильський, 1941 рік
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