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Газеті «Файні новини» недавно виповнилося
півроку, і для нас настав час підбивання підсумків, зважування всіх наших досягнень
і недоліків. Ми старалися зробити наше видання максимально цікавим і корисним для
читачів. І дуже сподіваємося, що ці старання
були недаремними.
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16.01.2015

Занадто велике геополітичне й цивілізаційне значення має наша Батьківщина, аби світ
покинув її напризволяще. Добре, що світова
спільнота це усвідомлює й готується докласти
максимум зусиль для порятунку України та її
подальшого успішного розвитку. Як саме, читайте в актуальних новинах.

Стор. 3

ВІД РОКУ ТРАГІЧНОГО – ДО РОКУ ПЕРЕМОЖНОГО!

Ч

итаючи нинішні оптимістичні новини – про зростаючу
міць української армії та повільний занепад Кремля і його
васалів, – мимоволі згадуєш тривожний минулорічний березень.
Коли у доти відносно спокійному українському Криму зненацька
з’явилися «ввічливі озброєні люди» незрозумілої державної та
військової приналежності. Хутко захопили тамтешній парламент
і взяли під пильний суворий контроль усю кримську столицю.
Тоді ми, пересічні телеглядачі, ламали голови над тривожними
запитаннями: «Хто це такі? Звідки взялися тут – без жодних емблем,
нашивок і розпізнавальних знаків?» Ми гнали від себе найлихіші
передчуття, несміливо припускаючи вголос, що це «наші» ж таки
– українські перевдягнені міліціонери та військовики, невдоволені
падінням Януковича й тепер задіяні ним із метою реваншу. Цебто
суто вітчизняний, внутрішній конфлікт, який скоро розв’яжеться

Без камуфляжу й автомата, не на танках
і БТРах, не в окопах
і бліндажах, а в буденному штатському
одязі, на легкових
автівках і мікроавтобусах, по госпіталях
і центрах допомоги
вони з дня у день нарощують міць нашої
армії.
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Той, хто пройшов пекло війни, вже напевне не пасуватиме перед бюрократичною
тяганиною, отримуючи належні пільги
й виплати. Ми ж, по
мірі своїх скромних
зусиль, даємо кілька
порад як боротися
з
бюрократичним
змієм.
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без особливих зусиль і втрат. І невдовзі знову настануть мир і спокій!
Однак невблаганна логіка дедалі впевненіше переконувала, що не все
тут так просто. Що перехідний період від одного політичного режиму
до іншого – то найзручніший час для зовнішньої агресії. Агресором
же в даному разі могла бути лише одна держава, яка втратила свого
слухняного пахолка на українському президентському «троні» й
тепер прагнула помститися за цю втрату. Але ж уже давно минули
часи безпідставних військових вторгнень, коли завойовник пихато
заявляв потенційним супротивникам: «Я йду на вас, бо я сильний!
Обороняйтесь, якщо можете!» Та й світове співтовариство відтоді
кардинально змінилося – стало більш згуртованим, пильним і
принциповим. Воно давно сприймає загарбницькі війни «заради
слави» як атавізм, що вже мусить нарешті відмерти. Тож для
виправдання перед ним сучасні завойовники шукають напередодні
війни бодай якихось геополітичних або юридичних причіпок по
відношенню до своєї майбутньої жертви. Так було й цього разу.
Тепер уже зрозуміло, що підготовка до нинішньої війни тривала
не рік і не два. Їй передували і «артпідготовка» через російські ЗМІ
(від зверхньо-поблажливо-насмішкуватих відгуків про Україну
до повного презирства й заперечення її прав на існування), й
розбуджена стараннями кремлівських пропагандистів задавнена і
притлумлена часом ностальгія за совком, і постійні непорозуміння
між Сходом і Заходом України… Нарешті, на думку російської
верхівки, ґрунт для підкорення або знищення Української
держави було добре підготовлено. А озлоблений постійними
економічними негараздами, принижений власною державою і
отруєний шовіністичними гаслами тамтешній простолюд жадав
якнайшвидшого відродження «імперської величі». Байдуже, чи
староросійської, чи радянської, чи якоїсь новітньої. Аби лише
знову відчути себе «попереду планети (продовження на стор 2)

Успішні і шановані,
колишні заможні бізнесмени, державні
службовці та науковці стоять пліч-о-пліч
із учорашніми робітниками, слюсарями,
будівельниками, занедбавши свій недавній високий статус заради порятунку рідної
країни.
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Що означає нині
українська державна символіка для
рядового
жителя
Сходу? Тепер вона
– вже не порожній
набір кольорів та
емблем, а гарантія
безпеки,
спокою,
впевненості, миру,
допомоги та доброзичливості.
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АКТУАЛЬНО
ВІД ЗАСНОВНИКА

Шановні читачі!
Ви знову тримаєте у руках черговий свіжий випуск
нашої газети, й ми вкотре
ділимося з вами позитивом
і налаштовуємо на оптимістичні думки. Оскільки наше
видання вже відсвяткувало
піврічний ювілей, беремося
підбивати підсумки роботи.
Тож будемо вельми вдячні нашій постійній і новій читацькій аудиторії за всі похвальні
та критичні відгуки, за пропозиції та зауваження стосовно
змісту газети. Що в ній, на ваш
погляд, привабливого й цікавого і що, навпаки, невартого
уваги? Матеріали якого характеру були б вам інтересними й корисними? Ми охоче і з
великою вдячністю прислухаємося до конструктивної критики, й це надасть нам нових
сил та енергії для роботи над
поліпшенням і вдосконаленням «Файних новин». Навіть
якщо ця робота обіцяє бути
дуже нелегкою. Відгуки чекаємо на скриньку:
finenews.shvab@gmail.com
Позаду залишилися новорічні свята, проте ми бажаємо, аби той бадьорий
оптимістичний настрій не покидав вас ніколи й спонукав
до нових звершень і перемог.
Адже саме у такі тяжкі часи
патріотизм, розум і працелюбність творять справжні
дива, народжуючи видатних
особистостей, звершуючи те,
що донедавна вважалося неможливим.
І нехай 2015-й рік обіцяє
бути нелегким: нам, загартованим суворими випробуваннями, вже не страшні жодні
перепони. Війна неодмінно
скінчиться – набагато раніше, ніж думають скептики.
Ми продовжуємо працювати,
щоб спільними зусиллями
наближати Перемогу.

Бережіть себе!
Щиро ваш,
Микола Шваб.

(початок на стор 1) всієї», аби знову страхати

своєю могутністю «гнилий» Захід і упиватися
куцим холопським щастям, коли не звертаєш
уваги на власну убогість, тішачись натомість,
що у твого пана – найпишніші хороми в окрузі…
Отже, залишалося пред’явити світовій спільноті
більш-менш переконливий привід для війни. І до
його пошуків та втілення у життя взялася чимала
команда, старанно завуальовуючи агресивне
вторгнення то під військові навчання, то під
захист нібито ущемлених нацменшин, то під
виконання волі простого народу «Південного
Сходу», втомленого гнітом Києва. Та всі ці зусилля,
на щастя, врешті-решт виявилися марними.
Населення південно-східних областей України
розгледіло за цією облудою справжні наміри
Кремля – відверту й неприховану окупацію. І
зробило належні висновки: де синьо-жовтий
прапор, там безпека, спокій і надійність. А отже,
віра в Українську державу лише зміцнилася під
тягарем численних незгод, що їх принесли з собою
на донбаські землі захисники «руського мира»…
Ми вже знаємо в обличчя головних винуватців
агресії – російських і українських віп-осіб із
першого ешелону влади. До покарання цих
занадто зажерливих акул геополітики ще дійде
черга – від міжнародного трибуналу їх урятує
хіба що суїцид. А поки що у них поступово
вибивають ґрунт із-під ніг, тиснучи на їхнє
найближче оточення, вириваючи з рук важелі
міжнародного впливу, а головне – як ніколи
міцно згуртовуючись між собою заради спільної
боротьби з неофашизмом. Єднаємося довкола
нашої спільної біди й ми, українці.

Файні новини
Як відомо, лиха без добра не буває. І, як це не
цинічно звучить, нинішня війна підштовхнула нас
до того, на що ми не наважувалися двадцять три
рокипоспіль,–доєдності,дощироївіривУкраїнську
державу, до остаточного винищення радянщини у
всіх її проявах, до подолання комплексу «меншого
брата», до задавлення хибних відчуттів власної
недолугості й меншовартості, до яскравого й
наочного підтвердження готовності захищати
свою країну. Ми змогли зробити неможливе – й
відродити щиру всенародну віру в Україну, й
реанімувати помираючу армію, й відчути себе
не попихачами можновладців, не заручниками
політичних інтриг, не безмовним і бездумним
стадом, а повноправними громадянами, творцями
власного майбутнього.
І зараз, вітаючи вас, наші захисники, з
новорічними святами, бажаємо й вам, і всьому
нашому народові якнайскорішої Перемоги,
настання жаданого миру й щасливого життя в
новій, тепер уже справжній Україні (а не в УРСР,
підфарбованій у синьо-жовті кольори)!
Так, попереду у нас іще чимало труднощів. Але
наш народ уже довів своє уміння долати труднощі
на шляху до чітко поставленої спільної мети. І вже
рухається до неї.
Нехай же старий рік забере з собою назавжди
всі ті суспільні хвороби, які мучили нас протягом
останніх десятиліть! А рік новий хай стане роком
остаточного вивільнення Русі-України з «братніх»
обіймів ординської Москви й повернення її до
європейської та світової великої родини – як рівної
поміж рівних!
Максим Зеленчук

НАШІ ЗЕМЛЯКИ НА МАРШІ ЄДНОСТІ
У ФРАНЦІЇ

У

французькій столиці пройшов
багатотисячний Марш єдності – на знак
протесту проти міжнародного тероризму та
екстремізму. Згідно з приблизними підрахунками
кількість його учасників перевищила мільйон.
Окрім рядових громадян, участь у ньому взяли й
відомі політики з понад сорока країн світу (серед
них і Президент України, й лідери Німеччини та
Великобританії). Міністерство внутрішніх справ
Франції з метою забезпечення порядку вжило
безпрецедентних заходів безпеки, залучивши
до охорони маршовиків п’ять із половиною

тисяч поліцейських (включаючи снайперів на
дахах будинків уздовж маршруту проходження
демонстрації).
Предс тавники у країнської діаспори у
Франції приєдналися до міжнародного маршу
– з національними прапорами та плакатами із
закликами до миру. Як розповіли наші земляки,
для них це не лише данина пам’яті загиблим
унаслідок терактів, але й спосіб заявити на весь
світ рішучий протест проти загарбницьких війн,
яким немає місця у цивілізованому суспільстві і
які вже давно мусять піти у небуття – як пережиток
минулого.
Перед початком акції голова Французької
держави провів кілька аудієнцій з колегами
(у тому числі і з Петром Порошенком). Наразі
невідомо достеменно, які саме теми зачіпались у
перебігу цих бесід, але логіка підказує: ситуацію
в Україні просто не могли оминути увагою й
напевне обговорили нині діючі й нові шляхи до
подолання війни на Донбасі – адже це вже давно
не лише наша, українська біда.
Світова спільнота вчергове засвідчує бажання
й уміння реагувати на будь-яке суспільне лихо –
чи то локальний теракт у самому центрі Європи,
чи то повномасштабні воєнні дії на її далеких
окраїнах – на донецьких і луганських землях.
Виявам міжнародної агресії та релігійного
екстремізму буде покладено край.
Джерело: www.podrobnosti.ua
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КОЛЯДНИКИ У ЧИКАГО ЗБИРАЮТЬ ГРОШІ
НА БЕЗПІЛОТНИКИ
На різдвяні свята активісти Автомайдану у
Чикаго обійшли тридцять родин із різдвяним
вертепом.
Як розповів автомайданівець Михайло
Глебів, за два дні їм удалося наколядувати 8120
доларів. На ці кошти активісти закуплять дрони,
безпілотники, воєнні аптечки та форму, які
передадуть безпосередньо бійцям «Правого
сектора», бата льйонові Нацгвардії імені
Кульчицького, 80-й аеромобільній бригаді та
іншим підрозділам.
Наразі автомайданівці вислали українським
воякам сім дронів. У планах – іще одинадцять.
І н ш а г р у п а к о л я д н и к і в , с т в ор ен а з а
ініціативою чиказької української молоді, з

цією ж метою влаштувала виставу-вертеп для
місцевих мешканців. Одна з учасниць акції,
призерка конкурсу «Міс Українська діаспора»
Марта Каранець розповіла про відвідини з цим
спектаклем десятьох українських родин і зібрану
суму – 2500 доларів. Пластові організації українцівамериканців уже підхопили це починання й
підключилися до різдвяної благодійної роботи.
Схожий культурний захід із збиранням коштів
на потреби української армії провели й студенти
Нью-Йорка, здивувавши тамтешніх городян
українською колядою.
Джерело: http://vidia.org

УКРАЇНА – ФОРПОСТ ЦИВІЛІЗОВАНОГО СВІТУ

У

владних колах Євросоюзу та Сполучених
Штатів Америки зараз посилено мусується
ідея «заливання» України грошима – цебто
інтенсивного інвестування в усі її економічні,
промислові, господарські та науково-освітні
галузі. Дуже приємно дізнаватися, що наша країна
в очах західного політикуму знову повертає собі
почесну роль форпосту цивілізованого світу на
межі з сучасним «Диким Степом» – територією РФ,
– а відтак вимагає до себе не лише пильної уваги, а
й серйозної підтримки.
Одним із перших ініціаторів цієї ідеї виступив
відомий фінансист і меценат Джордж Сорос,
запропонувавши різке збільшення фінансових
вливань у розвиток нашої держави й уже у
найближчі рік-півтора довести їхній обсяг до
тридцяти мільярдів доларів.
Резонанс від заяви Сороса не змусив на себе
чекати й уже невдовзі втіливсь у конкретні дії. Так,
Єврокомісія наполягає на прийнятті парламентом
і Радою Європи програми макрофінансової
допомоги Україні у вигляді середньострокового
кредиту в 1,8 мільярдів євро. Припускається,
що цю допомогу буде надано в останніх числах
лютого.
Німеччина у свою чергу заявила про виділення
Києву кредитних гарантій на суму п’ятсот
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мільйонів євро, що дозволить найближчим часом
розмістити на світовому ринку нові українські
дешеві позики.
Сказав своє слово на нашу підтримку й
Міжнародний валютний фонд, чергова місія якого
вже прибула в Україну й розпочала консультації
щодо подальшого співробітництва. Зауважимо,
що до кредитної програми МВФ прив’язано ще
цілу низку проектів допомоги Україні.
Крім того, санкції, прийняті по відношенню до
Москви, наразі ніхто не збирається скасовувати
– аж до справедливого, об’єктивного розв’язання
нинішніх проблем Донбасу та Криму. Про це заявив
під час візиту до Таллінна голова Європейської
Ради Дональд Туск.
На тлі цієї низки політичних та економічних
заяв середня вартість нафти – основного рушія
російської економіки – продовжила зниження,
ясно вказуючи, що цілком реалістичним може
бути сценарій не лише «Барель за п’ятдесят»,
а й «Барель за сорок». Здешевлення нафти,
за підрахунками експертів, дає Україні крім
політичних дивідендів іще й економічні: дозволяє
заощаджувати більше тридцяти тисяч доларів
із кожної тисячі кубів імпортованого газу. Якщо
подібна тенденція збережеться ще більш-менш
тривалий час, то економія коштів при закупівлі
блакитного палива зросте удвічі.
Тоді як російський бюджет, зверстаний із
розрахунком «90 доларів за барель», уже ледве
тримається: падає курс рубля, зменшуються
валютні резерви, суттєво знижуються доходи
до держбюджету, послідовно скорочуються
золотовалютні запаси, а сумарний відтік капіталу
вже перевищує сто п’ятдесят мільярдів доларів.
І ця невтішна для наших супротивників
тенденція триватиме й надалі – аж до припинення
їхньої агресії на українському Сході.
Підводячи підсумки написаного, повторимо
сказане на початку статті: Русь-Україна має надто
високу цивілізаційну вартість в очах світової
спільноти, аби полишати її без допомоги віч-на-віч
із більшою в кілька разів державою-загарбницею.
Світ – з Україною!
Джерело: «Інформаційний спротив»
http://sprotyv.info )

ДАЙДЖЕСТ НОВИН
ПРИСКОРЮЄТЬСЯ НАДАНЯ СТАТУСУ УЧАСНИКІВ
БОЙОВИХ ДІЙ
Прес-служба Національної гвардії України повідомляє про рішення міжвідомчої комісії, згідно з яким
статус учасника бойових дій
наразі отримали 885 гвардійців. Як уже об’являлося
раніше, число бійців і працівників оборонних структур, безпосередньо задіяних
у нинішній антитерористичній операції, за останні місяці виросло майже удвічі й
надалі продовжує зростати.
Джерело:
газета «Коментарі»

КУРСАНТИ ЗДАЮТЬ КРОВ
ДЛЯ БІЙЦІВ АТО
Курсанти
Київського училища МВС здали 70
літрів крові для своїх колег-міліціонерів, що нині
воюють у зоні АТО.
Лікарі з донорського
центру дві доби пропрацювали у міліцейському училищі. За цей час вони взяли
кров більше ніж у ста п’ятдесяти майбутніх правоохоронців.
Джерело:
http://charter97.org
ІВАНО-ФРАНКІВЦІ ОРГАНІЗУВАЛИ ДОБРОВОЛЬЧИЙ
МЕДИЧНИЙ БАТАЛЬЙОН
Волонтери Івано-Франківська формують медичний батальйон «Гіппократ»,
який наступного тижня вирушить на схід України – на
передову.
Комплектування цього
підрозділу тривало кілька
місяців. Увесь його особовий
склад – професійні медики
та парамедики.
Нині у складі медичної
бригади «Правого сектора»
працює лише вісім медиків,
тому тут радо привітали
майбутнє підкріплення.
А весь дефіцит – обладнання й устаткування – організатори
сподіваються
компенсувати вже у найближчі кілька днів, аби наступного тижня розпочати
передислокацію до зони бойових дій.
Джерело: газета «День»
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ГЕРОЇ ДРУГОГО ФРОНТУ
М

іжнароднийденьволонтера–5грудня
– пройшов у нас ледве поміченим
у вирі зимових свят. Попри те, що його
щорічно відзначають у всьому світі й попри
те, що волонтерський внесок у допомогу
українській армії – дійсно неоціненний.
Тож зараз ми квапимося виправити цей
недолік, бодай частково віддавши належне
тим, хто творить нашу майбутню Перемогу
нарівні з бійцями-фронтовиками і згадавши
заслуги найвизначніших особистостей із
цієї славної когорти.
За 49-річним Арменом Нікогосяном
закріпилося прізвисько – Янгол Війни.
Цей досвідчений нейрохірург за власною
ініціативою виїхав до зони АТО ще на початку
бойових дій. І уже кілька місяців виносить
на руках поранених бійців із найгарячіших
точок. Про хоробрість цього українського
патріота з вірменським ім’ям на фронті вже
ходять легенди. Його не зупиняють ані
негода, ані ворожий вогонь. На звичайній
«швидкій» він наважується пробиратися
туди, куди іноді не ризикне висунутись
і БТР. Так, під час боїв на підступах до
Слов’янська Армен реанімобілем вивіз із-під
шквального ворожого вогню двадцятьох
чот ирьох пора нени х дес а н т ник ів і
доправив їх до Ізюмської лікарні. Пізніше
міністр внутрішніх справ України вручить
хороброму військ лікареві орден «За
заслуги» ІІІ ступеню.
14 л и с т о п а д а ж у р н а л « Ф о к у с »
оп ублік у вав щорічний рейтинг с та
найвпливовіших жінок України. Вперше
за дев’ять років існування рейтингу
найбільш поважаними дамами стали у
нас волонтерки. Від початку Майдану і
до сьогоднішнього дня вони працюють
на нашу Перемогу. Серед них – Тетяна
Ричкова, Дана Ярова, Олена Солнцеслава,
Анастасія Береза. Заслуги кожної з них
перед українським військом і державою ще
будуть гідно оцінені й винагороджені.
Ілля Лисенко, більше відомий на
фронті за позивним «Хоттабич», колись
робив успішну кар’єру в менеджменті,
працював зі страховими та автомобільними

компаніями, займаючись
далекими від війни
справами – кредитуванням
і автострахуванням,
роботою з автосалонами й
автопродавцями. Сьогодні ж
цього 46-річного волонтерамедика, його асистентку
Ольгу Башу та їхню «швидку»
вже здатен упізнати ледь не
кожен другий фронтовик.
Тетяна Бідняк – одна з
на й перши х во лон т ер ок
Харкова. На початку березня
така діяльність вважалася
там у край небезпечним
зан ят тям: май же кож ні
вихідні в Харкові проходили
великі проросійські
мітинги, а на активістів, які
підтримували єдину Україну,
часто скоювали жорстокі
на па д и. Р і шенн я с т ат и
волонтеркою прийшло до
Тетяни на самому початку
березня, на тлі подій, що
розгортались у ті дні у Криму.
Коли Держдума РФ дала
«дозвіл» російським військам
входити на територію
іноземних держав і Крим
почали наводнювати «зелені
чоловічки», їй здалося, що
її рідний Харків може стати
наступною мішенню для нападу, а відтак
вона просто не має права стояти осторонь
від захисту країни.
Юрій Бірюков, Юрій Касьянов, Павло
Кащук, Ігор Федірко, Андрій Хоманчук…
Усі ці постаті на наших очах стають або
вже стали легендарними. Коли країна
лише починала оговтуватися від жаху,
спричиненого неоголошеною війною, вони
знайшли у собі сили переступити через
острах і зневіру й робити те, що наказував
їм громадянський і людський обов’язок –
допомагати захисникам Вітчизни…
Команда «Файних новин» із гордістю

Політична оглядачка Олеся Ях но,
коментуючи в інтерв’ю білоруському
телебаченню нинішню сит уацію на
півдні та сході України, підкреслила, що
переглядати та змінювати рубежі нашої
країни неможливо ні в історичному, ні в
економічному відношенні. Крим і Донбас
настільки сильно залежать від України й
у такій великій мірі пов’язані з нею у плані
загальної інфраструктури, що будь-які
розмови про зміну кордонів не можуть мати
сенсу ні в історичному, ні в економічному
відношенні.
«І у принципі, жодна країна не може
ініціювати перегляд чужих кордонів, якщо

не має для того достатнього економічного
потенціалу. Тому що це – блеф. Безумовно,
на якийсь час можна переглянути кордони,
проте неможливо втримати цю територію
економічно, аби це виглядало не як окупація,
а як національно-визвольний процес, як це
намагається представити Росія», – сказала
пані Яхно.
«В цілому Україна показала, що Крим і
Донбас залежать від її інфраструктури. Ми
також побачили, що Донбас насправді не
годує Україну. Це твердження виявилося
фальшивим. Безумовно, інфраструктурно
ми пов’язані, на Донецьку й Луганську
о б л ас т і п ри п а д а є зн ач н а ч ас т и н а

зазначає, що їй теж є чим похвалитись у
цьому відношенні: маємо й ми волонтерів у
своїх лавах. Одна з них – Наталя Вінник. Це
завдяки її старанням першими читачами й
поціновувачами цієї газети стали солдати
на передовій. Про роботу нашої колеги ми
ще розповімо у наступних номерах.
А поки що красно дякуємо всім цим
відомим і малознаним, популярним і
непримітним героям і героїням нашого
другого фронту, ангелам-рятівникам
української армії!
Джерело: Еспресо.TV

РОСІЯ – ВРАЗЛИВА. А КРИМ І ДОНБАС НАДТО ГЛИБОКО
ІНТЕГРОВАНІ В УКРАЇНУ

української економіки. Тим не менш, це не
означає, що Донбас годує Україну – він сам
себе не може прогодувати», – підкреслила
експертка. – «Більше того: ми побачили,
що Росія стала дуже вразливою через
економічні санкції Заходу. А українські
території дуже залежні у загальному сенсі
від інфраструктури України. Тому переділи
кордонів, установлених після 1991 року – це
просто неправильно в історичному сенсі,
адже не можна переписати історію просто
через те, що якийсь політичний режим
здається невідповідним до чиїхось вимог. Це
нерозумно як політично, так і економічно».
Джерело: http://www.charter97.org/

Файні новини

СПОСТЕРЕЖЕННЯ, РОЗДУМИ, ПРОГНОЗИ

ОСОБЛИВА ОСОБИСТІСТЬ

До Бандери я ніколи не с тавивсь
однозначно, лінійно. Степан Андрійович
для мене – далеко не найбільший герой
боротьби за українську незалежність. Були
у нас постаті більш героїчні, більш розумні
й більш успішні. До речі, я думаю, що деякі
нинішні борці у довгостроковій історичній
перспективі стоятимуть вище за Степана
Бандеру. З раціональної точки зору.
Але!..
Є ще й емоційна складова. Він був
послідовною і прямою, чесною й ідейною
людиною. Його, вже безсилого і зламаного,
все одно прагнули знищити. І знищили.
Тому що боялися. Боялися того, що він стане
живим знаменом української визвольної
боротьби.
Але це підле вбивство не досягло своєї
мети, давши зворотний ефект: воно зробило
його таким знаменом назавжди. Чи знали
його вбивці, що так станеться? Ні, звичайно
ж. Вони й уявити собі не могли, вбиваючи
й очорняючи цю людину після смерті, яка
Слава чекає на неї у майбутньому. Вони, у
своїй більшовицькій тупості, не могли й
зрозуміти, що Ідея, з якою він жив, діяв і
помер, не загине разом із ним. А навпаки – з

його смертю лише стане ще сильнішою.
Зараз, коли ми скинули з себе всі
дотеперішні радянські та проросійські
комплекси та забобони, називатися
бандерівцем стало гордо й почесно.
Звичайно, нашого героя не на звеш
бездоганним взірцем національного лідера.
Він припустився багатьох помилок, і у
вимогливих нащадків до нього залишається
купа питань і зауважень. Але помилятися
властиво будь-якій людині. А великі люди
припускаються великих помилок і саме
завдяки цьому залишаються у пам’яті
поколінь справжніми особистостями –
твердими, цілеспрямованими, величними
навіть у власних хибах. Степан Андрійович
був людиною великою, й помилки за ним –
так само великі.
І нині я зізнаюся вам, друзі мої: я –
бандерівець! І пишаюся цим…
З днем народження тебе, Провіднику
Нації! Ти назавжди залишишся у нашій
па м’я т і як уособ ленн я у к ра їнс ької
національної Ідеї!
Юрій Богданов

А д же як би ми с п ра в д і п рог ра ли
інформаційну війну, то:
а) нас би у міжнародних колах офіційно
назвали фашистами й перестали б мати з
нами справу;
б) Ма й д а н би в Європі на зива ли
«державним переворотом»;
в) Є С н і к о л и н е в и р і ш и в б и
запроваджувати санкції, які вимагають
консенсусу всіх держав ЄС (а серед них
– достатньо російських «троянських
конячок», і навіть вони зараз вимушені
голосувати за жорсткі заходи щодо РФ);
г) нам би ніхто не відкривав би ринок в
односторонньому порядку, як це зробила

Європа (попри те, що ми свій ринок не
відкриваємо, а хочемо навіть піднімати
тарифи, що є нонсенсом), нам би також ніхто
не давав би грошей;
ґ) союзники Росії не були б такими
м ар г і н а л ь н и м и (а в Є в р о п і ц е –
здебільшого екстремістські ультраліві
та ультраправі партії, бо центристські
сили там більш-менш ясно розуміють, хто
такий «містер Пу»);
д) зараз би вже всерйоз обговорювали
зняття санкцій та повернення до business
as usual (цього поки не стається), нас би
критикували значно більше (і, до речі, є за що
– від відсутності реформ до нашої сліпоти,

І ВСЕ-ТАКИ УКРАЇНЦІ ВИГРАЛИ ІНФОРМАЦІЙНУ ВІЙНУ!
до гуманітарної катастрофи на Сході та
схильності до нової етнізації українського
політичного проекту) тому теза про наш
програш в «інформаційній війні», сама
є інструментом цієї війни. Це такий собі
генератор передчасного розчарування,
запущений з подачі агресора.
Проблем, звісно, купа. Але позитивних
речей теж достатньо. І найголовніша:
перемога в інформаційному протистоянні
– вже за нами. Ворожим пропагандистам
доведеться вигадувати щось дійсно
екстраординарне, аби хоча б спробувати
переломити ситуацію на свою користь.
Володимир Єрмоленко

ВАТНИЙ СПЕЦНАЗ

Сьогодні я зрозумів, що спецназ
Росії – теж вата…
В обід 13 січня цього року інтернет
у же на всю обговорював появу в
Луганську спецназу РФ: «Російський
спецназ у Луганську», «Ополченці з
автоматами АС «Вал» – ексклюзивною
зброєю російської армії»…
Ці «елітні» й нібито високонавчені
професійні підрозділи Головного
розвідувального управління
Генерального штабу Збройних Сил РФ
гордо викроковували по Луганську
перед об’єктивами фотоапаратів і
відеокамер, несучи на собі навіть
не зачохлені (!), ексклюзивні, легко
впізнавані автомати, що стоять на
озброєнні у спецпідрозділів РФ… Що
було у головах їхніх командирів?

А с а мі «с у перс пеце літбійці»
хіба не розуміли, що таким чином
« зас віт и лис я» на оча х у вс ь ог о
Луганська (і не тільки)? Чому ж учать
їх у навчальних центрах?
А тепер – про нас лі дки цієї
неприхованої зухвалості:
« 14 с і ч н я 2 0 1 5 р о к у. Р а й о н
населеного пу нкт у Лу ганськ.
Ракетний удар ЗСУ по місцю
дислокації підрозділів 22-ї окремої
брига д и ГРУ ГШ РФ (в/ч 11659,
Рос т овс ьк а об лас т ь). Має міс це
часткове обрушення будівлі – місця
дислокації. Втрати особового складу
уточнюються».
Ми переможемо – навіть не
сумнівайтеся!
Олег Ярчук
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«Я – УЧАСНИК АТО!»
П

ройшовши ротацію, залишивши
позаду жаскі воєнні будні, бійці повертаються до мирного життя. Ніби
астронавти, що побували у космосі й відвикли
від земних законів, повільно, але неухильно
прилаштовуватимуться до рідної обстановки. Вони ще довго здригатимуться від вибухів
петард і хлопавок у міських дворах, підскакуватимуть з ліжка й шукатимуть АКМ, чуючи
рокіт нічного грому, повільно звикатимуть до
підзабутих правил поведінки у родинному побуті, де замість окопу чи бліндажу – затишна
оселя, а замість суворого бойового товариства
– лагідна рідна сім’я… Проте це ще не найтяжчі випробування, які можуть їх спіткати. Чи не
найстрашніші для них небезпеки таїть у собі
наша бюрократична система, що її вже третє
десятиліття поспіль пробують оптимізувати
відповідно до світових параметрів, але так і
не можуть здолати давню інертність і зашкарублість. Страшно й болісно навіть уявити собі
реакцію бійця, що збирався домогтися належної йому за законом винагороди й наштовхнувся на черствість і байдужість держслужбовців,
на нескінченну тяганину й дрібні досадні причіпки («Не вистачає ще однієї довідки!», «Заяву написано не за формою!», «У списках не
значитеся!»).

Цього «ворога» слід навчитися перемагати не зброєю, а правовою обізнаністю. Отже, які важливі папери треба
зібрати демобілізованому солдатові, аби
офіційно підтвердити своє право на відповідні пільги?
Слід зауважити, що чималий відсоток
бюрократичної роботи беруть на себе командири бойових частин, подаючи на розгляд міністерської комісії такі документи
(заздалегідь скріплені їхніми підписами
та гербовими печатками):
довідку про безпосередню участь
особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України (зразок 1 додається);
витяги з наказів по стройовій частині про убуття (прибуття) до військової
частини після виконання завдань антитерористичної операції;
витяги з наказів по стройовій
частині першого заступника керівника
Антитерористичного центру (командира
сектору) про прибуття для виконання завдань антитерористичної операції та вибуття до місця постійної дислокації;
копії посвідчень про відрядження (в разі їх наявності);
копії документів про отримання
поранень (в разі їх наявності);

список бійців військової частини, які брали безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо
в районах бойових дій (зразок 2 додається).
Від самого ж бійця вимагатимуться
письмова згода на збір і обробку його особистих даних (як це передбачають стаття
6 Закону України «Про захист персональних даних» і стаття 7 Закону України «Про
доступ до публічної інформації») та перша
сторінка паспорту громадянина України
(з метою уникнення можливих помилок у
написанні прізвища, імені чи по-батькові).
Учасники антитерористичної операції,
звільнені з військової служби, документи
подають через комісії обласних військових комісаріатів та міського військового
комісаріату міста Києва.
Всі документи, подані до комісії Міністерства оборони України з питань визначення учасників бойових дій, передаються до архівних установ для тривалого (до
п’ятдесяти років включно) зберігання.
Для їх оформлення слід використовувати
аркуші паперу формату А-4 (210×297 міліметрів). Документи повинні мати береги:
не менше 30–35 міліметрів – лівий; 10–15
міліметрів – правий; 20–25 міліметрів –
верхній і нижній.

Комісія Міністерства оборони України
з питань визначення учасників бойових
дій вивчає документи й направляє їх до
міжвідомчої комісії з розгляду матеріалів
про визнання учасників бойових дій або
повертає їх до військових частин із метою
доопрацювання.
Ще 20 серпня минулого року Кабінет
міністрів України постановою № 413 затвердив порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які брали безпосередню участь в антитерористичній
операції або у забезпеченні її проведення.
Дана постанова передбачає надання
статусу учасника бойових дій військовослужбовцям (резервістам, військовозобов`язаним) і працівникам ЗСУ, МВС, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки,
Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, Управління державної охорони,
Держспецзв`язку – як рядового, так і начальницького складу.
Цей статус буде надаватися також працівникам підприємств, установ і організацій, які залучалися до антитерористичної
операції та брали безпосередню участь у
ній, перебуваючи на в зонах бойових дій.
(райони проведення антитерористичної
операції та терміни її проведення визначаються антитерористичним центром
при СБУ). Рішення про надання статусу
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учасника бойових дій приймається міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових
дій, яка утворюється Державною службою
у справах ветеранів війни та учасників
АТО.
Міністерство соціальної політики,
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції отримали урядове доручення: разом
із зацікавленими органами виконавчої
влади створити єдиний реєстр учасників
антитерористичної операції.
Звичайно, наше законодавство – зовсім небездоганне. Отже, нижче звернемо
увагу на можливі суперечності в ньому.
Всі бійці АТО, незалежно від звань і посад, із повним правом прирівнюються до
учасників бойових дій. Обсяг, кількість і
характер пільг та виплат, що мають бути
їм надані, визначаються цими законами й
актами:
- Закон України «Про боротьбу з тероризмом» (остання редакція – від 5 червня
2014 року);
- Закон України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» (остання редакція – від 6 травня 2014 року);
- Закон України «Про військовий
обов’язок і військову службу» (остання
редакція – від 20 травня 2014 року);
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- Закон України «Про Збройні Сили
України» (остання редакція – від 5 червня
2014 року);
- Закон України «Про Національну
Гвардію України» (від 13 березня 2014
року);
- Закон України «Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців і
членів їх сімей» (остання редакція – від 5
червня 2014 року);
- Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (остання редакція – від 20 травня 2014 року);
- Закон України «Про державну прикордонну службу» (остання редакція – від
5 червня 2014 року);
- Кодекс цивільного захисту України
(остання редакція – від 27 березня 2014
року).
- Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 975 «Про
затвердження Порядку призначення і
виплати одноразової грошової допомоги
у разі загибелі (смерті), інвалідності або
часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів,
які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві».
У випадку загибелі військовослужбовця під час проведення АТО, відповідно до
статті 21-ї Закону України «Про боротьбу
з тероризмом», встановлено право членів його родини та осіб, що перебували на
його утриманні, на одноразову допомогу у
розмірі двадцяти прожиткових мінімумів
(24 360 гривень), а також на відшкодування витрат на поховання загиблого. Крім
того, даній родині виплачується пенсія у
зв’язку з утратою годувальника, а також
за її членами зберігаються всі пільги, які
мав загиблий – на отримання житла, оплату житлово-комунальних послуг тощо.
Водночас, частина 2-а статті 16-ї Закону України «Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців і членів їх
сімей» у випадку загибелі військового
при виконанні ним обов’язків військової
служби передбачає надання членам родини, батькам а також утриманцям загиблого одноразової грошової допомоги в
розмірі 500 прожиткових мінімумів (609
тисяч гривень). Департамент правового
забезпечення при Міноборони України
роз’яснює, що особи, які мають право на
отримання допомоги у разі загибелі учасника АТО, можуть за власним бажанням
обрати, положеннями якого з названих
вище законів користуватися для призначення їм допомоги. Оскільки допомога в
розмірі п’ятисот прожиткових мінімумів є
більшою, то доцільніше керуватися положеннями статті 16-ї Закону України «Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їхніх сімей».
Такі ж суперечності спостерігаються й
у порядку призначення допомоги бійцям,
що стали інвалідами внаслідок поранень

7

і травм під час АТО. У статті 16-й Закону
України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей» і статті 21-й Закону України «Про боротьбу з тероризмом» указано різні суми
виплат – від десяти до двохсот п’ятдесяти
прожиткових мінімумів (304,5 тисяч гривень) – при встановленні першої групи
інвалідності і 200 (243,6 тисяч гривень)
та 150 (182,7 тисяч гривень) – відповідно,
при встановленні другої і третьої групи).
Таким чином, право вибирати вид допомоги тут теж залишається за військовослужбовцем.
Солдатам, що зазнали поранень, але
уникли інвалідності, має виплачуватись
одноразова допомога у розмірі п’яти прожиткових мінімумів (як це встановлено
статтею 21-ю Закону України «Про боротьбу з тероризмом»).
У разі ж загибелі військовослужбовця чи резервіста, його інвалідності або
часткової втрати працездатності одноразова грошова допомога виплачуватиметься залежно від ступеня непрацеспроможності, який установлюватимуть
медико-соціальні експертні комісії. Розміри такої допомоги вираховуються у
відсотках від:
- 70-разового прожиткового мінімуму,
встановленого законом для працездатних
осіб (85 260 грн.) на дату встановлення
ступеня втрати працездатності, – військовослужбовцю, який отримав поранення
(контузію, травму або каліцтво) під час
виконання обов’язків військової служби,
що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;
- 50-разового прожиткового мінімуму,
встановленого законом для працездатних
осіб (60 900 гривень) на дату встановлення ступеня втрати працездатності, – військовослужбовцеві строкової військової
служби, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) у період проходження ним строкової військової служби,
що призвело до часткової втрати працездатності без установлення інвалідності.
Отже, маємо ще одну законодавчу колізію й вирішуємо її на свою користь: при
оформленні допомоги керуємося положеннями Постанови Кабміну № 975 від
25 грудня 2013 року, обираючи більший
розмір виплати.
Звичайно, ми змогли висвітлити тут
далеко не всі питання, що можуть заінтересувати наших захисників після їхньої демобілізації. Проте, здається, встигли донести до них головну думку цієї
статті: бюрократичні перепони неважко
здолати володіючи бодай базовою законодавчою інформацією у тій царині, яка
тебе цікавить. У наступних номерах нашої газети ми ще приділимо увагу суміжним питанням, розповівши зокрема про
правове й фінансове забезпечення родин
військовиків – учасників АТО. Отже, залишайтеся з нами!
Джерело: офіційний сайт Міністерства
оборони України (http://www.mil.gov.ua)
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ФАЙНІ ІСТОРІЇ

ЙОГО
ЧЕСТЬ
СУДДЯ-СНАЙПЕР
Щ

е недавно Олександр обіймав, здавалось би суто
мирну посаду – був суддею
обласного господарчого суду. Вигідний і престижний пост. Бо від твоїх
рішень залежать долі сотень підприємств, господарств і компаній, десятки багатих і впливових людей шукають знайомства з тобою. При таких
вигодах навряд чи думатимеш про
зміну діяльності та способу життя.
Та все змінила війна. І наявність
другої професії – аквалангіст. Як фахівця
з підводного плавання Олександра й
призвали до війська – не до діючої армії,
а на допоміжну роботу. Втім за цією
спеціальністю він пропрацював недовго
– відпросився на фронт. Не міг нидіти у

незрозумілому для себе становищі – між
фронтом і тилом.
Чи
був
цей
суддя
чесним,
принциповим і непідкупним? Наш герой
скромно ухилився від прямої відповіді на
це питання, не маючи жодного бажання
вихвалятись особистими чеснотами.
Напевне вдалося з’ясувати лише те, що по
закінченні війни він ізнову повернеться до
своєї посади. Але навряд чи працюватиме,
як раніше. Тоді, у довоєнному житті, йому
під час роботи хоч-не-хоч доводилося
зважати на авторитети й соціальні
статуси. А тепер, живучи на передовій
і щодня важачи життям, він уже точно
знає: посади, статки, суспільна вага –
все це лише прикриває реальні особисті
якості. Тут, у бойових умовах, віч-на-віч

із смертю, все бачиться ясним і чистим,
без напускної поважності, без фальшивої
серйозності: людина постає такою, якою
вона є насправді… І лише тут він посправжньому навчився розбиратись у
людях.
Утім думки про власне майбутнє
зараз його мало турбують. Бо на кону –
доля цілої держави. І нині він – бойовий
офіцер-снайпер
із
красномовним
позивним «Суддя Дред», досвідчений
штурмовик, за плечима у якого –
взяття Пєсків і Авдіївки та кількадесят
знищених ворожих бійців. У минулому
лишилося красиве життя з морем
спокус і перспектив. А у майбутньому –
Перемога!

Якби мене запитали ще принаймні
минулого вересня, чи люблю я Україну,
я б упевнено сказала «Ні!» Та я взагалі
ненавиділа цю країну. А за що її було
любити? Я була у Європі, бачила тамтешнє
життя. Там дійсно хочеться жити,
працювати, творити. А за що було любити
оце убожество під назвою «Україна», я не
розуміла. Ні, я не любила її.
Якби мені принаймні рік тому сказали,
що я стану українською патріоткою, –
нізащо б не повірила. Але саме так і прийшла
до мене ця любов. Вона озвалася до мене
тоді, коли я на це зовсім не сподівалася,
коли вже найменше вірилось у краще.
Я ніколи не думала, що одного разу
буду розглядати свою особистість

у контексті історії цієї країни.
Навіть уявити не могла, що срібний
тризубець на шиї буде мені дорожчим
за всі діаманти світу. Бо це не просто
прикраса. Це символ моєї любові до
країни, в якій я народилася, це мій
особистий оберіг. Бо зараз, носячи його,
я відчуваю, наскільки люблю українську
мову, обожнюю своїх співвітчизників,
дедалі ясніше усвідомлюю унікальність
цих людей. Я пишаюся ними. Пишаюся
вами всіма!
І навіть зараз, коли я так само, як
і більшість, потерпаю від економічної
кризи, не занепадаю духом, продовжую
жити і сподіватися на краще: «Моя
країна захворіла на тяжкий недуг, але

ми її обов’язково врятуємо. Все мине,
і це також».
Я згадала усі молитви, яких мене
вчили у дитинстві. Бо часом, коли геть
опускаються руки, все, що залишається,
– це молитися Всесвітові, щоб найкращі
люди моєї країни перестали помирати,
щоб моїй землі нарешті дали жаданий
спокій, щоб жоден нелюд не заважав мені
жити й дихати вільно.
Цього, напевно, ніколи не зрозуміє
людина, яка минулої зими не жила просто
неба у Києві. Але як би там не було, я вдячна
цій зимі... Я вдячна їй за те, що вона зробила
з мене людину. А ким я була до цього – я
вже не пам`ятаю. І не хочу пам`ятати.

Джерело: www.fakty.ua
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Д

авно хотіла написати щось
отаке – трохи пафосне й,
можливо, не зовсім доречне... Але… Про наш прапор.
Іще рік тому у листопаді я була
справжнісінькою бавовняною ватою.
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ФАЙНІ ІСТОРІЇ
моєму ватно-домбаському світогляді,
не підбурює вигадувати притягнуті
за вуха теорії на виправдання своєї
суспільно-політичної
байдужості...
Пробач мені, друже, якщо ти прочитав
цей текст. Мною прожито десять років
за цей рік. Як і усіма нами, певно. Мала
час, аби трохи помудрішати…
А потім була весна. І поступово
ставало
страшніше.

господарів тієї квартири). І ставало
страшно – саме від цього, а не від виду
барикад у ОДА і гопоти у камуфляжі,
що зустрічалася мені у дедалі більшій
кількості.
У середині липня я купила жовті
і сині стрічки у квітковому ларьку,
психанула і понав`язувала їх на мосту
через Кальміус, на лавках, що на
площі Леніна, ще десь... Наступного
дня щезло геть усе. Уявила собі, хто,
з якими мордами і з якими словами їх
зрізав!..
Останнього
разу
в Донецьку бачила я
наш прапор у вигляді
феньки на руці дуже
вродливої дівчини, що
їхала у запилюженому
липневому
трамваї
вбрана, як на вечірку:
зачіска,
підбори,
яскрава сукня – і
цей браслетик!
К і н е ц ь
липня…
П о т і м
для
мене
почався
час
мандрів. Кожного
разу, коли бачила
наш прапор – відчувала
перш за все не якийсь там
хрестоматійний патріотизм, а –
спокій, безпеку. Тут-бо свої.
Тут ніхто мене не зачепить.
Тут мене зрозуміють. І тут
прапори синьо-жовті повсюди
– на наших блокпостах, на сільських
магазинчиках,
на
київських,
ужгородських, харківських балконах,
на сумках, куртках і зап`ястках
людей... Жовто-блакитне = безпека.
Сама зараз ношу феньку, – не віруючи
в обереги, але чомусь заспокоюючись
від споглядання жовтих і синіх
намистинок на шнурочку...
...У Києві є особлива стара липа,
посаджена нібито Петром Могилою.
З нею пов`язана добра прикмета:
на віття липи вішають стрічечки,
ляльки-мотанки та інше рукоділля.
Є табличка із застереженням, що
робити того не треба, заборонено, бо
шкодить дереву. Хай пробачить мені
хтось невідомий – я зняла з тої липи
жовто-блакитну
лялечку-мотанку,
коли залишалося кілька годин до
потягу на Донецьк. Мені здалося, що
вона своїми кольорами забезпечить
мені безпеку там, куди я їхала. На всіх
блокпостах (і ДіРківських також).
Зараз вона у Донецьку. Я чомусь
підсвідомо вірю, що вона збереже те
і тих моїх близьких, що у мене там
лишилися... Вона дочекається нашої
перемоги!

УКРАЇНСЬ
К
А
П
Р
П
ОР У И Й
Д ОНЕЦ ЬК У

Пам`ятаю, як
зустрілася з другом, – а
він, виявляється, щойно повертався з
Донецького Євромайдану.
І стрічечка в нього була на куртці
– жовто-блакитна та синя з зірочками
ЄС. Ну, я швидко зібрала докупи
усі несистематизовані клапті своїх
культурологічних знань і вивела таку
теорію: що примітивніше суспільство,
то більшу потребу воно має у певній
показній символіці, знаках і відзнаках
в одязі й узагалі в зовнішньому
вигляді. Тобто – папуас розмальовує
себе від п`ят до дірки у носі, і кожна
закарлючечка, яку він малює на собі чи
своїх речах, щось означає. Стів Джобс
усе життя носив однакові джинси та
светрики. І любителі носити жовтоблакитні стрічечки, згідно з цією
теорією, в мене наближалися до
папуасів, а не до стівів джобсів... І от!..
Сталося так, що друг, якому я верзла ці
нісенітниці, якось випадково загубив
стрічечку – відв`язалася вона і впала.
Я досі пам`ятаю, де він її загубив. А
тоді я йому не сказала й не підняла ту
стрічку з підлоги – мені чомусь стало
спокійніше, що ось ми з ним знову на
рівних, без жодної символіки.
І ніщо вже не муляє мені очі, не
змушує думати, що явно щось не так у

Страх
був
тим
більший,
чим менше було прапорів. На
Майдані було море, океан прапорів
– і він переміг. А навколо мене
прапори зникали. З ОДА. Потім із
інших будівель. Я щодня ходила
уздовж проспекту Ілліча – активісти
малювали жовто-синім смужки на
стовбурах, а колорадські мавпи
їх інколи замальовували своєю
чорнотою. Коли цього не ставалося,
в мені зароджувався спокій і відчуття
безпеки: це наше місто, нехай
зараз «ряджені» москалі ходять
із
трикольоровими
ганчірками,
а Донецьк – наш, мій! Назавжди!
Пам`ятаю ще «двобій» прапорів,
намальованих на плитах Набережної,
біля жовтої субмарини і блакитної
Нессі (до речі, донеччани, скажіть
мені: вони там досі? Я сумую за
ними...). Прапори зникли з пам`ятника
Кобзарю. З площі, де загинув Дмитро
Чернявський (я тоді у соцмережі
написала, що, не приведи Боже, він
відкрив відлік донецької Небесної
сотні, й на мене накинулися з
гнівними коментарями). З дерев і
мостів. З курток патріотів. З вікон і
балконів (я досі зберігаю фото дому
на Набережній, де довго на одному
балконі висів наш прапор, а на іншому
– трикольоровий, але викладати не
стану, аби не наражати на небезпеку

Донбасівка
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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!
***
Дорогі захисники України!
Щодня і щомиті хвилюємося
за вас усіх, бо любимо кожного.
Наша ненька Ук раїна з
чорнобильських часів не бачила
ще такої єдності народу і його
армії, як сьогодні. І ще ніколи
з часів Другої світової та
Афганської війн ми не знали про
таку справжню ціну дружби та
подвигу на полі бою. Просимо
вас: підтримуйте один одного,
незалежно від того, хто в
яких військових частинах несе
свій тягар. Мусить відійти
у мин уле роз’єднаніс ть
по призову, бо то не має
значення на полі бою. Також
не повинно бути розмежувань
між військовослужбовцями
Збройних Сил України, бійцями
добровольчих батальйонів і
солдатами МВС. І уникайте
будь-яких конфліктів стосовно
мови, релігійних уподобань чи
національності. Як офіцерветеран, хочу вам сказати:
тільки в єдності ви сильні й
непереможні. І для України
ви всі – рідні діти, і за
кожного з вас болить душа і
серце крається. І наступне:
не зачіпайте ні словом, ні
дією тих, хто беззбройний.
Далеко не всі місцеві жителі
одурманені російською
пропагандою. Підтримуйте
стареньких і немічних, і ваші
добрі справи зміцнять Україну.
Хай щас тить к о ж н о м у!
Чекаємо на ваше повернення у
будь-який час! З Богом і з вірою
в перемогу!
Дід Василь, Київ
***
Привіт, солдате! Ти мене не
знаєш,
Я просто дівчина, живу собі,
як всі.
В моєму місті тихо, не
стріляють,
Але війна торкнулася душі.
Чому пишу Тобі? Бо серце
просить,
Бо я так звикла — у віршах
думки.
В моїй країні сльози, біль і
розпач,
І так нестримно пишуться
листи.

Ти зараз там, на сході,
захищаєш
Свою країну на передовій.
Там дуже страшно, постріли
лунають,
Та ти ідеш вперед, вперед у бій.
Ти борешся за волю України,
За незалежність, за її життя
І за майбутнє кожної людини,
А серед тих людей — також і я.
Ти тільки повернись, благаю,
чуєш,
Ти не лети високо в небеса,
Бо тут, на цій землі, Тебе
чекають
Батьки, дружина, діти… вся
сім’я.
І вся країна молиться за Тебе,
Щоб швидше повернувся Ти
живим.
І я також щодня молюся небу,
Аби в моїй країні настав мир…
Я сподіваюсь, ці рядки почуєш,
А може, прочитаєш у листі.
Я дякую Тобі, що захищаєш
Мою країну, дякую Тобі…

допомогти, на жа ль , я не
в м і ю в’я з а т и ш к а р п е т к и
та жилети, не маю багато
грошей, аби постійно
допомагати матеріа льно,
хоча по можливості все-таки
допомагаю. Сьогодні вирішила
просто написати тобі листа…
Коли ця війна скінчиться, ти
повернешс я додому. Знову
почнеш звичайне житт я
звичайної людини. Ти йтимеш
по вулиці, а назустріч йтимуть
люди, які не знатимуть, що
ти був та м. Однак про це
знатимеш ти, це завжди буде
з тобою. Твої спогади – це те,
чого не залишиш там, в окопах
чи в бліндажах. Ти йтимеш по
вулиці і думатимеш, що ось
ти знову тут, серед людей,
знову робота, друзі, буденні
проблеми… Але ти будеш цьому
всьому радіти, бо це – ЖИТТЯ. І
це найцінніше.
Повертайся живим, брате!

Марія Скочиліс, м. Львів

Марина Лисенко, м. Київ

***
Здрастуй, дорогий солдате!
Де ти зараз? Сидиш у холодному
окопі чи, може , гріє шс я в
бліндажі? А може, обідаєш?
Та й це неважливо, головне
— ти зараз на війні! Чому ти
опинився там, чи цього ти
хотів? Чому доля тебе закинула
туди? Чи запитував ти себе?
А я іноді запитую себе. Чому ці
люди зараз на війні? Ти чийсь
син, чоловік, може, батько,
навіть дід. Господи, скажи,
як зробити так, щоб ця війна
скінчилася? Кому дати хабара,
а може, навпаки, не дати?..
Солдате, як ти жив до війни,
ким був? Ти ходив щодня на
роботу, яку, можливо, не любив,
а може, навпаки, дуже любив,
займався якимись буденними
справами, був частиною маси
людей, одним словом – як усі.
Зараз ти – герой, навіть якщо
там не з власної волі, а з
обов’язку. Ти – герой просто
тому, що ти там. Можливо,
в цьому сенс твого життя.
Можливо, це твоє призначення
в житті, а може, й ні. Однак ти
там, і ти – герой.
Я не знаю, як я можу тобі

***
Повертайтесь живими
скоріше,
України найкращі сини!
Для народу нема важливіше
За життя без страшної війни!
Повертайтесь живими,
благаю,
Уцілійте в запеклих боях!
Хай ніколи не зроситься кров’ю
Хліб на наших родючих полях!
Повертайтесь живими до
діток –
Хай Господь молитви їх почує,
Від обстрілу російських
зеніток
Хлопців наших сховає-врятує.
Повертайтесь живими додому,
Обніміть свою маму й дружину
Не допустить Пречиста хай
грому
Від війни на мою Україну!
Повертайтесь живими,
солдати!
Хай скінчиться проклята
війна!
Хай всміхнеться згорьована
мати,
Хай ніколи не плаче вона!
Ксенія Супрун,
учениця 9-А класу СШ № 6,
м. Дніпропетровськ

***
Дорогий мій захиснику!
Любий мій солдате!
Я з невеликого міста Сміла,
що на Черкащині. Завдяки
тобі моє місто не чує навіть
відголосів війни. Але ти, мій
хоробрий козаче, в самому
пеклі. Я вдячна тобі за спокій,
за те, що ти борешся за моє
майбутнє.
Серце обливається кров’ю і
болить за тебе душа. Щовечора
зі слізьми на очах я молюся за
тебе. Молю Господа, щоб ти
повернувся живим. Я не знаю,
як тебе звати, але знаю, що
ти мужній, хоробрий, з великої
літери Українець. Повертайся
живим, мій Герою!
Наталія, м. Сміла,
***
Я лечу у сні знов до неба —
За країну благати свою.
Мені дуже до Бога треба,
Щоб народ прихистив мій в
бою.
Я злітаю на крилах надії
До небесних зірок осяйних,
Я несу у душі свої мрії,
Навіть вітер шалений
притих.
Я летітиму довго й
нестримно,
Бо жадаю ж бо я над усе
Миру й спокою на Україні.
Хай же доля її зацвіте!
Оксана Глуська-Титаренко,
СМТ Вендичани, Вінниччина
***
Я хочу назад всю свою Україну:
I Крим, i Донецьк –
У єдину родину,
Коли пісні жалю не будуть
лунати
Коли перестануть людей
убивати.
Коли танки й «Гради» не
будуть стріляти,
І мами не будуть щоночі
ридати,
Й омріяний спокій вернеться
до нас…
Коли вже настане жаданий
цей час?
Олег Навер, учень 4 класу
Ужгородської ЗОШ № 15,
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***
Дізнатися про останній курс
рубля ви завжди зможете на
нашому сайті бля.ру
***
– Розказати тобі свіжий
анекдот про Путіна?
– Не смій! Я – російський патріот!!!
– Он як! Тоді я тобі його двічі розкажу – щоб уже напевне дійшло.
***
Приїхав Путін у США –
Аляску викуповувати. Губернатор з ним говорити не
схотів і відправив до місцевого індіанського вождя. А
той заявляє:
– Ми нашу землю задешево
не віддамо.
– Я добре заплачу, – каже Путін і вивалює з мішка купу
скляних намист.
– Ми вже давно не дурні дикуни! – спиняє його вождь. – Гроші жени!
– Та будь ласка! – І підносить
мішок російських рублів.
– Ні! – бридливо кривиться
індіанець. – Краще вже давай намиста!
***
Схоже, єдиний, хто боїться
грізнихзаявПутіна,–церубль.
От і зараз він так стрімко
валиться – після останнього
путінського виступу.
***
Путін став найбільш високооплачуваним клоуном у
світі: його виступ обійшовся Центробанкові у сім мільярдів доларів – для термінового підняття рублевого
курсу.
***
– Володимире Володимировичу, як пройшла ваша
прес-конференція?
– Чудово! Набрехався від
душі!
***
У Путіна недокрів’я. Бо лише
з таким діагнозом можна
три години поспіль брехати
у вічі мільйонам людей і ні
разу не почервоніти.
***
Лікар – Путіну:
– Жодних вірусів у вашому
організмі немає. То просто
тамтешні сили самооборони. З ними треба не боротись, а сідати за стіл переговорів.
***
– Володимире Володимировичу, де ви так натомилися?
Уже третій день поспіль не
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можете з постелі підвестися…
– Це я намагався переграти на роялі «Віртуозів Москви»…
– Сам-один?!
– Так.
– Навіщо це вам?
– Бо я завжди маю всіх перегравати!

Скільки не намагалися на
АвтоВАЗі робити автівки
світового рівня, завжди
виходить «Лада-Калина».
Скільки б не старалися
кремлівці збудувати Третій
Рим – виходить Четвертий
Рейх, та й то якийсь недолугий.
***
Дмитро Кисельов у прямому ефірі:
– Долар – найнестабільніша
у світі валюта. Бо ціна його
постійно росте.
***
І знову на телеекрані – Кисельов:
– Долар падає набагато
швидше, ніж рубль!
Про те, що мався на увазі
зімбабвійський долар, Дмитро Костянтинович волів
промовчати.
***
Україна зупинилася над
прірвою. І проводила поглядом Росію, що стрімко летіла униз.
***
Україна – до Росії:
– Як розуміти твій віроломний напад на мене?!
– Та я ненавмисне… Доки
підіймалася з колін, голова
закружилася, й мозок помутився.
***
У партері Большого театру
місця правого сектора терміново перейменували на
місця другого лівого сектора.
***
Розмова двох фінансистів:
– Чи можна ще врятувати
російську економіку?
– Так, якщо покласти Путіна
у мавзолей і зробити вхід
платним.
***
– Я навіть не знаю, скільки заробляю у доларах, –
скромно заявив Путін на
прес-конференції.
Голос за кадром:
– Володимир Володимирович просто забув, як називається число з вісімнадцятьма нулями.

фотожаби взято з інтернету із збереженням авторської граматики й орфографії
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НА ЗАВЕРШЕННЯ

СПІВАЙМО РАЗОМ!
Dm
A7
Гей ви, хлопці січовії! Раз, два, три!
Dm
A7
Вже вороже серце мліє! Раз, два, три!
Gm
Ні на що ми не зважаймо,
Gm
Лиш уперед наступаймо!
Dm
A7
Dm
Раз, два! Раз, два! Раз, два, три!

Попереду сотник їде. Раз, два, три!
Він до пекла з нами піде. Раз, два, три!
Бо він – парубок хоробрий,
Командир із нього добрий.
Раз, два! Раз, два! Раз, два, три!
Чотарі ведуть загони. Раз, два, три!
Крізь ворожії заслони. Раз, два, три!
Куль-багнетів не бояться –
Є на кого нам рівняться.

Раз, два! Раз, два! Раз, два, три!

Перший чотар – як та змія. Раз, два, три!
Звуть ‘го хлопці Гамалія. Раз, два, три!
Другий чотар – як дитина,
В нього личко, як малина.
Раз, два! Раз, два! Раз, два, три!
Третій чотар – хлопець гідний. Раз, два,
три!
Любить нас, як батько рідний. Раз,
два, три!
А четвертий – не сказати:
Любить нас, як рідна мати.
Раз, два! Раз, два! Раз, два, три!
Гей ви, хлопці січовії! Раз, два, три!
Вже вороже серце мліє! Раз, два, три!
Ні на що ми не зважаймо,
Лиш уперед наступаймо!
Раз, два! Раз, два! Раз, два, три!

ЧЕКАЮ ТЕБЕ
З ПЕРЕМОГОЮ, ГЕРОЮ!

***
G
C D7 G
Гей, там на горі Січ іде,
D7 G D7
Гей, малиновий стяг несе!
D7
G
Гей, малиновий... Наше славне
товариство,
D7 G
Гей, марширує – раз, два, три!

Гей, попереду кошовий,
Гей, як той орел степовий!
Гей, як той орел... Наше славне
товариство,
Гей, марширує – раз, два, три!

Гей, а позаду осавул,
Гей, твердий хлопець, як той мур!
Гей, твердий хлопець... Наше славне
товариство,
Гей, марширує – раз, два, три!
Гей, а по боках чотарі,
Гей, то сторожі вогневі!
Гей, то сторожі... Наше славне
товариство,
Гей, марширує – раз, два, три!

Гей, отамане, батьку наш,
Гей, веди, батьку, вперед нас!
Гей, веди, батьку... Наше славне
товариство,
Гей, марширує – раз, два, три!

Гей, молод хлопче, розум май,
Гей, та до Січі приставай!
Гей, та до Січі... Наше славне товариство,
Гей, марширує – раз, два, три!
Гей, наша Січ нам дорога,
Гей, як та мати, всім одна!
Гей, як та мати… Наше славне
товариство,
Гей, марширує – раз, два, три!

Гей, повій, вітре, з синіх гір
Гей, на наш прапор, на топір!
Гей, на наш прапор... Наше славне
товариство,
Гей, марширує – раз, два, три!
Гей, повій, вітре, зі степів,
Гей, дай нам силу козаків!
Гей, дай нам силу... Наше славне
товариство,
Гей, марширує – раз, два, три!

Гей, дай нам силу й відвагу,
Гей, Україні на славу!
Гей, Україні... Наше славне товариство,
Гей, марширує – раз, два, три!
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