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ЯК УКРАЇНСЬКИЙ ФЕНОМЕН
У
часи всезагальної
зневіри й безнадії,
коли твоя країна
вже здається приреченою,
знаходяться особистості, чий
оптимізм, життєлюбство і
духовна міць рятують її від
краху, надихаючи співвітчизників на боротьбу та працю
Україну сучасну тривалий
час сприймали як якусь недодержаву, еліта якої повністю
залежна від примх сусідньої
країни, фінансова система
майже цілком підірвана зовнішніми боргами, а цвіт нації
– армія – зведена до жалюгідного й ганебного стану потішного війська, покликаного
розважати можновладців…
Аж доки на цьому похмурому тлі не зажевріла яскрава
іскра надії – Майдан. Революція
Гідності була викликана всенародним обуренням стосовно зажерливої і продажної влади, безправ’я та безперспективності.

продовження на Стор. 2 ►

НЕ ВТРАЧАЙ ГОЛОВИ!

НАС НЕ ОБМАНУТИ!

ЦІНА ПЕРЕМОГИ

Полон – то не
смертний вирок!

Стережіться
дезінформації!

Через дрібні поразки –
до великої Перемоги!

Що може бути важчим
для солдата, ніж перебування у полоні? Як у цій ситуації
вистояти й не зламатися, зберігши і ясний розум, і спокій, і
людську гідність? Виявляється, це можливо!

Коли країна опиняється
у важкому становищі, настає
благодатний час для провокаторів, що активно розхитують ситуацію на догоду ворогові. Тож дамо кілька порад
щодо боротьби з ними.

Потерпіти поразку в одному з боїв – зовсім не означає
програти війну в цілому. Так,
шлях до перемоги вельми
тернистий. Але, коли маєш
чітку мету, то не звертаєш
уваги на перепони.
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ВІД ЗАСНОВНИКА

Шановні читачі! Я безмежно радий
новій зустрічі з вами. Це так приємно,
коли є змога знов і знов дарувати вам
позитив, повідомляти про файне й патріотичне. Зараз час непростий, але ми
вже довели, наскільки ми сильні. Ми
навчилися бути міцними. Найяскравіші свідчення тому – нинішня перевага
українських бійців над хваленим «непереможним» путінським воїнством і
«завзятим» маскарадним «казацтвом»,
безперестанні, безпідставні й безсилі
істеричні нападки на Україну з боку
кремлівської кліки та дедалі абсурдніші вигадки російського телебачення
про нас. Достатньо згадати хоча б репортаж про нові українські паспорти,
на яких нібито «красується» приховане зображення сатани…
Ми вже давно не звертаємо уваги
на ці напади безпричинного гніву та
безглузді фантазії «старшого брата». Ми
збайдужіли до його закидів, бо нарешті
повірили у себе – у власну силу, цілеспрямованість, розум. Скептикам же,
що сумніваються у наших можливостях,
нагадаємо і про Донецький аеропорт,
що його вже майже рік штурмує й досі
не може взяти «православна армія Дамбасу» (навіть укупі з російськими спільниками), і про Дебальцевський «казан»,
продірявлений нашою артилерією, і
про інші, менш помітні, але важливі
воєнні успіхи. А чи не найголовніший
здобуток, повторюю, – це як ніколи досі
міцна наша віра у себе як у вже цілком
сформовану державу, націю, народ.
І нас уже не зламати й не збити з наміченого шляху, не заманити
у новітній совковий рай жодними
ностальгічними байками. Старій радянській казці – кінець!
А відтак путі назад для нас уже
немає. Продовжуємо робити кожен
на своєму місці розпочату всім народом грандіозну справу – розбудову
справжньої, міцної й вільної Української держави.
І ця справа буде успішною. Бо не
може бути інакше. Бо після численних
важких випробувань, що випали на
нашу долю, ми мусимо нарешті стати
щасливою країною. І станемо нею!
Бережіть себе!
Щиро ваш,
Микола Шваб
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ВОЛОНТЕРСТВО ЯК
УКРАЇНСЬКИЙ ФЕНОМЕН
► продовження
Вона остаточно поставила крапку на всіх
недолугих ностальгічних мріях про повернення радянського минулого, нехай навіть
у зменшеному, карикатурному вигляді.
Ми лише ступили на шлях до європейського майбутнього. Проте вже відчули на собі його важкість. Десятиліттями занедбувана і принижувана армія
чекала допомоги від свого народу. І ця
допомога таки надійшла…
Хтось із сучасних публіцистів у одній
із своїх статей назвав волонтерів ангелами-спасителями України. Перебільшення? Літературна гіпербола? Просто красне слівце? Так може подумати лише той,
хто не пам’ятає жаского літа 2014 року
– часу страху, зневіри й відчуття власного безсилля. Та ці настрої, на щастя,
витали в народі недовго. Бо з’явилися
ті, для кого порятунок своєї армії й держави став життєво важливою справою.
Ті, хто, до цього й уявлення не маючи
про військові справи та потреби, змусив
себе вникнути в них і пройнятися ними

– заради порятунку життя свого, своїх
близьких і своєї країни. Ті, кого не злякали й не згнітили тривожні зведення з
фронту та панічні чутки. Вони знайшли
у собі сили подати руку допомоги своїй
армії, а відтак і своїй державі.
Це і є справжнє українське диво. Бо
саме завдяки таким учинкам наше суспільство подолало паніку, згуртувалось і
повернуло собі й сили для праці, й надію
на майбутнє. Народ із потроєною енергією взявся до роботи, поступово змінюючи на краще й себе, і свою країну.
І ті, хто зробив перші кроки до цього
чуда й указав до нього дорогу іншим, навряд чи й усвідомлюють до кінця велич
своїх заслуг перед Батьківщиною. Сподіваємося, вони будуть гідно оцінені й
винагороджені.
А нам зараз належить, попри всі
труднощі, розвивати цей успіх – боротися з ворогом зброєю, вчинком і словом,
працювати на благо своєї країни, творити нове й корисне.
Максим Зеленчук

На яку допомогу ми чекаємо?
Україна вже зробила чимало, аби відкрити для себе світовий ринок озброєнь і
отримати можливість для закупівлі сучасної
зброї, аби протистояти російській агресії.
Заступник міністра закордонних
справ України Вадим Пристайко розповів,
що хоча нам іще недоступні деякі види
високоточної летальної зброї, проте наші
можливості у цьому питанні суттєво покращилися.
Зараз діють чимало правил, які забороняють одній державі продавати зброю
іншій, якщо вони не є союзниками. Ці
бар’єри потрібні, бо запобігають безконтрольному розповсюдженню зброї по
світу. Проте коли якась країна спливає
кров’ю, вони втрачають вагу.

«Ми не говоримо про «калашникови».
У нас достатньо танків. Ми можемо виробляти й танки, й інше відносно просте
озброєння. Нам важливо мати зброю високотехнологічну. Зокрема – протиартилерійські батареї, аби зупинити артилерію, яка стріляє по наших містах. Потрібне
також протиснайперське та протимінне
обладнання. Ми починали з закупівлі бронежилетів, форми, касок, а зараз перейшли на антибатарейні радари, протимінні роботи, протиснайперське оснащення,
безпілотники. Ми вже закупаємо сучасні
гвинтівки та бронемашини. Тобто переходимо на якісно новий рівень», – розповів
заступник головного дипломата.
Джерело: «Обозреватель»
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ЗАОХОЧЕННЯ ДО ЗВИТЯГИ —
ГРОШОВА ВИНАГОРОДА

П

рем’єр-міністр України Арсеній Яценюк підписав постанову Кабінету Міністрів, яка
встановлює додаткові виплати військовослужбовцям за виконання бойових завдань і знищення військової
техніки бойовиків. Про це повідомляє
прес-служба Кабміну.
За словами Яценюка, цією постановою
визначаються загальні обсяги розміру винагороди для всіх військовослужбовців.
«Той, хто бере безпосередню участь
в антитерористичній операції, отримає
удвічі більшу грошову винагороду, ніж
той, хто знаходиться за межами території АТО. За кожен день перебування в
бою, тобто виконання бойового завдання, кожен військовослужбовець – будь
це солдат або генерал – додатково отримує 1000 гривень», – зазначив він.
Крім того, окремо визначено грошову винагороду за успішне виконання
завдання бойовими підрозділами та за
знищення бойової техніки бойовиків.
«Якщо бригада успішно виконала
завдання, вона отримує додатково 365
тисяч гривень, полк – 243 тисячі гривень,
батальйон – 121 тисячу гривень, рота – 60
тисяч гривень», – повідомив прем’єр, за-

уваживши, що розмір цих виплат прив’язаний до мінімальної заробітної плати.
Голова уряду також додав, що «за
кожен знищений бойовий літак російських терористів виплачується 121
тисяча гривень, за систему залпового
вогню – 60 тисяч гривень, тактично-ракетні комплекси – 54 тисячі гривень, за
кожен танк – 48 тисяч гривень, за об’єкт
наземної артилерії та бойову машину
піхоти – по 42 тисячі гривень, за кожен
знищений переносний зенітно-ракетний комплекс – 30 тисяч гривень».
Міністрові юстиції України доручено
до понеділка привести цей наказ у відповідність до діючого законодавства,
аби він негайно набув чинності.
Раніше у Міноборони повідомляли,
що за знищення військової техніки сепаратистів учасники АТО отримуватимуть
додаткову винагороду, також українським військовим буде збільшено грошове забезпечення. 28 січня на засіданні
уряду було ухвалене відповідне рішення. Проект постанови було розроблено
Міністерством оборони за ініціативи
Президента України Петра Порошенка.
Джерело: сайт Кабінету
Міністрів України

У США ЗРОСТАЄ КІЛЬКІСТЬ
ВИСОКОПОСАДОВЦІВ –
ПРИХИЛЬНИКІВ УКРАЇНИ
За інформацією джерел газети
«The New York Times», у адміністрації
Президента США з новою силою закипіли дебати щодо надання Україні
сучасної зброї.
До якнайшвидшого надання нашій
державі потужної військової допомоги
схиляється зокрема головнокомандуючий Збройними Силами НАТО у Європі
Філіп Брідлав. А разом із ним – іще цілий ряд високопоставлених чиновників із президентської адміністрації.
І хоча Барак Обама ще не прийняв остаточного рішення, проте посилення сепаратистської агресії на
сході України та упертість Кремля у
питаннях підтримки невизнаних «республік» уже спонукають поглянути на
цю проблему під новим кутом зору.
Цього четверга Київ чекає на візит
потужної американської делегації –
Держсекретаря США Джона Керрі,
голови Комітету начальників штабів
Мартіна Демпсі та помічниці Президента Сюзан Райс. Усі вони всебічно
підтримують надання Україні сучасних озброєнь уже навесні.
Джерело: телеканал новин «24»
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НЕ ВЕДІТЬСЯ НА ВКИДИ!
Я

справді
навіть
приблизно
не можу уявити, скільки за останні дні було витрачено боєприпасів
з обох сторін.
Робота артилерії вимагає постійного підвезення снарядів. І, повірте
на слово, з боку сепарів було випущено
стільки боєначиння, що жодними «гумконвоями» не навозишся. Отже, лише
залізниця з РФ або великий запас боєприпасів на місцях. У терористів цей
запас був. Бо немає у них можливості
оперативно підвозити боєкомплекти
з Росії, та й логістика на місцях не дуже
налагоджена.
Вони готувалися заздалегідь. Можливо, не до боїв у районі Донецького аеропорту, проте готувалися. Вже
з’явилась інформація, що у бік ДАП пішли колони ворожої бронетехніки з інших
ділянок. Можливо, маршрут на аеропорт
був для них відволікаючим маневром.
Можливо, відволікали нас. Можливо,
ми відволікали їх. Найближчими днями
зрозуміємо.
Зараз із нашого боку триває найактивніша і наймасштабніша операція
за весь час цієї війни. І я все-таки вірю,
що нинішні бої й деблокування нового
терміналу не мета цієї операції, а всього
лише частина її.
Зараз я просто хочу всіх попросити, аби
ви зрозуміли, що починаються важкі дні.
При наступі завжди несуть більші втрати,

ніж при обороні. А наші хлопці на деяких
ділянках уже перейшли у наступ.
І втрати будуть. Цього не уникнути.
Бо це війна, й вона не обходиться без
утрат.
Єдине, на що треба звертати увагу, —
це достовірність інформації щодо втрат.
Не ведіться на неперевірену інформацію
й не тиражуйте вкиди. Просто не розганяйте хвилю тривоги. Перечекайте пару
годин.

Я зі свого боку постараюсь оперативно й регулярно інформувати читачів
просто з місця подій, хоча тут і глушиться зв’язок. Якщо не зможете мені додзвонитися, пишіть СМС.
До уваги волонтерів: зараз нам украй
необхідні кровоспинні засоби та препарати для надання термінової допомоги
у польових умовах. Зараз настають такі
важкі дні, що допомога по-справжньому
потрібна. Дуже!
Роман Доник

КРЕМЛЬ ГРАЄ ЗА ЗАСТАРІЛИМИ ПРАВИЛАМИ
Президент США Барак Обама заявив,
що відносини Заходу і Росії погіршились
унаслідок неправильних рішень Путіна.
«Після того, як Путін прийняв
це рішення щодо Криму і України (анек-

сія та підтримка сепаратистів на сході
України), не тому, що в нього була якась
велика стратегія, а, по суті, тому, що його
застали зненацька протести на Майдані, а також втеча Януковича після того,

як ми виступили посередником у переході влади в Україні»… — сказав пан Обама в одному із інтерв’ю.
За словами американського Президента, «імпровізація» Путіна призвела
до нових порушень міжнародного права, що проявилися зокрема у посяганні
на територіальну цілісність і суверенітет України.
Він наголосив, що Європі вже й без того
набридло мати справи з Росією, а ця ситуація підштовхнула до остаточної дипломатичної ізоляції РФ і введення санкцій.
«Немає тепер такої формули, згідно
з якою для Росії все закінчувалося б доб
ре. Анексія Криму — витратний, зовсім
не вигідний набуток для Росії. Часи,
коли завоювання земель якимось чином вважалося доказом статусу великої
держави, вже минули. Сьогодні міць країни вимірюється знаннями, навичками,
здатністю експортувати товари, винайденням нових продуктів та послуг, впливом», — вважає Президент США.
Джерело: Телеканал новин «24»
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Спостереження, роздуми, прогнози

АБИ УНИКНУТИ ПАНІКИ, ІСТЕРІЇ ТА ПАРАНОЙЇ
Війна — це не телешоу й не комп’ю
терна гра. Це реальне пекло. І там
насправді гинуть люди. У тому числі — зовсім мирні. У тому числі — діти.
Цю очевидну істину багато хто продовжує ігнорувати...
Трохи про особисте. Знав я одного парубка. Знав два тижні. Допомагав йому
та його колегам при зборах до армії. Хороший і добрий хлопець, розумний і привітний. Ми б із ним подружилися. Через
два тижні він поїхав до армії. ще через
місяць потрапив на фронт. А ще через
місяць загинув. У переможному для нас
бою. Війна!..
Другий випадок — біженці. Родина з Луганська, батькові якої відірвало
снарядом голову. У рідному домі. Сепарським снарядом. А може, й не сепарським. Вони хочуть вірити, що то був усе
ж таки ворожий снаряд. І я хочу в це вірити. Хоча розумію, що буває всяке. Війна!..
Це — для початку. Аби уникнути ілюзій. Отже, повторюся: війна — це не шоу.
Вона не має сценарію й іноді розвивається за зовсім парадоксальними правилами. От був собі, наприклад, Джордж
Вашінгтон, який програв 2/3 боїв, командуючи армією Сполучених Штатів.
Але виграв війну. І був Ганнібал, що виграв 5/6 битв, але врешті-решт не просто програв війну, а призвів свою державу до втрати величі, дев’яноста відсотків
території та шансів на майбутнє. А «боязкий» Фабій Максим Кунктатор, який
водив Ганнібала за ніс, зробив своє
ім’я безсмертним.
Багато хто з нас хотів, просто-таки
жадав активних дій після укладення
Мінських угод. Під активними діями розуміли наступ у стилі «Праска». Що дивно: українська армія вже наступала у такому стилі у липні — першій половині
серпня, тобто у той час, коли мала величезну кількісну і якісну перевагу. Потім
ситуація змінилася: чисельну і якісну
перевагу перехопила Росія. Підсумок —
Мінськ.
Зараз же на фронті в цілому утримується паритет. Наскільки я можу судити,

активно задіяні приблизно по 25–30 тисяч осіб з обох боків. І приблизно таке
саме число — у найближчому резерві.
Співвідношення щодо техніки — те саме.
Коли наші почали відновлювати активні дії, багато хто подумав, що зараз
усе це закінчиться глобальним наступом. А ми, по суті, лише перейшли від
пасивної оборони до оборони активної.
Вона передбачає масу тактичних дій
у стилі «прибігли — постріляли — відступили», «зайняли — відійшли» тощо.
Ворог, природно, не буде сидіти і спостерігати. Це ж не кіно, де бійці йдуть в атаку й неприятельські орди розбігаються

не до глобального фейлу. До того ж,
ДАП фактично не існує. Навіть якщо він
не обвалиться сам, то наші його рано
чи пізно підірвуть. Тому терористи вже
накидають оком на Маріуполь і Дебальцеве. Проте — дзуськи!
Щоб різноспрямовані рухи на фронті
не викликали у вас паніки, виття й істерики, рекомендація одна: вчіться дивитися
на війну, як на гру у шахи з застосуванням
кувалди, а не як на кіно, комп’ютерну гру
чи казку, де добро перемагає зло й оживляє всіх загиблих. Навіть у переломних
битвах, де перемагали наші, втрати були.
І, на жаль, будуть і надалі.

перед ними. Тут серйозніше: коли б’ємо
ми, вони б’ють у іншому місці. І це —
нормальна війна (у тій мірі, в якій її взагалі можна назвати нормальною).
Повернемося до пекла. Для чого нам
зміна тактики при збільшенні ризику?
Адже активна оборона може призвести
до необхідності тактичних відступів,
навіть до залишення окремих поселень
при зайнятті інших. Смикання туди-сюди нам навіщо?
А ось тут, я думаю, справа —
у блокаді. Адже «ДНР» та «ЛНР» були
ще пов’язані з Україною, отримували
звідси численні ресурси, щось продавали
сюди. Отже, був сякий-такий життєдайний взаємозв’язок — необхідний з огляду на ахове економічне й гуманітарне
становище «молодих республік». Перетворення фронту на лінію дрібних локальних конфліктів — відмінний спосіб
посилити внутрішній економічний і гуманітарний тиск на обидві «держави».
Чому Росія й терористи за будь-що
старатимуться тримати українські війська у стадії активної оборони? Бо їм потрібен успіх. Великий успіх. Навіть взяття ДАП ним зараз не стане, попри те,
що тролі-панікери роздули б його ледь

Ми живемо в медійному світі.
І супротивник намагається вплинути
на нас медіа-прийомом №1 — тиском на наші емоції. В цілому йому
це інколи вдається. Недарма тролі свій хліб їдять. Прийом простий:
створюється інформаційний привід
(стандартний для війни випадок бою
з неясним результатом, хоча наприкінці наші майже завжди перемагають) — розганяється паніка шляхом
запускання медіавірусу — тролі його
підтримують — дурні на нього ловляться — ворог отримує профіт. Тому
не потрапляйте до ворожих пасток.
Раціонально аналізуйте. Шукайте одразу два-три альтернативні джерела
інформації. Не вірте тим, хто надто
бравує, або тримається надто понуро. Зрив мобілізації, підрив бойового
духу, всезагальний занепадницький
настрій — це те, чого домагається ворог. Не слід йому допомагати.
Війна «розігрівається». Економічне й гуманітарне становище бойовиків
стрімко погіршується. Звичайно, нам
буде важко. Проте треба вистояти. Час
працює на нас. І ми зобов’язані вистояти!
Юрій Богданов
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ЩО РОБИТИ,
ПОТРАПИВШИ
У ПОЛОН?

Н

а сході України тривають
бойові дії. На жаль, іноді
наші захисники потрапляють у полон. Це об’єктивна
реальність. І розповсюджується вона не лише на військових,
але й на цивільне населення,
особливо на громадських активістів, які публічно виступають із проукраїнською позицією. Як поводитись у такій
ситуації? І що робити, якщо це
сталося з кимось із ваших рідних і знайомих?

Як поводитися в полоні у терористів?
Незва жаючи на багаторічну історію
за хоплення зару чників, ск ласти
універсальну інструкцію щодо поведінки
у подібній сит уації – непросто. Самі
розумієте: необхідно врахувати масу
чинників, і найголовніший та найбільш
непередбачуваний із них – людський
фактор. Однак ми постаралися зробити
все можливе, щоб і на цей випадок у вас
був необхідний запас знань.
Отже, сталося зовсім неочік уване:
ви – заручник. Як і у будь-якій іншій
критичній ситуації, тут слід зберігати
самовла дання, не панік у вати, не
влаштовувати істерики, не проявляти
агресію й не сперечатися з бандитами.
Але в той же час не принижуйтесь і не
благайте про поща д у, не створюйте
ситуацію «хижак – жертва», бо вона
вирішиться не на вашу користь. При
спілкуванні з терористами не відводьте
оч і вбі к , а ле п ри ц ь ом у у н и к а й т е
прямого погляду у вічі. Намагайтеся,
по можливості, пом’якшити ворожість
по ві д ношен н ю до с е б е . Як що в а м
удасться встановити контакт із деякими
б а н д и т а м и – це ч удов о. Мо ж л и в о,
ц е д о п о м о ж е п о м ’я к ш и т и фі з и ч н і
страждання і поліпшити умови вашого
ув’язнення.
Якщо ви розумієте, що опинились у
полоні надовго (а, частіше за все, так і
стається: буває, терористи місяцями
утримують заручників), не втрачайте
надії, не впадайте у відчай – піддавшись
зневірі, ви прог раєте. Викон у йте
щодня фізичні вправи, використовуйте
техніки релаксації, займіться чимось
ві дволікаючим: читайте, пишіть,

тренуйте пам’ять. Не втрачайте рахунок
часу (напевно, у вас відберуть годинник),
ведіть календар, відзначайте зміну дня
і ночі. Не проявляйте героїзму! Ваше
завданн я – зберег ти своє ж ит тя та
здоров’я. Не намагайтеся передавати
звісточки у вигляді записок – швидше за
все до адресата вони не дійдуть, а вам
тільки гірше буде. Тікати теж не варто
намагатися, шанс на вдалий результат
подібного заходу – один із тисячі. Під час
штурму старайтеся сховатися, щоб не
стати мішенню для куль. Не підбирайте
зброю, кинуту терористами – свої можуть
прийняти вас за одного з бандитів. Якщо
на вас повісили бомбу, дайте про це знати
визволителям голосом або знаком.
Найважче випробування у полоні –
це коли вас намагаються принизити,
перетворити на бездушну річ,
зас тосову ючи д л я цього як фізичні
торт у ри, так і «промивання мізків».
Головне – зберігати самоконтроль і
с а мопова г у. Прийміть цю сит уа цію
та зми ріт ь с я з нею. Ви – у по лоні,
ваше життя – у руках бандитів. Ваші
іс терики й емоційна нес табільніс ть
д у же драт у ватим у ть загарбник ів, і
навряд чи вони довго терпітимуть ваші
витівки. Пам’ятайте: у неврівноваженого
заручника є всі шанси стати першим у
чергу на розстріл. Вам це треба?
Терпінн я! Час пра цює на вас і на
ваших визволителів. Не піддавайтеся
на п ровок а ц і ї . Шви д ше з а вс е, в ас
постараються переконати, що ваші рідні
та влада про вас забули. Тож не панікуйте.
Використовуйте будь-яку можливість
для відпочинку: стрес може привести до
нервового виснаження.

Факт: у заручників спостерігаються
дивні реакції, які діс та ли назву
«стокгольмського синдрому». Суть їхня
полягає у появі симпатій до терористів
(унаслідок сильних емоційних потрясінь),
у встановленні міцного психологічного
зв’язку між терористом і заручником. Крім
цього, можуть спостерігатися безсоння,
апатія, втрата апетиту, раптова лють,
труднощі у спілкуванні з близькими
людьми та почуття провини за смерть
інших заручників. Що активніша людина,
що вище її колишнє суспільне становище,
то сильніші ці негативні прояви. Але це
реакції природні, і з часом вони минуть.

ЛЮДИНА МОЖЕ ПОТРАПИТИ У
ПОЛОН ДО БОЙОВИКІВ ІЗ РЯДУ
ПРИЧИН

1. Якщо вона є військовим або бійцем
добровольчого батальйону чи Нацгвардії.
2. Якщо вона є цивільним активістом,
що підтримує цілісність України (відомі у
країні активісти за складністю звільнення
прирівнюються до військовополонених).
3. Якщо вона не дотримується
правил поведінки, закріплених
на території так звани х ДНР і ЛНР.
Наприклад, пересувається містом без
документів, виходить на вулицю під час
комендантської години, з’являється у
вечірній час біля блокпосту. Такі люди
найчастіше потрапляють до «трудових
таборів»: чоловіків відправляють рити
окопи та засипати пісок у мішки, жінок
– куховарити та прибирати. Як правило,
через кілька днів (іноді – до місяця) їх
випускають.
4. Якщо вона відкрито висловлюється
проти російської агресії на Донбасі чи
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ображає бойовиків. Таких вони часто
кваліфікують як «коригувальників»,
що допомагають українській армії. З
ними зазвичай поводяться жорсткіше,
ніж із мирними жителями, спійманими
без документів: морально пригнічують,
часто застосовують торт у ри та
насильство, лякають стратою. У підсумку
можуть відпустити за викуп або, якщо
людина під тиском визнала пред’явлене
їй звинувачення, обміняють разом із
військовополоненими.
5. Іноді бойовики беруть у полон дрібних
бізнесменів, людей, у яких є гроші й
автомобіль, аби забрати у них цінне майно.
Якщо людина відмовляється дати викуп
або машину, їй погрожують розстрілом (і
нерідко дійсно розстрілюють).
ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВАШ ЗНАЙОМИЙ
ПОТРАПИВ У ПОЛОН?
Н а с ь ог о д н і ш н і й ден ь в Ук р а ї н і
п р а ц ю є на во лон т ер с ьк и х з ас а д а х
Центр звільнення зару чників,
заснований генерал-полковником запасу
Володимиром Рубаном. Співробітники
цен т р у з би р а ю т ь і нф орм а ц і ю п р о
зниклих і полонених та безпосередньо
займаються звільненням цих людей.
Телефони:

063-888-40-40,
095-628-00-08,
097-070-70-14.

E–mail: centrosvobplen@ukr.net
Крім того, нещодавно при СБУ
запрацював Мі жвідомчий центр
допомоги грома д янам із питань
звільнення полонених, зару чників і
пош у к у зник ли х безвіс ти. Його
працівники також збирають відповідні
відомості та заяви громадян і передають
їх для подальшого розгляду тим, хто
займаєтьс я зві льненн ям і пош у ком
людей.

Центр знаходиться за адресою:
Київ, Ірининська, 4.
Телефон гарячої лінії:
0800-501-482 і
044-235-63-67.
044-255-52-38
E-mail: polonhelp@ssu.gov.ua

Насамперед потрібно вирішити, хто
візьме на себе відповідальність за пошуки
та звільнення полоненого. Не варто
підключати до цього процесу батьків,
оскільки для них це травматично. Це
мають бути одна-дві контактні людини.
Тобто нехай допомагає багато людей,
а ві дпові да ют ь за контак т і з цими
помічниками одна-дві особи.
Ва ж ливо дізнатися, де конк ретно
знаходиться бранець, у якому
угрупованні. У Донецьку, наприклад, є
кілька ключових місць, де утримуються
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полонені: в СБУ (командує «міноборони»
ДНР), МВС, обладміністрації, у підвалі
арт-простору «Ізоляція» (т. зв. СК під
к е р і в н и ц т в о м Ле о н і д а Б а р а н о в а) ,
Кіровському військкоматі та макіївській
базі батальйону «Восток». У Луганську це
– приміщення СБУ та МВС, у Горлівці – СБУ,
МВС, УБОЗ. У кожному місті є такі місця, в
основному – це відділення міліції, СБУ
та військові відомства. Раніше в СБУ та
МВС Донецька кожного дня зачитували
списки полонених, але останнім часом
та к а пра к т ик а, за пові дом ленн ями
джерел із місць, припинилася. Дізнатися,
де зна ход и т ьс я полонений, мож на ,
звернувшись до командирів угруповань.
Якщо у полон потрапив армієць або
нацгвардієць, то потрібно повідомити
його ПІБ, дату народження, обставини
затримання (якщо відомо) й угруповання,
у якому він зна ходиться, до Центру
звільнення полонених або Міжвідомчого
центру при СБУ. Там його занесуть до
загальної бази й буду ть обмінювати
відповідно до діючих умов.
Якщо полонений – цивільний активіст
або місцевий житель, то варто також
зверн у тися до зга даних ус танов.
Однак, процес може йти швидше, якщо
особисто вести переговори з тими, хто
його затримав, і вмовити відпустити.
Н а й ч а с т і ше з а ц и в і л ь н и х бр а н ц і в
вимагають викуп, але це – остання умова,
на яку варто йти. Якщо бранцем стала
відома людина, то її будуть міняти на
тих же умовах, що і військового. Якщо
це м и рн и й ж и т е л ь , що ви п а д к ов о
потрапив у полон, то через деякий час
його повинні відпустити. Найчастіше у
звільненні допомагають журналісти та
правозахисники, у першу чергу російські.
Розголошувати інформацію про взяття
близької людини у полон варто, але без
зайвого галасу, оскільки це набиває ціну
бранця і його можу ть не відпустити
просто так, або за жадають за нього
більше, ніж могли б. Але говорити про
це треба. І говорити у першу чергу тим
людям, які здатні вплину ти на його
звільнення. На когось із бойовиків може
подіяти прохання представника партії
регіонів чи російської влади, на когось
– клопотання керівництва ДНР/ЛНР чи
іншого авторитету.
Якщо ви побачили у своїй с трічці
новин фотографії або відеозаписи, де
видно обличчя бранців, надсилайте їх до
Центру звільнення заручників. Це може
допомогти та врятувати комусь життя.
Для отримання максимуму шансів
для звільнення полонених у зоні АТО
їхні родичі повинні подати заяву про
зникнення людини до СБУ, а номер цієї
заяви – до Центру звільнення полонених.
Про це йдеться у повідомленні Центру
на Facebook.
Також переговорники ра д ять
не викон у в ат и вимог и т ерорис т і в,
наприк лад – про звернення до
журналістів, підняття шуму, поширення
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заяви тощо.
«Чим більше ви будете виконувати
ці вимоги і чим більше звертатися в
пресу – тим примарнішими стають надії
на швидке звільнення ваших друзів і
родичів», – попереджає Центр звільнення
полонених.
Автори повідомлення також
описали список дій, необхідних для
початку переговорів про звільнення
полоненого. Зок рема, його роди чі,
дізнавшись про захоплення людини,
повинні направити на електронну пошту
Центру
centrosvobplen@ukr.net
(не о с о бис т и м пов і дом ле н н я м у
Facebook) такі дані:
1. Повні ПІБ зниклого (полоненого).
2. Число-місяць-рік народження (хоча б
рік).
3. Де проживає (достатньо вказати
село/місто і область).
4. Статус зниклого (того, хто потрапив
у полон) – військовий, цивільний, волонтер
тощо.
5. Якщо військовий – звання, посада,
частина (досить номеру бригади або назви
добровольчого загону). Якщо мова йде про
добровольця або про бійця Нацгвардії –
потрібно писати приватне повідомлення у
Facebook або на е-mail.
6. Дата, коли пропав (потрапив у полон).
7. Де зник або потрапив у полон.
8. За яких обставин зник або потрапив
у полон.
9. Чи були дзвінки «з тієї сторони».
10. Номер і дату вхідної заяви в СБУ про
зникнення людини.
11. Контактні телефони родичів.
Всі родичі зниклого також мусять бути
попереджені про можливий телефонний
дзвінок ві д бандит ів. Як що вони
зателефонують, співробітники Центру
рекомендують обов’язково переконатися,
чи жива зникла людина, попросивши
дати їй трубку, й обов’язково з’ясувати, де
саме вона знаходиться.
« З у р а х у в а н н я м т ог о, що в з он і
АТО – маса польових командирів, які
один одному не підпорядковуються,
ключове питання – це визначення місця,
де тримають полоненого. Тільки-но
це встановлено – ми розуміємо, з ким
проводити переговори про звільнення», –
пояснили у Центрі.
Співробітники Центру також
повідомили, що через великий обсяг
роботи не завжди мають можливість
відповідати родичам на повідомлення,
але це не означає, що заяву не прийнято.
«Якщо ми не відреагували на лист або
повідомлення, це означає, що інформація
про дані людей в нашій базі даних вже
є. У нас просто не вистачає зараз часу на
відповіді», – йдеться у повідомленні.
Віктор Гребенник
(за матеріалами сайтів
www.shkolazhizni.ru, www.pravda.com.ua,
www.openrussia.org)
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УРОКИ ПРАЦІ В ОХТИРСЬКІЙ ШКОЛІ

В

же два дні ми гостюємо в одній
і з шк і л О х т и рк и. За п рос и ли
нас сюди вчителі, аби показати
дітям «живих» волонтерів і розказати
їм про війну. Вчора провели к ласну
зустріч – повний актовий зал дітей із
цікавими очима! Ми їм показали багато
відзнятого відео про наші будні там,
фото наших героїв. Дала приміряти один
із маскувальних костюмів, показала, як
робити сітку маскувальну (і розповіла,
навіщо вона потрібна), ну і ще дещо
з технічних пристроїв – з такого, що
навіть не завжди афішуємо їхні назви в
оголошеннях про допомогу. Діти ставили
нам багато цікавих питань. Унаслідок
чого стало зрозуміло: до цієї зустрічі про

АТО вони не знали взагалі нічогісінько.
На кінець нашого діалогу дітлахам
було запропоновано принести у школу
білі старі наволочки, простирадла для
виготовлення сіток, ну і ще – хто що хоче
подарувати бійцям.
А сьогодні вранці я вела тут урок праці
(згадую про нього з усмішкою, бо це
було щось!). Зібрали разом три класи, я
принесла сітки, а діти – купу всього, що
необхідно для кінцевого виробу!
Я навіть і не очікувала, що вчорашня
зустріч дасть такий резонанс. Школа
буквально стояла на вухах! Виходили
одні учні і приходили інші, беручись
до роботи. Всі намагалися внести свою
лепту у спільну справу! Більше того –

Розповіли мені недавно таку історію.
Десь на Донбасі служить нині командиром
десантної роти один тридцятирічний
хлопчина (не називаю ані його імені, ані
військової частини, щоб часом не завадити
виконанню завдань за призначенням).
Півроку тому він з’явився з повісткою до
військкомату у рідному містечку – десь на
півночі України. Розпочалася звичайна у
таких випадках процедура – оформлення
відповідних документів і розпитування:
«Де служили раніше?», «Ваше звання?»,
«Ким працюєте зараз?»
Він і відповідає:
– Капітан запасу повітряно-десантних
військ. Донедавна працював у особистій
охороні короля Саудівської Аравії. Тепер
от з’явився сюди – як громадянський борг
велить. Дружина повістку до Ер-Ріяду
факсом прислала…
– Що-що? – перепитує військкоматівець,
вухам своїм не вірячи. – З Ер-Ріяду? З
королівської охорони – сюди? У холод, у
розруху, у безгрошів’я й, може, на вірну
смерть?! Чи ви при здоровому глузді,

чоловіче?! Чому ж вам в Аравії не сиділося
– під боком у самого короля?
Зам’явся трохи новоприбулий:
–Я грішним ділом і сам так подумував.
Ще вагався – чи їхати, чи ні. Доки мене мій
шеф коронований остаточно на розум не
напутив. Коли дізнавсь, у чому справа,
викликав перекладача. Той прочитав
йому зміст повістки. І король (між іншим,
вісімдесят шість років цьому козакові,
чи то па к ге т ьма нові арабс ьком у!)
ска зав мені так: « Д ж и х а д – справа
свята. Благословляю тебе на за хист
Батьківщини. Їдь. Повернешся сюди після
перемоги. До того часу відсилатиму тобі
в Україну півзарплатні. Хай береже тебе
Аллах!» Ну, як мені після такого було ще
сумніватись і роздумувати? Приїхав.
Прибув для проходження подальшої
служби!..
Капітан цей уже більше трьох місяців
воює в АТО. І добре воює – дай Бог
кожному!..
Але до чого це я? Мені тут бачаться два
приклади в одному: як справжній чоловік

школярі вимагали негайно записати
ї х у волонтери й видати ві дпові дні
посвідчення (знову сміюся, згадуючи).
Нам також удалося зробити приємний
сюрприз д ля наших бійців. Ми
додзвонилися до них, і діти по гучному
зв’язку хором гукнули: «Слава героям!»
Думаю, це нашим сподобалося!
Ну, а щоб довго не чекати на жадані
волонтерські документи, найдотепніші
малюки поробили собі з тканини білі
браслети й попідписували їх словом
«Волонтер». Коротше, сьогодні
сколотилась у нас дружна бригада малих
волонтерів, які вимага ли скас у вати
уроки і займатись лише виготовленням
сіток та костюмів для розвідників (це вже
наш другий етап). Іще один клас зірвав
урок історії й зажадав, аби їм дозволили
на уроці писати листи солдатам. Учителі
були приємно приголомшені й сьогодні,
на вимогу школярів, перебудовували свої
уроки на патріотичні заняття.
Ну, й у же наостанок діти записали
кілька відеозвернень до фронтовиків.
Їх ми повеземо солдатам разом із усіма
іншими школярськими подарунками –
сплетеною тут під моїм керівництвом
ве ли че зною мас к у в а льною с іт кою,
домашньою консервацією та печивом,
дитячими сувенірами й листами для
солдатів.
Сьогодні, з замилуванням дивлячись
на це підростаюче покоління, я вкотре
впевнилася: наш народ не здолати!
Наталя Вінник,

СПРАВЖНІЙ ЧОЛОВІК І ПРАВИЛЬНИЙ РОБОТОДАВЕЦЬ

має ставитися до Батьківщини у скрутний
для неї час і як правильний роботодавець
повинен цінувати хорошого працівника.
Віктор Кевлюк

Файні новини
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ПАРУБЧЕ, ТИ Ж НАШ ЗАХИСНИК!

Н

евеличка квіткова крамничка…
Чималенько їх отаких у нашому
м іс т і – н а п і вме т а леви хнапівскляних будок, ущерть заповнених
квітковим різнобарв’ям. Та покупці рідко
бавлять їх увагою по буднях. Зазвичай
х у т ко проход ят ь-пробіга ют ь мимо,
занурені кожен у свої повсякденні думкиклопоти. Так було у мирний час. Так є й
зараз. Якщо не ще гірше. Бо нині людям,
напевне, вже точно не до свят і не до
краси… Нудьгує продавчиня, позіхає,
вичікуючи-виглядаючи бодай одногоєдиного покупця…
Аж ось він і з’являється – невеличкий
молоденький солдатик. Утомлені очі,
підлатаний «комок», обвітрені руки
стискають лямки рюкзака за плечима…
Видно: людина щойно з дороги.
Продавчиня підхоплюється назустріч:
– Що тобі, синку, вибрати?
– Та квіточок би якихось недорогих…
– А тобі для кого? Для мами? Сестри?
Нареченої?.. А звідки ти сам будеш?
Іздалеку?.. – забовкала хлопця, увагу
ві д во лік ла й нишком с мик ає з ва з
найпишніші та найяскравіші троянди…
Якусь хвилину я незрушно
спостеріга ла за ними. А потім, наче
отямившись, метн улася по с усі дні х
я т к а х і з солодощ а ми та фру к та ми.
Хутко набрала повний пакунок ласощів,
повернулася назад і здивовано-радо
всміхнулася. Хлоп’я у військовій формі
розгублено кліпало очима, дивлячись на
велетенський шикарний букетище, що

простягала йому крамарка. І нерішуче
віднікувалося:
– Та ви що?!.. У мене хіба тільки на одну
тільки таку ружу грошей стане… Я ж
просив недорогих…
Продавчиня насупилася:
– С и н к у, ч и т и з д у рі в , ч и ще не
прок ин у вс я?! Х іба я зі свої х люби х
карателів гроші братиму?! Та ніколи! Та
ні за що! Ходи собі здоровий!
Він, отетерівши від подиву, відходить.
Аж тут я кидаюся навперейми зі своїм
пакетом гостинців:
– Х лопче, куди тобі цього мішечка
прилаштувати? Може, до рюкзака?.. Ні, не
влізе! Доведеться у руках тягти!..
Солдатик ошелешено приймає мій
подарунок. І відвертається – сльози

на очах! Негоже-бо воякові прилюдно
плакати, слабкість показувати!..
І насамкінець – немов апофеоз цього
дійства – підбігає якийсь чолов’яга:
– Чуєш, бійцю! Куди тобі треба зараз?
Ходімо – онде моя тачка стоїть. Одвезу, куди
скажеш. Не у метро ж тобі трястися з отаким
тягарем!
Юнак озирається розгублено й уже не
приховує сліз:
– Людоньки! За що?.. Та я ж нічого не
зробив… За що ви зі мною так?!..
Чоловік йому:
–Парубче, ти – герой! Ти – наш захисник!
Що тут іще незрозуміло?! Дай хоча б чимось
тобі віддячити! Сідай! Поїхали!..
… Люди добрі, як же я вас люблю!
Інна Ольхова

Не м о ж у н е н а п и с а т и п р о о д н у
сьогоднішню зустріч – із зовсім
незнайомою людиною. Про зустріч, після
якої раптом стало тепло на серці у такому
холодному рідному й одночасно вже
чужому зимовому місті.
Це сталося на зупинці біля філармонії.
Я, притупуючи на місці від холоду, чекала
трамваю.
А назустріч мені йшов літній чоловік.
І шо в д у ж е по в і л ь но , ч а с в і д ч а с у
зупиняючись і важко зітхаючи. Мимоволі
підбігла до нього й запитала:
– Вам зле? Я можу чимось зарадити?
Він лише мовчки посміхнувсь у відповідь
– печа льною с т аречою пос м і шкою.
Наскі льки кепсько він поч у вався
було й так видно, проте промовчав: і
скаржитися не хотів, і брехати не міг.
Нарешті спромігся відповісти питанням
на питання:
–А кому зараз добре? Коли навкруг
отаке робиться…
Я з розумінням кивнула. І запропонувала
старому допомогу:

–Може, вас провести? Чи медична поміч
потрібна? Куди ж ви оце, сам-один? Чи так
уже терміново треба?
Він пильно поглянув мені у вічі й
розговорився. Розповів, що повертається
з місцевого центру допомоги – дізнавався
щодо гуманітарки. І скрушно зітхнув:
– От якого щастячка дочекався на
старість! Заслужений художник України,
май же у всі х донецьки х м у зея х мої
роботи є. Здавалось, мав би доживати
віку у достатку та у пошані. А виходить
он як: принижуйся та проси! Спасибі
«визволителям» за новороський «рай»!
Раптом осікся і примружився:
–А ви, дівчино, на чиєму боці будете? За
білих чи за червоних?
–Я – за наших, за українців. Мабуть, як і ви.
Старий знов усміхнувсь. І відповів так,
що мені схотілося його обійняти:
–Я, донечко, росіянин із діда-прадіда.
Проте справжня Батьківщина моя –
Україна. Жаль, що мені вже вісімдесят
вісім. І не доживу, мабуть, до того дня,
коли вона знову повернеться у Донецьк…

Ро змов у н а ш у р а п т ов о пер ерв а в
вереск трамвайних коліс – підійшов
я к р а з м і й м а рш р у т, «о д и н и ц я ». Я
тепло попрощалася зі співбесідником,
попрохала його триматись і запевнила,
що у найбли ж чом у майбу тньом у
не од м і нно ві д ві д а ю хоч од н у йог о
художню виставку. Він із непідробною
щирістю в голосі подякував мені. І я
заскочила у трамвайний салон, ковтаючи
сльози. Сльози жалю, співчуття і водночас
гордості. Так, гордості за те, що у моєму
місті живуть такі люди – скромні, добрі
й сильні духом, навіть попри фізичну
неміч. Вони – справжні патріоти, хоч не
афішують цього. Ну, як не пишатися після
цього своїми земляками?!
І зараз дивлячись крізь затягнуте
інеєм трамвайне вікно на ту зупинку,
подумки бажала цій добрій літній людині
дочекатися-таки повернення України у
наше місто. Бо тепер уже точно відчувала:
вона скоро сюди повернеться!

МОЯ БАТЬКІВЩИНА – УКРАЇНА!

Донеччанка
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ЛИСТИ НА ФРОНТ

Ми пишемо захисникам
ДОРОГИЙ СОЛДАТЕ!

Пишу до тебе безсонної ночі й чомусь відчуваю, що ти теж не спиш.
Над тобою – небо, сповнене тривоги. Прочитай мого листа! Я пишу до
тебе і молюся до Бога. Я молюсь за
тебе, за твою сім’ю. Молюсь, аби ти
повернувся додому живим із виру війни. Я, тебе не знаючи, все одно тебе
люблю. Бо завдяки тобі, солдате, я
живу мирно.
Торік ми ще багато чого не тямили. Не розуміли, наскільки високою
може бути ціна свободи нашої, ціна
любові до Вітчизни. Ти пробач нам за
те, хлопче! Ми у боргу перед тобою!
Ти стоїш мужньо віч-на-віч зі
смертю, тримаєш над нами небо, не
боячись нічого. А мене бере острах
від самого видива боїв по телевізору,
від отих сталевих чудовиськ і чужих
вояків… Навіть не уявляю, як ти витримуєш там. Але тримайся! Бо за
тобою – Україна!
Ми віримо у твою міць. Віримо в
те, що тебе, загартованого боями й
походами, вже не здолає ніхто. Нехай
же Матір Божа відводить від тебе
біду! Хай завжди поруч буде твій ангел-хранитель! Бережи життя своє
і наше!
Я вірю у твоє скоре і щасливе повернення додому!
Оксана,
м. Вінниця

ДОБРОГО ДНЯ, МІЙ ДРУЖЕ!

Не дано мені від природи почути
ні голосу матері, ні тьохкання соловейка, ні звучання української пісні.
Не чую я й гулу гармат. Але щодня я
бачу, дивлячись телевізійні передачі
в сурдоперекладі вихователів, як російські найманці стріляють, як нищать міста та села, як убивають,
грабують мирних людей, як знущаються з полонених, і серце моє обливається кров’ю. Я пишаюся тобою,
воїне, бо ти не побоявся смерті, не
пошкодував свого здоров’я у боротьбі
за волю, честь і славу України!
Наталя,
м. Теребовля,
Тернопільщина

ДОРОГІ СОЛДАТИ УКРАЇНСЬКОЇ
АРМІЇ!

Ви нас не знаєте, але ми знаємо
про вас дуже багато. Ми знаємо, що у
цей важкий час ви оберігаєте кордо-

ни нашої держави, бережете наш сон
і спокій, наше життя. Ви захищаєте
наші родини. Ми захоплюємося вашим героїзмом, мужністю і відвагою.
Ви ціною власного життя захищаєте мир, єдність і майбутнє України.
Нам би хотілося, щоб цей лист
приніс вам хоч трохи тепла, щоб дав
відчути любов, з якою ми думаємо
про вас. Ми дуже хочемо жити у вільній державі, де буде мир і добробут.
За вас, дорогі солдати, моляться
наші матусі і бабусі.
Ми віримо у вас! Ми гордимося і
пишаємося вами!
Нехай ваші гарячі серця, світлий
розум та міцні руки вбережуть нашу
Україну!
Повертайтеся додому живими і
здоровими! Ми вас чекаємо!
З повагою,
вихованці дитячого
навчального закладу «Малятко»,
м. Фастів, Київщина

УКРАЇНСЬКИЙ СОЛДАТЕ! ДО�
РОГИЙ ДРУЖЕ!

Пишу до тебе з великою повагою
та вдячністю, адже зараз в такий
нелегкий час ти захищаєш наш спокій
і незалежність рідної землі. Я вдячна
тобі за твою мужність і силу волі.
Знаю, що тобі зараз нелегко. Та попри усі труднощі, які зустрічаються
тобі сьогодні, не падай духом. Я вірю
в тебе, в нашу армію і в те, що одного
дня перемога буде за нами. Інакше й
бути не може!
Маю й сильну віру в те, що ви разом з усіма товаришами повернетесь
додому, де на вас чекатимуть ваші
рідні. На мою думку, кожен солдат
повернеться додому не просто чоловіком чи сином, а справжнім героєм
України. Тебе будуть поважати та
любити , бо саме ти твориш зараз
наше майбутнє, саме ти стоїш на захисті нашого спокою.
Ти – творець нашого щасливого
життя.
Маю й сильну віру, що війна скоро закінчиться, ворог відступить і
отримає те, на що заслужив. А над
Україною завдяки тобі пролетить
ангел миру.
Ольга,
м. Вінниця

***

Сьогодні тривога за країну і за
вас, наші захисники, заполонила душі

багатьох людей. Вони просять у Бога
тільки одного: щоб ви повернулися живими. Ваші матері упевнено можуть сказати, що ростили вас для щастя і мирного
життя, що недарма віддавали вам своє
здоров’я, розум, тепло свого серця…
Важко зараз усім! Увесь світ здригнувся від несправедливості й беззаконня,
вчиненого нашим ворогом. Це відчуваємо
ми, і це бачите ви – там, у вирі боїв. Попри
ті страхіття, ви щодня доводите всьому світові, що не перевелися ще в Україні
справжні лицарі – відважні, віддані своїй
Батьківщині.
І я пишаюся тим, що живу в одній країні з вами. У тій країні, де за свободу і щастя земляків, не вагаючись, ризикують
життям. І добре, що є у нас такі воїни – ті,
яким страшно не вмирати, а плазувати
перед завойовником.
Слава Україні! І вам, героям, слава!
Дарина,
м. Черкаси

***

Нікому не потрібна ця війна,
І тужить мати на своїм порозі:
Лишилась вдома з думками одна,
Як та калина в лузі на морозі.
Так тихо в хаті, вечір огорта
Стіну, де фотографії дитячі.
Нікому не потрібна ця війна.
Де ж, сину, ти? А серце тужить-плаче
І молить в Бога зберегти дитя
І сили, щоб живим прийшов додому.
А за вікном лютує вже зима…
Прошу її: «Не замітай дорогу!»

Валентина,
м. Житомир

***

Я дивлюсь на світлини бійців:
Щирі посмішки, втомлені очі,
На обличчя хлоп’ячі оці...
І повірити в дійсність не хочу!
Це ж не сон, не синдром маячні,
Це війна не в далекій країні,
Не в Іраку десь там, не в Чечні,
А у мирній колись Україні.
Саме зараз оці вояки
Схід країни від зла захищають,
Б’ються насмерть мої земляки,
Кров’ю землю святу поливають,
Щоб країна ввійшла в майбуття
Вільна й горда, квітуча й щаслива,
Відступила щоб смерть. А життя
Знов спокійним поплинуло плином.

Катерина,
с. Казначеєвка,
Магдалинівський район,
Дніпропетровщина

ФАЙНІ НОВИНИ

ФАЙНИЙ ГУМОР

АНЕКДОТИ
***
Бутирська тюрма у Москві.
Сидять у камері двоє зеків, і
один у другого питає:
– Тебе за що сюди запроторили?
– За те, що обізвав нашого
президента… Ну, отим на
букву Х.
– А яка це стаття? Образа?
Хуліганство? Екстремізм?
– Ні, розголошення державної таємниці.

***
Думка світової спільноти
про причини падіння «Боїнга» розділилася навпіл: одні
не виключають причетності
Путіна до цієї аварії, а інші
виключають його непричетність.
***
– Володимире Володимировичу, чому ви ніколи не носите головні убори?
– Бо на мені чомусь завжди
шапка горить.

***
Остання промова Путіна
була зустрінута довгими,
бурхливими й тривалими…
чергами до обмінників.
***
– Сергію Кожугетовичу, то
наші доблесні чудо-богатирі взяли нарешті той клятий Донецький аеропорт?
– Володимире Володимировичу, ми з генералами подумали й вирішили: аби постійно радувати вас, будемо
його брати щодня.
***
Питання іноземного репортера до Путіна:
– Чому кілька тисяч ваших
солдатів не повернулися з
Донбасу?
– Просто їм настільки сподобалася відпустка у тих
краях, що, на їхню думку,
кращою за неї може бути
лише подорож до раю.
***
Найкоротша версія конституції РФ: «Путін сказав».

***
Заявивши, що в усіх російських бідах винні американці,
Путін фактично зізнався, що
він – агент Держдепу США.

***
Знову питання західного
журналіста:
– Чому ваша країна вперто
не визнає західних цінностей?
– Бо це такі цінності, які не
можна вкрасти.
***
– Володимире Володимировичу, а чому ви дочасно покинули саміт Великої двадцятки?
– А про що можна говорити з невігласами, які не дивляться ні «Life news», ні
«Russia today»?
***
Діалог двох «ватників»:
– Ти чув?! Нашого Володимира Володимировича в
Австралії послали під три
чорти!
– А бити все ж таки не стали!
Бо бояться й поважають!

***
Переважна частина «ватників» твердо впевнена, що
відкриття Колумбом Америки у 1492 році було антиросійським спецпроектом
ЦРУ.

Где-то под Донецком

***
Обама – Путіну:
– Володимире, хочеш, поб’ємось об заклад, що я своїми
санкціями розвалю Росію за
пару років?
Путін – Обамі:
– Бараку, а давай поб’ємось
об заклад, що я її розвалю за
рік. Без усяких санкцій!
***
Путін з трибуни запевнив
росіян, що їхні тимчасові
труднощі незабаром закінчаться. І подумки зловтішно
додав: «І одразу ж почнуться труднощі постійні, хе-хехе!»
***
– Що таке російські рублі?
– Це дешеві обгортки для
нафтодоларів.

***
На засіданні російського
Генштабу розрахували, що до
Києва їхня армія зможе дійти
за два тижні, до Берліна – за
три, до Лондона – за місяць,
під три чорти – за секунду.

НЕФТЬ ПОДЕШЕВЕЛА
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НА ЗАВЕРШЕННЯ

СПІВАЙМО РАЗОМ!
ДЗВОНИ

Hm
Битим шляхом стелеться туман,
Em Hm
З півночі холодний вітер мчить,
Em Hm G F#
На порозі хати чоловік стоїть,
Em G A Hm
Він заплющив очі та душа не спить.
Приспів:
G A Hm A
Гей-гей, наші дзвони
Em
Сьогодні задзвонили,
Hm A Em
Гей-гей, гей-гей,
A Hm
Чує вся земля.
G A Hm A
Гей-гей, наші дзвони

Em
Сьогодні розбудили
Hm A Em
Гей-гей, гей-гей,
A Hm
Волі немовля...

– Ти, маленьке немовля, не спи,
Подивись на цей широкий світ,
Будеш в нім щасливим, – чоловік
сказав
І високо в небо голову підняв.
Приспів:
Гей-гей, наші дзвони
Сьогодні задзвонили,
Гей-гей, гей-гей,
Аж дрижить земля.
Гей-гей, наші дзвони
Сьогодні розбудили
Гей-гей, гей-гей,
Волі немовля...

ЧЕКАЮ ТЕБЕ
З ПЕРЕМОГОЮ, ГЕРОЮ!

Я НЕ ЗДАМСЯ БЕЗ БОЮ!

A Dm x 4
Gm A
Що ж це я, що ж це я не зумів
Dm B
Зупинитися вчасно, все ясно
Gm
Зі мною тепер і назавжди.
A Dm
Пізно не йди, не йди від мене...
F
Рау-рау-пабадиба-думдай...
B Gm
Я налию собі, я налию тобі вина,
A
А хочеш, із медом?
Приспів:
Dm B Gm
Хто ти є? Ти взяла моє життя,
A
І не віддала,
Dm B Gm
Хто ти є? Ти випила мою кров,
A
І п`яною впала,
Dm B Gm
Твої очі кличуть, хочуть мене,
A
Ведуть за собою...
Dm B Gm
Хто ти є, ким би не була ти –
Gm A Dm F B
Я не здамся без бою!
Gm A Dm F B Gm A
Я не здамся без бою!

Що ж це я, що ж це я не зумів,
Зупинити себе – тебе, сьогодні,
Сьогодні так дує… Без тебе сумую,
Сумую без тебе... Накинь щось на себе!
Рау-рау-пабадиба-думдай
Я налию собі, я налию тобі вина,
А хочеш, із медом?
Приспів:
Хто ти є? Ти взяла моє життя,
І не віддала!
Хто ти є? Ти випила мою кров,
І п`яною впала!
Твої очі кличуть, хочуть мене,
Ведуть за собою...
Хто ти є, ким би не була ти –
Я не здамся без бою!
Я не здамся без бою!
Я не здамся без бою!
Присвист:
Gm A Dm B Gm A Dm F

Я налию собі, я налию тобі вина,
А хочеш, із медом?
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