
Щороку, два десятиліття 
поспіль, Україна – за 
успадкованою радян-

ською традицією – святкувала у 
травні День перемоги над фашиз-
мом. Святкувала гучно й урочи-
сто, з усіма залишеними у спадок 
від радянщини атрибутами – піс-
нями й маршами воєнних часів, 
червоними знаменами, георгіїв-
ськими стрічками. І мало хто вба-
чав у цьому щось лихе і зловісне. 
Швидше, навпаки: тоді, в епоху 
тотального нігілізму, коли старі 
ідеали руйнувалися, а у нові ще 
не вірилося, Дев’яте травня дійс-
но здавалося, як тепер прийнято 
говорити й усерйоз і жартома, 
тією надійною і міцною духовною 
скріпою, яка тримає укупі таке 
розмаїте за поглядами наше сус-
пільство – літніх людей і молодь, 
прихильників СРСР і патріотів не-
залежної України, україномовних 
і російськомовних, жителів Сходу 
і Заходу, суспільно активних і до 
всього байдужих… У якому б регі-
оні і у яких би умовах не жив гро-
мадянин молодої держави, шана 
до тих часів була майже однако-
вою. Вона могла бути і радісною, і 
сумною, і як до свята, і як до дня 
всенародної скорботи. Проте май-

же все суспільство думало й від-
чувало того травневого дня щось 
дуже схоже, віддаючи належне цій 
героїчній і трагічній вісі вітчизня-
ної історії. Нікому й на думку не 
спадало (за незначними винятка-
ми), принаймні уголос, відверто 
висловлювати негативне став-
лення до цієї дати…

Однак час невідворотно робив 
свою справу. Зростало нове поко-
ління, що не знало й не пам’ятало 
радянської доби, слабко відчувало 
значення трагічних подій Другої 
світової, не тямило ані її причин, 
ані наслідків. Розкривалися доти 
засекречені державні архіви і з’яв-
лялися на світ нові дослідження з 
важкими й прикрими фактами про 
воєнні події, ламалися давні стерео-
типи, забувалися реальні події й на-
роджувалися домисли (або навпаки 
– спливали у минуле пропагандист-
ські вигадки й витягалися на світло 
реальні свідчення). Ще нестале й 
незміцніле українське суспільство 
з жахом сприймало ці перевороти 
у свідомості, намагалося затуляти 
очі й вуха, аби не бачити й не чути 
падіння своїх давніх ідеалів… 

І тут якраз і настала благодат-
на пора для спритних політиканів, 
які ніколи не «хворіли» на україн-

ський патріотизм, ніколи всерйоз 
не вірили у життєздатність Укра-
їнської держави й переслідували 
суто егоїстичні, меркантильні 
цілі – домогтися якнайширшої 
популярності, всіма правдами й 
неправдами збільшити кількість 
своїх прихильників у народі, наро-
стити політичний капітал, аби зго-
дом конвертувати його у капітал 
фінансовий і владний. Їх анітрохи 
не бентежила роль маріонеток 
у руках колишнього «старшого 
брата» й не зупиняв остаточно за-
глушений голос громадянської 
совісті. Повільно, але впевнено і 
планомірно витягали вони з-під 
нафталіну вже знецінені совкові 
духовні та псевдодуховні кош-
товності, вміло грали на струнах 
ностальгії за минулим, спритно 
зачіпали найчутливіші фібри люд-
ських душ і дедалі впертіше нака-
чували молоді голови й душі міфа-
ми про радянщину…

Коли згадуєш зараз весну мину-
лого року з першими суспільними 
заворушеннями на Сході, то відразу 
ж у пам’яті спливає вислів персона-
жа «Сімнадцяти миттєвостей вес-
ни» – шефа німецької таємної по-
ліції Генріха Мюллера: «Тим, кому 
зараз уже десять років, не потрібні 

ні ми, ні наші ідеї. Вони пам’ятати-
муть війну. І вони нам не пробачать 
голоду й бомбардувань. А ось ті, хто 
зараз іще нічого не тямить, виріс-
ши, говоритимуть про нас, як про 
легенду. А легенду треба підгодо-
вувати!» Як ми згодом побачили, 
кремль успішно взяв на озброєння 
пораду фашистського генерала, по-
сіявши сумбур у молодих головах і 
затьмаривши реальність у головах 
літніх – перекрученими й «опое-
тизованими» спогадами та фаль-
шивими легендами про радянську 
добу. Кремлівська команда вирі-
шила використати ще й такий ко-
зир для утримання у межах впливу 
настільки ідеологічно цінної для 
неї України – з Києвом, матір’ю міст 
руських, із переважно слов’янським 
населенням, з такою поширеною 
тут православною релігією… 

Цей козир був останнім. І він 
уже успішно побивається Україною 
– вкупі з усім світом. Ми переломи-
ли нарешті принизливий комплекс 
«меншого брата», навчилися не бо-
ятись і не стидатись московського 
осуду, відчули власну силу й міць…

Звичайно, попереду у нас іще 
безліч труднощів і перепон, які до-
ведеться долати й ламати. І ниніш-
ні очільники нашої держави далекі 

від еталону справжніх лідерів нації. 
І домайданівська лиха «спадщина» 
– старі корупціонери й примкнулі 
до них новітні аферисти, політичні 
безхребетники й відверті антипа-
тріоти – досі вперто намагається 
затягти нас назад, у «затишне» 
підмосковське болото. Проте зво-
ротного шляху вже немає. Мусимо 
виборювати й відбудовувати те, 
заради чого стояв колись Майдан, – 
нову європейську Україну.

І найголовніша роль у цьому 
процесі зараз належить вам, захис-
ники Вітчизни. Саме на передовій, 
під ворожим вогнем, у брудних 
окопах і сирих бліндажах, у труд-
нощах і тяготах воєнного життя, 
зміцнюється і скріплюється кров’ю 
справжня щира віра в нову Україну. 
У ту щасливу державу, заради якої 
слід боротись і перемагати. І Пе-
ремога неодмінно буде за вами. За 
нами всіма! Перемога нова, здобута 
не колись давно, а зараз, не дідами 
й прадідами, а вами. Її наш народ 
святкуватиме справді щиро. І вже 
у жодного безчесного політикана 
не стане снаги спекулювати на ва-
шому великому подвигові! Від душі 
бажаємо, аби цей жаданий час на-
став якнайскоріше!

Максим Зеленчук

ВИНАГОРОДА ЗА ДОБЛЕСТЬ СУЧАСНИМ ЛИЦАРЯМ – ВІД ПРЕКРАСНИХ ДАМ

Патріотизм, ентузіазм і відданість обов’язку – це, 
безсумнівно,чудові якості. Проте кожен боєць, 
як жива людина, потребує й реальніших, більш 
відчутних винагород за свою ратну працю. 

Диво-виріб, створений тендітними жіночими 
руками, здатен захистити бійця навіть в умовах 
найлютішої небезпеки. Недарма ж його авторки 
дали своїй організації таку символічну назву.

Пільги для учасників
бойових дій
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Від засновника Швабова копа

Порошенко: Україна не питатиме дозволу 
сусідів при виборі шляху свого розвитку

Шановні читачі! 

Вже вдесяте ви тримаєте 

у руках свіжий номер нашої га-

зети. Десятий випуск — своє- 

рідний маленький ювілей. 

Незважаючи на всі пробле-

ми та труднощі, ми дістали 

змогу знову з вами зустріти-

ся. Зустрітись уже у десятий 

раз — і це ще одна файна 

новина. Озираючись назад, 

аналізуючи зроблене і прий- 

маючи схвальні відгуки за 

нашу роботу, хочу повторю-

вати знов і знов: я пишаюся 

тим, що живу в такій країні, 

як Україна. Пишаюся всім, що 

пов’язано з нашою ненькою: 

і людьми-патріотами, і чудо-

вою природою, і красивими 

містами — всім, бо я тут наро-

дився і мешкаю. 

Дивно, що я не міг цього 

оцінити раніше — до грудня 

позаминулого року. Слова 

про красу Батьківщини та про 

любов до неї були для мене 

просто словами. Але зараз 

усе змінилося. І у першу чергу 

змінилися ми: під тиском важ-

ких обставин, під вагою від-

повідальності за свою країну 

усвідомили справжнє значен-

ня патріотизму — реального, 

а не показового, не надума-

ного, не вигаданого. І це озна-

чає, що у нас буде щасливе 

майбутнє. Обов’язково буде, 

адже тепер у нас — у нації пе-

реможців — іншого й бути не 

може. Тому, що б не сталось 

у нашому житті, ми знаємо: 

все лихе минеться. Не так 

швидко, можливо, як нам хо-

четься — але війна закінчить-

ся. Важко сказати — коли, 

але з упевненістю можемо 

стверджувати, що обов’язко- 

во святкуватимемо перемогу 

над окупантами на Донбасі 

та у Криму. А зараз, заради на-

ближення того світлого часу, 

нам лишається робити все за-

лежне від нас, аби Перемога 

прийшла якнайшвидше. І ми 

з вами мусимо, попри всі біди, 

негаразди й небезпеки, доче-

катися її! 

Тож бережіть себе! 

Щиро ваш, 

Микола Шваб.

Президент України, відповіда-
ючи на запитання журналістів у 
Ризі заявив, що Україна не буде пи-
тати нічийого дозволу, вибираючи 
подальший шлях розвитку.

Петро Порошенко пообіцяв 
ураховувати тільки думку укра-
їнського народу і не звертати 
уваги на позицію країн-сусідів при 
визначенні зовнішньополітичних 
векторів. Про це повідомляє «Єв-
ропейська правда».

Він порівняв українську пози- 
цію з поведінкою Білорусі та Вір- 
менії під час підготовки до Ризь- 
кого саміту. Як відомо, вони дов- 
гий час не погоджувалися приєд-
натися до спільної заяви саміту 
через фразу про анексію Криму, 
яка дратує РФ.

«Це — показовий приклад. У 
російській сфері впливу кожна 
країна повинна дотримуватися 
принципів, які нав’язуються з од- 
ного центру. Європейський Со- 
юз — це принципово інший все- 
світ, тут кожен може мати свою 
думку і свою позицію», — пояснив 
він.

«У кожної країни повинна бу- 
ти можливість обирати свій шлях 
розвитку. Зараз Україна платить 
занадто велику ціну за право на 
вибір власного шляху. І цей шлях 
буде залежати від народу Украї-
ни, ми не будемо питати дозволу 
у кого-небудь за кордоном», — 
підкреслив Порошенко.

Джерело: сайт УНІАН

1 Одеські засуджені створили для військових у АТО
пересувну душову.

2 Ярош вніс законопроект про добровольчий корпус
і домовився про спільні дії з батальйоном «ОУН».

3 Нові рекорди: у Херсоні масово виконали гімн України.

4 Посадовці Тернопільської облдержадміністрації 
встановили співочий рекорд у вишиванках.

5 Учні сімферопольської школи прийшли на останній
дзвінок у вишитих сорочках.

6 Шість українських вишів увійшли до рейтингу 
найкращих у світі.

7 Маленька українка перемогла у конкурсі «Міні-міс світу-2015».

8 Наталя Яресько відмовилася читати доповідь російською.

9 В Артемівську на Донеччині закладено нову традицію —
Свято вишиванки.

10 Одеський вокзал відтепер зустрічатиме гостей
українською піснею.

11 Українці створили мобільну систему бойової
навігації для військових.

12 Українські музиканти на благодійному концерті зібрали 
173 тисяч гривень для бійців АТО.

13 Збройні Сили України отримали перших аеророзвідників.

14 Луганчани таємно допомагають українській армії
(волонтер Георгій Тука)

15 Заступником директора Антикорупційного бюро 
став учасник АТО.

16 На передовій пораненому бійцю медики перелили літр 
власної крові.

17 На кошти, зібрані на аукціоні фоторобіт Сергія Лойка, 
закупили медобладнання для Миколаївського шпиталю.

18 Олег Скрипка продає машину, щоб придбати «швидку» 
для військових.

19 Оборонну продукцію в Україні звільнено від оподаткування.

20 Норвегія виділила 5 мільйонів євро на допомогу 
переселенцям з Донбасу.

21 Канада надасть Україні гуманітарну допомогу на суму 
25 мільйонів доларів.

22 Пластичні хірурги з Канади приїхали оперувати скалічених 
українських бійців.

23 На боці України готові воювати чеченці, 
узбеки і азербайджанці (Джемільов).

Вас вітає нова рубрика «Швабова копа» (вона ж — півсотня, во- 
на ж — п’ятдесятка)! Тут ми постаралися зібрати докупи п’ятдесят 
найголовніших і найпомітніших позитивних новин за останні кіль-
ка тижнів. Запрошуємо до їх перегляду й бажаємо отримати від 
того бодай невеличке задоволення й душевний відпочинок.

24 Румунія допоможе Україні захиститися від російських хакерів.

25 Грузія безкоштовно оздоровить 20 поранених 
українських воїнів.

26 ОБСЄ: Крим — невід’ємна частина України.

27 Активісти під базою ГРУ у Тольятті вимагали вивести російські 
війська з України.

28 Проукраїнський сенатор буде балотуватись
у Президенти США.

29 Сенсація! «Іспанобандерівці» домоглися правди від своєї 
преси: фейк про полк «Азов» спростовано!

30 Поляки презентували фільм «Укроп».

31 Польський фонд відправив у зону АТО 
більше 10 тонн гуманітарної допомоги.

32 Мешканці Токіо провели у своєму місті мегамарш 
у вишиванках — на знак солідарності з Україною.

33 Обама скасував указ, який захищав Росію від кредиторів.

34 Чернівецький школяр став українським фінансовим генієм.

35 Українські програмісти створили роботизовану руку-протез.

36 Харківська студентка розробила унікальний метод 
очищення стічних вод.

37 Українські науковці створили протиопікові пов’язки 
для лікування бійців АТО

38 Український музика переміг на міжнародному 
конкурсі гітаристів.

39 Сила мистецтва: демобілізований боєць АТО лікує 
головний біль вишиванням.

40 Скрипка виступив на Каннському кінофестивалі.

41 На чемпіонаті Європи українські каратисти отримали
13 нагород.

42 Незряча спортсменка з України здобула дві золоті нагороди 
на Всесвітніх іграх.

43 Василя Ломаченка визнали найкращим боксером 
світу у травні.

44 Україна здобула дебютну золоту медаль на чемпіонаті
Європи з боксу.

45 Український дзюдоїст тріумфував на елітному
турнірі в Марокко.

46 Уперше за останні п’ять років Україна обійшла Росію
в рейтингу УЄФА.

47 Насіров обіцяє залишити єдиний податок для малого бізнесу.

48 Нацбанк і Народний банк Китаю уклали угоду про обмін 
валюти на 2,4 мільярди доларів.

49 Україна та США підписали угоду на 1 мільярд доларів.

50 Швейцарія надасть Україні гуманітарну допомогу на суму 
100 мільйонів доларів.

Фото з мережі

Файні новини2 ►  Файні новини  ◄



Юрій Сергєєв:  
Восени Україна стане 
членом Ради безпеки ООН. 
І Росія не зможе нам завадити

про виплати за знищену 
техніку бойовиків

Як повідомляє сайт Держав-
ної фіскальної служби, Кабінет 
Міністрів України затвердив по-
рядок виплати компенсацій з 
держбюджету для підприємств 
і організацій, чиїх працівників 
мобілізовано на військову служ-
бу в особливий період.

Відповідно до затвердженого 
порядку, виплату здійснюватиме 
роботодавець. Мінсоцполітики бу- 
де перераховувати зазначені кош- 
ти обласним департаментам со-
ціального захисту. Вони передава-
тимуть їх районним або міським 

управлінням, а ті — підприємствам.
Також статтею 119 КЗпП перед-
бачено, що за працівниками, 
призваними на військову службу 
під час мобілізації на особливий 
період, але не більше року, збері-
гаються місце роботи і посада та 
компенсується із держбюджету 
середня зарплатня на підприєм-
ствах, на яких вони працювали 
до мобілізації, незалежно від під-
порядкування та форми власності.

Джерело: 
sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--

novini-/198697.html  

У Росії друзями вбитого 
опозиціонера Бориса Нємцо-
ва опубліковано книгу «Путін. 
Війна». Основою для видання 
стали зібрані опозиціонером ма-
теріали щодо присутності росій-
ських військ в Україні.

Борис Нємцов хотів, щоб ця 
книга відкрила очі його спів-
вітчизникам на справжній стан 
речей в Росії й звільнила росі-
ян від тотальної брехні Кремля 
про Україну. Він мріяв, аби книга 
вийшла великим тиражем і без-

коштовно розповсюджувалася 
серед населення.

І хоча підступне вбивство зі-
рвало плани борця за справедли-
вість, але його друзі й однодумці 
відновили втрачені та конфіско-
вані документи щодо присутності 
російських військових в Україні й 
випустили у світ цю книгу.

Вона стала для світової спіль-
ноти ще одним доказом російської 
агресії в Україні.

За матеріалами сайту 
«Обозреватель»

У червні має відбутися саміт 
Європейського Союзу, на якому 
обговорюватимуть продовжен-
ня персональних санкцій проти 
«сім’ї» Януковича, сепаратист-
ських ватажків, посадових осіб 
РФ, а також економічні обмежен-
ня проти Росії. 

В ексклюзивному інтерв’ю 
програмі «ТСН. Тиждень» міністр 
закордонних справ України Пав-
ло Клімкін переконував, що ЄС 
продовжить санкції.

«Я знаю позиції всіх країн-
членів ЄС. І на сьогодні і настрій, 
і налаштованість дуже чіткі: або 
ми виконуємо весь комплекс 
Мінських домовленостей (щодо 
деескалації збройного конфлік-
ту на Донбасі), або санкції чітко 
залишаються. Звичайно, ходять 

різні легенди чи розповіді про 
те, що позиції деяких країн не 
є такими сильними. Але на-
справді Європейський Союз до-
вів, що європейська солідарність 
чогось варта в цьому світі.

Щодо дій Києва, то там має 
бути чітке юридичне підґрунтя. 
Генпрокуратура над цим пра-
цює. І, звичайно, по кожному 
випадку там має бути (кримі-
нальна) справа. Справа, звичай-
но, буде. І це служитиме осно-
вою для продовження санкцій. 
У нас є політичний блок санкцій 
(це те, що буде продовжено на 
наступному саміті Євросоюзу), 
і санкції проти окремих осіб, які 
мають юридичне підґрунтя», — 
сказав міністр.

Джерело: сайт УНІАН

Клімкін анонсував 
відкриття гучних 
кримінальних справ проти 
поплічників Януковича

Підприємства платитимуть 
мобілізованим працівникам 
середню платню

Соратники Бориса Нємцова 
опублікували книгу  
«Путин. Война»

Станом на 21 травня 
прийнято рішення про 
виплати військовим за 

участь у бойових діях у розмірі 
13,3 млн грн, з них виплачено 
12,173 млн грн.

Міністерство оборони Украї-
ни опублікувало дані про випла-
ти військовослужбовцям грошо- 
вих винагород за успішно вико-
нані бойові завдання в зоні про-
ведення АТО. 

«Станом на 21 травня прий- 
нято рішення про виплати за без-
посередню участь у бойових діях 
у розмірі 13,3 млн грн. З них уже 
виплачено 12,173 млн грн, інші 
кошти будуть виплачені най-
ближчим часом», — йдеться у по-
відомленні на сайті Міноборони. 

Відзначається, що за успішне 
виконання бойових завдань у зоні 
АТО документально оформлено ви-
нагороду для 342 військовослуж-

бовців у розмірі понад 2 млн грн, 
з них виплачено 1,705 млн грн. 

Всього за знищену техніку, ус- 
пішно виконані завдання та участь 
у бойових діях військовослужбов-
цям АТО документально оформ-
лені виплати винагород на суму 
15,338 гривень. З цієї суми ви-
плачено 14,182 млн гривень. Ви-
плату решти винагород плану-
ється здійснити до кінця місяця.

Джерело: сайт «Ліга»

Невдовзі в Україні запрацює 
офіс підтримки ООН. Ця подія 
може передувати введенню ми-
ротворчої місії до нашої краї-
ни. Однак це не буде введенням 
миротворчого контингенту, на 
чому наполягає Україна, Місія 
носитиме назву стабілізаційної. 
Про це нещодавно заявив постій-
ний представник України в ООН 

Міноборони
відзвітувало
Міноборони
відзвітувало

Юрій Сергєєв після того, як Київ 
відвідав Генсек ООН Пан Гі Мун. 
За словами українського дипло-
мата, офіс ООН у Києві зможе до-
помагати ОБСЄ у встановленні 
фактів порушення мирних угод, 
які підписаних конфліктуючими 
сторонами.

В інтерв’ю «Главкому» пан 
Сергєєв заявив, що Україна зби-

рається брати участь у виборах 
непостійних членів Ради безпеки 
ООН, які відбудуться восени, 
а також пояснив, що нинішніх 
повноважень України в ООН 
недостатньо для притягнен-
ня до відповідальності країни- 
агресора. 

Джерело: 
сайт «Главком»
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Меркель зламала Путіна?Меркель зламала Путіна?

ВІЙНИ БІЛЬШЕ НЕ БУДЕ! 
Штати не забувають 

про регулярне сти-
мулювання розумо- 

вої діяльності організовано- 
го злочинного угруповання під 
назвою РФ. Привілейовані ак-
ції Сбербанку виключені з ін-
дексу MSCI Russia. У цьому разі 
вони будуть автоматично про-
дані інвесторами. Викуповува-
тиме ж їх, природно, Сбербанк, 
а це — черговий удар по фінан-
совій системі країни-бензоко-
лонки й знакове обміління ЗВР. 
Красиво працюють ці «збанкру-
тілі» (за ватною версією) янкі!

Недавня зустріч у Сочі, яку так 
довго випрошували кремлівські 
бандити, для спостерігачів закін-
чилася нічим. Ну, хіба що Лавров 
був дещо оптимістичним. Керрі 
провів чотиригодинні переговори 
з ним і двогодинні — з Путіним, 
у присутності Лаврова. У перерві 
був обід, і — знову бесіда. Отже, 
не менше десяти годин Керрі про-
вів у товаристві московського 
колеги. Тож, на мій погляд, саме 
Лавров зараз — провідний пред-
ставник від РФ у наведенні мостів 
із Заходом, а ВВХ — тільки деко-
рація.

Підсумкова прес-конференція 
цих тривалих зустрічей містила 
тільки звичайну дипломатичну 
«воду»: опубліковано відповіді ли- 
ше від Лаврова, а від Керрі нічого 
немає (що свідчить про тотальну 

тономії ДНР/ЛНР та зняття го-
ловного болю Заходу в обмін на 
Сирію і Крим слід вважати «бо-
родатим» кремлівським вкидом 
для дезінформування публіки. Бо 
не для того ловили Москву та її 
поплічників на хитро зроблений 
гачок, аби так бездарно все здати. 

Асаду в Сирії й так несолодко: він 
терпить поразку на всіх напрямах 
і явно не має зовнішньої військо-
вої й дипломатичної підтримки. 
Чому? Бо відмовив йому Кремль — 
на настійливе прохання Штатів.

Такі тривалі переговори пер-
ших осіб РФ із третьою особою 
США говорять про вислуховуван-
ня Америкою кремлівських про-
позицій (читайте: прохань) щодо 
миру. І це вже якщо не повна ка-
пітуляція, то справжній її пролог 
у передчутті близької фінансової 
катастрофи, яку Москва так ре-
тельно намагається приховувати. 
У цьому й полягає головна причи-
на припинення боїв і маневрів до-
вкола українських кордонів. Війни 
більше не буде — «Бобик здох»!..

У Туреччині відкрився комітет 
Україна — НАТО, де Керрі ліди-
руватиме в обговоренні питань 
щодо приведення України до стан- 
дартів НАТО. Це стосуватиметь-
ся, у тому числі, й оборонного 
сектора, тобто виробництва су- 
часних озброєнь.

А це вже де-факто — реаліза-
ція планів щодо вступу України до 
Альянсу і її підтримка (повзучими 
методами) з боку Штатів. Напевне, 
ми почуємо і щось новеньке про со-
чинську зустріч. Не забуваймо і про 
недавню заяву представника США 
в ОБСЄ про необхідність виведен-
ня окупантів із Криму й Донбасу!..

Олексій Гонта

Перемовини щодо ситуації 
в Україні між Володимиром Пу-
тіним і Ангелою Меркель у Мо-
скві практично одразу ж дали 
результат. Бойовики «ДНР», які 
ще вчора погрожували насту-
пом на Київ і Львів, різко схова-
ли своїх найбільш войовничих 
ораторів і заговорили про по-
вернення до України. На своїх, 
зрозуміло ж, умовах. Або, точні-
ше кажучи, на московських.

Так званий «віце-спікер на-
родної ради ДНР» Денис Пушилін 
у річищі нових інструкцій оголо-
сив, що самопроголошена рес-
публіка згодна на якнайширшу 
автономію — «без ущербу своїм 
інтересам». Для забезпечення цієї 
автономії керівництво псевдорес-
публіки вимагає внести зміни до 
української Конституції з метою 
надання регіонам прав на само-
визначення. У якості додаткової 

поступки Україні у «ДНР» згодні 
провести місцеві вибори. Скоріш 
за все, у вигляді «спектаклю», про-
те, це вже — деталі.

Що таке «якнайширша авто-
номія» або «ширка» у розумінні 
сепаратистських ватажків, зрозу-
міти складно. Якщо вони готові 
самі заробляти собі на життя, пла-
тити пенсії та інші соцвиплати, 
утримувати бюджетну сферу, то 
навіщо їм узагалі якийсь статус 

у складі України? Можна спитати 
жорсткіше: «Якщо ви готові до пов- 
ноцінної економічної діяльності, 
то чому не можете вже зараз себе 
забезпечити? Нащо ви потрібні 
Україні зі своїм статусом автоно-
мії? Що ви у змозі запропонувати 
своєму населенню?» У якості до-
даткового інструмента для шан-
тажу на Донбас завезли бланки 
для «референдуму» про входжен-
ня до складу РФ. Але цей блеф уже 
не пройде!

У даний час економічна база 
потенційної (чи краще написати: 
імпотентної) «ширки» виглядає 
просто. Бойовики отримують 
зарплатню з Москви, місцеві ва-
тажки живуть за рахунок контра- 
банди, а місцевих незаможників 
сяк-так рятує гуманітарка від 
ахметовського штабу. Пенсії й 
виплати бюджетникам із «респу-
бліканської казни» украй нечасті 
й за розмірами нагадують єди-
норазову допомогу. І отримання 
зарплатні скромними продукто-
вими наборами — тут уже давно 
не рідкість. То що, «республіка» 
й надалі житиме на таких умовах, 
чи Київ має терміново почати го-
дування свого блудного сина? 
Бо повернення Донбасу до лона 
України — неминуче.

Якось не тягне святкувати по-
вернення у тій формі, що її нама-
гаються нав’язати сепаратистські 
лідери. Нагадаємо, що за їхніми 
умовами вся влада у регіоні зали-
шається у кремлівських маріоне-
ток. Плюс право впливати на дер-
жавні рішення України. А Києву 

залишається тільки платити за 
це розкошування. Пропозиція ду- 
же нагадує угоду між людиною 
і котом щодо проживання чоти-
риногого в затишній оселі. Госпо-
дар обіцяє годувати й поїти свого 
«квартиранта», прибирати за ним 
і миритися з подряпаними мебля-
ми. А кіт (так тому й бути!) ласка-
во погоджується тут жити!..

Інтерес Москви тут очевидний: 
там хочуть увіпхнути розорений 
і розграбований регіон в еконо-
мічну систему України, одночасно 
домігшись послаблення санкцій 
щодо себе. Бажання Євросоюзу 
якнайскоріше закінчити справу 
миром, аби не терпіти збитків, 
теж зрозуміле. Думки сепаратист-
ських ватажків ніхто не питав, 
але тут інтереси співпали: вони 
хочуть для себе амністії та збере-
ження нажитого–«віджатого». На 
цьому б і закінчитися цій недолу-
гій казці. Проте як же бути з інте- 
ресами України? Вигоди для неї тут 
не видно. Отримати собі головний 
біль і велику статтю витрат в об-
мін на… на що? За який приз має 
платити Україна у цій ситуації?

Відповідь напрошується дуже 
патріотична, проте, з економічної 
точки зору вкрай відворотна: за 
територіальну цілісність. Але не 
платитиме вона. 

І справа тут не у ціні, а у «про-
давцях», мати справу з якими — 
нижче за її гідність. Отже, про офі-
ційну згоду Києва на умови бойо-
виків не може бути й мови!

Джерело: 
www.donetskie.com

закритість реальних тем розмови 
від широкої публіки).

Того ж вечора Керрі поговорив 
по телефону з Порошенком і ввів 
його у курс справ. Про справжні 
досягнуті результати цієї зустрі-
чі можна буде судити тільки за 
реальними подіями в окупованій 

зоні. Єдине обговорюване питан-
ня, що прорвалося назовні, стосу-
валося миротворців. Можливо, це 
будуть білоруси. Не виключаємо 
й під’єднання Казахстану.

Усі подальші чутки про ніби-
то намічений «договорняк» із 
нав’язування Києву широкої ав-

«БОБИК ЗДОХ!»«БОБИК ЗДОХ!»

Фото з мережі

Фото з мережі
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Учасниці волонтерської 
групи «Берегиня» зай- 
маються дуже специ-

фічною справою — плетуть 
маскувальні сітки. Першу сітку 
вони зробили у вересні 2014 
року, у приміщенні, що надав 
фонд «Мир і порядок». Тоді 
група нараховувала декілька 
жінок, що тільки навчались 
незвичній справі. Зараз «бере-
гині» стали справжніми екс-
пертами з виготовлення сіток, а са- 
ма організація значно розросла-
ся — тепер у дівчат п’ять офісів 
у Харкові і кілька точок пле-
тіння на дому або на робочому 
місці. Всього «берегині» сплели 
понад 500 маскувальних сіток, 
а тепер розширили свій «асор-
тимент» — роблять «кікімори», 
браслети з паракорду і обереги-
мотанки, які стали символом їх 
об’єднання. Тканину волонтери 
закуповують або отримують від 
небайдужих харків’ян. За сітку-
основу продовжує сплачувати 
той же фонд «Мир і порядок», 
який став постійним партне-
ром волонтерок. Незважаючи 
на такі масштаби діяльності, 
робочих рук усе одно замало. 
Вже зараз «берегині» заванта-
жені замовленнями до липня, 
а зі зміною погоди від бійців 
піде нова хвиля замовлень.

З любов’ю із Харкова
«Берегиня»:«Берегиня»:

«Поступово наші офіси спеціа-
лізувалися — в одному місці пле-
туть сітки одного забарвлення, в 
другому — інших кольорів. Та й з 
географією навчились орієнтува-
тися. Хлопцям у різних районах 
потрібна різна сітка — сіро-зеле-
на, або піщаник із зеленню, або 
багато піску і мало зелені. Одне з 
останніх замовлень було взагалі 
повністю «зелене», — розповідає 
«берегиня». — Взимку було про-
стіше — всім потрібні білі кольори 
з вкрапленнями чорного, сірого 
і коричневого. А тепер забарв-
лення дуже різняться. Наприкінці 
червня буде «найвеселіший» час — 
вся зелень вигорає, всім знову 
потрібно багато піску та сірого».

За словами Марії, плетіння сі- 
ток — зовсім не важка праця, а ско- 
ріше спосіб відпочити і знайти 
однодумців. Під час роботи «бере-
гині» розмовляють на різні теми, 
співають пісні, відпочивають від 
роботи і побуту. Сама Марія, як фі-
зичний реабілітолог, вважає пле-
тіння сіток корисною для здоров’я 
формою відпочинку, а також ефек-
тивним способом схуднення.

«Люди приходять до нас різни-
ми шляхами. Більшість знаходить 
нас у Facebook. Дехто приходить на 
волонтерські пункти фонду «Мир і 
порядок» у ТРЦ «Дафі», щоб пере-
дати нам тканину, а інколи й приєд-

нуються до нашої команди. Буває, 
що телефонують волонтери-пере- 
візники, запитують, чим допомог- 

ти — тканиною, матеріалами, людь- 
ми. Хтось залучає знайомих. І, зви-
чайно, приходять матері, дружини, 
дівчата бійців. Вони плетуть для 
своїх рідних чоловіків, і такі за-
мовлення ми завжди робимо по-
зачергово. Але ці жінки потім усе 
одно залишаються. Тому що інші 
солдати теж — сини і чоловіки».

І бійці армії, і «берегині» давно 
зрозуміли, що маскувальні сітки 
промислового виготовлення, які 
надходять в армію, для служби 
не годяться — через місяць вони 
розсипаються. Сітки ручного пле-
тіння, відправлені в зону АТО ще 
в жовтні-листопаді, досі «живі».

«У однієї з наших «берегинь» 
син в АТО. Вони, коли приїхали на 
місце, не встигли розгорнутися на 
позиції, зробити укриття, як почав-
ся бій. Їхні машини були накриті 
нашої сіткою, а поруч стояв БТР, 
який був давно підбитий, і його сіт-
кою ніхто накривати не став. «Се-
пари» півгодини били у цей БТР, 
думаючи, що наші засіли там, у той 

час як бійці були за прихованими 
під сіткою машинами. І жоден по-
стріл по цих машинах не пройшов. 

Так наша маскувальна сітка вряту-
вала хлопцям життя. І, звичайно, з 
того випадку ця «берегиня» прак-
тично не залишає нашу майстер-
ню, бо наша робота врятувала жит-
тя її синові», — розповідає Марія.

Серед «клієнтів» харківських 
волонтерів — 92-а, 93-я, 17-а, 24-а 
бригади, «Айдар», «Азов». Телефон 
«берегинь» доходить до військових 
різними шляхами. Проте кількість 
замовлень не зменшується. А з по-
чатком роботи над «кікіморами» 

дзвінків стало ще більше — мас-
кувальні костюми потрібні розвід-
никам, снайперам, коректувальни-
кам. Але їх виготовлення вже не 
схоже на «корисний відпочинок».

«По-перше, ти всім цим диха-
єш. Я один день розпускала мішки 
без маски, потім ще тиждень цим 
пилом кашляла. Тому обов’язково 
потрібно надягати маски. По-дру- 
ге, розпускання мішковини на нит- 
ки — це тривалий і виснажливий 
процес. Вплітати нитки в костюм 
ще складніше, потрібна точ- 
ність — ниток має бути певна кіль-
кість, певної довжини для кожної 
ділянки костюма. А їх ще й пофар-
бувати треба. І однотонно-зелени-
ми їх ніхто не робить, там має бути 
багато відтінків», — ділиться се-
кретами Марія.

Крім корисних у військовій 
справі речей, «берегині» виготов-
ляють для бійців іншу продукцію — 
білизну, шкарпетки, а також тради-
ційні українські ляльки-мотанки. 
Тканинна фігурка жінки здавна 
вважалася оберегом і символом ро- 
дючості. Багато замовлень допов- 
нюються і проханнями про мотан-
ки. За словами Марії, присутність 
жінки, нехай навіть у такому сим-
волічному вигляді, робить життя 
бійців психологічно легшим. Тим 
більше, що мотанки «берегині» роб- 
лять найрізноманітніші — блон-
динок, брюнеток, рудих, а також 
форм різного ступеня «пишності».

Організувати майстерню, подіб- 
ну до харківським офісам «Береги- 
ні», можна в будь-якому куточку 
України — потрібно лише просто-
ре приміщення і добровольці.

«Плести сітки нескладно. На 
каналі фонду «Мир і порядок» є 
наше навчальне відео «Как плес-
ти маскировочные сети». Я можу 
підказати, де взяти сітку-основу. 
З тканиною складніше — її кожного 
разу доводиться «діставати». Ра- 
ніше був варіант із секонд-хендом, 
але зараз там усе дуже дороге. 
Я б порадила звернутися до релі-
гійних організацій, які збирають 
старі речі для нужденних. Часто 
у них буває ганчір’я, яке просто 
нема кому віддати. Зазвичай ко-
манда з трьох жінок робить сітку 
3 на 3 метри за п’ять годин. І якщо 
у вас є організаторські здібності, 
то — вперед! Навчимо, покажемо, 
підкажемо», — обіцяє Марія.

Щоб зробити замовлення на маскувальну сітку, треба на но-
мер 093-522-01-93 надіслати SMS, в якому вказати:

* номер бригади,
* П.І.Б. командира,
* колір (пісок, сірий, зелений у відсотковому співвідношенні),
* кількість сіток (3х3 м),
* хто відвезе (або зазначити, якщо потрібна допомога у доставці).

Коли замовлення буде виконане, «берегині» зателефонують та 
повідомлять, де можна забрати сітку. Зараз черга замовлень запо-
внена до липня включно.

Подивитись майстер-клас із плетіння 
маскувальних сіток від проекту «Берегиня» 
можна на YouTube-каналі БФ «Мир і порядок» 
за запитом «Как плести маскировочные сети».
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Як розпізнати 
стрес у себе 
й у товариша

По-перше, ознака для себе, ін-
дикатор, який потрібно знати.

Це коли ви ловите себе на дум-
ці: «Я сильний, я впораюся». Коли 
ви самі починаєте вмовляти себе. Є 
й фізіологічні індикатори, насампе-
ред, поганий сон. Людина не може 
заснути або кричить уві сні. Пове-
дінка при стресовому переванта-
женні може бути неадекватно агре-
сивною або ж, навпаки, пасивною. 
Під агресією розуміється така по-
ведінка, коли людина намагається 
показати, що вона — «найкрутіша», 
прагне скрізь бути серед перших. 
Тим самим вона намагається довес-
ти оточуючим (а насправді — собі), 
що у неї — все в порядку. Пригніче-
ність, пасивність — це коли людина 
сидить, втупившись в одну точку, 
ні на що не реагуючи. Часто стресо-
ві травми супроводжуються спаз-
мами м’язів — наприклад, мімічних 
м’язів обличчя, трапецієподібного 
м’яза (задня поверхня плечей, спи-
на). І спазм цих м’язів дає так звану 
«позу бика» — кам’яне обличчя, по-
гляд спідлоба, і, коли людину кли-
чуть, вона повертається всім кор-
пусом замість того, щоб повернути 
голову, позаяк шия заблокована 
спазмом. Якщо ж ми говоримо про 
критичні ознаки зриву, то це колір 
шкіри — багряно-червоний або, 
навпаки, блідий. Розмивається ко-
лір райдужної оболонки ока — про 
такі випадки говорять: «Від стра-
ху очі побіліли». Людина постійно 
ковтає слину або облизує губи. По-
стійно пітніє, тому що через стрес 
йде посилений обмін речовин і по- 
рушується водний баланс організ- 
му. Людину може трясти, вона мо- 
же здійснювати неусвідомлені дії. 
Природно, треба прибирати тако-
го бійця з передової. Його треба 
направити до лікаря, аби боєць, як 

мінімум, відіспався. Це не означає, 
що його військова кар’єра закінче-
на, хоча таке теж буває.

Тривалий стрес або недостатня 
пристосованість організму до стре-
сових ситуацій можуть привести до 
появи у військовослужбовця нудо-
ти і блювоти, порушень діяльності 
шлунково-кишкового тракту. Здат-
ність солдата до активних і свідо-
мих дій різко знижується. Якщо не 
вжити певних заходів, наприклад, 
виведення з бою, надання відпочин-
ку й медичної допомоги, то може на-
стати повне фізичне і психологічне 
виснаження організму, в результаті 
якого солдат втрачає боєздатність.

Короткочасний стрес у деяких 
випадках має мобілізуючий вплив 
на військовослужбовця. У підго-
тов леного воїна він підвищує 
кров’яний тиск, загострює сприй-
няття. У такому стані солдат най - 
більш готовий до виконання бо-
йового завдання. Організм неза-
баром приходить у норму, і збу-
дження спадає.

Методи боротьби 
зі стресом

Допомагають заняття спортом, 
але це більше як профілактика. 
Якщо говорити про екстрені ме-
тоди — потрібно укласти бійця на 
землю, обеззброїти, оскільки він 
становить загрозу в такому стані, 
і змусити його сфокусувати погляд 
на якій-небудь точці, аби включи-
лася свідомість. Можна похлистати 
по щоках, побити по грудній кліти-
ні й по плечах, розтерти руки, щоки, 
вуха. Щоб тактильні відчуття теж 
включилися. Як тільки ви побачи-
ли, що він сфокусував свій погляд 
на вас і почав вас упізнавати, по-
трібно змусити його продихатися. 
І не просто так, а на рахунок: «Роби 
вдих! Роби видих! Раз! Два!» Потім 
наступна фаза: «Вдих носом, видих 
ротом!» Це вже складніше. І свідо-
мість включається. Але як мінімум 

протягом наступних дванадцяти 
годин ця людина  не боєць.

На сьогоднішній день най-
більш відомими, доступними й 
вельми ефективними засобами ре-
гуляції психічної діяльності є ауто-
генні способи саморегуляції, спря-
мовані на поліпшення психічного 
стану військовослужбовців у бою.

Найпростіші прийоми відріз-
няються простотою в оволодінні 
та виконанні, не вимагають бага-
то часу на проведення процедур 
(1–3 хвилини), Ефективні (резуль- 
тат виявляється вже в процесі ви-
конання прийомів), не тягнуть 
негативних побічних явищ (на-
приклад, сонливості) та ін.

Дихальні прийоми. Відомо, що 
нервові імпульси з дихальних цен-
трів мозку поширюються на його 
кору і змінюють її тонус. При цьому 
тип дихання з коротким і енергій-
ним вдихом і повільним видихом 
викликає зниження тонусу цен-
тральної нервової системи, обу-
мовлює зняття емоційної напру-
ги. Повільний вдих і різкий видих 
тонізує нервову систему, підвищує 
активність її функціонування. Та-
ким чином, для того, щоб у стре-
согенній ситуації знайти спокій, 
зняти надмірну або неактуальну 
психічну напруженість, необхідно 
виконати 8–10 коротких вдихів 
(використовуючи рухи нижньої 
частини живота) і повільних три-
валих видихів. І, навпаки, для того, 
щоб максимально мобілізуватися, 
подолати сумніви у своїх силах, 
прибрати «мандраж», необхідно 
виконати 8–10 дихальних проце-
дур з повільним, тривалим вдихом 
і різким, енергійним видихом. 

Прийоми управління тонусом 
скелетної мускулатури ґрунту-
ються на тому факті, що довільне 
розслаблення скелетної мускула-
тури діє на людину розслаблююче, 
заспокійливо, а напруга, навпаки, 
активізуюче, мобілізуюче. Розрядці 
негативних емоційних станів і під-

триманню бадьорого настрою до-
поможе вправа «Розслаблення за 
контрастом». Тут релаксація досяга-
ється через напругу. Потрібно напру-
жити, наприклад, кисті рук, а потім 
максимально їх розслабити тощо. 
Разом із розслабленням має при-
йти і відчуття звільнення від напру-
ги, яке треба всіляко посилювати.

Прийом «Видихання болю». 
Перебуваючи в будь-якому поло-
женні, розслабитися, встановити 
рівне дихання. Потім, роблячи вдих, 
уявити, що у грудях формується 
хмара цілющих життєвих сил, на-
приклад, сіро-блакитного кольору. 
Далі уявити больову ділянку, «по-
бачити» хворий орган, що має ко-
ричнево-чорний колір. Після чого, 
роблячи повільний видих, направи-
ти цілющу хмару на хворий орган, 
спостерігаючи, як вона обволікає 
больову ділянку, вириває шматки 
болю і викидає з тіла. Вправу повто-
рювати до тих пір, поки вона не «ви-
чистить» орган, що болить, і остан-
ній не набуде природного кольору.

Прийом «Образ болю» перед-
бачає роботу з субмодальностя- 
ми, — якостями образу болю — 
послідовну зміну таких якостей 
образу болю, як температура, ко-
лір, матеріал від неприємних до 
приємних. На останньому етапі 
доцільно уявити біль, наприклад, 
у вигляді повітряної кулі, яка від-
літає від хворобливого місця.

Прийом «Перевантаження» пе-
редбачає під час переживання болю 
детально описувати всі предмети, 
які знаходяться в полі зору, послідов-
но переміщаючись із кутка в куток.

Прийом «Контекст» передба-
чає подання такого контексту пе-
реживання болю, в якому людина 
перестає про нього думати, напри-
клад, при переживанні больового 
відчуття слід представити ситуа-
цію надзвичайної небезпеки (по-
ява перед військовослужбовцем су- 
противника). Важливо рефлектор-
но закріпити («заякорити») болю-
че відчуття з ситуацією небезпеки.

Самонавіювання. Широке по-
ширення серед прийомів самонаві-
ювання отримала методика фран-
цузького аптекаря Куе, названа 
ним «школою самовладання шля-
хом свідомого самонавіювання». 
Метод Куе — метод самонавіюван-
ня, заснований на багаторазовому 
повторенні формули, що містить 
твердження про хороше здоров’я 
того чи іншого органу, хорошому 
самопочутті, настрої, впевненості 
в собі тощо. Він дозволяє приду-
шити хворобливі, шкідливі за сво-
їми наслідками уявлення і заміни-
ти їх корисними і благотворними. 
Наприклад: «Із кожним днем в усіх 
відношеннях мені стає дедалі кра-
ще й краще». Довільне самонавію-
вання повинно здійснюватися без 
будь-яких вольових зусиль. 

і способи 
боротьби з ним

і способи 
боротьби з ним

Воєнний стрес страшний саме тим, що його спричиняє перебування у бойових умо-
вах — це крайній його прояв. Людина сама й заподіює шкоду, і бачить, як комусь 
роблять боляче та погано. Коли це відбувається на наших очах, організм сприймає 

все так, ніби це відбувається з ним самим. Включаються відразу ж інструменти захисту. На 
будь-яку насильницьку дію організм реагує як на загрозу йому самому. Застосовуючи зброю, 
людина завжди отримує психологічну травму, тому що робить речі, протиприродні людській 
сутності. Адже доводиться переступати через себе. Як у контактних єдиноборствах, таких, як 
бокс, де ти можеш реально травмувати супротивника. Саме це вміння — переступити через 
себе — визначає ступінь готовності як спортсмена, так і військового.

Людина не може безперервно перебувати в зоні бойових дій протягом чотирьох міся- 
ців — півроку без наслідків. А в ситуації постійного стресу — не більше трьох діб. Після цього 
настає криза, відбувається зрив. Обов’язково. Криза може настати й раніше, а психічна трав-
ма — перейти на органічний рівень, наприклад, перетворитися на виразку шлунку.

СтресСтрес

У бойових умовах воїни повинні пам’ятати декілька правил, 
перевірених на практиці, що забезпечують зняття психічної на-
пруженості і втоми:
- по можливості необхідно своєчасно і калорійно харчуватися;
- дотримуйтесь норми споживання рідини, бо її надмірна кількість  
 посилює втому;
- використовуйте час, відведений на відпочинок, тільки за призна-
 ченням — це зніме втому і психічне навантаження;
- уникайте застосування ліків, а якщо хворієте, то необхідно лікува- 
 тись у медичних установах;
- розумову втому можна зняти бесідою з товаришами, бо заглиблен-
 ня у свої проблеми на самоті тільки посилить утому (тож підтримуй-
 те товаришів).
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Так само існує декілька нестан-
дартних способів розслабитися. 
При оцінюванні використовується 
десятибальна шкала, по якій ви-
дно, як кожна техніка знижує стрес. 

1. Масажуйте активні точки
Натисніть на точку між сухожиллями на внутрішній стороні перед-

пліччя, на два великих пальці вище складки зап’ястя. Тисніть хвилину. 
Результат: дивно, але більшості з хлопців порада здалася ефективною. 
Знижує стрес на 3 бали.

2. Віднімайте 13 з довільного великого числа
Складні обчислення відволікають від стресу. Результат: зміна рівня 

стресу в межах від –3 до +1 балу.
3. Робіть 6 вдихів за хвилину замість звичайних 14
Повільне, глибоке дихання приводить у норму тиск і зменшує час-

тоту серцебиття. Це допомагає зняти напругу після важкого дня (чи 
ночі), а також контролювати напади праведного гніву, коли начальство 
в черговий раз вирішує підтягнути дисципліну. У середньому знижує 
стрес на 4 бали.

4. Думайте про вечірній перегляд комедії
За даними вчених з Університету Лома Лінда, у людини, яка знає, що 

її скоро розсмішать, на 27% збільшується кількість ендорфінів в крові і 
на 39% зменшується вміст гормону стресу кортизолу. 

5. Голосно співайте
Мозок співаючої людини виробляє ендорфіни, які підвищують на-

стрій. На додаток до того, людина починає глибше дихати. Результат: 
можна сказати, що в середньому ця вправа знижує стрес на один бал.

Чого не слід 
робити при стресі

Антистресовий вплив алко-
голю — міф. В екстремальній си-
туації можна використовувати 
алкоголь, як засіб енергетичного 
підживлення. У Велику Вітчизня- 
ну війну людині перед атакою да- 
вали «фронтові сто грамів» не для 
того, щоб позбавити страху, а зо-
всім із іншої причини: при наступі 
польова кухня завжди спізнюєть-
ся, а бійця потрібно підживити, 
щоб він міг активно рухатися. 
А при оборонних боях ста грамів 
не давали — кухня поруч. Страху 
алкоголь не позбавляє. Щоб зни-
щити страх алкоголем, його по-
трібно прийняти таку кількість, 
що боєць стане некерованим. До 
того ж при стресі виділяється 
величезна кількість ферментів, і 
алкоголь сприймається організ-
мом інакше. У звичайному стані 
для розслаблення ста грамів го-
рілки достатньо, а у стресовому 
стані доведеться збільшити цю 

Щоб було зрозуміло, сигара в трей-
лері на базі — це 0 балів стресу, а 
бій з противником, який щойно 
підірвав конвой, — 10. Ось які по-
казники в результаті у нас вийшли. 

дозу на порядок (тому на війні 
можуть пити горілку, як воду). 
В результаті ми спровокуємо отру-
єння, і  тільки швидше доб’ємо ор-
ганізм. До того ж «центр задово-
лення» у мозку через стрес може 
«запам’ятати» зв’язок алкоголю з 
розслабленням, і люди іноді ста- 
ють хронічними алкоголіками про- 

тягом... декількох годин! Повно 
прикладів того, як руйнується 
життя недосвідчених хлопців, які 
намагаються «забутися» на війні. 
Тож будьте обережні з чаркою. 
Для зняття стресу, як ви вже зна-
єте, існує багато куди більш ефек-
тивних способів.

Віктор Гребенник

1). Безкоштовне отримання 
ліків, лікарських засобів, імуно-
біологічних препаратів і виробів 
медичного призначення за рецеп-
тами лікарів. 

2). Першочергове безкоштов-
не зубопротезування (за винят-
ком протезування з дорогоцінних 
металів).

3). Безоплатне забезпечення 
санаторно-курортним лікуван-
ням або отримання компенсації 
вартості самостійного санаторно-
курортного лікування. Порядок 
надання путівок, розмір і порядок 
виплати компенсації вартості са-
мостійного санаторно-курортно-
го лікування визначаються Кабі-
нетом Міністрів України. 

4). 75-відсоткова знижка пла-
ти за користування житлом (квар-
тирна плата) в межах норм, перед-
бачених чинним законодавством 
(21 квадратний метр загальної 
площі житла на кожну особу, яка 
постійно проживає у житловому 
приміщенні (будинку) й має пра-
во на знижку плати, та додатково 
10,5 квадратних метра на сім’ю). 

5). 75-відсоткова знижка пла-
ти за користування комунальни-
ми послугами (газом, електро-
енергією та іншими послугами) 
та скрапленим балонним газом 
для побутових потреб у межах се-
редніх норм споживання. Площа 
житла, на яку надається знижка, 
при розрахунках плати за опа-
лення становить 21 квадратний 
метр опалювальної площі на кож-
ну особу, яка постійно проживає у 
житловому приміщенні (будинку) 
й має право на знижку плати, та 
додатково 10,5 кв. метра на сім’ю. 
Для сімей, що складаються лише 

Пільги для учасників 
бойових дій

з непрацездатних осіб, надається 
75-відсоткова знижка за корис-
тування газом для опалювання 
житла на подвійний розмір нор-
мативної опалювальної площі (42 
квадратні метри на кожну особу, 
яка має право на знижку сплати, 
та 21 квадратний метр на сім’ю). 

6). 75-відсоткова знижка вар-
тості палива, в тому числі рідкого, 
в межах норм, встановлених для 
продажу населенню, для осіб, які 
проживають у будинках, без цен-
трального опалення.

7). Безкоштовний проїзд усіма 
видами міського пасажирського 
транспорту, автомобільним тран-
спортом загального користування 
у сільській місцевості, а також за-
лізничним і водним транспортом 
приміського сполучення та авто-
бусами приміських і міжміських 
маршрутів, у тому числі внутріш-
ньорайонних, внутрішньо- та між-
обласних — незалежно від відста-
ні та місця проживання. 

8). Користування при виході 
на пенсію (незалежно від часу ви-
ходу на пенсію) чи зміні місця ро-
боти поліклініками та госпіталя-
ми, до яких вони були прикріплені 
за попереднім місцем роботи. 

9). Щорічне медичне обсте-
ження і диспансеризація із залу-
ченням необхідних спеціалістів.

10). Першочергове обслугову-
вання в лікувально-профілактич-
них закладах, аптеках та першо-
чергова госпіталізація.

11). Виплата допомоги з тимча-
сової непрацездатності у розмірі ста 
відсотків середньої заробітної пла-
ти — незалежно від стажу роботи.

12). Використання чергової що- 
річної відпустки у зручний для них 

час, а також одержання додаткової 
відпустки без збереження заробіт-
ної плати терміном до двох тижнів 
на рік.

13). Переважне право на за-
лишення за собою робочого міс-
ця (посади) при скороченні чи-
сельності чи штату працівників 
у зв’язку із змінами в організації 
виробництва і праці та на працев-
лаштування в разі ліквідації під-
приємства, установи, організації.

14). Першочергове забезпечен-
ня житловою площею осіб, які по-
требують поліпшення житлових 
умов, та першочергове відведення 
земельних ділянок для індивіду-
ального житлового будівництва, 
садівництва й городництва, пер-
шочерговий ремонт житлових бу-
динків і квартир цих осіб та забез-
печення їх паливом.

Учасники бойових дій, які діс-
тали поранення, контузію або 
каліцтво під час участі у бойових 
діях чи при виконанні обов’язків 
військової служби, забезпечують-
ся житловою площею, у тому числі 
за рахунок тієї, що передається мі-
ністерствами та іншими централь-
ними органами виконавчої влади, 
підприємствами, установами й 
організаціями у розпорядження 
місцевих рад і державних адміні-
страцій — протягом двох років з 
дня взяття на квартирний облік. 

15). Отримання позики на бу-
дівництво, реконструкцію або 
капітальний ремонт житлових бу-
динків і подвірних будівель, при-
єднання їх до інженерних мереж 
і комунікацій, а також позики на 
будівництво або придбання дач-
них будинків і благоустрій садо-
вих ділянок із погашенням її про-

тягом десяти років, починаючи 
з п’ятого року після закінчення 
будівництва. Зазначені позики на-
даються у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України.

16). Першочергове право на 
вступ до житлово-будівельних 
(житлових) кооперативів, коопера-
тивів з будівництва та експлуатації 
колективних гаражів, стоянок для 
транспортних засобів та їх тех-
нічного обслуговування, до садів-
ницьких товариств, на придбання 
матеріалів для індивідуального 
будівництва і садових будинків.

17). Безплатний проїзд один 
раз на два роки (туди й назад) за-
лізничним, водним, повітряним 
або міжміським автомобільним 
транспортом, незалежно від на-
явності залізничного сполучення, 
або проїзд один раз на рік (туди 
й назад) указаними видами тран-
спорту з 50-відсотковою знижкою.

18) Пільги при сплаті податків, 
зборів, мита та інших платежів до 
бюджету відповідно до податко-
вого та митного законодавства.

19). Позачергове користування 
всіма послугами зв’язку та поза-
чергове встановлення на пільго-
вих умовах квартирних телефонів 
(сплата у розмірі двадцяти відсо-
тків від тарифів вартості основних 
та п’ятдесяти процентів — додат-
кових робіт). Абонементна плата за 
користування телефоном встанов-
люється у розмірі п’ятдесяти від-
сотків від затверджених тарифів.

20). Першочергове обслугову-
вання підприємствами, установами 
та організаціями служби побуту, 
громадського харчування, житлово-
комунального господарства, між-
міського транспорту.

21). Позачергове влаштування 
до закладів соціального захисту 
населення, а також обслуговуван-
ня службами соціального захисту 
населення вдома. У разі неможли-
вості здійснення такого обслуго-
вування закладами соціального 
захисту населення відшкодову-
ються витрати, пов’язані з догля-
дом за цим ветераном війни, у по- 
рядку й розмірах, установлених 
чинним законодавством.

22). Учасникам бойових дій на 
території інших держав надається 
право на позаконкурсний вступ 
до вищих навчальних закладів 
і переважне право на вступ до про-
фесійно-технічних навчальних за- 
кладів та на курси для одержання 
відповідних професій. 

Пільги щодо сплати за житло, 
комунальні послуги та паливо, 
передбачені пунктами 4–6 цієї 
статті, надаються учасникам бо-
йових дій та членам їхніх сімей, 
що проживають разом із ними, не-
залежно від виду житла чи форми 
власності на нього. 

Площа житла, на яку нара-
ховується 75-відсоткова знижка 
сплати, передбачена пунктами 4 
і 5 частини першої цієї статті, ви-
значається у максимально мож-
ливому розмірі в межах загальної 
площі житлового приміщення (бу-
динку) згідно з нормами користу-
вання (споживання), встановле-
ними цими пунктами, незалежно 
від наявності у складі родини осіб, 
які не мають права на знижку 
сплати. Якщо у складі сім’ї є особи, 
які мають право на знижку сплати 
у розмірі, меншому ніж 75 відсо-
тків, то спочатку обчислюється у 
максимально можливому розмірі 
75-відсоткова відповідна знижка 
плати. 

Учасникам бойових дій пенсії 
або щомісячне довічне грошове 
утримання чи державна соціаль-
на допомога, що виплачується за-
мість пенсії, підвищуються в роз-
мірі 25 відсотків прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність. 

Щорічно до 5 травня учасникам 
бойових дій виплачується разова 
грошова допомога у розмірі, ви-
значуваному Кабінетом Міністрів 
України — в межах бюджетних 
призначень, установлених законом 
про Державний бюджет України. 

Відповідно до Закону України 
«Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту»
Джерело:

zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/3551-12

Пільги для учасників 
бойових дій

7Файні новиниФайні новини



АНЕКДОТИ 

ФАЙНІ ФОТОЖАБИ

***
Як заявив Путін, в Україні 
проблема влади в тому, що 
на зміну одному крадію 
приходить інший. А у Росії 
він завжди один.

* * *
Турист-москаль, бувши за 
кордоном, залишив на сті-
ні туалету слово із трьох 
літер. 
І додав: «Нехай усі знають, 
що тут був представник ве-
ликої нації, яка дала світові 
Толстого і Достоєвського!»

***
Аби стати хоч трохи конку-
рентоздатним, завод «Ав-
тоВАЗ» почав випускати 
вживані іномарки.

* * *
Як дерев’яніє російська 
зовнішня політика: міністр 
закордонних справ – Лав-
ров, представник в ООН 
– Чуркін, а дипломатія – 
дубова.

* * *
Період напіврозпаду бля-
шанки – триста п’ятдесят 
років. Період напіврозпаду 
мого ВАЗ-2112 – три міся-
ці максимум. Дивно! І чому 
воно так? 

***
Медведєв каже Путіну: 
 – Чув? Нікарагуа визнала 
незалежність Осетії та Аб-
хазії! Жебраки, а й собі між 
люди!
Путін (ображено):
 – На багатших у мене вже 
грошей не вистачає.

***
– Що спільного між еконо-
мічним зростанням в Росії 
й життям на Плутоні?
– Ніхто їх не бачив, а існу-
вання доводять за допомо-
гою складних розрахунків. 

***
Після падіння чергової ро-
сійської ракети Путін і Гун-
дяєв вирішили: покласти у 
наступну мощі святих, аби 
Господь нарешті відчинив 
небесні врата.

***
 – Чому росіяни беруть з со-
бою в космос американців?
 – Щоб під час приземлення 
був хоча б хтось тверезий.

***
 На Марсі виросла березка. 
Марсобандерівець наго-
стрив сокиру і заходився її 
рубати. 
– Що ж ви ото робите?! На-
віщо ви берізку рубаєте? 
Така струнка, молоденька, 
так око зеленими листоч-
ками милувала, а ви її геть! 
– питає його сусід.
– Ой, і не кажіть – у самого 
серце кров’ю обливається. 
Але мушу те зробити! Бо 
прилетять москалі, поба-
чать берізку і скажуть: «Ро-
діна! Зємля русская!»

***
Урок географії: 
– Дітки, запам’ятайте: міста 
Варшава, Париж і Лондон 
знаходяться на правому бе-
резі Дніпра, а міста Москва, 
Пекін та Токіо – на лівому.

***
Ще в пам’яті обличчя мирних днів,
Єдина й неподільна Україна,
А нині – біль і сльози матерів,
Крим – анексований, Донбас – руїна.

Перевернувся світ, найближчі друзі
Враз найлютішими нам стали ворогами.
Ще вчора браттями були в застільнім 
крузі,
А вже сьогодні стали вбивцями й катами.

Російська пошесть, ніби та пухлина,
На наших землях корені пускає.
За лихом цим стоїть одна людина.
Та чи людина? Лише Бог те знає.

Хто б це не був і як би не лякали,
А в наших хлопців духу не зламати.
Вони напевно і самі не знали,
Що зможуть так країну захищати.

Що в кожних грудях запалає серце Данко!
До герцю з ворогом – за свій народ, за 
волю!
Все буде добре! І в це вірять палко!
Лиш боротьбою здобувають кращу 
долю!

І жодна сила наших воїнів не зрушить.
Бо дорога їм кожна п’ядь землі своєї.
Лиш біль зловісний час від часу серце 
душить,
Коли навік хтось припада до неї.

Стоять бійці, і їхня сила й воля
Вражають нас до сліз, до щему в серці!
Герої наші! Хай скоріше ваша доля
Вже мирними устами усміхнеться!

Почуй же, Господи, молитви України!
Дай миру, припини кровопролиття!
Хай об’єднаються роз’єднані родини,
І хай палатимуть лиш тільки маки в житі.

24. 04. 2015 р.   
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ВОЄННА 
ПОЕЗІЯ

фото Дизайн-студія Оксани Полонець

ЧЕКАЮ ТЕБЕ 
З ПЕРЕМОГОЮ, 
ГЕРОЮ!

***
Знов наближається літо,
Квітне вкраїнська земля. 
Пахне черешневим цвітом, 
Чується спів солов’я…

Все це – моя Україна,
Рідна Вітчизна безкрая!
Ніби згори Господь скинув 
Частку небесного раю!

Теплим промінням зігріта, 
Чистою вмита росою…
Котра земля в цілім світі
Рівна тобі за красою?  

Свіжістю ваблять до себе
Ріки, озера, ставки…
Тільки про море не треба!
Спогади ті нам тяжкі!

Пошесть зелена потворна
Ходить його берегами,
Лють там посіяна чорна
Зрадниками й ворогами.

Криме, окрасо Вкраїни,
Де ж твоя гідність і гордість?
Чом твої землі донині
Топчуть ворожії орди?

Хто розпалив це багаття
Зла, лицемірства, брехні?
Що одурманені «браття»
Ловлять у вирі війни?

Хто ж це зробив з них бездушні
Жаскі машини-убивці?
Хто мир між нами порушив?
Хто досі кров’ю не впився?!

Того безжального ката,
Що на московському троні,
Скоро постигне розплата,
Й армія не оборонить!

Плем’я, що зве себе «братом»
Ще усвідомить провину,
Схилить чоло винувато
Перед тобою, Вкраїно!

Лариса Савчук
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