
Чи здатні українські вироб-
ники шити високоякісну, зручну і 
тривку військову форму? Знайом-
ство з харківськими швачками 
переконує, що це цілком можли-
во. Глибоке вивчення іноземного 
досвіду, тривалі пошуки й експе-
рименти зараз дають вражаючі 
результати. Виготовлений укра-
їнськими майстринями солдат-
ський одяг уже не поступається 
зарубіжним аналогам і навіть пе-
реважає їх. 

При Дніпропетровській об-
лдержадміністрації відкрито кон-
сультаційний центр для надання 
безкоштовних професійних порад 
демобілізованим фронтовикам і 
їхнім родинам. Досвідчені фахівці 
завжди готові проконсультува-
ти вас із правових, економічних, 
побутових та інших питань. Вони 
працюють швидко, вправно й 
ефективно, і вже мають схвальні 
відгуки про свою роботу – як від 
керівництва, так і від клієнтів.

Фото з мережі

«Іди, пане, керувати 
нами!» – з усмішкою 
коментують скептики 

призначення на ключові поса-
ди в Україні іноземців та наших 
«поіноземлених» співвітчизни-
ків. Так благали колись варязь-
кого вождя замучені безладом 
і безвладдям посли Новгород-
ської республіки, кличучи його 
до себе на княжіння. 

І це мимоволі згадується за-
раз – при спостеріганні за онов-
ленням нашої держави. Україна 
потерпає не тільки від воєнної 
агресії, але й від ланцюгів радян-
щини, що обплутали вітчизняну 
владну систему від гори до низу. 
Навіть тепер, у розпал війни з 
Москвою, коли, здавалось би 
мали розірватися всі пута залеж-
ності від радянського минулого, 
всі схеми і стереотипи того часу, 
монстр совка продовжує жити у 
мисленні, світосприйнятті і стилі 
роботи наших можновладців, жи-
витися нашим хибним відчуттям 
меншовартості й недолугості, по-
роджувати у суспільстві нові стра-
хи, зневіру, недовіру. Керівництво 
держави постійно шукає людей 
нової формації, не заражених сов-
ковою хворобою, – для обіймання 
ключових посад. Шукає тих, хто 
вестиме суспільство до нового 

життя, не озираючись назад, тих, 
хто творитиме нове, а не копію-
ватиме старе. Шукає їх і вдома, 
і за кордоном. І знаходить. Цих 
прибульців з-поза старого вітчиз-
няного політикуму вже встигли 
охрестити варягами, проводячи 
паралелі між минулим і сьогоден-
ням і покладаючи на них чималі 
сподівання - попри наростаючу 
всезагальну недовіру. 

На цьому тлі недавнє при-
значення Михеїла Ніколозовича 
(чи вже краще писати – Михай-
ла Миколайовича?) Саакашвілі 
очільником Одеської області ви-
кликало неоднозначну реакцію. 
Пролунало чимало напіглузли-
вих-напівскептичних сентенцій 
на адресу нового губернатора.

Проте проукраїнськи налаш-
товані одеські активісти зустрі-
ли новопризначеного керівника 
області з неприхованою радістю 
й оптимізмом. Населення Півден-
ної Пальміри, яке ще кілька років 
тому не відзначалося прихильні-
стю до України й повсякчас нага-
дувало співвітчизникам про бага-
тонаціональність, багатомовність 
і багатокультурність свого краю 
(а відтак – і його окремішність 
від решти держави), за останній 
рік зробило величезний стрибок 
уперед – стосовно українського 

патріотизму і громадянської сві-
домості. Навчена аж надто гір-
ким прикладом співвітчизників, 
Одещина твердо заявила, що на її 
території не зростуть і найменші 
пагінці сепаратизму та державної 
зради. І ця заява була неоднора-
зово підтверджена діями. Досить 
згадати й друге травня минулого 
року, коли завдяки патріотичній 
«навіженості» місцевих ультрас із 
тріском провалилася спроба «се-
парів» розхитати суспільно-полі-
тичну ситуацію у місті-перлині, 
й зовсім недавню ліквідацію у 
самому зародку «бессарабської 
народної республіки». Одеська 
область – морські ворота Укра-
їни, її прикордонний оплот, — 
віддавна тісно й багатоаспектно 
пов’язана із сусідніми країнами, 
жадала якнайскоріше скинути з 
себе тягар минувшини й розпоча-
ти шлях до нового, європейського 
життя, довівши, що годен бути 
авангардом у цьому нелегкому 
поході. Залишалося тільки знай-
ти гідних лідерів, що втілили б у 
життя ці наміри. І найголовніший 
із цих провідників уже знайшовсь 
і взявся до виконання обов’яз-
ків, рішуче, без жодних комплек-
сів викидаючи «за борт» старий 
управлінський мотлох і даючи 
дорогу людям молодим, розум-

ним, енергійним. Одесити не кла-
нялись і не кланятимуться своєму 
«варязькому» вождеві, бо вже не 
раз продемонстрували власну 
людську і громадянську гордість і 
гідність. Але він цього від них і не 
вимагатиме. Саакашвілі – керів-
ник зовсім нової формації, який 
цінує практицизм, професійність і 
реальний, доведений ділом патрі-
отизм, а не якусь там «особисту 
відданість» і фальшиву «повагу» 
до начальства…

Звісно, «стара гвардія» не 
здасться без «бою» і ще встигне 
попсувати нерви й новому губер-
наторові, і його ще не до кінця 
сформованій команді. Проте по-
зитивний початок уже покладе-
но: найбільший український регі-
он отримав найпрогресивнішого 
керівника. Ферзем на політичній 
шаховій дошці України вже наре-
кли Михайла Миколайовича екс-
перти-оптимісти, підкреслюючи 
його особистісну незалежність, 
цілеспрямованість і надзвичай-
ну внутрішню силу в боротьбі з 
перепонами на путі до прогресу. 
Нам же залишається побажати, 
аби завдяки цій новій потужній 
фігурі наша складна й небезпеч-
на шахова партія завершилася 
блискучою перемогою.

Максим Зеленчук

Файні 
новини
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Від засновника

Шановні читачі!
Ми знову з вами. Попри всі 

негаразди ми — з вами. І це 
велике щастя для нас — уже 
вкотре доносити до наших з- 
ахисників позитивні звістки 
з Великої землі. Віримо, що ви 
ще не раз триматимете у ру-
ках нашу газету. І що вона бо-
дай незначною мірою підтри-
муватиме вас, розсіюватиме 
зневіру, знов і знов підживлю-
ватиме паростки оптимізму.

Віра — це зараз надваж-
ливо! Агресор уже збагнув, що 
завоювати нас нахрапом не-
можливо: ми вчасно встигли 
згуртуватись і продемонстру-
вати свою міць. Проте й шля-
ху назад для кремлівського 
фюрера вже немає. Доведене 
ним до шовіністичного безум-
ства російське суспільство в 
основній своїй масі перетво-
рилося на вовчу зграю. Яка 
роздере у клоччя свого ватаж-
ка, щойно він проявить бодай 
найменшу слабкість. Тому від-
ступ для нього рівнозначний 
самогубству. А відтак він ро-
битиме все від нього залежне, 
аби переломити ситуацію на 
свою користь і при цьому на-
магатися «зберегти обличчя». 
Проте всі його спроби жорсто-
кого «примусу до миру» зазда-
легідь приречені на поразку. 
Бо ми за порівняно короткий 
термін не лише не втратили 
власної державності, а навпа-
ки, зробили її ще міцнішою, 
сформувавши з нуля й новий 
уряд, і нову владну систему, 
й нову армію, й нову суспіль-
ну еліту. І це стало перепоною 
для подальшого просування 
противника на наші території. 
«Всемогутній» кремлівський 
диктатор злякався, наткнув-
шись на нездоланний бар’єр.

Звичайно, наш народ уже 
дуже втомився від воєнних 
жахіть. Проте ми не сприйма-
ємо й ніколи не сприймемо 
ганебного миру на умовах во-
рога. Бо ж не для цього ви вже 
рік проливаєте кров на пере-
довій і не заради цього гинуть 
ваші бойові товариші.

Попереду у нас іще довга й 
важка дорога у майбутнє, пе-
ріод, коли в мирному суспіль-
стві, так само як і на фронті, 
життєво необхідні взаємови-
ручка і взаємодопомога. І вам, 
уже загартованим воєнними 
труднощами нашим захисни-
кам, тут відведено найпочес-
нішу роль — оплоту й опори 
нового українського суспіль-
ства. Бо хто, як не ви, найкра-
ще знатиме й відчуватиме 
його справжню цінність? Хто 
краще за вас розуміє всю ни-
цість і нікчемність атавізмів 
минулого — корупції, бюро-
кра тії, всезагальної тупості, 
боягузтва, пасивності?

Ви потрібні Батьківщині. 
Ви життєво необхідні зано-
во відбудованій державі. Тож 
повертайтеся додому живими 
й здоровими!

Бережіть себе!

Щиро ваш,
Микола Шваб

1 Головлікар Щастинської лікарні (Луганщина) Олег Супрун 
нагороджений орденом «За мужність».

2 
Арсен Аваков призначив бойового офіцера Олександра 
Фацевича (позивний «Маршал») начальником новоствореної 
патрульної поліції Києва.

3 Дмитро Ярош: «Рівень української армії торік улітку й нині — 
дві великі різниці».

4 «Я мрію побачити Україну!» — маленький кримчанин переміг 
у конкурсі малюнків.

5 Завод «Антонов» буде випускати до 50-ти літаків на рік.

6 Україна ввійшла у десятку лідерів серед країн-виробників 
сталі (Worldsteel).

7 Україна може забезпечити продовольством більше 
400 мільйонів споживачів (Мінагрополітики).

8 «Правий Сектор (Оболонь)» передав партію одягу та речей 
для дитячого будинку в Маріуполі.

9 Херсонці передали військовим житловий автопричіп.

10 Футболіст Роман Зозуля на власний кошт відремонтував 
військовий госпіталь у Дніпропетровську.

11 Волонтери виготовили для бійців станки під кулемети.

12 Помічники-добровольці створили базу контактів
безкоштовної психологічної допомоги бійцям АТО.

13 Митці-волонтери проводять «творчу» терапію в зоні АТО.

14 «Народна армія» передала фронтовикам 8 тонн «гуманітарки».

15 «Азовці» зняли документальний фільм про бійців АТО.

16 Переселенці з Луганська здали кров для поранених бійців ЗСУ.

17 У Хмільнику на Вінниччині проводять сеанси дельфінотерапії 
для поранених фронтовиків.

18 У Харкові відновлюють виробництво найшвидших у світі 
танків — «Оплот».

19 Іноземці тепер можуть служити в українській армії. 

20 Україна за рік піднялася на 20 позицій у рейтингу інвестиційної 
привабливості (аудитори з BDO).

21 Євросоюз продовжить санкції щодо Криму ще на рік (Костян-
тин Єлісєєв).

22 У російському військкоматі призовник увімкнув гімн України 
і відмовився йти на війну.

23 Рада ЄС продовжила санкції проти РФ на 6 місяців.

24 ПАРЄ продовжила санкції проти російської делегації 
до січня 2016 року.

25 Українці в Римі організували Путіну «теплий прийом».

26 Польща відправила в Україну 164 тонни гуманітарної 
допомоги (більше 20-ти вантажівок).

27 360 тонн польсько-німецького гуманітарного вантажу — 
вже в Україні.

28 У Європарламенті представили доповідь Бориса Нємцова 
«Путін. Війна».

29 В Україну доправили 55 британських бронемашин «Saxon».

30 Американські військові надали українським спецназівцям 
швидкісні катери «Willard». 

Вас вітає рубрика «Швабова копа». Тут ми постаралися зібрати 
докупи шістдесят найголовніших і найпомітніших позитивних но-
вин за останні кілька тижнів. Запрошуємо до їх перегляду й бажа-
ємо отримати від того бодай невеличке задоволення й душевний 
відпочинок.

31 США продовжує допомагати Україні —
на черзі 100 броньовиків «Humvee».

32 Канадці протягом двох років тренуватимуть
українських військових.

33 Українська клініка виростила кістки тринадцятьом пораненим 
бійцям.

34 Постановка українця Олега Бондарчука підкорила 
американців на шоу талантів.

35 Постраждалі внаслідок окупації українці тепер можуть судити-
ся з Росією (Мін’юст).

36 Україна експортувала рекордну кількість зерна, 
щоб нагодувати 140 мільйонів людей у всьому світі.

37 У Києві з’являться 50 польських енергоефективних трамваїв 
із Wi-Fi.

38 На Дніпропетровщині заповідних територій стало більше 
майже на тисячу гектарів.

39 Директор миколаївського «МакДональдз» Олександр Данилов 
визнаний одним із найкращих у світі керівників подібних закладів.

40 Відкрито безкоштовні курси англійської мови для колишніх 
військових.

41
Звіт про розслідування катастрофи «Боїнга-777» стане руйнів-
ним для російської влади — Посол МЗС України з особливих 
доручень Дмитро Кулеба.

42 В Україні не буде дозволено жодних спроб федералізації
у регіонах — Петро Порошенко.

43 Генпрокуратура відібрала у коханки Януковича дитячий 
санаторій.

44 У Львові продають пиво з голим Путіним на етикетці.

45 Одесити-патріоти щоночі на громадських засадах охороняють 
порядок у місті.

46 У Харкові провели акцію «Харківщина — це Європа» 
і розгорнули величезні прапори України та ЄС.

47 Україна — перша у світі за експортом соняшникової олії 
(Мінагрополітики).

48 Українець Іван Настенко став найкращим на Кубку Європи 
з джиу-джитсу.

49 Українська дзюдоїстка вірменського походження 
Шушана Гевондян виборола «золото» Кубку Європи.

50 Українка Юлія Прокопчук — чемпіонка Європи зі стрибків 
у воду.

51 Збірна України виграла 18 нагород на чемпіонаті Європи 
з панкратіону.

52 Українка Аліна Махиня здобула перше українське «золото» 
Європейських ігор — на змаганнях із вільної боротьби.

53 Українська триатлоністка Юлія Єлістратова виборола Кубок 
Європи.

54 Гімнаст Олег Верняєв виграв друге «золото» Євроігор-2015 
і став абсолютним чемпіоном Європейських ігор.

55 Українські лучники стали чемпіонами Євроігор-2015.

56 Стрибун у висоту Богдан Бондаренко переміг на міжнародно-
му легкоатлетичному турнірі.

57 Українські шаблістки стали чемпіонками Євроігор-2015.

58 Український шабліст Андрій Ягодка виборов «золото» 
Європейських ігор.

59 Українець Андрій Хлопцов став чемпіоном Європейських 
ігор з плавання.

60 Українка Інна Черняк посіла перше місце на Євроіграх 
у змаганнях із дзюдо.

У приміщенні Дніпропетров-
ської ОДА почав працювати Центр 
допомоги учасникам АТО та чле-
нам їхніх сімей.

Одне з головних завдань Цент-
ру — виробити універсальні алго-
ритми, які дозволять швидко та 
без перепон вирішувати найболю-
чіші та найактуальніші проблеми 

Невдоволення росіян у зв’язку 
із закриттям проекту «Новоросія» 
зростає. Народ, накачаний агресі-
єю, нарікає. Ніхто не може зрозу-
міти, чому спочатку говорили, що 
в Україні — хунта і фашисти, а потім 
раптом з фашистами і карателями 
вирішили домовлятись і передати 
окупований Донбас під їхню опіку.

Відмову завойовувати Украї-
ну електорат Путіна здебільшого 
сприймає, як зраду. Тому пропа-
гандистам доводиться сяк-так 
пояснювати зміну в тактиці Росії. 

У Дніпропетровську 
відкрився центр для надання 
практичної допомоги бійцям 
АТО та їхнім родинам

ТЕРОРИСТІВ «ДНР» та «ЛНР»

ПУТІН ЗРАДИВПУТІН ЗРАДИВ

Спочатку обходилися напівнатя-
ками. Мовляв, у Путіна є якийсь 
«хитрий план». Але в існування 
цього самого плану публіка не 
повірила. І не дивно: якби Гітлер 
спочатку повідомив німцям про 
принижену Версалем Німеччину і 
нещасний розділений німецький 
народ, а потім раптом став до-
мовлятися з західними країнами і 
віддавати їм завойовані території, 
його б теж, напевно, почали вва-
жати зрадником і пустобрехом. 
Тому довелося відкривати карти.

Тепер пропагандисти Кремля зму-
шені пояснювати прямим текстом, 
чому Росії не потрібні «ЛНР» і «ДНР». 
Пояснювати артистично, з жаром, 
щоб гарантовано дійшло до найупер-
тіших  телепокійників: до п’яниць у ба- 
раках, до скінхедів із провінційних за- 
гниваючих задвірків, до «ватних» 
мешканців Луганська і Донецька.

«ЛНР» і «ДНР» Росії не потріб-
ні, тому що Росія розглядає їх як 
баласт, необхідний кремлівським 
олігархам, щоб утримувати Укра-
їну у своїй орбіті впливу і збері-
гати на її теренах власний бізнес. 
Кремль хоче використовувати 
Донбас у вигляді гальма для укра-
їнського прогресу. 

Frankensstein

Кумедно і пізнавально спостерігати за зиґзагами російської 
пропаганди. Надзвичайно цікаво змінює вона свої головні 
меседжі, які розвертаються на 180 градусів, відпускаючи 

ляпаси приклеєним до телеящиків довірливим обивателям.

бійців АТО та їхніх родин. Напри-
клад, отримання посвідчень учас-
ника бойових дій, призначення 
пільг, надання земельних ділянок, 
медичної допомоги тощо. 

Новий Центр покликаний мак-
симально швидко й у повному об-
сязі надавати необхідні послуги. 
Так, у департаментах облдержад-

міністрації чи райдержадміністра-
ціях призначать відповідального 
за вирішення кожного питання 
конкретного бійця АТО. Допома-
гатимуть і волонтери.

Демобілізований військовий 
93-ї механізованої бригади Юрій 
Донцов уже співпрацює з Цент-
ром. «Я консультуватиму у питан-
ні отримання статусу учасника 
бойових дій. Хочу спробувати сам 
спростити механізм, пройти цей 
шлях і потім надати інформацію 
в Центр», — розповів він.

А от демобілізований боєць 
20-го батальйону 93-ї бригади 
Олексій звернувся до Центру за 
консультацією щодо отримання 
пільг. «Мене цікавить, як улашту-
вати молодшу дитину в садочок 
та перевести старшу з платного 
навчання на безкоштовне у техні-
кумі. Мені потрібно дізнатися про 
цей механізм», — сказав він. 

Координаторка Центру пояс-
нила Олексію, на які пільги він має 
право, й направила до профільних 
департаментів облдержадміні-
страції, де відповідні фахівці до-
поможуть оформити документи.

Джерело інформації:
«Еспресо.ТВ»

Про це повідомляє блогер 
«Супутник АТО», пише real-vin.
com. «У Краснодоні (окупована 
територія) на Луганщині спа-
лили фабрику з виготовлення 
форми для окупантів. Місце-
ві вважають, що це справа рук 
українських партизанів».

Партизани спалили 
фабрику пошиву форми 
для бойовиків «ЛНР»

Нагадаємо, раніше повідом-
лялося, що на блокпост сил АТО 
в Широкино добровільно здавсь 
у полон бойовик — мешканець 
Миколаєва. Він заявив про «пов-
не розчарування» в «ДНР».

Джерело інформації:
http://glavred.info

В Україну прибуло 55 броньо-
ваних автомобілів британського 
виробництва Saxon. Про це на сво-
їй сторінці у Facebook повідомив 
радник президента України Юрій 
Бірюков, передає «Еспресо.TV».

«…Машинки «Saxon» приїха- 
ли. Отже, 55 бронемашин діста- 
лися до України і зараз уже знахо-
дяться на території однієї з вій- 
ськових частин — починається 
доробка під спеціалізовані зав- 
дання», — написав він. 

У пості було вказано план розпо-
ділення машин: «20 машин будуть 
перероблені під медевак першої 
лінії, а 35 — під командно-штабні, 
з різною спеціалізацією».

При цьому було підкреслено, 
що Saxon не штурмова машина, 
«озброєння йому й не потрібно, 

В Україну привезли
55 бронемашин 
«Saxon»

в ньому більше місця ... він кра-
ще броньований».

 Говорячи про вартість нової 
техніки, пан Бірюков зазначив, 
що коштує вона «орієнтовно- 
приблизно 51 тисячу фунтів за 
машину».

«Що можна купити за ці гро-
ші? Цивільну  б/у машину і наві-
сити на неї купу броні... Сумний 
досвід «Спартанів» — у п’ять 
разів дорожче — показав, чим це 
закінчується», — повідомив він.

За словами президентського 
радника, ремонт даної техніки 
буде проводитися на одному з 
автопідприємств Міноборони, 
«запасні частини (мотори, ко-
робки) скоро приїдуть».

Джерело інформації:
«Еспресо.ТВ

Допомогав у підготовці
Сергій Толмачов 

Фото з мережі

Фото з мережі

Фото з мережі

Фото з мережі

Швабова копа

Рубрику підготувала Тетяна Риженко
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Виконавчий директор БФ «Мир 
і порядок» Марія Андреас зустріла-
ся з проблемою вибору форми для 
підшефних підрозділів практично 
відразу після початку АТО.

«Пам’ятаю, були навчання з ін-
структорами із США. Американці 
повзуть, хоч би що їм, по смузі пере-
шкод, а наші хлопці стоять. «Чому 
ви стоїте?» — запитують їх. Наші 
відповідають: «Якщо я впаду в баг-
но, проповзу, мені ж потім нічого 
буде одягнути». У «натівських» 
солдатів є кілька комплектів тер-
мобілизни, кілька комплектів фор- 
ми. Форма, здавалося б, дуже ба-
нальне питання. Але солдат ду-
має не про те, як ефективно діяти, 
а про те, щоб не забруднитися, 
тому що завтра буде шикування 
і з нього за брудну форму спитають. 

За словами пані Андреас, зараз 
українську армію комплектують 

єдиним зразком форми: раніше це 
було забарвлення «Дубок», тепер 
йому на зміну прийшов «Піксель». 
Але претензії бійців до одягу за-
лишаються ті ж самі, і, насампе-
ред, — до частки синтетики у тка-
нині. 

Зимові бої в Донецькому ае-
ро порту і в районі Дебальцевого 
показали, що українська фор-
ма при загорянні плавиться 
просто на шкірі, зали-
шаючи глибокі опіки. 
Військовослужбовці 
просили волонтерів 
знайти їм будь-яку ін- 
шу форму, навіть ноше- 
ну, але з високим вміс-
том бавовни. Найчасті- 
ше такою формою бу- 
ли імпортні комплек-
ти із забарвленням 
«Multicam». 

Чи може якісна форма
Військова форма для різних людей означає 

зовсім різні речі. Людина цивільна бачить, 
насамперед, зручний «костюм» кольору хакі 

з нашивками і погонами, який прикрашає чолові-
ка в очах жінок. Військовослужбовця у мирний час 
цікавлять зручність і комфорт його повсякденного 
обмундирування, в якому він марширує по плацу або 
чистить картоплю на кухні. І тільки під час справжніх 
бойових дій військовик розуміє, наскільки насправ-
ді важлива форма — не тільки її зовнішній вигляд 
і зручність, а й витривалість у бою — наскільки вона 
міцна, маскувальна, вогнетривка, чи витримує пере-
сування поповзом, як реагує на спеку, вологість тощо. 

Українська армія більше ніж двадцять років за-
безпечувала своїх солдатів так, як хотіли представ-
ники генералітету, й на початку бойових дій у зоні 
АТО бійці були вдягнені не найкращим чином. Сьо-
годні волонтери, спілкуючись із солдатами, знаючи 
їхні проблеми та потреби, готові шукати і знаходити 
для своїх підопічних найкраще з можливого обмун-
дирування, і це не завжди імпортні зразки.

бійці зупинилися на київській 
фірмі «COMBAT-СпН» і її унікаль-
ному забарвленні «Хижак».

«Головна особливість форми — 
непомітність саме в українських 
змішаних лісах, де листя часто 
межує з хвоєю. Ми випробували, 
перевірили «Хижака». Це найкраще 
рішення для наших завдань. Крім 
того, це українська розробка, що 
дуже важливо для нас», — вважає 
заступник командира підрозділу 
з позивним «Старий».

БФ «Мир і порядок», який при-
дбав форму для спецназівців, та-
кож переконався в якості роботи 
українських виробників — незва-
жаючи на відносну легкість тка-
нини, що важливо для літнього 
періоду, вона досить міцна. Крім 
того, просочення захищає бійця 
від вологи, а високий вміст бавов-
ни позбавляє від проблеми плав-
лення при загорянні.

Директор «COMBAT-СпН» Ан- 
на Анікіна розповіла, що фірма 

щомісяця виробляє від 50 до 200 
комплектів форми, і попит зро-
стає постійно. Забарвлення «Хи-
жак» фахівці фірми розробили 
ще в 2005 році на основі «натов-
ських» зразків камуфляжу, але з 
урахуванням українського ланд-
шафту. Тоді Міністерство оборо-
ни вибрало інший камуфляж, але 
виняткову якість «Хижака» під-
тверджують самі українські вій-
ськові, які просять саме київську 
форму.

«Нам постійно телефонують, щоб 
подякувати і зробити нове замов-
лення. Ми знали, що наше забарв-
лення — найкраще для України, 
але тепер ми щодня отримуємо під- 
твердження цьому. Приємно дізна- 
ватися, що ти зробив щось важ-
ливе для країни», — вважає вона.

Директриса БФ «Мир і поря-
док» упевнена, що потреба у фор-
мі зберігатиметься ще дуже довго. 
За її словами, зміна сезонів завж-
ди створює попит, крім того, ряди 
захисників України зростають 
з кожним днем, і всім потрібна но- 
ва форма, бажано — добра, бажа- 
но — українська.

«Зараз ми виконуємо про-
хання про форму від «Східного 
корпусу». Вони набирають до-
бровольців і готуються стати ба-
тальйоном. Звісно, це буде укра- 
їнська форма», — переконана Ма-
рія Андреас.

Денис Куклін

Для придбання форми фонд «Мир і порядок» використовує гроші, 
надіслані на рахунки організації як простими громадянами, так 
і підприємствами. Якщо ви бажаєте взяти участь у допомозі укра-
їнським воїнам, використовуйте найзручніший для вас спосіб:
• картку для фізичних осіб — 5168 7553 9139 2988 
 («Приват-банк», Павленко Олександр Юрійович),
• або перерахувати кошти на рахунок за реквізитами:
 Благодійна організація «Благодійний фонд «Мир і порядок»
 в особі виконавчого директора Андреас Марії Владиславівни, 
 Університетська, 9, м. Харків, Харківська обл., 61003, Україна
 Ідентифікаційний код 39200305
 № рахунку 26002001370717 у АТ «ОТП Банк»
 MФО банку 300528.

Минає другий рік війни, і країна призвичаюється до існу-
вання в нових умовах. Нас уже давно не лякають звістки 
про бойові дії на нашій території, про ворожі диверсії, 

про обстріли міст і сіл. Ми звикли до цього. Війна з усіма її жахіт-
тями стала для нас буденним явищем, ненависною, але поки що 
невід’ємною частиною нашого життя. Нас перестають вражати хо-
робрі вчинки й бойові подвиги…

вих подробиць і пафосу. Прорив 
із оточення під Дяковим. Звіль-
нення Красного Лиману. Бої за 
Савур-Могилу (саме БТГ Майка 
пішла до тієї висоти, залишивши 
для прикриття з тилу комбата з 
позивним «Браво»). Деблокада 
Дебальцевого. І ще купа подвигів 
у Донецькому аеропорті…

Та на передовій напевно вже 
не залишилось і місця, де б не 
кришив «сепарів» і їхніх союзни-
ків Майк із своїм летючим баталь-
йоном!

Їхати до Донецького аеро-
порту на вивезення поранених? 
Майк! Немає броні для їхньої ева-
куації — Майк і його бійці стриба-
ють до звичайних автівок, із яких 
ворожі кулі вже невдовзі роблять 
решета, й на цих продірявлених 
машинах вивозять постраждалих 
товаришів (і це при тому, що сол-
дати з інших батальйонів просто 

Київ — майже такий, яким він був 
завжди. У кінці травня відцвітають 
каштани. Школярі на Хрещатику від-
значають останній дзвоник. Галушки, 
пампушки й вареники такі ж запамо-
рочливо смачні, а горілка все так само 
міцна і доступна. Усе — як і раніше. 
Хіба що побільшало вишиванок на ву-
лицях і блакитно-жовтих стрічок на 
випускниках. А ще — людей у каму-
фляжі, з коробками, на яких написано 
«Збирання коштів для АТО». Через це 
одразу розумієш: Київ — місто-воїн. 
На відміну від Москви, до речі.

І друге, що одразу стає втямки 
у сьогоднішньому Києві: Москва 
війну програла. Постріляти ще 
може, до Маріуполя ще доповзе, ка-
постей наробити ще у змозі, проте 
навряд чи здатна на більше. 

Кремль досі вдає, що він тут ні 
до чого. Робити такий вигляд пе-
ред українцями сенсу немає. Можна 
лише перед своїми. Своїм усе це — 
«Божа роса»: «Навколо — вороги, 
американці — сволота, укропи ви-
явилися невдячними, «Кримнаш»… 
І далі за списком — з легким заби-
ранням у бік геїв, що вічно плута-
ються під ногами. Якщо актуальні-
ших проблем немає, завжди можна 
зайнятися табунцем «завжди гото-
вих до послуг» нетрадиціоналів. 

А нам, українцям, до геїв діла не-
має. Не до них нам зараз. Рік виявив-
ся важким, але головне зроблено: 

Говорить столиця майбутньоїГоворить столиця майбутньої
країни-переможницікраїни-переможниці

«Новоросія» наказала довго жити, 
мосту у Керч немає, з мавпочками 
на кримських пляжах фотографу-
ватися нема кому. А міноборони РФ 
уже ледь не десяту версію з «Боїн-
гом» пропонує. То це у них винищу-
вач, то штурмовик, то знову «Бук». 
Раптом хоча б щось «проканає»?..

До речі, Рогозін в окоп так і не 
заліз, хоч і погрожував. А може, й 
намагався залізти, та не помістив-
ся. Для нього і для Мамонтова до-
велось би либонь танкові капоніри 
рити: зовсім опухли пацани від пе-
реживань «за Родину»!..

На початку чотирнадцятого ро- 
ку у Донецьк іще літали літаки. У п’ят- 
надцятому там літають лише снаря-
ди. Тамтешнім мюнгхаузенам уже по-
чали видавати квитки на ці фугаси: 
«Оne-way ticket to the Moon!» Спочат-
ку полетів Бетмен, але йому літати 
за штатом належить, тому ніхто й не 
звернув на це уваги. А згодом туди ж 
вирушив якийсь чи то Промозглий, 
чи то Безмозкий. По-перше, туди 
йому й дорога. А по-друге, це натяк 
іншим «безмозким»: війну вами про-
грано і ви більше не потрібні!

«Русский мир» закінчився, не 
почавшись. Він і не міг початися. 
В «русском мире» цього самого 
«миру» не більше, ніж правди у га-
зеті «Правда». Російська правда — 
завідома брехня. «Русский мир» — 
вічна війна. Все — як у 1984-му.

Київські таксисти сміються: «Ми 
президентів скидаємо, а ви якусь 
 ідіотку з Думи витурити не можете!» 
І не заперечиш: дійсно не можемо.  

На Інститутській — портрети 
героїв Небесної Сотні. У нас — указ 
про засекречування втрат у мирний 
час. І безіменні могили. Звідки ж ті 
«секретні втрати», якщо час — мир-
ний? Війну програно ще й тому, що 
від Савченко нічого не домоглись, 
а розвідники з ГРУ, які лежать за-
раз на Госпітальній, здали всіх, кого 
могли. З іменами, званнями й поса-
дами. Ну, і їх, відповідно, здали.

А як же, цікаво, можна виграти 
війну, якщо ти — «вічний відпуск- 
ник» і жодного стосунку до армії 
не маєш? Хто захоче воювати у та-
кій армії? І взагалі служити у ній? 
Від «любої» паскуди-батьківщини 
ті двоє, що лежать на Госпітальній, 
нічого доброго не чекають. Навіть 
бояться голитися тією бритвою, 
яку приніс їм російський консул. До 
біса! Краще вже відразу полонію на-
ковтатися! 

В українських містах зносять 
пам’ятники Леніну. А в російських 
ставлять монументи Сталіну. Бо Ле- 
нін і так живіший за всіх живих. По-
молімося ж йому! Тим більше, важ-
ливіших справ уже не очікується. 
Тільки дрібниці: ГТО Жириновсько-
го, аборти Мізуліної, мереживні тру-
си й туфлі на шпильках…

Закрито фонд «Династія». Бо 
навіщо допомагати фізикам і біо-
логам, якщо все одно доведеться 
«выдворять» на Захід цю «гнилу 
інтелігенцію»? А ми вже якось обій-
демося самими футболістами. Якщо 
говорити словами Мутка: «Лет мі 
спік фром май харт!»

У принципі, тут теж є, чим зай- 
нятись. Але нецікаво. І при цьому 
все, що відбувається в Україні, не-
гайно викликає у Москві якийсь 
мерзенний «пожвавляж». Кому, зда-
валось би, яке діло до призначення 
Саакашвілі губернатором Одеської 
області? Чи не краще було б звер-
нути увагу, скажімо, на стан асфаль-
ту на рязанських вулицях? Так ні 
ж! Навіть Медвєдєв «прокинувсь» 
і відірвавсь від айфона. Обізвав це 
призначення «дотепним» слівцем — 
«шапіто-шоу». Сидів би вже у своєму 
дитячому кріслечку та теліпав ніж-
ками під столом! Проте — треба ж 
таке! — висловився! Дмитрику, чи 
ж тобі про нього судити?! Про те, що 
після Саакашвілі грузинська поліція 
не бере хабарів, знають усі. А «пе-
реможець Грузії» Медвєдєв у цьому 
плані хоча б щось зробив? Хіба що 
поміняв назву «міліція» на «поліція» 
й запровадив нульове проміле. Та ще 
трохи погрався часовими поясами. 
Чи ж йому, невдатному голові уряду 
конаючої країни, лізти зараз у чужі 
справи? Чи це було таке своєрідне 

вітання для одеського «шапіто-шоу» 
від московського цирку ліліпутів?..

Одна київська знайома розпо-
віла, як її діти на дачі раптом за-
співали український гімн. Просто 
так. Ніхто їх не примушував. А наші 
дітлахи щось пам’ятають із тричі 
перелицьованого михалковського 
спадку? Хіба що перший рядок про 
«союз нерушимий» та й усе. А взага-
лі, хто з рядового «високодуховно-
го» і «богобоязливого» населення 
РФ здатен пригадати текст місце-
вого гімну? Чи хоч без запинок про-
читати «Отче наш»? Здається мені, 
негусто у нас таких унікумів.

Не знаю, що за коробочку при- 
віз тоді Керрі Лаврову. Проте у будь- 
якому разі Росія програла ще одну 
війну. Ту «холодну», яку, за браком 
сил, перетворили на «гарячу». Мож- 
на ще довго заводити кривим стар-
тером заглухлу біля Вовчиної мо-
гилки «Срамоту» чи окропляти свя- 
ченою водою нелітаючі «Прото-
ни»… Питання: хто все це помітить 
і кому це цікаво? 

А от питання щодо адекватності 
нинішнього російського керівниц- 
тва зарубіжні лідери вже обговори-
ли й закрили — з печальними для 
Москви висновками. Саме ж керів-
ництво РФ до цього питання ще й 
не бралося.

Можна, мабуть, іще пару років 
лякати свій народ Америкою. Проте 
(знову — про ту саму адекватність!) 
у мене така підозра, що спитай за-
раз у Дмитра Анатолійовича, хто 
такі вашінгтонські яструби, він від-
повість: «Angry Birds!»…

Над кремлем майорить прапор 
власовської армії. А на Воробйових 
горах збираються зводити мону-
мент князю Володимиру. Розумно! 
Так було завжди! Переможені неод-
мінно мають ставити пам’ятники 
переможцям. Причому за свій раху-
нок. Тільки так і можна буде пояс-
нити появу мармурового киянина 
у центрі Москви: війну програно! 
Всім спасибі!

Філ Суземка

Пару місяців тому в соцмере-
жах безлико прослизнула новина 
про те, що Порошенко нагородив 
комбата із позивним «Майк» орде-
ном Богдана Хмельницького пер-
шого ступеню. Звістка, не спри-
чинивши жодної жвавої реакції, 
викликала всього кілька лаконіч-
них коментарів (як-от: «Герой!» 
або «Слава Україні!») і затихла, за-
булася. Ну вручив «Порох» комусь 
якогось ордена і вручив!..

Люди, та ви зовсім зажерлися! 
Як же так?! У нашій країні ставсь 
унікальний прецедент! Зауважте: 
не генерал, а простий собі бойо-
вий офіцер стає повним кавале-
ром однієї з найвищих державних 
нагород — лицарем ордену Богда-
на Хмельницького! Вперше за всю 
новітню історію України!

Спробую перелічити опера-
ції з його участю — лише ті, що 
мені відомі. Лаконічно, без зай- 

навідріз відмовлялися лізти тоді 
до цього пекла). Вже вкотре за-
чищати від сепарів донецькі тер-
мінали? Теж Майк! Метеовишка 
знову перейшла до супротивни-
ка — хто наважиться її відбити? 
Знову Майк. Там танки, а у Майка 
лише кілька вже бувалих у бу-
вальцях БТРів? Та чорт забирай, 
хіба це привід, аби не поверну-
ти назад такий важливий об’єкт, 
примусивши ворожі танки трохи 
погоріти поруч із ним?!..

Хлопці, я взагалі не знаю, 
куди дивляться наше Міністер-
ство інформації та ЗМІ! Ця не- 
увага просто вражає! Два місяці 
тому в Україні з’явився новий 
живий символ! Нова уособлена 
легенда! Герой! А ми цей момент 
упустили!.. Упустили саме у роз-
пал війни, коли країна, як ніколи, 
мусить знати й шанувати своїх 
героїв. Таких, як він — командир 
1-го батальйону 79-ї аеромобіль- 
ної бригади — тієї самої, яка 
замість пафосного девізу «Ніхто, 
крім нас!» уже давно змирилася 
з іншим гаслом: «Чорт візьми, 
знову ми!» Комбат із позивним 
«Майк»!..  

Серж Марко

Ми занадто звикли 

до героїзму
Ми занадто звикли 

до героїзму

БУТИ 
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БУТИ 
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Чи здатні українські виробники 
військової форми досягнути 
якості західних зразків?

Узимку Марія Андреас позна-
йо милася з Лілією Авдєєвою, влас - 
ницею швейного цеху в Харкові. 
Почавши роботу в текстильній 
справі вісімнадцять років тому, па- 
ні Авдєєва і не підозрювала, що 
одного разу їй доведеться шити 
військову форму: «Ми шили зви-

чайний цивільний одяг, який лю- 
ди купують у магазинах. Але, ма-
буть, прийшов час, коли кожен 
може допомогти Батьківщині».  От- 
же, щоб зробити якісну форму, 
треба мати певний досвід, вико-
ристовувати найкращі матеріа- 
ли — армовану нитку, якісну фур-

нітуру та виконати усі 
технологічні процеси 
від виготовлення су-
часного зразка до якіс-
ної волого-теплової 
обробки готового ви-
робу. «Але обладнання 
та технологій замало. 
Потрібні сумлінність,  
і, перш за все, повага та 
любов до наших захис-
ників», — доповнила 
рецепт якісної форми 
керівниця підприєм-
ства. 

Першими військови-
ми замовленнями хар- 
ківських швачок були 
зимові маскувальні ха- 
лати для одного з під-
розділів української ар-
мії. Коли потрібно бу- 
ло купувати тканину, 
по допомогу зверну-
лися до фонду «Мир 
і порядок». «Ми допо- 
могли, оцінили якість 
роботи і зрозуміли, що 

в Харкові роблять чудову фор- 
му», — згадала їхнє перше зна-
йомство Марія Андреас.

Підприємство Лілії Авдєєвої ви- 
конувало замовлення вже для кіль- 
кох підрозділів. Фонд «Мир і по-
рядок» після першого досвіду 
співпраці декілька разів замовляв 
у харківських майстринь мунди-
ри для своїх підопічних, повністю 
одягнувши у харківську форму 
два бойові підрозділи, і планує 
продовжувати співпрацю. Бажан- 
ня зробити якісний продукт при-
мушує харків’янок шукати най-
кращі матеріали, наприклад, тка-
нину «ріп-стоп» — її унікальна 
структура не дозволяє маленьким 
розривам та діркам рватися далі. 
Таку форму легко лагодити.

«Нам цієї весни потрібно було 
одягнути чотири підрозділи. Купу-
вати готову форму — виходить на-
багато дорожче. Такий комплект 
у магазині буде коштувати при-
близно 1500 гривень, не менше. 
У Лілії собівартість значно ниж-
ча. Тепер ми будемо замовляти 
у неї», — розповіла Марія Андреас.

Спецпідрозділ особливого при - 
значення Нацгвардії України, що 
базується у Харкові, теж усвідо- 
мив необхідність співпраці з укра- 
їнським виробником. Та для роз-
відників особливу роль відіграє 
камуфляж — як виявилося, ані 
«Multicam», ані «Дубок», ані «Пік-
сель», не можуть вважатись іде-
альним маскуванням для україн-
ських ландшафтів. Після довгих 
пошуків необхідного камуфляжу 
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Пропоную до вашої уваги та-
ку-от панічну (відчуваю: далі буде 
ще гірше!) історію.

До крамниці у нашому селищі 
тепер ходять просто за звичкою 
або щоб поговорити-поспілку-
ватися між собою, оскільки про-
дуктів — із причини воєнних дій, 
усезагальної паніки й ажіотажу — 
там зараз просто немає. 

Аби хоч якось налагодити 
хлібне постачання, хазяйка мага-
зину уклала угоду з приватною 
пекарнею і привозила по буханцю 
на кожного мешканця (іноді — 
трохи більше). Тому вранці мало 
не все населення — у черзі по хліб. 
Наслухаєшся й надивишся чима-
ленько, доки достоїш до кінця — 
«Голодні ігри» відпочивають. Таке 
враження, що до цього дня у нас 
усі їли тільки хліб. Скажімо, вчора 
Люба Все-знаю закотила істерику: 
їй знадобилися саме дві паляниці, 
позаяк чоловік, непридатний до 
армії (через фізичну недугу) недо- 
їдає. І черга, важко позіхнувши, 
вирішила: не голодувати ж криво-
тілому каліці. Дали їй іще одного 
буханця…

Повторюю: в черзі чого тільки 
не почуєш (іноді й описати рука 
не підіймається, аби не зіпсувати 
вже сформоване чутливе ставлен-
ня читачів до розумної частини 
нашого селища)! І головне: усі, як 
один, панікери, істерички, сканда-
лісти — це прибічники «русской 
весны» та «русского мира», що не 
так давно повернулися з далеких 
мандрів, перенесли усі тяготи бі-
женської долі й знову приїхали 
додому ніби навмисне за тим, аби 
вимотувати вже й без того зіпсо-
вані нерви оточуючим. Так і стої-
мо — одна зграйка напроти іншої.

Підходжу з дурним запитанням:
— Воювали, батьку? 
У відповідь — спокійно:
— Ні, бля, прогулювався...
Доганяю свою тупість:
— Та бачу, як прогулялися... 

Дякую, батьку!
Тисну руку, вертаюся.
За мить підходить. Питає, чи 

я не священик. Тоді виливає пару 
жмень гіркоти у чеканній строфі 
про трьох полеглих із трьох кон-
фесій, що вірили у Триєдиного 
Бога.

Одні спокійно чекають на свою 
чергу, лише іноді стиха перемов-
ляючись. Інші ж галасують, штов-
хаються, честять один одного 
вельми колоритними зворотами 
й бажають якнайскорішої погибе-
лі всьому родові опонентів. Як же 
страшно іноді бачити й усвідомлю-
вати, що ми, люди більш-менш ро-
зумні й виважені, поневолі стали 
заручниками хамів! Чвари у чер- 
зі можуть тривати безкінечно, й 
зупинити їх здатне хіба тільки 
щось дуже екстраординарне. От 
як зараз — коли шум хамствуючої 
і галасуючої частини зненацька 
перериває гудіння літака. Покоти-
лася чергою тривожна чутка:

— Летять нас бомбити!
Щоправда, мужики з обох во-

рогуючих частин на якусь мить 
об’єднались і хутко зацитькали 
баб’ячий виск, пояснивши, що 
гудіння — далеко, що, судячи зі 
звуку мотора, це — транспортник, 
тому зажадали, аби жіноцтво по-
закривало роти. Видно, стомила-
ся від годинного вереску чоловіча 
частина черги й виявила взаємну 
солідарність із позиції «Швидше 
купити хліба — і додому!»

Проте тут сталась оказія! По-
близу транспортника у небі нама-
лювався супроводжуючий його 
військовий штурмовик, який, аби 
уникнути казусу із збиванням (він 
же — над «мирно окупованою» те-
риторією ЛНР, а тут можуть і з зеніт-
ки шарахнути, не розбираючись), 
скинув просто над нами теплові 
пастки. Жінки від страху присіли на 
кілька секунд (треба ще зазначити, 
між іншим, що через спекотну пого-
ду вся черга стояла надворі, а всере-
дину до нашої невеличкої крамнич-
ки заходили по кілька чоловік)…

Я, вражений силою щойно від-
литих слів, наче вони з полум’я, 
що замкнене часом, задаю ще од- 
не дурне й невчасне запитання:

— Це ви написали? 
На що отримую таку ж різку, 

але незлу відповідь старого ко-
зарлюги, щось на кшталт: «Та ні, 
вночі приснилось!». І він говорить 
далі. 

Тим часом підходить іще один 
воїн, якого бачу лише боковим 
зором, бо вислуховую історію про 
те, як вони накрили одним укра-

їнським прапором ці три труни — 
мусульманина, єврея і греко-ка-
толика. Про те, що він знав тих 
хлопців цілих три дні...

Заходимо у вагон, рушаємо. 
Не можу відвернутися. Про-

довжую дякувати й розповідати, 
скільки вони для нас значать. 
Він каже, що може не доживе 
до вільної України, але я пови-
нен. Що «халяви» не буде, тому 
до кращої долі — через кров’ян-
ку... Він намагається запалити 
в мені той вогонь, що бушує в його 

грудях і його слова пекучі, як по-
лум’я, що застигло в тому вірші:

— Я може й не встигну, але ти 
мусиш дожити й побачити Украї-
ну вільною!

— Ми вже бачимо те, чого че-
кали тисячу років в Україні. Ви 
дали нам зразок, як слід жити.

— Вам не зрозуміти... Якщо не 
бачити. А може... ви й розумієте...

— Не думайте, батьку, — ми 
все розуміємо, все бачимо і все 
відчуваємо. Дякуємо вам...

Старий воїн спокійнішає, зази-
раючи мені в очі, дивиться на те, 
що горить в моєму серці... Його ве-
лика зашкарубла п’ятірня стискає 
мою руку:

— Тоді добре...

Я відходжу до дружини, що 
сидить збоку. У шибу вагона бачу, 
як до нього обережно підсідає 
ще хтось і починає розмову. Бачу 
стримані скупі відповіді. 

Не лише я: чути, як на обох 
лавах вся увага — на тій людині. 
Україна їде в метро і Україна ди-
виться на своїх героїв. Атмосфера 
в вагоні наповнена якоюсь... свя-
тістю, яку майже чути, на межі 
слухового діапазону. Дуже-дуже 
чисто, аж дзвінко!.. А у моїй пам’я-
ті мимоволі зринають пророчі 
слова: «І спочине на Нім Дух Го-
сподній, дух мудрості й розуму, 
дух поради й лицарства, дух пі-
знання та страху Господнього» 
(Ісайя 11:2).

А наступного дня, після того, 
як я поділився цією історією у соц- 
мережах… Дивлюся на сотні ре-
постів і коментарів і розумію, що 
сказав вчора правду від усіх нас. 
А найбільше вразив доданий од-
ним із читачів вірш (дякую тобі, 
Костянтине!): 

Немає релігійних 
 тут ідей,
Конфесій роз’єднання — 
 не на часі.
Святая трійця — християнин,  
 ісламіст, юдей —
Учора підірвалась 
 на фугасі.
Господь зібрав докупи 
 трьох усіх,
Бо Він — Творець один, 
 для всіх — єдиний.
Й возніс до себе 
 з символом одним —
Із прапором 
 моєї України.

Ми справді все розуміємо. Ми 
справді вдячні. І ми справді вже 
живемо за їхнім прикладом, жи-
вемо разом із ними одним жит- 
тям — по-українськи!

Андрій Пукавський

…І під тиском страху вся жі-
ноча частина з істеричним верес-
ком стала ломитися до магазину. 
А двері там вузенькі, залізні. І дві 
дами, вагою до ста кіло й фігу-
рами діжок, застрягли в отворі. 
Такого божевілля не бачили, на-
певне, навіть постійні пацієнти 
й лікарі місцевої психіатрички у 
період повного місяця чи параду 
планет.

— Фосфорні бомби! Фосфорні 
бомби! — цей моторошний крик 
наших селищних панікерок, «знав- 
ців військової справи», підняв з 
гілок усе гайвороння щонаймен-
ше у радіусі двох кілометрів. — 
Пам’ятаєте з фізики броунівський 
рух часток? Оце ж ми його і спо-
стерігали!

Відбігши убік, прикривши вуха, 
щоб не оглухнути, ми стояли й ду-
мали, як би не загинути у фактич-
но безпечному місці й без жодного 
пострілу — від масової істерики. 
Намагалися робити висновки.

— Ви що, показилися всі? Це 
ж просто теплові пастки, — спо-
кійним урівноваженим голосом 
досвідченого воєначальника 
спинила паніку Наталя — штука-
тур-маляр за фахом.

— Еге ж, бабська істерика — 
це зброя масового ураження! — 
підтвердили чоловіки з сепар-
ського табору, моментально пере-
бігши на бік своїх проукраїнських 
опонентів. — А ви чому такі спо-
кійні, бандерівочки?

— Так не нас же тими бомбами 
вбиватимуть! — єхидно всміхну-
лась Ірина.

— Еге ж, наші карателі по сво-
їх не б’ють, — заспокоїли ми ото-
чуючих.

Застряглих у проході тіток 
виймали довго. Вони, мов моле-
кули сутінок, притягнулись одна 
до одної й не хотіли відпускати у 
пориві взаємної ненависті. А я б їх 
узагалі звідти не діставала. Хай би 
й надалі там стояли — як пам’ят-
ник ватній тупості. Проте треба 
ж було якось увійти до магазину! 
Там же був хліб! По буханці на 
кожного мешканця — як у минулу 
війну!

Еге ж, якби не оця вата, що 
липне до рук, до тіла, до всієї кра-
їни й душить нас звідусіль, хлі-
ба вистачило б усім. Як і інших 
продуктів, що їх понакупували, 
піддавшись паніці. Адже ж п’ять 
видертих із рук сусіда й навряд чи 

з’їдених за день хлібин усе одно 
винесуть у помийницю. Ех, на що 
ж ми перетворилися?!..

Проте є й деякі плюси. Ми 
почуваємося зараз, як зграя хи-
жаків — ще затюкана, з суттєво 
втраченою вагою, але зграя. Згур-
тована, тверда, здатна постояти 
за себе…

Сьогодні господиня крамни-
ці, наче у насмішку, поставила на 
прилавок два лотки з хлібом. На 
одному було написано «Для ЛНР», 
на іншому — нічого. 

І кожен сам вибирав, у якій 
черзі стояти. І ніби навмисне так 
сталося, що черга «еленерівців» 
безупинно штовхалася, лаялась, 
обурювалася відсутністю пільг 
і знижок, скаржилася на вчораш-
нє отруєння фосфором. А в іншій 
черзі стояли люди спокійніші й 
розумніші. Тут просто віталися, 
стиха перемовлялися доброзич-
ливим тоном про те, про се, купу-
вали хліб і, виходячи з магазину, 
з посмішками бажали односель-
цям здоров’я та миру. 

Як же мені хочеться, щоб на 
таку чергу було схоже все наше 
суспільство!

Олена Степова  

«Ти мусиш побачити «Ти мусиш побачити 
Україну вільною!»

Під фосфорними

бомбами

Станція метро «Хрещатик». На перон заходить чоловік із ціп- 
ком. Форма, шеврони, польові погони з двома великими 
зірочками — підполковник. Згадую про вдячність, про їхні 

вчинки і про те, що тут їм не так затишно, як на передовій. Іду дяку-
вати. 

«...Якщо вам незабаром до-
ведеться вирушати на війну, то 
поради, наведені нижче, можуть 
виявитися для вас незайвими. 
Неважливо, йдете ви доброволь-
цем або вас посилають насильно, 
і цього неможливо уникнути: як- 
що ви зібралися на війну — при-
йміть це як реальність. Зайві ілю-
зії шкодять людині.

Таким чином, перед вами сто-
їть завдання — виконати свій 
обов’язок і повернутися додому 
живим і здоровим.

В ідеальному варіанті у вас є 
кілька тижнів. Починайте готува-
тися з того моменту, коли ви ді- 
зналися про майбутню відправку, 
не втрачайте часу.

Напишіть заповіт: з війни не 
завжди повертаються...

Подбайте про свою сім’ю, 
близьких, застрахуйте своє жит-
тя. Як правило, в армії це обов’яз-
ково для всіх, але упевніться в 
цьому особисто.

Розберіться зі своїми грома-
дянськими зобов’язаннями — ма-
шина, квартира, борги, аліменти 
тощо.

Заспокойте своїх рідних, будь-
те для них оптимістом, навіть 
якщо ви ним не є.

Не втрачайте бадьорості, не 
панікуйте. Певна кількість страху 
перед майбутнім — це нормально, 
адже ми всі люди. Вашому майбут-
ньому противнику теж страшно.

Зробіть усі необхідні щеплен-
ня. Як правило, за них відпові-
дають ваші командири, але це, 
насамперед, у ваших інтересах. У 
польових умовах найчастіше осо-
бовий склад хворіє всілякими хво-
робами, і у ваших силах зменшити 
ризик. Хворіти на війні абсолютно 
невесело. І це може призвести до 
дуже негативних наслідків. Дотри-
муйтеся санітарної дисципліни.

Запишіть в окрему книжку 
всі адреси, телефони, електронні 
адреси близьких і потрібних вам 
людей; візьміть її із собою і не 
втратьте, а особливо важливу ін-
формацію раджу зазубрити.

Після прибуття на місце поста-
райтеся відразу ж з’ясувати свою 
власну адресу і повідомте її по-
трібним людям (звісно, з дозволу 
безпосереднього командира). По-
старайтеся пробитися до Інтерне-
ту. Спробуйте знайти контакт із 
зв’язківцями або штабними і за- 
телефонувати додому. Підтри-

Звичайно, екстремаль-
ний туризм і романти- 
ка дикої природи мо-

жуть сприяти застосуванню ви- 
робу за прямим призначенням. 
Але в поході без сексу цілком 
можна прожити. А ось без на- 
дійного захисту від води сірни- 
ків, аптечки та інших важли-
вих речей, обійтися набагато 
складніше.

Іноді це, дійсно, питання жит- 
тя і смерті. Згадайте одне з опо-
відань Джека Лондона, в якому 
герой замерзає насмерть тільки 
тому, що у нього не виявилося 
сухих сірників.

Підходить презерватив і для 
іншої мети. Якщо в печері є скуп-
чення газу, іскра в ліхтарику ту-
риста-спелеолога може спрово-
кувати вибух. А який засіб краще 
всього підходить для герметич-
ної ізоляції і в той же час добре 
пропускає світло? Здається, що 
ви здогадалися.

Згодиться він і для зберіган-
ня води в надзвичайних ситуа-
ціях. Презерватив дуже міцний. 
У нього вміщується близько со-
рока літрів у випадку, якщо він 
розміщений у ємності відповід-
ного об’єму. Крім того, його мож-
на надути до діаметру приблиз-
но 30 см. Для порівняння: фляга 
вміщає лише десять літрів (ну, 
або як пощастить).

Для більшої зручності (на- 
дійності) деякі виживальщики 
радять поміщати виріб із водою 
в шкарпетку. В якості фляги для 
води, поміщаємо презерватив 
у шкарпетку або в рукав сорочки 
і отримуємо флягу літрів на пів-
тора.

Цим же презервативом з во-
дою можна, використовуючи йо- 
го як лінзу, розпалити багаття 
у сонячний день.

Можна його використовувати 
й у якості непромокаючого кон-
тейнера для сірників, документів 
та інших речей, які не люблять 
вологу і бруд. А ще — як герме-
тичний чохол для ліхтарика при 
роботі в місцях, де можливе скуп-
чення горючих газів, наприклад, 
у печерах або штольнях.

Можна зробити з нього і по-
хідний рятувальний жилет. Зні-
маємо штани, зав’язуємо холоші 
вузлом, засовуємо у кожну з них 
по надутому презервативові, 
вдягаємо штани на шию догори 
ногами, а ремінь застібаємо на 
поясі. Можна плисти на той берег!

Годиться він також і для ви-
користання у якості речового 
мішка. А ще за його допомогою 
можна зробити непромокним 
похідне взуття. Як бачите, ця річ 
має душе широкий спектр ко-
рисних функцій. Тож користуй-
теся нею на здоров’я!

Матеріал підготував
Віктор Гребенник

Якщо ви
зібралися на війну
Якщо ви
зібралися на війну

муйте зв’язок із близькими, вони 
хвилюються за вас.

Починайте інтенсивно тре-
нуватися: більше поту — менше 
крові. Чим краще ви підготовлені, 
тим більше шансів у вас вижити.

Якщо ви їдете у пустелю, почи-
найте бігати у важкому і теплому 
одязі з бронежилетом поверху. 
Непогано бігати також сходами 
вгору-вниз.

Збільшуйте тривалість трену- 
вання. Якщо вам зараз важко, за-
спокойте себе думкою, що буде 
легше на війні. Пам’ятайте, що 
важлива витривалість, а не розмір 
м’язів. Розмір — для краси, витри-
валість — для справи.

Також дуже рекомендую 
марш-кидки з повною викладкою, 
навчальні тривоги й шикування 
ночами. Всі ці заходи загартову-
ють дух військовослужбовців, 
їхню здатність виконувати бойо-
ве завдання і підвищують віро-
гідність їх благополучного повер-
нення додому.

Будьте професіоналом у тому, 
чим вам належить займатися на 
війні. Але при цьому вміння стріля-
ти з різного виду зброї (в тому числі 
і майбутнього супротивника), ви-
користовувати гранати, міни, вибу-
хівку, водити різні види автотран-
спорту, надавати першу медичну 
і психологічну допомогу, володіти 
бойовими єдиноборствами, читати 
карту й орієнтуватися на місцевості 
абсолютно необхідні професійному 
військовому, який вирушає до зони 
бойових дій.

Вивчіть хоча б кілька фраз із 
мови потенційного супротивника. 
Вивчіть бодай поверхово історію, 
культуру, психологію цього наро-
ду (народів). Література також 
непогано відображає національ-
ний характер. Вивчайте свого су-
противника.

Вчіться насолоджуватися ма-
лим — ковтком води, свіжим віт-
ром, сигаретою, бесідою. Навчіть-
ся смакувати це з задоволенням, 
цінуйте це.

Спіть на жорсткому і незруч-
ному. Звикайте спати мало і урив- 
ками. Якщо стоїть погана погода — 
обов’язково тренуйтеся на вулиці. 
Намагайтеся розвивати інтуїцію. 
Правда, не знаю, як...

Зміцнюйте духовний стри-
жень. У кожного він свій — віра в 
Бога, медитація, любов до жінки 
або сім’ї, творчість, ведення що-

денника... Збирайте всю доступну 
інформацію: на який термін ви 
їдете (не забувайте, терміни змі-
нюються, як правило, у бік збіль-
шення), у складі яких підрозділів 
(одиниць), яке будете виконувати 
завдання, у якому регіоні тощо.

Будьте готові померти. Це 
теж зброя. Всі рано чи пізно по- 
мруть — така плата за життя. Як 
це не парадоксально, але якщо ви 
готові померти, то у вас збільшу-
ються шанси вижити і перемогти.

Якщо ви знаєте, з ким кон-
кретно їдете на війну, зійдіться із 
цими людьми. У колективі легше 
вижити. Підтримуйте колектив, 
і колектив підтримає вас. Зробіть 
так, щоб вас поважали. Поважайте 
себе та інших. Якщо потрібно по-
ставити себе в колективі — будь-
те рішучі і жорсткі.

Але ставтеся до товаришів із 
серцем. Найчастіше важлива не 
буква закону, а дух. Постарайтеся 
створити з колективу боєздатну 
команду, що непросто — потріб-
но притертися один до одного. Це 
приходить із часом, якщо докла- 
даєш до цього зусиль.

Тепер про те, що брати із со-
бою (хоча, звичайно, 90 — 95% ре-
чей будуть регламентовані вашим 
начальством).

Візьміть якісний наручний го-
динник, хороший ніж, компас, осо-
бисту аптечку, фотографії, які вам 
дорогі, 2–3 улюблені книги, блок-
нот, ручки, конверти, сигарети (по-
більше), запальнички і сірники...

Потрібна і така дрібниця, як 
ножиці (нігті на руках і ногах під-
стригайте якнайкоротше).

Обов’язково захопіть із собою 
кілька водонепроникних мішків.

У такому мішку можна за необ-
хідності й речі попрати при міні-
мальній витраті води.

Повинно бути двоє окулярів — 
сонцезахисні і типу мотоциклет-
них (захисні протиуламкові).

Не забутьте моток ізоляційної 
стрічки та скотчу — ними можна 
пов’язувати магазини, приводити 
в порядок амуніцію й робити ба-
гато іншого. Моток дроту і моток 
шнура теж завжди знадобляться.

Не забувайте: все, що візьмете 
із собою, вам доведеться тягати 
на своєму горбу!

поради бувалого вояка

***
Приділіть посилену увагу вашому спорядженню, вам ним доведеть-

ся користуватися багато місяців!
• У першу чергу — взуття, позаяк ходити і бігати будете дуже бага-

то! У тому числі потрібні гумові чоботи хімічного захисту (принаймні 
на 2–3 розміри більші, оскільки вони надягаються зверху берців).

• Бронежилет і каска повинні бути правильного розміру. Якщо це не 
так, то ваша служба перетвориться на суцільну муку.

• Приведіть у порядок вашу «збрую» (LBE, «ліфчик»), ніщо не по-
винно теліпатись або чіплятися за сторонні предмети. Згорніть зайві 
ремені у трубочку і обмотайте ізоляційною стрічкою або скотчем. Якщо 
у магазинні кишені магазини заходять з важкістю, зробіть кишені шир-
шими, або розпрацюйте їх, перевірте на кишенях застібки.

• Перевірте пружини у всіх магазинах! Рюкзак і речмішки укладай-
те «по розуму», а не як вийде.

• Речі, які використовуєте часто, кладіть зверху. Важкі, по можливо-
сті, знизу. М’які — до спини. Лямки не повинні різати плечі — зауважте 
це!

• Днів за 3–4 до відправки перестаньте тренуватись і відпочиньте.
• Поголіть череп і пахви: менше волосся — менше бруду, менше про-

блем.
• Розслабтеся. Приділіть багато часу сну.
• Не панікуйте. Побачтесь і попрощайтеся з близькими людьми. Не 

лякайте їх і себе. Ще раз підкреслю: будьте оптимістом.
Багато хто навчається тільки на своїх власних помилках, але якщо 

хтось помилиться трохи менше і збереже в результаті своє життя, то я 
своє завдання виконав...

І головне: потрапивши на війну, залишайтеся Людиною для тих, хто 
не має до цієї війни ніякого відношення!

І. Басюк,
(американський 

військовослужбовець, 263 дні в Іраку),
журнал «Солдат удачі»

Способи
застосу- 
вання
презерва- 
тивів для 
виживання 
в екстре-
мальних 
умовах

Фото з мережі
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АНЕКДОТИ 

файні фОтОжаби

***
Московський «Спартак» 
продав свого найтала-
новитішого футболіста 
у Бразилію. Технічний, 
моторний і витривалий у 
фізичному плані спортс-
мен по чотирнадцять 
годин на день працює там 
на кавових плантаціях.

***
До крамниці заходить 
чоловік і питає: 
– Товарищ, у вас есть лез-
вия для бритвы? 
– Ні, нема. 
Покупець пішов, касирка 
здивовано запитує про-
давця: 
– А чому ти йому сказав, 
що нема? Вони ж ось!
– Він мене «товарищєм» 
обізвав! Хай серпом го-
литься, зараза!

***
Московія – це 1/7 частина 
суходолу, з усіх боків ото-
чена цивілізацією.

***
Захотіли двоє москалів 
стати українцями. При-
їхали вони в українське 
село й постукали до пер-
шої-ліпшої хати. Вийшов 
на ґанок старий дід.
– Дед, как нам стать 
щирыми укрáинцами? – 
питають гості.
Дід: 
– Бачите оту високу гору?
Москалі:
– Да, видим!
Дід:
– А на ній здоровенний 
камінь бачите?
Москалі:
– Видим, видим!
Дід:
– Так от, залізьте на нього 
й гукніть щоголосу: «Я 
– українець!» І все саме 
собою зробиться.
Залізли москалі на гору 
й міркують, як бути далі. 
Один каже:
– Оба сразу на этот камень 
взобраться не сможем. 
Лезь первым, я тебя под-
сажу. А потом подашь мне 
руку, и крикнем вместе.
Підсадив один іншого. Той 
виліз на камінь і кричить:
– Я – українець!!!
Товариш просить:
– А теперь подай мне 
руку!
– Що?! Іди під три чорти, 
мерзото москальська!

***
Вічна звичка Путіна 
запізнюватись примушує 
нервувати Хусейна, Кадда-
фі і Чаушеску.

***
Це ж якою високоточною 
ракетною зброєю повинна 
володіти українська ар-
мія, щоб у разі війни при 
завданні удару у відповідь 
по території противника 
не зачепити ненароком 
об’єкти нерухомості, що 
належать нашим земля-
кам – депутатам, чино-
вникам, губернаторам, 
бізнесменам!..

***
Dm            Gm   Em73– 
Гаї диміли під горою,
A7                                              Dm
Вечірній обрій пломенів...
                                         Gm   Em73– 
Нас залишалось тільки троє
A7                                     D7     
Із вісімнадцяти бійців.
                  Gm         C7                 F
О, скільки їх, хороших друзів,
                           A7                           Bb  D7                   
Лежать лишилось в темноті
Gm                      Gm6                 Dm
Край незнайомого присілку |
                  A7                      Dm     
На безіменній висоті...   | (2)

Ракета падала, світила
Вогонь, як зірка, догоряв...
Кого в бою тім не скосило -
Назавжди все запам’ятав.
Вік не забуде, не забуде
Атаки лютії оті
Край незнайомого присілку |
На безіменній висоті...   | (2)

Над нами «месери» кружляли,
І ворог злішав з кожним днем...
Та ще міцніше ми єднались
Під перехресним артвогнем.
І як би важко не бувало,
Ти в мрії вірив золоті
Край незнайомого присілку |
На безіменній висоті...   | (2)

У снах я бачу вас, солдати,
Тих, з ким пройшов усю війну,
Землянку нашу в три накати,
Над нею звуглену сосну.
Неначе знову разом з вами
У тій задимленій путі,
Край незнайомого присілку |
На безіменній висоті...   |
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                  ***
 Gm
Літній ранок, роси грають,
                           Gm6/G 
Я зайшла в зелений сад.
Там зустріла партизана,
                     Gm
Коли рвала виноград.
Ти дивився в очі палко,
G1          Cm         
Наче серцем промовляв:
   D1                         Gm 
«Так би літні ранки 
Cm                 Gm           D1        Gm 
Лиш з тобою б зустрічав!»

Приспів:
Клен зелений,
Кучеряве листя в’ється,
А до мене зачаровано сміється
Хлопець бравий, та чорнобровий
Хлопець молодий!

Клен зелений,
Кучеряве листя в’ється,
А до неї зачаровано сміється
Хлопець бравий, та чорнобровий
Хлопець молодий!

Тихий вечір ліг на плечі,
Ми стояли в тім саду.
Я від тебе, чорнобровий,
Вже нікуди не піду.
Мі з тобою партизани –
Батьківщина в нас одна!
Різними шляхами
Нас покликала вона!

Приспів 

Повернулась і пішла я, –
А стежина в ліс вела. 
І образа серце крає,
Що нас доля розвела.
Неспокійно час минає 
У суворі дні війни.
Тільки серце знає,
Що зустрінемося ми. 

Приспів
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