
страх за своє життя — невже ж цього ще 
замало для покути?! 

Перше, ніж висувати звинувачен-
ня, не гріх би перегорнути сторінки 
недавньої історії. Протягом усіх двад-
цяти трьох років існування новітньої 
Української держави Донеччина 
й Луганщина лише офіційно вва-
жалися приналежними до неї. За 
фактом же були віддані на поталу 

місцевим магнатам-мафіозі, які не 
обтяжували себе національними 

та державотворчими питаннями 
й переслідували суто меркан-
тильну мету — власне збагачен-

ня. А там, де недопрацювала рідна 
держава, взялася до справи держава сусідня, 

розбурхуючи в мізках і душах тутешнього спролета-
ризованого населення ностальгію за совком, крок 
за кроком упевнено вимальовуючи формулу «РФ 
= СРСР», висуваючи ідеї фальшивої «вищості», 
окремішності, несхожості Донбасу з рештою 
України. Та зараз, в умовах війни, коли місцеві 

мешканці на собі відчули «братню любов» росій-
ських загарбників і їхніх поплічників, усі ці бага-

торічні зусилля сусідньої держави поступово 
сходять нанівець. 

Саме тут і саме зараз, у цих суворих умо-
вах, народжується й гартується новий, 

український Донбас — оновлений, па-
тріотичний. І вже відмирає чи не найго-
ловніша причина сепаратизму — совко-

ва хвороба, яку всіма силами намагалися 
підтримувати й культивувати у своїх шовініс-
тичних і просто шкурних цілях тутешні маг-
нати та їхні московські благодійники.

Донецьк не здався ворогові без бою, не впав 
перед ним долілиць без жодної спроби спроти-
ву. І нехай наш Євромайдан не був таким чис-

ленним, як київський, але ж він був! Відкритий, 
щирий і наївний, із самими лише знаменами та 
співом проти юрби оскаженілих гопників-дику-
нів із битами й арматурою!.. 

Так, ми усвідомлюємо провину перед Укра-
їною за те, що вчасно не змогли запобігти цьому 

лихові. За те, що не зуміли зупинити зародження й роз-
повзання сепаратистської зарази. За те, що спільними 
зусиллями не придушили цю суспільну хворобу у само-
му зародку!..

Однак і носити безкінечно тягар цієї провини не 
збираємося. Ті з нас, хто здатен адекватно мислити й 
діяти, вже зараз думають і діють спільно з усією Укра-
їною — на фронті у складі ЗСУ, у партизанських заго-
нах, у підпільних ячейках, у волонтерських бригадах, у 
громадських організаціях... Або й просто за власними 
комп’ютерами, намагаючись донести до земляків із 
усієї України найважливіше: не час зараз для вияснен-

ня стосунків і для взаємних звинувачень! Час діяти — 
об’єднаними зусиллями проти спільного ворога! 

Разом — до Перемоги!
Максим Зеленчук

Схід проукраїнСький знайте Свої права!

Хибні думки про Схід України 
спростовуються нововідкритими 
історичними документами про тутешню 
боротьбу з агресивною радянщиною.

Мова йтиме не про ордени й медалі, а про 
права, пільги та премії для демобілізованих 
фронтовиків та їхніх родин. Оборонці Вітчизни 
мають право на забезпечене життя.

Східноукраїнські партизани — 
ще ті «бандерівці»!

захисникам україни —  
гідну винагороду!
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Доброго здоров’я, захисники Вітчизни! 
Наш новий випуск ми вирішили при-
святити темі, близькій для вас 

усіх, — нинішньому становищу Донбасу, 
а точніше — його окупованої частини…

Знаємо, що у більшості українців 
окупований край асоціюється зараз 
із страшною трясовиною, яка вже 
поглинула тисячі людських жит-
тів і досі продовжує їх ковтати. 
Звідси — ще й такі печальні 
факти: серед співвітчизників 
дедалі впевненіше ширять-
ся гасла на кшталт «Нащо 
нам та Донеччина?» З пода-
чі обмежено-підсліпуватих 
ура-патріотів і московських 
провокаторів, що ставлять 
собі за мету розколоти наше 
суспільство, плекаються 
ідеї поступитися ворогові 
східними землями заради 
збереження «справжньої», 
«правильної» України. При 
цьому самі їх розповсюджу-
вачі не можуть пояснити, 
де починається межа тієї 
«справжності» і «правильно-
сті».

Знаємо: чимало переселен-
ців із Сходу на Захід — це полі-
тично аморфна маса, котра від-
мовляється розуміти бодай щось 
в оточуючій дійсності й обирає для 
себе страусову позицію — голову у 
пісок. Не заперечуємо і проти того, що 
багато тутешніх жителів іще й досі волі-
ють дотримуватися тих же самих поглядів. 
Але разом із тим є серед донеччан і бійці ЗСУ, й 
партизани, й підпільники, й суспільні ак-
тивісти, які — кожен у міру своїх можли-
востей — докладають зусиль до нашої 
спільної Перемоги.

Донбас уже спокутує свої грі-
хи повною мірою. Спалені села, 
зруйновані будівлі, тисячі 
забраних життів і зла-
маних доль, по-
всякденний 



Від засновника

Шановні читачі!
Ми знову з вами! Не уяв-

ляєте моєї радості від того, 
що знову ви читаєте свіжий 
випуск нашої газети. 

Така зустріч — неначе 
розмова віч-на-віч з кожним 
із вас. Розмова, спрямована 
на те, аби підтримати спів-
бесідника-бійця, підняти по 
мірі сил його бойовий дух 
і вкотре запевнити, що він 
не самотній і не покинутий. 
За ним — уся Україна. Його 
країна, що тримає за ньо-
го кулаки, допомагає йому, 
молиться про його якнай-
скоріше тріумфальне повер-
нення. Повернення додому — 
до родини, близьких, дру-
зів. Повернення справжнім 
воїном і громадянином — 
мужнім, загартованим, не-
піддатним жодним ударам 
долі, по-лицарському чес-
ним і шляхетним!

Так, війна ще триває й 
тягне за собою довжелезний 
хвіст лиха — смертей, ка-
ліцтв, руїни, розорення. 

І по нас — по нашому 
здоров’ю, мисленню, діях — 
боляче б’ють і ці біди, й дум-
ки про них. Ми починаємо 
бачити світ лише у чорних 
тонах і дедалі сильніше від-
чуваємо згубну безвихідь. 
А відтак мимоволі шукаємо 
способу вирватися з пекель-
ного кола песимізму. Шука-
ємо і, на щастя, знаходимо 
нові джерела позитиву та 
психологічної розрядки. 

Наша команда працює 
й надалі працюватиме над 
тим, аби бодай трохи й не-
надовго розбавляти пози-
тивом ваші похмурі фрон-
тові будні, розвіювати важкі 
думки, нагадувати, що, крім 
важкого й суворого воєн-
ного життя, є ще й життя 
інше — мирне, різнобарв-
не, багате на щасливі миті. 
Бажаємо вам якнайскоріше 
повернутися до нього. І ра-
зом із усіма співвітчизника-
ми урочисто відсвяткувати 
великий день Перемоги над 
російськими окупантами.

Бережіть себе!
Щиро ваш,

Микола Шваб

1 Бійців АТО безкоштовно навчатимуть програмуванню.

2 Трирічний волонтер із Кіровограда назбирав для військових 
відро грошей.

3 Верховна Рада дозволила ввозити матеріали для шоломів 
і бронежилетів без мит.

4 Волонтери збирають пластикові кришечки для протезування 
бійців АТО.

5 У столиці інвалідам-учасникам АТО надаватимуть протези без-
коштовно.

6 У Києві представили мобільний лазне-пральний комплекс для 
ЗСУ.

7 Українці пожертвували понад тринадцять тисяч книг україн-
ським воїнам.

8 Вінничани розписали десятиметровий прапор України слова-
ми вдячності та підтримки бійцям АТО.

9 Столичні СТО відремонтували 100 автівок для АТО.

10 Українська армія отримала нові танки «Т-80».

11 У Миколаєві створили броньований десантно-штурмовий 
катер «Кентавр». 

12 На передовій запрацювала мобільна стоматологія.

13 Волонтери передали 93-й бригаді відремонтовану машину 
швидкої допомоги.

14 Снайперам українських сил спецпризначення закупили вели-
кокаліберні гвинтівки.

15 Близько 21,5 тисячі українських військових пройшли навчання 
з тактичної медицини за стандартами НАТО.

16 Зарплату учасників АТО не будуть враховувати при нарахуван-
ні субсидій.

17 Канада відправляє до України своїх військових для тренувань 
(Арсеній Яценюк).

18 Канада розширила санкції проти РФ та Криму.

19 Канадці знімуть в Україні фільм про Майдан.

20 Україна і Канада завершили переговори про зону вільної тор-
гівлі.

21 Іспанія звинуватила друзів Путіна у зв’язках із мафією.

22 Facebook банитиме росіян за слово «хохли».

23 Австрія та ще декілька країн проголосували за ратифікацію 
угоди про асоціацію України з ЄС.

24 У США назвали російських генералів та полковника, які керу-
ють бойовиками на Донбасі.

25 На концерті у Грузії Земфіра розгорнула український прапор. 
Марія Бурмака подякувала їй за цей учинок.

26 Болгарія вважає Крим Україною й не визнає «сепаратистських» 
референдумів на Донбасі.

27 Словаччина пригрозила в’язницею громадянам, які воюють 
в Україні на боці бойовиків. 

28 Резолюція ОБСЄ: за важкий економічний стан в Україні відпо-
відальна Росія.

29 Шведські інструктори навчатимуть українських військових ме-
дичної допомоги в бойових умовах.

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.

30 Волонтери з Ізраїлю шиють протиснайперські маскувальні 
засоби для української армії.

31 Радбез ООН погодив проект статуту трибуналу щодо катастро-
фи «Боїнга».

32 Російський поет присвятив вірш бійцям 95-ї аеромобільної 
бригади.

33 Зроблено Міхеїлом Саакашвілі: Державіаслужба оголосила 
«Відкрите небо» в аеропорту Одеси.

34 Михеїл Саакашвілі оголосив конкурс на п’ятдесят посад 
в Одеській облдержадміністрації.

35 Презентовано стратегію економічного прориву Одещини.

36 Нові поліцейські вже встигли оштрафувати прокурора та нар-
депа (Ека Згуладзе).

37 США дадуть Одеській області кошти на утримання нової адмі-
ністративної команди і тренуватимуть місцеву поліцію.

38 Міхеїл Саакашвілі розпорядився знести паркани навколо за-
критих пляжів Одеси.

39 На Дніпропетровщині встановили світлофори на сонячних ба-
тареях.

40 НАТО передає Україні гроші, призначені для РФ.

41 ЄБРР готовий виділити Україні близько мільярда доларів під 
реформи та позичити триста мільйонів для закупівлі газу з ЄС.

42 Єврокомісія вирішила дати Україні 600 мільйонів євро на про-
ведення реформ.

43 США дадуть Україні ще п’ятнадцять мільйонів на утримання 
нових поліцейських.

44 У МВС створили Управління з повернення активів, отриманих 
злочинним шляхом.

45 Україні дають 400 мільйонів євро для розвитку ЖКГ.

46 Впровадження електронних закупівель дозволило зекономи-
ти до 30% коштів (Міноборони).

47 За два місяці роботи тендерного комітету держава зекономила 
228 мільйонів гривень (Тетяна Чорновол).

48 США виділять Україні мільярд доларів на сільгосптехніку.

49 США нададуть дніпропетровським лікарням медичне облад-
нання на суму 450 тисяч доларів.

50 Профіцит зовнішньої торгівлі України збільшився до 909 міль-
йонів доларів.

51 Рада проголосувала за закони, які принесуть Україні 
3,2 мільярди доларів від міжнародних донорів.

52 Десятикласник із Кіровоградщини на олімпіаді геніїв у США здо-
був бронзу за проект генерування електроенергії з атмосфери.

53 Дружини бійців АТО знялись у патріотичній фотосесії. 

54 Українки отримали престижні премії: художниця — у Відні, 
письменниця — в Італії.

55 У Донецьку розписують паркани уривками з вірша Володими-
ра Сосюри «Любіть Україну».

56 У Слов’янську до річниці звільнення міста від окупантів від-
крили пам’ятний знак на честь бійців АТО.

57 Київ офіційно став кандидатом на проведення фіналу Ліги Чем-
піонів у 2018 році.

58 Український фільм «Плем’я» вийшов у кінопрокат у США.

59 Київська студентка стала однією з найкращих молодих креа-
торів світу.

60 Українські школярі стали кращими в Європі на Міжнародній олім-
піаді з математики та вибороли медалі на олімпіаді з фізики в Індії. 

Допомогав у підготовці Сергій Толмачов 

Швабова копа

Завод цивільної авіації, який 
входить до складу «Укроборон-
прому», пройшов сертифікацію 
НАТО. В Альянсі визнали, що це 
українське підприємство працює 
у повній відповідності до їхніх 
стандартів.

маємо сертифікат нато
Генеральний директор «Укр-

оборон прому» Роман Романов вва- 
жає, що це є розширенням співпра- 
ці з європейськими партнерами. 
Крім того, визнання НАТО україн-
ської продукції є підтвердженням ви-
сокої професійності підприємства.

Варто додати, що ремонтом 
літаків АН займається саме це під-
приємство — 410-й завод цивіль-
ної авіації.

Джерело:
сайт Державного концерну 

«Укроборонпром»

Фото з мережі
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Пентагон планує надіслати в 
Україну потужну радіолокаційну 
станцію

На сайті «Кореспондент» з’яви-
лася інформація, що Міноборони 
США надасть українським військо-
вим сучасну радіолокаційну станцію. 

Про це повідомила впливова 
газета «The Wall Street Journal» із 

Якісні стіни та підлога, по-
тужна вентиляція та підігрів. 
Оснащення виконане за євро-
пейськими стандартами та може 
реально спростити життя польо-
вих медиків. У госпіталі є опера-
ційна, реанімаційне відділення й 

канада надає україні 
новий мобільний госпіталь
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палати для хворих та поранених 
бійців.

 Цей шпиталь є лише частиною 
допомоги, яку Канада надає Украї-
ні. Раніше Оттава вже передавала 
Києву понад тисячі персональних 
аптечок зразка НАТО. 

Крім того, Канада неоднора-
зово заявляла, що вона підтримує 
поставки летальної зброї в Украї-
ну, проте вона не може цього зро-
бити без згоди інших країн-членів 
НАТО.

Треба зазначити, що незаба-
ром почнуться масштабні вій-
ськові навчання за участю канад-
ських спеціалістів.

Джерело: сайт телеканалу «24»   

боротьба 
з харчовою 
контрабандою нова допомога від сша

посиланням на адміністрацію Пре-
зидента США. На думку видання, це 
є сигналом з боку офіційних пред-
ставників армії про їхнє бажання 
підвищити обороноздатність Укра-
їни. Однак ці наміри Міноборони 
США ще має схвалити Білий дім.

Представники керівництва США 
підкреслюють, що сучасний радіо-

локатор не належить до категорії 
наступальних або летальних оз-
броєнь. Адже раніше американ-
ська влада ухвалила рішення не 
надавати Україні летальної зброї, 
щоб уникнути ескалації конфлік-
ту. Однак постачання військового 
обладнання триватиме й надалі.

Джерело: Українська служба DW

Нещодавно під час робочої 
поїздки до Луганщини Прези-
дент України підписав Указ про 
призначення Георгія Туки голо-
вою Луганської ОДА просто на 
церемонії представлення.

Георгій Тука — відомий в Ук- 
раїні волонтер, котрий користу-
ється виключним авторитетом 
і серед колег, і серед військових,  
і серед державних службовців.   

Він народився 24 листопада 
1963 року в Києві. Закінчив Ки-
ївський політехнічний інститут 
(факультет автоматичних сис-
тем управління). Був власником 
невеликої ІТ-компанії, яка поста-
чала обладнання для мобільних 
операторів. Також втілював те-
лекомунікаційні бізнес-проекти 
в Каїрі. Якийсь час керував від-
ділом продажів компанії «Ен-Ті 
Телеком», яку очолив 2010 року.

Від першого дня Революції 
Гідності перебував на Майдані. 
Отримав поранення 18 люто-
го 2014 року під час зіткнень із 
«Беркутом».

У перші дні березня 2014 ро- 
ку двічі побував у військкоматі, 
щоб добровольцем піти на фронт, 
але його не взяли. Відтоді роз-
почав волонтерську діяльність. 
Зараз очолює організацію «На-
родний тил», яка займається за-

безпеченням українських воїнів 
у зоні АТО. За час існування вона 
стала однією з найбільших і най-
відоміших в країні.

Син Георгія Туки доброволь-
цем пішов до Збройних сил.

Рік тому Георгій Борисович 
балотувався на виборах у Вер-
ховну Раду за списком партії 
«Україна — єдина країна».  Тоді 
він заявив у зверненні до вибор-
ців: «Мої принципи незмінні: 
мир — це Перемога, КПУ та ПР — 
зрадники України, жодного «особ- 
ливого статусу» для терористів, 
люстрація всіх органів влади, 
ніякого федералізму, єдина дер-
жавна мова, ЄС та НАТО, поси-
лення покарання за корупційні 
дії».

Після подій в Мукачевому пан 
Тука підтримав «Правий сектор», 
узяв участь у мітингу на його 
підтримку і закликав не назива-
ти людей бандитами огульно.

Щодо своєї подальшої адміні-
стративної роботи новий очіль-
ник Луганщини повідомляє, що 
формуватиме свою команду з по- 
зиції непричетності до сепара-
тизму та корупції.

Про його вступ на губерна-
торську посаду того ж дня пові-
домляли усі ЗМІ України.

Джерело: 

новий очільник 
луганської ода — 
відомий волонтер

На Донеччині співробітники 
Служби безпеки України разом 
із  прикордонниками, працівни-
ками прокуратури, Державної 
фіскальної служби та за під-
тримки волонтерів затримали 
21 вантажівку з продуктами. За 
інформацією прес-центру СБУ, 
вони виявили фури поблизу 
села Новоселівка Ясенуватсько-
го району.

Працівники СБУ затримали 
двох осіб, які супроводжували 
вантаж. У них вилучено 60 ти-
сяч гривень, які планувалося 
передати правоохоронцям за 
безперешкодний перетин лінії 
зіткнення. За словами затрима-
них, продукти призначалися не-
законним збройним формуван-
ням, так  званих «ДНР/ЛНР».

За інформацією прес-служби Пре- 
зидента України, Європейський 
Парламент готовий підтримати 
Україну у питанні впровадження 
ЄС безвізового режиму для Укра-
їни у 2016 році.Про це під час 
зустрічі з Петром Порошенком 
повідомив Віце-президент Євро-
пейського парламенту Ричард 
Чарнецький, 

За словами єврочиновника, 
безвізовий режим «слугуватиме 
потужним імпульсом модернізації 
та реформування країни в ціло-

до 2016 року матимемо 
безвізовий режим із єс

Крім того, в результаті спец- 
операції, співробітники СБУ за-
тримали у Києві організатора ка- 
налу постачання терористам 
продуктів харчування.

Зрештою, згідно із части-
ною третьою статті № 369 Кри-
мінального кодексу України, 
відкрито кримінальне прова-
дження. Також вирішується пи-
тання про відкриття криміналь-
них проваджень за статтею 332-1 
Кримінального кодексу України, 
якою передбачено покарання 
у вигляді позбавлення волі на 
термін від трьох до восьми років 
позбавлення волі з конфіскацією 
автотранспортних засобів.

Оперативно-слідчі дії наразі 
тривають.

Джерело: УНІАН

му». Особливо наголосивши, що 
Захід довіряє нинішньому голові 
Української держави. 

Президент України подякував 
панові Чарнецькому за особисті 
зусилля у підтримці України на 
шляху реформ та протидії росій-
ській агресії. Він відзначив важ-
ливість дотримання єдності й 
солідарності Європи з Україною 
та особистий внесок віце-голо-
ви Європарламенту в ухвалення 
резолюцій на підтримку Украї- 
ни — зокрема щодо анексії Кри-

му, агресії на Сході, вимоги звіль-
нення Надії Савченко з російської 
в’язниці.

Президент висловив надію, 
що після президентських вибо-
рів у Польщі досвід Ричарда Чар-
нецького допоможе подальшому 
покращенню відносин між двома 
країнами, укріпленню позиції 
Польщі як адвоката інтеграції 
України до Євросоюзу та запрова-
дженню безвізового режиму для 
українських громадян.

Джерело: http://www.newsru.ua 

Іноземні союзники продовжують модернізувати українську 
армію. Так, чергова партія допомоги надійшла з Канади. 
Це військовий госпіталь, усередині якого є усе необхідне. 
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Рубрику підготувала Тетяна Риженко
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Січові стрільці слухають думу про Сагайдачного. 
Київ, 1917-191.
Фото з мережі

Цей міф у свідомості росіян 
не може подолати навіть війна на 
Донбасі, яка триває вже більше 
року, і на якій українці всіх регіо-
нів довели свою здатність бити-
ся за незалежність. Але це — не 
єдиний контраргумент проти ро-
сійської пропаганди «штучності» 
України. Усі інші замовчувалися 
десятиліттями, бо у Москві бажа-
ли бачити мирну і слухняну Укра-
їну, а якщо її не було — вигадати 
її, всупереч дійсності. Тому ніхто 
у Радянському Союзі не знав або 
ж свідомо «забув» про палаючу 
Україну 1918–1932 років, коли — 
повстання за повстанням — на-
род намагався викинути більшо-
вицьку владу з рідної землі.

Історичну правду про Україну 
минулого сторіччя ховали в ар- 
хівах КДБ, аж поки у 2008 році 
група істориків під керівниц-
твом Романа Круцика, голови 
Київської організації товариства 
«Меморіал» імені Василя Стуса, 
не занурилась у щойно «відриті» 
350 архівних фондів спецслужб. 
У матеріалах 1500 кримінальних 
справ, світлинах, наказах та спога-
дах відкрилась нова, але реальна 
історія України — 15 років майже 
постійної боротьби за свободу 
від російської окупації, білої та 
червоної. Слобожанщина, Таврія, 
Наддніпрянщина, Донбас, Поділ- 
ля, Полісся — усюди, де жили 
українці, виникали політичні ор-
ганізації, формувалися бойові 
загони, створювались автономні 
військово-політичні утворення, 
які діяли самостійно, або нама-
гались об’єднатися у боротьбі 
з незчисленним ворогом. За дани- 
ми більшовиків, у 1919–1920 ро-
ках проти московської влади пов-
стало загалом більше мільйона 

українців, і Леніну знадобилась 
армія у 1,2 мільйона багнетів, щоб 
утримати Україну, а згодом — за-
мирити цілий народ шляхом ча-
сткової українізації і нової еконо-
мічної політики. Проте згортання 
реформ наприкінці 1920-х років 
призвело до нової хвилі народної 
війни — за один тільки місяць 
1930 року українці зважились на 
більше, ніж 1700 виступів проти 
радянської влади. А влада ця в 
Україні у ті часи трималася лише 
на кулеметах та гарматах — з 
1921 до 1932 року у боях загину-
ло приблизно 100 тисяч учасни-
ків повстань. Але не гарматами 
більшовики підкорили Україну, 
а Голодомором — лише загибель 
мільйонів українців поклала край 
боротьбі за незалежність. Після 
цієї людожерської «перемоги» 
усі епізоди боротьби українців з 
росіянами були закриті в архівах, 
а найбільш великі повстанські 
рухи, які було неможливо запере-
чити, були проголошені бандит-
ськими зграями, котрі нібито без 
будь-якої цілі грабували україн-
ський народ, поки на допомогу 
йому не прийшли «рятівники» — 
червоноармійці.

Найбільш показові документи 
та докази цієї забутої народної вій-
ни були зібрані істориками у ви- 
ставку «Народна війна», яка зібра-
ла безліч раніше невідомих доку-
ментів і більше 300 унікальних 
світлин, вражає масштабом подій, 
але утримується від засудження 
ворогів та піднесення героїв. Як це 
притаманно історикам, керівник 
проекту Роман Круцик намагаєть-
ся відсторонитися від суб’єктивної 
оцінки подій, надаючи нам можли-
вість самостійно знайти відповіді 
та зробити власні висновки, але 

правда постає одна — 
Україна все ж таки бо- 
ролась, як ніхто, за свою 
незалежність.

Робота в архівах та 
створення експозиції 
відбувались у 2008-
2010 роках, коли ніхто 
не міг собі навіть уяви-
ти того, що історія по-
вернеться зараз, у но- 
вій війні з Росією за не-
залежність. Такий збіг 
не міг не викликати 
новий інтерес до цієї 
виставки, тому експо - 
зиція у 2015 році виру-
шила в нове «турне» 
містами України, на-
гадуючи нашим спів - 
вітчизникам про їхнє 
минуле.

«Коли я вперше ди- 
вилась «Народну війну», 
то на власні очі бачила 
людей, які впізнавали родичів на 
світлинах і непритомніли від шоку. 
Тоді я зрозуміла, що цю виставку 
мають побачити якомога більше 
людей, тому що більшість навіть 
не здогадується, що тоді відбува-
лось в Україні. Однодумців я знай- 
шла у фонді «Мир і порядок». Вони 
поділяли мою впевненість у не-
обхідності цієї експозиції, зроби-
ли її можливою, перевезли усі 24 
стенди до Харкова», — розповіла 
організаторка виставки у Харкові, 
директриса Харківського міського 
культурного центру «Сирин» Тетя-
на Бабіна.

У Харкові «Народна війна» за 
сприяння БФ «Мир і порядок» 
була виставлена у декількох уні-
верситетах.

«Історія повторюється — укра-
їнці знову борються з російською 

У росіян є небагато 
аргументів для при - 
ниження України 

й українців. Але один з най-
улюбленіших — міф про «мо- 
лодість» і «штучність» укра-
їнської державності. 

За словами деяких ро-
сійських шовіністів, Ленін 
подарував Україні само стій - 
ність, але згодом і відібрав, 
наче небезпечну іграшку 
у немовляти, бо українці 
не могли з нею впоратись. 
А згодом Горбачов надав 
Україні другий шанс стати 
окремою державою. Тобто, 
на думку російських «істо-
риків», незалежність укра-
їнцям була двічі подарована 
саме росіянами, і може бути  
ними відібрана, якщо укра-
їнці будуть погано поводи-
тись. Єдиними, хто бився 
за незалежність, на думку 
росіян, були воїни УПА, і за 
це росіяни палають до них 
ненавистю, вважаючи ліво-
бережних українців своїми 
слухняними меншими бра-
тами, майже «єдиним наро-
дом», на відміну від «поло-
нізованих западенців».

агресією. Народна війна ще не за-
вершена. Тому ця виставка дуже 
важлива як розповідь про наших 
предків та їхню волю до перемоги. 
Вони протягом п’ятнадцяти років 
виборювали свою свободу, рідну 
землю — нам є в кого навчитися 
стійкості та терпінню. Пам’ять 
важливо не лише зберегти, але й, 
набувши її наново, розповсюдити 
якомога ширше. Виставка — це не 
тільки просвітницький та вихов-
ний проект, але й важливий засіб 
оборони, не менш важливий, ніж 
танки та бронежилети», — пояс-
нила підтримку виставки вико-
навчий директор БФ «Мир і поря-
док» Марія Андреас.

У Харкові екскурсоводами до 
виставки стали студенти Харків-
ського національного педагогіч-
ного університету імені Григорія 

Сковороди — майбутні історики. 
Вони ж були й першими та найго-
ловнішими харківськими відвіду-
вачами експозиції. Таким чином, 
головну мету виставки — донести 
правду до молодого покоління — 
було досягнуто. Але ж ще є багато 
українців різних поколінь, на яких 
теж чекає ця правда.

«Я — галичанин, знаю багато 
про УПА. Але, читаючи книжки, 
статті, став схилятися до пере-
конання,  що тут (на Сході) була 
навіть сильніша боротьба, просто 
ми про неї нічого не знаємо», — 
говорить Роман Круцик…

Постійну експозицію «Народ-
ної війни» можна відвідати у Киє-
ві, у приміщенні міської організа-
ції «Меморіал» за адресою: вулиця 
Стельмаха, 6а.

Василь Попов

Повстанці з Холодного Яру. 1922 рік.
Фото з мережі
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Що робити при 
укусах отруйних 
істот?

Перекис водню, сірники й на-
шатир — це швидка допомога при 
будь-якому укусі отруйних істот. 
Якщо вкусила змія, то місце уку-
су слід промити перекисом: він 
окислює будь-яку органіку. Якщо 
жалять перетинчастокрилі (оси, 
бджоли, джмелі тощо), то при-
класти міні-компрес з нашатирю: 
аміак відмінно нейтралізує отруту 
цих комах. Якщо вкусили павуко-
подібні, протягом хвилини-двох 
припекти місце укусу сірником, 
прикласти сірчану головку до міс-
ця ураження і підпалити її іншою. 
Отрута здебільшого розкладаєть-
ся від високої температури, а трав-
мовані опіком тканини й капіляри 
не дозволяють залишкам токси-
нів вільно потрапляти у кров.

Ці засоби, звичайно, не пана-
цея, але, в усякому разі, при ран-
ньому застосуванні за відсутно-
сті антидоту значно обмежують 
кількість отрути, полегшують на-
слідки і дають час на пошук більш 
кваліфікованої допомоги.

Як уникнути син-
ця при забитті?

Якщо в результаті удару не 
сталося серйозного пошкодження 

внутрішніх органів, попередити 
утворення синця допоможе полин 
гіркий: розтираємо свіже листя 
і прикладаємо до хворого місця, 
зверху накладаючи пов’язку й мі-
няючи її 3–4 рази на день.

Цибуля ріпчаста. Свіжий сік 
або кашка натертої цибулі засто-
совуються у вигляді компресу. 

Бодяга. Розмішати дві столові 
ложки порошку бодяги в 1-й столо-
вій ложці води. Отриману масу на-
нести на місце удару і перев’язати.

Подорожник. Розім’ятий або 
дрібно нарізаний листок подо-
рожника прикладають до хво-
рого місця. Замість листя можна 
використовувати сік. Місце удару 
(ногу або руку) в жодному разі не 
можна парити — це може посили-
ти біль. Протягом перших двох-
трьох годин після удару рекомен-
дується прикласти холод: міхур 
з льодом або рушник, змочений 
холодною водою. Холод сприяє 
розсмоктуванню крововиливів 
і зменшує біль. Через два-три дні 
після забиття застосовують зігрі-
ваючі компреси й теплі ванночки.

Якщо турбують 
судоми в ногах

Судоми в ногах являють собою 
мимовільні скорочення окремих 
м’язів або м’язових груп. Вони мо-
жуть бути викликані тривалою 
фізичною напругою, перевтомою 

і найчастіше виникають в литко-
вих м’язах. Щоб припинити їх, ре-
комендується розслабити м’язи.

Для цього досить лягти або 
сісти, змінивши тим самим поло-
ження кінцівки, і сильно розтерти 
руками зведений м’яз. Потім при-
класти рушник, змочений у хо- 
лодній воді, або стати босими но-
гами на холодну землю.

скабка
Скабка, поранивши шкіру, не 

тільки завдає болю, але й може за-
нести інфекцію, викликати запа-
лення і нагноєння. Ось чому треба 
негайно і повністю видаляти її. 
Вимивши руки, місце проникнен-
ня скабки змащують йодом і про-
тирають спиртом або одеколоном.

Коли кінчик скабки стирчить 
назовні, його захоплюють малень-
ким пінцетом. Якщо ж він обла-
мавсь і вся скабка знаходиться 
у товщі шкіри, роблять легкий на-
дріз лезом безпечної бритви або 
ножем і видаляють її. Після вилу-
чення ранку ще раз змащують йо-
дом, попередньо видавивши з неї 
краплю крові, і накладають сте-
рильну пов’язку. Якщо ранка не- 
велика і не кровоточить, заклею-
ють липким пластиром або нано-
сять тонкий шар клею БФ.

Значно складніше витягувати 
скабки, що потрапили під ніготь. 
Часто вони викликають нагно-

єння піднігтьового ложа, запо-
діюють сильний біль і заважають 
працювати. У випадку, коли кін-
чик скабки виступає з-під нігтя, 
його захоплюють пінцетом і вида-
ляють. Але іноді, щоб виявити кі-
нець, доводиться підрізати ніготь. 
Аби зменшити відчуття болю па-
лець туго перев’язують. Коли біль 
вщухне, витягають скалку, зма-
щують ранку йодом або спиртом і 
зав’язують палець.

Якщо чужорідний предмет із 
тіла буде видалений не повністю, 
з часом на цьому місці з’явить-
ся гнійничкова рана. Лікування 
її починають із видалення гною. 
Для цього на гнійник накладають 
пов’язку, змочену розчином ку-
хонної солі (одна чайна ложка солі 
на 0,5 склянки води). Пов’язку слід 
міняти 2–3 рази на день. Після 
очищення від гною на ранку на-
кладають пов’язку з тетрациклі-
новою чи стрептоцидовою маззю 
або з синтоміциновою емульсією.

Якщо вода  
потрапила у вухо

Для здорового вуха це не є  не-
безпечним. Інша річ, коли вода по-
трапляє у хворе вухо. При цьому 
можуть раптово виникнути запамо-
рочення, гострий больовий напад.

Станеться так під час купання 
в морі, річці, озері — і ситуація 
може бути трагічною. Крім того, 
забруднена вода провокує заго-
стрення хронічного запалення 
вуха і часом надовго позбавляє 
людину працездатності. Ті, у кого 
пошкоджено барабанну перетин-
ку або є хронічний запальний про-
цес, повинні берегти вуха від води.

Що робити, якщо вода у вуха 
все-таки потрапила? Іноді достат-
ньо нахилити голову набік і так 
постояти кілька хвилин або по-
стрибати на одній нозі, нахилив-
ши голову вбік, аби вода витекла. 
Проте буває, що ці заходи виявля-
ються малоефективними.

Тоді слід осушити прохід ва-
тою, накрученою на сірник. Ро-
блять це дуже обережно, вводячи 
сірник усередину не глибше, ніж 
на один сантиметр: міняють вату 
і повторюють процедуру — доки 

води всередині не залишиться зов-
сім. Якщо у вусі з’являються гнійні 
виділення, відчувається біль, пов-
торюється запаморочення, треба 
негайно звернутися до лікаря.

Як видалити  
смітинку з ока?

Під час перебування надво-
рі у вітряну погоду в очі можуть 
потрапляти смітинки. Це викли-
кає сльозотечу й біль. У такому 
випадку слід нагріти чистої води, 
налити її у блюдечко, нахилитися 
над ним так, щоб око стикалося 
з водою, і швидко моргнути.

Якщо цей метод не допомагає, 
потрібно звернутися до допомоги 
товариша. Потерпілий відкриває 
око і дивиться вниз, а той, хто 
надає допомогу, піднімає догори 
повіку і оглядає верхню частину 
ока. Таким же чином оглядається 
і нижня частина ока, при цьому 
потерпілий дивиться вгору.

При виявленні смітинки її ви-
тягують з ока шматочком вати 
або куточком хустки, змоченої 
в чистій воді. Щоб не пошкодити 
рогівку, не можна терти око. Після 
видалення смітинки в око закапу-
ють три-чотири рази на день по 
одній-дві краплі розчину альбу-
циду (сульфацил-натрію).

Якщо виникає запальне захво- 
рювання ока — кон’юнктивіт, — 
то це характеризується появою 
гнійних виділень з очей, почер-
вонінням слизової оболонки. Очі 
промивають двопроцентним роз-
чином борної кислоти і закапу-
ють розчин альбуциду (по дві-три 
краплі у кожне око тричі на день).

Як витягти  
з вуха сторонній 
предмет?

Найчастіше в польових умо-
вах у вухо потрапляють комахи. 
Аби позбутися їх, у вухо капають 
підігріту камфорну олію, від якої 
комаха гине. Потім вухо промива-
ють водою.

Рубрику підготував
Віктор Гребенник

Фото з мережі

Фото з мережі

у польових умоваху польових умовах

медична 
самодопомога

медична 
самодопомога
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Тут потрібно зробити кілька 
уточнень. Бо ж наше місто нині — 
троїсте: 1) Свердловськ Луган-
ської області (Україна); 2) Сверд-
ловськ «ленери»; 3) Свердловськ 
«новоросії». Доводиться уточ-
нювати, позаяк тутешній народ 
живе хоч і в одному місті, та кожен 
у своїй країні. Це складно. Дуже. 
Потрібно постійно пам’ятати з 
жителем якої з країн ти розмовля-
єш. Щоб не було геополітичного 
скандалу. Отже, підслуховування 
від моїх земляків:

— Коли нас визволять від «ви- 
зволителів»...

— Знаєш, чому так багато 
п’яних у місті? Це населення ви-
рішило випити всю горілку, щоб 
«визволителі» передислокувались 
туди, де вона є. Тут горілки вже не- 
має — йдіть додому!..

— Коли опочленці потраплять 
у пекло, то їх там смажитимуть 
не чорти, а їхні діди, що воювали. 
Тому що діди стопудово не за це 
воювали…

— Пам’ятаєш, хлопчик яйце 
в Яника кинув? Це він просто хо-

Деякі домбабвійці цього не ро-
зуміють: «Навіщо витрачаєш свою 
пенсію на дармоїдів?» — запитує 
сусідка. А я їй відповідаю: «Тобі не 
досягти розуму собачого». Може, я 
і неправа, але по-іншому жити не ви-
ходить. А ви як думаєте, друзі мої?..

Але це — приказка. «Казка» — 
попереду. «Казка» про те, як ми 
вчора пізно ввечері «отожгли» з 
подругами в нашому Домбабве.

Іду наприкінці дня додому. На-
годувала собачок у тих друзів, які 
звідси виїхали, й додому повер-
таюся. Настрій нульовий, та ще й 
здоров’ячко стало підводити. Ко-
ротше, плентаюся собі з торбами — 
ні жива, ні мертва. Порівнялася 
зі знайомою з сусіднього під’їзду, 
розговорилися про те та се...

Я розмовляю українською, 
тому, що це моя принципова пози-
ція. Тому що я твердо переконана: 
Донецьк — це Україна!

Ну-с, кажете, що не потрібно 
боротися за Донбас, і «вони самі 
хотіли відокремитися»? Розповім 
історію з життя.

Хочу поділитися враженнями 
від Донецька після півторамісяч-
ної відсутності. Історія невели-
ка, але для мене дуже повчальна. 
Отже, поїздивши по місту з метою 
збору передачок на «велику зем-
лю», сівши на свій маршрут, спо-
кійно покотила додому.

На одній із зупинок зайшла 
мама з дівчинкою. Вони сіли по 
різних місцях: дівча — поруч зі 
мною, мама трохи далі.

Після зайшла ще одна жінка, 
і я краєм вуха почула українську 
мову. Не суржик, що ним гово-
рять у донбаських селах, а гарну 

у свердловську?
Про що говорять

не поступлюся!
Принципами

Щирість проти 
сепаратизму

Мало ми знали одна одну. Ви-
явилася — наша! Раз уже зустрі-
ла однодумницю, то цю справу 
годиться відзначити — як не за-
стіллям, то хоч піснею. То ми як 
загорлали на весь Гондурас Дом-
бабвійський «Розпрягайте, хлоп- 
ці, коней...»! Згодом іще щось — 
що змогли згадати. Потім вирі- 
шили все-таки підбадьоритись, 
та магазин уже зачинявся. Ко-
ротше, взяли слабкий алкоголь- 
ний — відповідно до свого пі-
дупалого здоров’я. А далі сіли 
у дворі між двох дев’ятиповерхі-
вок і продовжили співати, та все 
українською. До нас вийшла ще 
одна жінка зі сльозами на очах, 
подякувала й теж до нашого хору 
доєдналася…

Тутешні сепари довго мовча-
ли, хоча голосок у мене — тільки 
рибу глушити. Проте, коли черга 
дійшла до гімну України, один ви-
родок виповз у вікно і погрожує:

— Я зараз «ДНР» викличу!
А ми регочемо:
— Куди ж ти її викличеш, 

якщо вона довкола тебе?
— Де?
— Та повсюди! 
— Дурепо, довкола мене — 

моя квартира і мій дім!
— А в якому місті твій дім сто-

їть? Хіба не в Донецьку? Чи для 
тебе Донецьк — уже не «ДНР»? По-
други, чули крамолу? Укропський 
шпигун до нас затесався! От зараз 
ми тебе й здамо «держбезпеці» — 
з усіма потрухами!

— За що?! Та я ж… Я хіба що?
— Ну так сиди собі та нишкни!
І що б ви думали? Злякавсь і за- 

ховавсь!
А ми собі славня доспівали та 

й пішли собі по домівках, раді-ра-
десенькі. А хтось із того будинку 

нам услід увімкнув «Океан Ельзи». 
Оте саме — «Я не здамся без бою!» 
З тріумфом нас проводжали — 
наче справжніх героїнь!..

Уранці годую своїх собачат і усмі- 
хаюся, згадуючи вчорашнє, — до-
бряче повеселилась! І настрій собі 
підняла, й нових друзів знайшла! 
Та ще й гуртом отому сепару-боя-
гузові носа втерли!.. 

Дивлюся зараз, як ластяться до 
мене песики, як заглядають у ві- 
чі — ніби от-от заговорять. І зда-

ється мені, що вони — набагато 
розумніші за тутешніх безмозких 
колорадів. Принаймні, не брешуть 
і брехень не слухають, душею не 
кривлять і поводяться щиріше й 
чесніше. А от де розум у тих, хто до-
бре на лихе проміняв, хто здуру за 
міражами совковими погнався й усе 
наше місто за собою в болото потяг? 
Якби ж отим дурним сепаратистам 
та хоч крихту розуму! Бодай собачо-
го, а не людського!

Вікторія Пилипенко

Ви знаєте, друзі, кого мені найбільше шкода в Донецьку? 
Дуже жаль бездомних тварин, на яких без сліз дивитися 
неможливо. Була б у мене можливість, то всіх би їх прихи-

стила. Одна з серйозних причин чому я не поїхала звідси — це мої 
улюбленці кудлаті, яких я підібрала на вулиці, і які на мене у дворі 
чекають уранці й увечері.

не поступлюся!
Принципами

українську мову. Спілкувалася 
мама дівчинки і пасажирка, яка 
недавно зайшла. Суть розмови 
я не вловила, бо говорили вони 
неголосно. Але! Перед виходом з 
автобуса мама дівчинки сказала 
тій жінці (цитую дослівно): «Я 
розмовляю українською, тому що 
це моя принципова позиція. До-
нецьк — це Україна».

З цими словами жіночка 
вийшла з автобуса, а я залишила-
ся сидіти з безглуздою посмішкою 
на обличчі, з гордістю за цю ма-
леньку незламну сміливу жінку і з 
жалем, що я не можу так само смі-
ливо висловлювати свою позицію 
у самому центрі Мордору. Хочеться 
від щирого серця подякувати цій 
незнайомці за те, що змусила мене 
повірити, що Донецьк був, є і буде 
українським.

Красно дякую їй!
Галина Ніколаєва

тів, щоб Федорович висидів. Стра-
усове!..

— Не знаєш, нащо дороги ме-
туть? 

— Кажуть, Яник через наше 
місто їхати буде. Треба сказати це 
ополченцям. Може, замінують ме-
трів п’ятсот…

— Дівчата, яйця свіжі?
— Так! Тухлі донці скупили — 

Яника зустрічати…
— Прикинь, Яник повертаєть-

ся! Все, як раніше будемо жити!
— Так, як раніше, не вийде. 

Тепер будемо платити ментам, 
козакам, опочленцям, податковій 
та регіоналам. Дорогувате життя 
вийде...

— ...І тут Федорович як за-
плаче! Каже, себе не пошкодую 
для народу. Пенсії підніму, хун- 
ту вижену, козаків вижену, опол-
чення вижену, до Росії вступлю, 
пільги поверну всім і нові дам. 
Шо-то про страусів ще говорив. 
Я не зрозуміла. Напевно, будуть 
їх замість американських стеге-
нець плодити. Правильно! Чого 
нашими грошима америкосам 

економіку піднімати? Хай стра-
уси, але свої будуть! Федоро- 
вич — він же господарник. Там 
же отакі-о яйця!..

— А чого мер такий переляка-
ний зранку бігає?

— Дик Яника з Ростова ве-
зуть, а яким прапором зустрічати, 
не попередили. Прикинь, зараз 
народ ламанеться — хто з коза-
чим, хто з ленерою, хто з росій-
ським, хто з регіональним, хто з 
українським.

— Угу, а хто і з гранатою. Шо-
то я у козаків радості від повер-
нення донецького Будулая не ба-
чив. Кажуть, піжжити треба всіх…

— У Донбасу тепер є реаль-
ний шанс повернутися в Україну 
зі славою.

— Це як?
— Це — в’яжемо Вітюху і везе-

мо на Майдан!
Сміх.
— А як же його страуси?
— Страусів тут посмажимо. 

Будемо вважати їх новою партією 
гуманітарки!..

Олена Степова

Фото з мережі

Фото Ксенії Лесної

Фото з мережі
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військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу та резервістам 
за виконання окремих завдань під час безпосередньої участі у воєнних конфліктах 
чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду.

• винагороди військовослужбовцям під час проведення ато

• Розмір додаткових винагород

Найменування завдання

Розмір 
винагороди,  

МЗП* 
або гривень

1. Успішне виконання бойового завдання, визначеного розпорядчим документом вищого орга- 
 ну військового управління (виплачується на з’єднання, окрему військову частину, установу):
• бригадою 300
• полком; батальйонно-тактичною групою 200
• батальйоном; дивізіоном; прирівняними до них військовими частинами 
(підрозділами) 100

• ротою; батареєю; ескадрильєю; взводом; групою; прирівняними до них під-
розділами 50

2. Безпосередня участь у бойових діях (виплачується особі після видання бойо- 
 вого наказу)

1000 грн 
(на добу)

3. Успішне виконання завдання (виплачується на підрозділ, екіпаж, прирівняні до них під- 
 розділи або особі (у разі самостійного виконання завдання) із знищення (захоплення)):
1) корабля:
• 1 рангу 200

2) бойового літака (винищувальної та штурмової авіації), зенітного ракетного 
комплексу 100

3) реактивної системи залпового вогню 50
4) тактичного ракетного комплексу, військового літака 45
5) танка, наземної артилерії (самохідної), бойового вертольота 40
6) наземної артилерії (іншої), військового вертольота, протитанкового ракет-
ного комплексу 35

7) бойової машини піхоти (десанту), бронетранспортера, броньованої розвіду-
вально-дозорної машини 35

8) іншого літального апарата (об’єкта), оснащеного засобами ураження або 
спостереження (у тому числі безпілотного) 30

9) переносного зенітно-ракетного комплексу 25
10) судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю по-
над 5 тисяч тонн 25

11) судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю до 5 
тисяч тонн включно 20

12) військового автомобіля (вантажного, спеціалізованого), малогабаритного 
судна бойового (розвідувального) призначення, військового тягача 10

Хто отримує
3 лютого 2015 року набра-

ла чинності постанова КМУ від 
31.01.2015 р. № 24, якою вста-
новлено винагороду, що виплачу-
ється військовослужбовцям, осо- 
бам рядового і начальницького 
складу ЗСУ, інших утворених від-
повідно до законів військових 
формувань, правоохоронних ор-
ганів, ДСНС, Головного управлін-
ня розвідки Міністерства оборо-
ни, ДПтС, Управління державної 
охорони, Державної служби спе-
ціального зв’язку та захисту ін-
формації, Державної спеціальної 
служби транспорту за безпосе-
редню участь у воєнних конфлік-

тах чи антитерористичній опера- 
ції, інших заходах в умовах осо-
бливого періоду.

Розмір 
винагороди

Винагорода визначається у від- 
сотках від місячного грошового 
забезпечення.

Розмір винагороди визнача-
ється виходячи з розміру посадо-
вого окладу, окладу за військовим 
(спеціальним) званням, щомісяч-
них додаткових видів місячного 
грошового забезпечення постій-
ного характеру, премії та пови-
нен становити не менш як 3 тис. 
гривень на місяць (див. таблицю).

• 2 рангу 150
• 3 рангу 100
• 4 рангу 80

Якщо військовослужбовець, 
особа рядового або начальниць-
кого складу брали безпосеред-
ню участь у воєнних конфліктах 
чи антитерористичній опера-
ції, інших заходах в умовах осо-
бливого періоду менше одного 
календарного місяця, розмір 
винагороди визначається про-
порційно дням участі виходячи 
з її розміру, що становить не 
менш як 3 тис. гривень. 

Військовослужбовцям, особам 
рядового і начальницького скла-
ду та резервістам виплачуються 
додаткові винагороди за виконан-
ня окремих завдань під час безпо-
середньої участі у воєнних кон-
фліктах чи антитерористичній 

операції, інших заходах в умовах 
особливого періоду. Виплата до-
даткових винагород здійснюєть-
ся щомісяця за підсумками фак-
тичного виконання конкретних 
завдань за минулий місяць. 

За успішне виконання бойо-
вого завдання, визначеного роз-
порядчим документом вищого 
органу військового управління, 
або іншого завдання додаткова 
винагорода виплачується одно-
разово та розподіляється відпо-
відно командиром (начальником) 
з’єднання, окремої військової ча-
стини, установи між підпорядко-
ваними військовими частинами 
(підлеглим особовим складом) з 
урахуванням їх внеску.

Підстави для 
виплати винагороди

Підстави для виплати: безпо-
середня участь військовослужбов-
ців, осіб рядового і начальницького 
складу у воєнних конфліктах чи 
антитерористичній операції, здійс-
ненні заходів із забезпечення пра-
вопорядку на державному кордоні, 
відбитті збройного нападу на об’єк-
ти, що охороняються військовос-
лужбовцями, особами рядового і на- 
чальницького складу, звільненні 
таких об’єктів у разі їх захоплення 
або спроби насильного заволодіння 
зброєю, бойовою та іншою технікою. 

Розмір винагороди: 100 % мі-
сячного грошового забезпечення.

Міністерство соціальної політики України

Дорогі захисники! Починаємо публікувати на 
сторінках нашого видання правову рубрику 
за матеріалами Міністерства соціальної по-
літики України.

• відпустка для учасника ато — на що він має право

відпустка зі збереженням грошового,  матеріального забезпечення та наданням гро-
шової допомоги — тривалістю до 30-ти календарних днів (якщо термін вислуги до 
10-ти років) Для отримання — подати рапорт командиру військової частини.

за сімейними обставинами або у зв’язку з хворобою/пораненням/з інших поважних 
причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю до 10-ти календарних 
днів Для отримання — подати рапорт командиру військової частини.

Відповідно до ст. 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військово- 
службовців та членів їх сімей» військовим надаються щорічні основні відпустки із збере-
женням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги, але за 
умови одночасної відсутності не більше 30-ти відсотків загальної чисельності військовос-
лужбовців певної категорії відповідного підрозділу, на оздоровлення у розмірі місячного 
грошового забезпечення.

Тривалість щорічної основної відпустки військовослужбовців:
• які мають вислугу в календарному обчисленні до 10-ти років — 30-ти календарних днів;
• які мають вислугу в календарному обчисленні від 10-ти до 15-ти років — 35 календар-
них днів; від 15-ти до 20-ти років — 40 календарних днів;
• які мають вислугу в календарному обчисленні понад 20 календарних років — 45 ка-
лендарних днів;
• для прийнятих на військову службу за контрактом тривалість щорічної основної від-
пустки в році початку військової служби обчислюється з розрахунку 1/12 частини три-
валості відпустки, на яку вони мають право, за кожний повний місяць служби до кінця 
календарного року.

Час для проїзду до місця проведення зазначеної відпустки і назад не надається. Свят-
кові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не врахову-
ються. Щорічна основна відпустка надається протягом календарного року.

• Щорічна основна: • додаткова:

Учасник АТО — військовослужбовець має право на додаткову відпустку згідно зі ст. 10-1 
Закону України «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей»:

1. За сімейними обставинами/з інших поважних причин зі збереженням грошового 
забезпечення тривалістю до 10-ти календарних днів.

2. У зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (по-
становою) військово-лікарської комісії.

Для отримання відпустки згідно з п. 1 (за сімейними обставинами/з інших поважних 
причин) боєць має написати рапорт:

Командиру В/Ч _______.
ПІБ (посада командира)

Рапорт
доповідаю, подаю, прошу, доношу (вибрати необхідне)

Прошу на виконання статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей» надати мені відпустку строком на 10 (десять) 
календарних днів з ___________ 2014 року, оскільки я (отримав телеграму щодо _________) 
АБО надаю довідку про те, що (описується подія). До рапорту додаю документи, що під-
тверджують викладені вище факти, а саме:

1.
2.
Місце / дата / _____________________________________________________________________________

посада, військове звання, ПІБ

та членів їх сімей — підстави та порядок отримання, рекомендації, довідкова інформація

Права і пільги для учасників ато

* мінімальних заробітних плат

На допомогу захисникам Батьківщини
Випуск №1
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АНЕКДОТИ 

файні фОтОжаби

***
– Куме, а що то за «особли-
вий статус» у складі Украї-
ни для ДіРи та Луганди?
– А це коли Москва їх «тан-
цює», а Київ – «вечеряє».

***
Як стало відомо, російські 
найманці на Донбасі йдуть 
в атаку з криками: «За 
Батьківщину! За Путіна! За 
іпотеку!»

***
– Наші діти страждають від 
негідників і американських 
маріонеток! – заявив Коб-
зон під час візиту до «ДНР». 
Знав, що говорив, бо у само-
го діти живуть у Лондоні.

*** 
Інтерпол відмовився шука-
ти Захарченка і Плотниць-
кого і порадив українсько-
му урядові скористатися 
послугами Google.

***
Вільям Блаттер подав у 
відставку не через обви-
нувачення у корупції. Він  
прийняв путінську пропо-
зицію очолити новороську 
федерацію футболу.

***
Найбільша російська тра-
гедія минулого місяця: 
через дим пожеж у Забай-
каллі не видно, «що там у 
хохлів». Доводиться їхати 
на Донбас, аби роздивитися 
зблизька.

***
– Що таке Золота Орда? – Це 
обмежений миротворчий 
контингент монголо-та-
тарських військ на терито-
рії Давньої Русі, тимчасо-
во введений на прохання 
руських князів для захисту 
від київської хунти.

***
–  «Патріарх» Гундяєв по-
сприяв звільненню спосте-
рігачів ОБСЄ на Донбасі.
– Як це йому вдалося?
– Спершу помолився Бого-
ві. Але Всевишній не схотів 
слухати КДБіста у рясі. До-
велося молитися Бєсу…

*** 
Мешканець Горлівки 
Серьога Козлов уже у ві-
сімсот сорок другий раз 
поспіль складав присягу на 
вірність «ДНР», зображаю-
чи масове поповнення «но-
вороської армії».

***
– Щось давно вже нічого не 
чути про сомалійських пі-
ратів…
– Так вони ж усі тепер – 
«ополченці» «ДНР». І ба-
тальйон однойменний із 
них набрали.

***
Донеччанин збирається 
вранці на роботу й телефо-
нує родичам до РФ:
– Куди я вчора свої череви-
ки запроторив?
– Збожеволів? Ми звідки 
про це знаємо?
– Та самі ж казали, ніби вам 
видніше, що тут у нас відбу-
вається.

МАРШ ЗАХИСНИКІВ ВІТЧИЗНИ
G7                 C   
Прощавайте, рідні мамо й тату!
G7           C      E7      Am
На Донбас, дорого, нас веди!
 A    D7      G-G7         C
Українські землі визволяти 
D                                G-D-G
Від московсько-путінськой орди. 

Наступають дні немилостиві, 
Сили ночі хмарою повзуть, 
Хоч і люди ми миролюбиві, 
Вороги по повній відгребуть! 

Ми, нащадки славних запорожців, 
Окупантам вуха надерем, 
З нами – правда, і ми – переможці, 
Рідну землю ми обережем. 

Наш клич правди, гідності й свободи 
До Кубані сурми донесуть, 
Очманілих, ряжених «казáков»
Козаки шаблями поженуть. 

Нас зустрінуть радісно дівчата, 
Переможний пролунає дзвін! 
Нас з дитинства вчили все прощати, 
Але цього зла ми не простим. 

Прощавайте, рідні мамо й тату!
На Донбас, дорого, нас веди!
Українські землі визволяти  
Від московсько-путінськой орди.
(останні 2 рядки 2чі повторюються)

                                              Мірко Саблич

НЕ ТВОЯ ВІЙНА
Gm          Fm   G         Cm     
Бій на світанні, сонце і дим.
Gm          Fm   G               Cm  
Мало хто знає, що ж буде з ним.
G#          Fm        G            Cm
Що буде завтра в юних думках –

Редакційна група
Керівник проекту – Микола Шваб.
Головний редактор – Світлана Вепшина.
арт-директор – Олексій Халявінський.

Літературний редактор – Максим Зеленчук.
технічні редактори – Любов Гребенник,  
Віктор Гребенник.
Коректор – Олена Єфімова.

Дизайнер-верстальник – Олена Станілевич.
«Файні новини» – інформаційний бюлетень
Наклад – 8 000 примірників
www.finenews.info

Координати для питань із співпраці: 
finenews.shvab@gmail.com
www.facebook.com/finemykolashvab
www.facebook.com/groups/fayninovyny

ВОЄнна 
пОеЗія

фото дизайн-студії Оксани Полонець

ЧЕКАЮ ТЕБЕ 
З ПЕРЕМОГОЮ, 
ГЕРОЮ!

Gm          Fm G#          G              
В когось надія, а в кого страх.

Приспів:
Cm        Fm        Cm
Гілля калин похилилося.
Cm        Fm           D#
Мама, кому ж ми молилися?
G#         Gm      Cm      Fm
Скільки іще забере вона
G#     G            Cm 
Твоїх дітей, не твоя війна?

Gm            Fm   G         Cm  
Стали батьками доньки і сини,
Gm          Fm   G         Cm  
Все кольорові бачили сни.
G#     Fm  G          Cm
І цілували руки брехні,
Gm     Fm G#      G    
За тихі ночі – віддали дні.

Приспів:
Cm        Fm        Cm
Гілля калин похилилося.
Cm        Fm           D#
Мамо, кому ж ми молилися?
G#         Gm      Cm      Fm
Скільки іще забере вона
G#     G            Cm 
Твоїх дітей, не твоя війна?
A# G# Cm 
Gm G# Cm

Gm            Fm     G         Cm  
Так було «добре» там і колись.
Gm            Fm       G           Cm  
Там, де без поту і там, де без сліз.
G#        Fm       G          Cm
Тільки не було в тому мети –
Gm          Fm G#          G 
Я так не можу, а як можеш ти?!

Приспів x2

G#         Gm      Fm
Скільки іще забере вона
G#     G  
Твоїх дітей
                                «Океан Ельзи»
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